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Úvodní slovo
Obec Stará Lysá vytvořila a schválila strategický rozvojový dokument obce Stará
Lysá na období 2019 - 2025, podle kterého by se v tomto období měla obec Stará Lysá
rozvíjet a postupovat při schvalování a realizacích investičních i neinvestičních akcí v
obci.
Budoucnost obce je nejistá jen tehdy, pokud si jeho samospráva nestanoví cíle a
priority a nebude se řídit tak, aby co nejvíce využila příležitostí, které obec má ke
svému rozvoji a ku prospěchu všech jeho obyvatel i návštěvníků. Strategický plán je
potřebný dokument nejen pro zastupitelstvo obce, ale i dále pro každého občana, který
chce znát záměry samosprávy. Strategický plán je nutnou podmínkou pro
zpracovávání žádostí na čerpání dotací. Dodržování priorit a realizace plánu rozvoje
obce umožní lépe využívat finanční prostředky obce pro její rozvoj a zvyšování kvality
života jejích občanů.

Strategický plán rozvoje Obce Stará Lysá v kontextu
rozvoje Středočeského kraje
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014 - 2020 je jedním z
významných koncepčních dokumentů strategického řízení zaměření určující hlavní
směry rozvoje kraje na období sedmi let. Nastavení předběžných podmínek Evropské
unie ve vazbě na Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 vyžaduje nastavení
základních strategických dokumentů do roku 2020.
Strategický plán rozvoje obce Stará Lysá je základním dokumentem a vizí
samosprávy pro řízení rozvoje obce v budoucnosti. Na základech zkušeností
zastupitelů, aktivit, požadavků a průzkumu mezi občany v prosinci 2018 pojmenovává
cíle a navrhuje konkrétní projekty. Strategický plán rozvoje obce je v souladu s
celostátní koncepcí, jako je Národní rozvojový plán a Strategie regionálního rozvoje
ČR.

Metodika zpracování
Na zpracování Strategického plánu rozvoje obce se podíleli členové zastupitelstva
obce.
Základem pro zpracování bylo definování stávajícího stavu obce. V každé oblasti
byl zhodnocen stávající stav a popsány trendy vývoje v období posledních let. Dalším
krokem ve zpracování Strategického plánu rozvoje obce bylo zpracování SWOT
analýzy, která měla za úkol popsat příležitosti rozvoje obce nebo jeho ohrožení a dále
silné a slabé stránky obce.
Obec Stará Lysá by se i do budoucna měla rozvíjet jako obec klidná a bezpečná,
ekologicky progresivní a čistá, s možností sportovních a odpočinkových aktivit,
podporující aktivity svých občanů a spolkový život, ohleduplně využívající okolní
přírodu, občansky vybavená a s vyváženým rozvojem. Uvedený postup a realistické
zpracování plánu bylo zvoleno s důrazem na jeho budoucí praktické využití.
Stará Lysá je polabská obec, která se nachází ve Středočeském kraji, v okrese
Nymburk, 4 km severozápadně od Lysé nad Labem a 8 km jižně od Benátek nad
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Jizerou. V katastrálním území jsou dva samostatné urbanistické celky (části obce)
větší a hlavní část Stará Lysá a menší přidružená část Čihadla, ležící cca 2 km
severozápadně.
Stará Lysá se rozkládá po obou březích toku Mlynařice v průměrné nadmořské
výšce 190 m n. m.

Základní charakteristika řešeného území
k.ú.:

Stará Lysá

kód obce:

CZ0208537837

počet obyvatel:

762

rozloha území:

971 ha

kraj:

Středočeský kraj

Stará Lysá je samostatná obec v blízkosti města Lysá nad Labem, Lysá nad
Labem je obec s rozšířenou působností pro obec Stará Lysá.
Obec je členem svazku obcí Mikroregion Polabí.
Obec je členem Dopravního sdružení Svazku obcí Nymburska.
Obec je společníkem ve společnosti Bytová společnost Stará Lysá,spol. s r.o. –
IČO: 261 94 031.

