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PREAMBULE:
Strategický plán rozvoje obce Písková Lhota je strategickým rozvojovým dokumentem
obce, který představuje plán rozvoje obce od roku 2016 do roku 2025.
Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Písková Lhota
v souladu se zásadami regionální politiky Středočeského kraje a také jako dokument pro
konkrétní rozvojové aktivity a projekty, které se v obci připravují.
Strategický dokument představuje společně s územními plány a s rozpočtovými výhledy
základní koncepční dokument obce Písková Lhota.
Dokument definuje potřeby, rozvojové variant obce, vize, plány a možnosti financování
těchto plánu a aktivit v dalším období čerpání finančních prostředku ze strukturálních
fondu.
Dokument obsahuje statistické šetření, které bylo provedeno pruzkumem (dotazníky)
mezi občany obce. Je zřejmé, že potřeby našich občanu, kteří v Pískové Lhotě žijí, nás
zajímají. Dále byla provedena statistická šetření z dostupných zdroju (Český statistický
úřad apod.), na jejichž základě byly zanalyzovány kritické oblasti, které je nutné v obci
řešit. V další části dokumentu jsou pak navrženy prioritní oblasti rozvoje s ohledem na
splnění globálního cíle tohoto plánu.
Radovan Staněk

—

starosta obce Písková Lhota
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I. METODIKA
Dokument byl zpracován dle Metodiky tvorby lokálních rozvojových strategií,
která je v souladu s regionální politikou ČR a vychází také z regionální politiky Evropské
unie.
Při zpracování Strategického plánu obce P í s kov á L h ota (dále jen SPR) byl kladen
duraz na soulad s těmito dokumenty:
1. národní úroveň

•

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

•

Národní strategický referenční rámec Leader

•

Národní rozvojové priority 20 14-2020

•

Program mzvoje venkova pro období 20 14-2020

+

2014 -2020

2. regionální úroveň

•

Program rozvoje Středočeského kraje 2014-2020

•

Program rozvoje cestovního mchu ve Středočeském kraji

•

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském
kraji

3. místní úroveň

•

MAS Podlipansko návrhová strategie LEADER+ 20 14-2020

•

MAS Podlipansko

•

Pečecký region

—

—

strategie rozvoje cestovního ruchu

Dokumenty v dané úrovni jsou vzájemně provázány a hodnotí východiska, specifika
a cíle dané oblasti rozvoje.
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II. ZÁKLADNÍ INFORMACE
2.1. Úvod
Geograficky se jedná o velmi malé území, které je jako celek z hlediska sledování mimo
rozlišovací úroveň záběru statistické služby (ČSÚ, i jiných šetření). Analýzy proto
vycházejí z následujících dostupných informačních zdrojů:
-

ze statistických údaju ČSÚ;

-

zúdajůúP;

-

z ad hoc šetření dotazníky;

-

údaje z analýzy SO ORP Poděbrady;

-

údaje z analýzy Středočeského kraje;

-

z údaju MAS Podlipansko;

-

z údajů Pečického mikroregionu.

Základní funkcí analýzy je poskytnout relevantní údaje potřebné k rozhodování.
Dokument by měl

identifikovat silné a slabé stránky analyzovaného území ve

vybraných klíčových oblastech a na základě této znalosti by měly být představiteli
odpovědnými za rozvoj daného území identifikovány směry dalšího rozvoje.
SPR musí přinést argumenty pro navrhovaná opatření v podobě identifikace potenciálu
pro rozvoj nebo naopak ohrožení daného území.
Předkládaná analýza nese zásady komplexně zpracovávané analýzy, ale zaměřuje se jen
na oblasti identifikovaného zájmu.
Zkoumaná obec Písková Lhota muže mít vzhledem ke své rozloze a významu v zásadě
dvě rozvojové tendence odvozené od schopnosti vlastního financování:
rozvoj zcela nezávislý na okolí podmíněný silným potenciálem a vlastními zdroji
finančních prostředku nebo alespoň jinými zdroji, které potřebné finanční prostředky
použitelné na rozvoj dokáží generovat,
rozvoj v souladu (a do značné míry podmíněně) s rozvojem okolních územních celků,
nebo nadřazených územních celku z duvodu nutnosti fmancovat zamýšlený rozvoj z
jiných než vlastních zdroju. Těmito jinými územními celky mohou v tomto případě být:
-

Město Poděbi~dyaměsoNymbuik

-

Obce na území Pečického regionu;
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Středočeský kraj;

-

Region Soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy.

Na základě primárního zkoumání se jeví jako reálná druhá varianta, tedy rozvoj ve
vzájemném souladu,

součinnosti a partnerství s ostatními subjekty veřejné nebo

samosprávné sféry. Bylo by nanejvýš

vhodné sladit rozvojovou činnost obce s

rozvojovými trendy okolních větších měst a dalších větších celků, a zároveň pro své
rozvojové vize získat aktivní podporu občanů, neziskových nebo zájmových organizací,
ale především podnikatelu z mikroregionu, případně i z okolí.

