


„Souhlasíte, aby Zastupitelstvo města Dobříš bez zbytečných od-
kladů a v souladu s právními předpisy schválilo takovou změnu 
územního plánu města Dobříš, která v lokalitě Brodce vyjme ze 
zastavitelných ploch pozemky, které byly ke dni vyhlášení tohoto 
referenda (27. 9. 2022) ve vlastnictví města Dobříše, s výjimkou po-
zemku parcelní číslo 1896/194 v katastrálním území Dobříš, který 
je zařazen do plochy využitelné pro občanské vybavení – tělový-
chovné a sportovní zařízení?“ 

Odpovědí Ano vyjádříte souhlas s tím, že nebude možná výstavba na městských pozemkcích v Brodcích. 
Bude tak alespoň zčásti zachován zelený rekreační charakter Brodců. Sníží se tak budoucí dopravní zátěž 
nejen v této oblíbené rekreační zóně, ale i na všech příjezdových trasách města Dobříš. Výsledek hlasování 
v referendu bude závazný (na rozdíl od vypracované územní studie) a bude se týkat i dalších pozemků města 
v Brodcích, nejen těch zahrnutých do územní studie.

Odpovědí Ano vyjádříte souhlas s tím, že stavební rozvoj města bude postupný, nikoliv překotný. Město se 
musí připravit na budoucí předpokládanou výstavbu 966 bytových jednotek – převážně rodinných domů dle 
platného územního plánu města Dobříš. To znamená nárůst zhruba o 3 000 – 4 000 obyvatel. Město musí 
včas zajistit dostatečné zdroje pitné vody, kapacity vodojemu, čistírny odpadních vod, škol, školek, zdravot-
ního střediska, služeb pro rodiny a seniory, komunikace a další infrastrukturu potřebnou pro kvalitní život 
stávajících i budoucích obyvatel města.

Odpovědí Ano vyjádříte souhlas se zachováním luk, polí a lesů kolem Dobříše a Dobříš si zachová charakter 
menšího přívětivého města v zeleni. Budou nastaveny limity, které nevpustí další zástavbu na louky, pole 
a lesy například směrem do Brodců, na Trnovou či dále ke Bzdince, do oblasti Za Papežem, Za Humna smě-
rem kde je již satelitní výstavba Sv. Anna, či na Chotobuš. Kauza Brodce se tak již nebude v budoucnosti 
opakovat v jiné lokalitě. Poučme se ze zkušenosti mnoha obcí a měst blízkých Praze, kolem kterých nekont-
rolovaně vyrůstají nové čtvrti rodinných domů, haly a sklady. Starostové a zastupitelé dlouhodobě neodolají 
tlaku developerů. Referendum je tak jediná pojistka pro udržení okolní dobříšské přírody pro generace sou-
časné i budoucí.

Přípravný výbor místního referenda v Dobříši

„Souhlasíte, aby Zastupitelstvo města Dobříš zachovalo v územ-
ním plánu stanovené zásady etapizace, kde je mimo jiné určeno, 
že z obytných ploch by neměla být zahajována výstavba v dalších 
lokalitách do doby realizace velké většiny rodinných domů v lokali-
tách: Nad Papežem, Javorová, Na Kole, Západní zóna, a při nejbližší 
změně územního plánu upřesnilo, že velkou většinou se v tomto 
rozumí nejméně 85 %?“

„Má územní plán města Dobříše i jeho změny vylučovat rozšíření 
možnosti zástavby v okolní krajině oproti současnému stavu v lo-
kalitách, které byly ke dni vyhlášení tohoto referenda (27. 9. 2022) 
nezastavěným územím, s výjimkou případů, kdy by nutnost změ-
ny vyplývala z právního předpisu, nebo kdyby se jednalo o veřejně 
prospěšné stavby?“