Doprava
Cílem je zajistit bezpečné a kvalitní dopravní spojení obce s městem Lysá nad
Labem a se spádovou základní školou v Lysá nad Labem, proto dlouhodobě
podporujeme dopravní obslužnost linku 431.
Prioritou obce je vybudování, údržba a oprava místních komunikací, které jsou v
havarijním stavu, resp. zatím nejsou vybudovány (lokalita Srnčák / U pily, prostranství
u památné lípy, prostranství u pohostinství)
Neuspokojivý je stav chodníků v obci, proto plánujeme opravit stávající chodníky a
vybudovat nové.

Technická infrastruktura
V obci v části Stará Lysá je splašková kanalizace napojená na ČOV.
V roce 2013 byl spuštěn provoz kanalizace a ČOV Stará Lysá - obec Stará Lysá
obdržela v roce 2010 státní dotaci z fondu EU v rámci Operačního programu Životního
prostředí na projekt ,,Kanalizace a ČOV Stará Lysá", prioritní osa 1 - Zlepšování
vodohospodářské
infrastruktury
a snižování
rizika
povodní,
AČ - 1509656.
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V obci je částečně vybudována dešťová kanalizace.
V obci v části Stará Lysá je zaveden veřejný vodovod.
V obci v části Čihadla není zaveden vodovod ani kanalizace – jsou využívány vlastní
studny a žumpy.
Plyn není v obci zaveden.
Obec je kompletně elektrifikovaná.
V obci je dostupný internet od dvou poskytovatelů bezdrátového připojení a od
jednoho poskytovatele telefonického - drátového připojení.
Životního prostředí je v obci zatěžováno především silniční dopravou, zemědělskou
činností (prašnost, podrobněji viz níže), a emisemi z lokálních zdrojů (domovní kotle
spalující tuhá paliva – uhlí).

Školství a sport
V obci se buduje mateřská škola – předpoklad otevření je v roce 2019.
V obci není základní škola. Spádová základní škola je v Lysé nad Labem.
V obci je fotbalové hřiště s jednoduchým zázemím.
V obci jsou dvě dětská hřiště, v parku (částečně obnovené v roce 2018 z prostředků
obce) a u fotbalového hřiště.

Životní prostředí a zemědělství
Cílem obce je udržet podmínky pro život v kvalitním životním prostředí, trvale
udržujeme veřejná prostranství a odpočinková místa. Na náklady obce jsou
odstraňovány černé skládky. Průběžně je navyšováno množství kontejnerů a komodit
při sběru separovaného odpadu.
Obec se nachází v krajině se zachovalým životním prostředím, v roce 2011 byly
vybudovány Mokřady a tůně Hladoměř z fondu EU v rámci Operačního programu
Životního prostředí na projekt ,,Mokřad a tůně Hladoměř", prioritní osa 6 - Zlepšování
stavu přírody a krajiny, AČ - 09029906.
Zeleň v obci je v dostatečném rozsahu a nyní již i v estetické kvalitě.
V obci je intenzivní zemědělství, které spolu se silniční dopravou zvyšuje prašnost
v obci. Pro snížení prašnosti byl v minulosti pořízen zametací vůz, nicméně je dále
třeba snižovat primární zdroje polétavého prachu.
Obec je v zimních měsících zatížena emisemi z lokálních zdrojů, kde jsou
používána tuhá paliva v kotlích nižších emisních tříd.
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Rekreace a cestovní ruch
Obec Stará Lysá je napojena na turistické a cyklistické značené trasy.
Ve Staré Lysé je Pomník padlých spoluobčanů v 1.světové válce, několikasetletá
památná lípa, kaplička, zvonička, v katastru obce se nachází Mokřady a tůně
Hladoměř, dále je v katastru obce několik turistických přístřešků na cyklistických a
turistických trasách.