2.2. Vymezené území
2.2.1. Územní a administrativní členění území
Středočeský kraj
Obec Písková Lhota leží ve Středočeském kraji, v okrese Nymburk. Středočeský kraj leží
uprostřed Čech. Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří Středočeský kraj mezi největší
kraje České republiky. Jeho rozloha (11 015 km2) zabírá 14 % území ČR aje cca 1,9 krát
větší, než je pruměrná rozloha kraje v České republice. Kraj zcela obklopuje hlavní město
Prahu a sousedí téměř se všemi Českými kraji kromě Karlovarského a moravských krajů.
Územně náleží k Českému masivu, který je jednou z nejstarších částí evropské pevniny.
Nejvyšším bodem území je vrchol brdských hřebenu Tok (865 m n. m.) v okrese Příbram,
nejnižším bodemje řečiště Labe (153 m n. m.) v okrese Mělník.
Administrativně se kraj dělí na 26 správních obvodu obcí s rozšířenou pusobností, které
k 1. 1. 2003 nahradily bývalé okresní úřady. Rozlohou je největší správní obvod s
rozšířenou pusobností Příbram (8,5 % rozlohy Středočeského kraje). Nejmenší je správní
obvod s rozšířenou pusobností Neratovice (1 % rozlohy Středočeského kraje).
V roce 2014 bylo na území kraje 1145 obcí. Největší počet obcí je soustředěn v okrese
Příbram (121 obcí) a nejmenší počet obcí má okres Mělník (69 obcí). Statut města je
přidělen 83 obcím, Kladno a Mladá Boleslav jsou navíc statutárními městy. Středočeský
kraj jako jediný kraj nemá své krajské město, krajský úřad sídlí v hlavním městě Praze.
K 31. 12. 2014 měl Středočeský kraj 1 315 299 obyvatel, a byl nejlidnatějším regionem
České republiky. Nejvíce lidnatým okresem Středočeského kraje byl v roce 2014 okres
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Praha-východ (164 002 obyvatel). Hustota zalidnění byla nejvyšší v okresech Prahazápad, Kladno a Praha-východ, kde dosáhla hodnoty přes 200 obyvatel na km2.
Úzká vazba s hlavním městem a hustá dopravní sít‘ činí polohu Středočeského kraje
mimořádně výhodnou. Kraj je pro Prahu významným zdrojem pracovních sil, doplňuje
pražský prumysl, zásobuje Prahu potravinami, poskytuje Praze svuj rekreační potenciál.
Tabulka č. 1 Středočes
-

‘

kra

-

základní in ormace
Středočeský kraj

:;~
Vlajka kraje

4::

Znak kraje

Sídlo:

Praha

Zeměpisné souřadnice:

50°2‘ s. š., 14°42‘36“ v. d.

Hejtman:

Miloš Petera

(

SSD)

Rozloha:

10927 km2

Počet obyvatel:

1 326 857 (1. 1. 2016)

Hustota zalidnění:

120 obyvatel/km2

Nejvyšší bod:

Tok (865 m)

Historické země:

Cechy

Počet okresú:
Počet správních obvodú obcí s
rozšířenou • ůsobností:
Počet správních obvodů obcí s
‘ověřen‘m úřadem:
ISO 3166-2:

12

CZ-ST

CZ-NUTS:

CZO2O

RZ:

S

26
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Mapa č. J Členění Středočeského kraje
-

Mělník

Mladá
Boleslav

Kladno
Rakovník

Beroun

Kolín

Kutná Hora
Příbram

Benešov

Okres Nymburk
Okres Nymburk se rozkládá ve východní části Středočeského kraje v Polabské nížině.
Jeho severním sousedem je Mladoboleslavsko a Jičínsko (Královéhradecký kraj), na
východě hraničí s královéhradeckým okresem, na západě s okresem Praha-východ a
jižním sousedem je Kolínsko.
Svojí rozlohou 850 km2 zaujímá okres 6. místo ve Středočeském kraji a zabírá 7,8 % z
jeho rozlohy. Zemědělská puda tvoří 69,4

~o

a lesy 17,5 % z rozlohy okresu. K

podprůměrným okresum patří Nymbursko počtem obyvatel 97,3 tisíc (7,3 % obyvatel
kraje) i hustotou zalidnění 114,5 obyvatel na km2.
Od reformy veřejné správy z 1. ledna 2003 se okres člení na 3 správní obvody obcí s
rozšířenou pusobností (Nymburk, Poděbrady, Lysá nad Labem) a 5 správních obvodu
obcí s pověřeným obecním úřadem (Nymburk, Poděbrady, Lysá nad Labem, Sadská,
Městec Králové). Do okresu Nymburk náleží ještě 4 obce správního obvodu Český Brod,
jehož hlavní část spadá do okresu Kolín.
V současné době náleží do okresu Nymburk 87 obcí. Z celkového počtu obcí má 7 statut
města (Nymburk

-

15 tis. obyvatel, Poděbrady, Milovice, Lysá nad Labem, Sadská,

Městec Králové, Rožd‘alovice) a 3 obce byly stanoveny městysem (Křinec, Kounice,
Loučeň).