Kulturní a společenské vyžití
Mezi nejoblíbenější akce v obci patří pálení čarodějnic, velikonoční řehtání,
lampionový průvod, dětský den, maškarní, Mikuláš s čertem a další akce pořádané
SDH Stará Lysá a Spolkem Život Stará Lysá.
V místním hostinci probíhají plesy místních spolků, tedy Mysliveckého sdružení,
SDH Stará Lysá a TJ Sokol Stará Lysá. Dále zde probíhají zábavy a plesy spolků
z okolních obcí či soukromých subjektů.
V prostorách obecního úřadu funguje místní knihovna.
V obci je kroužek Mladých hasičů při SDH Stará Lysá a fotbalový oddíl při TJ Sokol
Stará Lysá, dále v obci působí Spolek Život Stará Lysá.

Územní rozvoj
Jsou zajištěna nová stavební místa na obecních i soukromých pozemcích, která
jsou dle platného územního plánu a územní studie možná / vhodná pro výstavbu
rodinných domů.

Bytová otázka
Obec vlastní 215 bytových jednotek v obci Milovice, které provozuje, a kde
poskytuje bydlení jak mladým začínajícím rodinám, tak i seniorům. Vlastnictví bytů
přináší obci stabilní příjem nad rámec daňových příjmů.
Většina obyvatel žije v rodinných domech (v lednu 2019 celkem 293 popisných čísel
– 242 ve Staré Lysé a 51 na Čihadlech).
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Nemovitosti ve vlastnictví obce
Obec disponuje vlastními nemovitostmi.
Hasičárna - parc.č. 176 bez č.p., k.ú. Stará Lysá
Obecní škola – č.p. 78 + pozemek/zahrada
Obecní úřad – č.p. 56 + pozemek/zahrada
Pohostinství v části Čihadla - parc.č. 133 bez č.p., k.ú. Stará Lysá
Pohostinství ve Staré Lysé – č.p. 51
Rodinný dům (bývalý Geofot) – č.p. 141 + pozemek/zahrada
Rozestavěná budova MŠ na pozemku 125/5
Stodola – parc.č. 184 bez č.p. – k.ú Stará Lysá
Bytový dům Braniborská 561, Milovice

(Podíl vlastnictví – 1/2 - Obec Stará Lysá, č. p. 56,
28926 Stará Lysá, 1/2 - Komunální consult, spol. s r.o., Rašova 840/14, Háje, 14900 Praha)

Bytový dům Braniborská 562, Milovice

(Podíl vlastnictví – 1/2 - Obec Stará Lysá, č. p. 56,
28926 Stará Lysá, 1/2 - Komunální consult, spol. s r.o., Rašova 840/14, Háje, 14900 Praha)

Bytový dům Braniborská 565, Milovice

(Podíl vlastnictví – 1/2 - Obec Stará Lysá, č. p. 56,
28926 Stará Lysá, 1/2 - Komunální consult, spol. s r.o., Rašova 840/14, Háje, 14900 Praha)

Bytový dům Višňová 571, Milovice (Podíl vlastnictví – 84/100

- Obec Stará Lysá, č. p. 56,
28926 Stará Lysá, 16/100 - Veselý Jiří JUDr., Hněvkovského 1372/1, Chodov, 14900 Praha 4)

Bytový dům Višňová 575, Milovice
Kotelna - parc.č. st. 546 bez č.p. k.ú Benátecká Vrutice (Podíl vlastnictví – 1/2

- Obec
Stará Lysá, č. p. 56, 28926 Stará Lysá, 1/2 - Komunální consult, spol. s r.o., Rašova 840/14, Háje, 14900
Praha)

Čistička odpadních vod – parc. č. st. 363 bez čp / č. ev., stavba technického
vybavení, k.ú. Stará Lysá
Požární nádrž Stará Lysá - parc. č. st. 530/1, k.ú. Stará Lysá, vodní plocha
Požární nádrž Čihadla – parc. č. st. 917/2, k.ú. Stará Lysá, vodní plocha
Kaplička Stará Lysá - parc. č. st. 105 bez čp / č. ev., jiná stavba, k.ú. Stará Lysá
Zvonice Stará Lysá
Budova u požární nádrže Stará Lysá - parc. č. st. 238bez čp / č. ev., jiná stavba,
k.ú. Stará Lysá
Márnice na hřbitově - parc. č. st. 219 bez čp / č. ev., objekt občanské
vybavenosti, k.ú. Stará Lysá
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SWOT analýza
Analýza SWOT, tedy analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, byla
zvolena jako vhodná metoda k poznání kritických oblastí obce Stará Lysá, které bude
potřeba řešit.

Silné stránky / Strengths
Výhodná poloha v blízkosti města Lysá nad Labem s jeho úřady, institucemi, obchody,
školami, službami, zdravotnictvím a zaměstnavateli.
Dostupnost do Prahy a Mladé Boleslavi po dálnici D10 – nájezd na D10 7 km.
Dlouhodobá zemědělská tradice, veškerá zemědělská půda je dlouhodobě
obhospodařována.
Příroda v okolí obce.
Bohatá kulturní činnost, dostatečná nabídka kulturních a společenských akcí.
Sportovní a volnočasové vyžití pro všechny věkové kategorie.
Dobrá infrastruktura.
Obchod v obci.
Aktivní činnost knihovny.
Nízká nezaměstnanost.
Splašková kanalizace a ČOV v části Stará Lysá.
Obecní byty v Milovicích – příjmy obce z pronájmu bytů na další investiční a rozvojové
aktivity.
JSDH v obci – s technikou – Tatra, Ford Transit.
Vyrovnané hospodaření obce.
Splácení dlouhodobých závazků.
Množství obecních budov - majetek obce.

Slabé stránky / Weaknesses
Špatný stav chodníků, především na hlavní komunikaci v obci.
Horší až špatný stav obecních budov (dezolátní stav budovy školy, …).
Malá možnost zaměstnání v obci.
Vyřešení problémů s ukládáním odpadu a bioodpadu.
Horší vybavení a velikost dětských hřišť a přilehlých prostor.
Část Čihadla bez kanalizace a vodovodu.
Problém s vodou, která stéká z polí do obce při přívalových deštích – lokalita Srnčák.
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Nízká míra využívání dotací.

Příležitosti / Opportunities
Mírně rostoucí počet obyvatel.
Rozšíření spolupráce s ostatními samosprávami a subjekty v regionu.
Zlepšení povědomí obce jako vhodného místa pro bydlení.
Prodej pozemků – nové parcely a mírné zvýšení počtu obyvatel, příjem obce.
Čerpání dotací (zateplení obecních budov, chodníky a komunikace, hřiště …..).
Navýšení počtu autobusových spojů / propojení s dalšími obcemi.
Budova školy – nové využití.

Hrozby / Threats
Kapacita ČOV.
Kapacita vodovodního řadu.
Snížení příjmů obce z pronájmů bytů po jejich převodu do osobního vlastnictví.
Snížení příjmů obce z daní.
Zvýšení počtu neplatičů.
Celkové stárnutí populace.
Množství obecních budov – nutnost rekonstrukce a neustálého udržování.
Zvýšení automobilové a nákladní dopravy.

Strategické cíle a postup k jejich dosažení
Prioritami obce do budoucna jsou bezpečnost, oprava komunikací, chodníků,
obecních budov, údržba a rozšiřování zeleně a čistota ovzduší i vod v obci. Obec si
klade dále za cíl podporovat sportovní, volnočasové a odpočinkové aktivity svých
občanů. Obec při svém rozvoji bude dbát na to, aby rozvoj byl v souladu s přírodou a
ekologickými požadavky doby.
Obec Stará Lysá se rozhodla pro postupné řešení svých záměrů použitím nejen
finančních zdrojů obce, ale i financí Středočeského kraje, České republiky zastoupené
rozpočty ministerstev a Evropské unie.
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Naplnění cílů – záměry obce
Záměr: Vybudování vodovodu a kanalizace na Čihadlech
Očekávaný výsledek: napojení části Čihadel na vodovod a kanalizaci
Zpracování projektu: 2019 – 2020
Termín realizace: 2020 – 2030
Financování: Obec Stará Lysá + vhodné dotační fondy (Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, kraj, EU)

Záměr: Zprovoznění studny v části Čihadla
Očekávaný výsledek: zajištění dalšího zdroje vody pro občany části Čihadla
Zpracování projektu: 2019
Termín realizace: 2019
Financování: Obec Stará Lysá

Záměr: Oprava a vybudování chodníků
Očekávaný výsledek: zpracování „mapy“ komunikací + chodníků, které potřebují
opravu či úplné nové vybudování, stanovení pořadí realizace, projektová
dokumentace, realizace, zlepšení obslužnosti a vzhledu obce
Zpracování projektu: 2019
Termín realizace: 2019 – 2025
Financování: Obec Stará Lysá + vhodné dotační fondy (Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, kraj, EU)

Záměr: Vybudování místních komunikací
Očekávaný výsledek: nové místní komunikace, zlepšení obslužnosti pro občany,
zásobování a IZS
Zpracování projektu: 2019
Termín realizace: 2019 – 2025
Financování: Obec Stará Lysá + vhodné dotační fondy (Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, kraj, EU)
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Záměr: Rekonstrukce budovy OÚ
Očekávaný výsledek: snížení energetické náročnosti budovy, prodloužení životnosti
budovy, zlepšení kvality prostředí pro pracovníky úřadu i návštěvníky OÚ
Zpracování projektu: 2019
Termín realizace: 2019 – 2022
Financování: Obec Stará Lysá + vhodné dotační fondy (Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, kraj, EU)

Záměr: Rekonstrukce budovy pohostinství Stará Lysá
Očekávaný výsledek: snížení energetické náročnosti budovy, prodloužení životnosti
budovy, zlepšení kvality prostředí pro návštěvníky
Zpracování projektu: 2019
Termín realizace: 2019 – 2022
Financování: Obec Stará Lysá + vhodné dotační fondy (Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, kraj, EU)

Záměr: Rekonstrukce budovy pohostinství Čihadla
Očekávaný výsledek: snížení energetické náročnosti budovy, prodloužení životnosti
budovy, zlepšení kvality prostředí pro návštěvníky
Zpracování projektu: 2019
Termín realizace: 2019 – 2030
Financování: Obec Stará Lysá + vhodné dotační fondy (Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, kraj, EU)

Záměr: Rekonstrukce budovy Hasičárny
Očekávaný výsledek: snížení energetické náročnosti budovy, prodloužení životnosti
budovy, zlepšení kvality prostředí pro návštěvníky
Zpracování projektu: 2019
Termín realizace: 2019 – 2025
Financování: Obec Stará Lysá + vhodné dotační fondy (Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, kraj, EU)

Záměr: Rekonstrukce budovy Obecní školy
Očekávaný výsledek: strategický plán dalšího využití budovy
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Zpracování projektu: 2019
Termín realizace: 2019 – 2030
Financování: Obec Stará Lysá + vhodné dotační fondy (Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, kraj, EU)

Záměr: Rekonstrukce budov v Milovicích
Očekávaný výsledek: snížení energetické náročnosti budovy, prodloužení životnosti
budov, zlepšení kvality pro obyvatele
Zpracování projektu: 2020
Termín realizace: 2021 – 2025
Financování: Obec Stará Lysá + vhodné dotační fondy (Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, kraj, EU)

Záměr: Rekonstrukce kotelny v Milovicích
Očekávaný výsledek: snížení energetické náročnosti, zvýšení efektivity, prodloužení
životnosti
Zpracování projektu: 2020
Termín realizace: 2021 – 2025
Financování: Obec Stará Lysá + vhodné dotační fondy (Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, kraj, EU)

Záměr: Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště a okolí
Očekávaný výsledek: nové prostředí pro návštěvníky, zlepšení kvality prostředí pro
návštěvníky
Zpracování projektu: 2019
Termín realizace: 2019 – 2025
Financování: Obec Stará Lysá + vhodné dotační fondy (Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, kraj, EU)

Záměr: Vybudování hřišť
Očekávaný výsledek: doplnění herních prvků, zlepšení kvality prostředí pro
návštěvníky
Zpracování projektu: 2019
Termín realizace: 2019 – 2022
Financování: Obec Stará Lysá + vhodné dotační fondy (Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, kraj, EU)
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Záměr: Příprava obecních pozemků pro stavbu rodinných domů a
jejich prodej
Očekávaný výsledek: rostoucí počet obyvatel, zvýšení příjmu obce z prodeje
pozemků, nárůst financí do obecního rozpočtu z daní
Zpracování projektu: 2019
Termín realizace: 2021 – 2024
Financování: Obec Stará Lysá + vhodné dotační fondy (Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, kraj, EU)

Záměr: Ochrana před stékáním vody z polí – Srnčák
Očekávaný výsledek: snížení rizika vyplavení obce při přívalových deštích v lokalitě
Srnčák
Zpracování projektu: 2019
Termín realizace: 2019 - 2020
Financování: Obec Stará Lysá + vhodné dotační fondy (Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, kraj, EU)

Záměr: Odpadové hospodářství
Očekávaný výsledek: vytvoření koncepce nakládání s odpady, včetně bioodpadu,
analýza možností zpracování odpadů, ukládání a likvidace odpadů
Zpracování projektu: 2019
Termín realizace: 2019 - 2025
Financování: Obec Stará Lysá + vhodné dotační fondy (Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, kraj, EU)

Záměr: Doprava a bezpečnost
Očekávaný výsledek: analýza dopravní situace, zvýšení dopravní bezpečnosti v obci
Zpracování projektu: 2020
Termín realizace: 2021 – 2025
Financování: Obec Stará Lysá + vhodné dotační fondy (Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, kraj, EU)

Záměr: Informační systém
Očekávaný výsledek: zlepšení informovanosti občanů
Zpracování projektu: 2020
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Termín realizace: 2021 – 2025
Financování: Obec Stará Lysá + vhodné dotační fondy (Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, kraj, EU)

Záměr: Koncepce využití Mokřad
Očekávaný výsledek: plán dalšího využití Mokřad
Zpracování projektu: 2023
Termín realizace: 2023 – 2030
Financování: Obec Stará Lysá + vhodné dotační fondy (Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, kraj, EU)
V případě, že bude příležitost získat a využít dotační program v jiném termínu, než je
plánována realizace, zastupitelstvo obce zváží přehodnocení načasování záměrů.

Realizace strategického plánu rozvoje obce
Po schválení strategického plánu zastupitelstvem obce bude pokračováno v již
započatých investičních akcích a nově zahájena příprava projektů a podkladů k plnění
jednotlivých cílů. Součástí přípravy bude jako nejdůležitějším a prvotním krokem
zajištění financování, a především zjištění možností využití dotací. Jednotlivé cíle a
jejich financování musí být hodnoceny v celém kontextu aktuálního rozpočtového
výhledu obce.
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Podmínky úspěšné realizace Strategického plánu rozvoje
obce Stará Lysá
Lidské zdroje - organizační zajištění
Realizace plánu rozvoje obce spadá do kompetencí zastupitelstva obce. Starosta
obce vystupuje ve všech záležitostech jako statutární zástupce obce. Zastupitelstvo
obce rozhoduje o případném zajištění jednotlivých projektů i jinými osobami než
zastupiteli obce, případně institucemi na základě smluvního vztahu.

Zdroje financování a jejich zajištění
Podmínkou pro realizace strategického plánu rozvoje obce Stará Lysá je dostatečné
finanční zajištění jednotlivých záměrů a cílů. Prioritou obce je maximální využití
prostředků poskytovaných ministerstvy a Středočeským krajem. Do financování
jednotlivých cílů budou zapojeny i vlastní zdroje obce.

Zdroj podpory – občané
Předpokladem úspěchu při realizaci jednotlivých záměrů je občanská podpora. Ta
se neobejde bez důkladné informovanosti o záměrech a celém strategickém
rozvojovém plánu obce.
Strategický rozvojový plán Obce Stará Lysá byl schválen zastupitelstvem obce
na zastupitelstvu 1/2019 konaném dne 15. 1. 2019.
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