10
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SO ORP Poděbrady
SO ORP Poděbrady se rozkládá ve východní části Středočeského kraje na hranicích s
Královéhradeckým krajem. Na západě sousedí s obvodem Nymburk, na jihu s obvodem
Kolín, východními sousedy jsou obvody Hradec Králové a Nový Bydžov, na severu
sousedí sjičínským obvodem.
Správní obvod obce s rozšířenou pusobností PODĚBRADY je vymezen územím obcí:
Běrunice, Činěves, Dlouhopolsko, Dobšice, Dymokury, Hradčany, Choťánky, Chotěšice,
Chroustov, Kriěžice, Kněžičky, Kolaje, Kouty, Křečkov, Libice nad Cidlinou, Městec
Králové, Odřepsy, Okřínek, Opočnice, Opolany, Oseček, Pátek, Písková Lhota,
Poděbrady, Podmoky, Sány, Senice, Sloveč, Sokoleč, Úmyslovice, Velenice, Vlkov pod
Oškobrhem, Vrbice, Vrbová Lhota, Záhornice.

Mapa č. 2— Administrativní členění SO ORP Poděbrady

+

SOORP PODĚBRADY

.‘.Ď~eě.
»-~

~
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Obec Písková Lhota
Obec Písková Lhota leží v Polabské nížině 3 km od lázeňského města Poděbrady. S
pruměrnou nadmořskou výškou 188 m n. m. je jedním z nejnižších míst na Poděbradsku.
Obec má dobrou dopravní dostupnost do nejbližších měst a i do hlavního města díky
blízkosti dálnice Dli. Písková Lhota leží přibližně 60 km severovýchodně od hlavního
města Prahy, přibližně 10 km jižně od města Nymburk. Písková Lhota je vzdálena 3 km
(jihozápadně) od lázeňského města Poděbrady, které jsou pro tuto obec spádovým
městem.
Mapa č. 3 Umístění obce Písková Lhota
-
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Tabulka č. 2 Obec Písková Lhota základní informace
Písková Lhota
-

-

Status:

obec

LAU 2 (obec):

CZ0208 537659

Kraj (NUTS 3):

Středočeský (CZO2O)

Okres (LAU 1):

Nymburk (CZ0208)

Obec s rozšířenou púsobností:

Poděbrady

Pověřená obec:
Historická země:

Čechy

Katastrální území:

Písková Lhota u Poděbrad

Katastrální výměra:

6,43 km2

Počet obyvatel:

423 (1. 1. 2015)

Zeměpisné souřadnice:

50°7‘53“ s. š., 15°3‘57“ v. d.

Nadmořská výška:

188 m n. m.

PSČ:

29001

Zákl. sídelní jednotky:

1

Části obce:

1

Katastrální území:

1

Adresa obecního úřadu:

Poděbradská 17
Písková Lhota
290 01_Poděbrady
Radovan Staněk

Starosta:

Z historie obce
Ves Písková Lhota je písemně doložena k roku 1553. Její název vznikl od slova „lhůta“,
kterou dostali noví osadníci na obydlení přiděleného území. Krajina v okolí Poděbrad

poskytovala příznivé podmínky pro osídlení, což dokládají četné nálezy z mladší doby
kamenné. Od této doby se ve zdejší krajině provozuje zemědělství. V polovině 10. Století
se hradisko v Libici nad Cidlinou stalo významným správním centrem. Sídlil zde mocný
rod Slavníkovcu, jehož panství zaujímalo východní třetinu Čech. Po vyvraždění rodu
Slavníkovcu se stala novým centrem správy kraje Havraň. Od 13. století byla pak správa
kraje přenesena do Poděbrad. Od roku 1350 patřilo poděbradské panství pánum z
Kunštátu, z nichž nejvýznamnějším byl král Jiří z Poděbrad. Za jejich vlády se město a
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kraj značně povznesly. Byly založeny i Lhoty-Kostelní, Písková, Vrbová a Přední. Od
14. do 16. Století byla v oblasti budována rozsáhlá soustava rybníku. Od druhé poloviny
18. století byly rybníky vysoušeny a proměňovány v pastviny, louky a pole.
Od roku 1776 se začal zavádět tzv. Raabuv systém (podle dvorního rady Raaba) na
jezuitských a komorních pastvinách, tedy i na panství poděbradském. Docházelo k
rozdělení dvoru a byly zakládány nové vsi. V první polovině 19. století byly stavěny na
území Pískové Lhoty první silnice. V roce 1815 to byla cesty z Prahy do Hradce Králové,
která vedla přes Pískovou Lhotu. Významným mezníkem v historii Poděbrad ajeho okolí,
se stal rok 1905, kdy byl v hloubce 96,7 metrů navrtán pramen minerální uhličité vody.
Roku 1908 byl zahájen lázeňský provoz v městě Poděbrady.
Partnerství a spolupráce
Obec Písková Lhotaje součástí MAS Podlipansko o. p. s. Místní akční skupina (zkráceně
MAS) je sdružení zástupcu firem, obcí, neziskových organizací a dalších subjektu, které
spojuje zájem o rozvoj určitého území. Místní akční skupina sdružovala k 31. 12. 2014
celkem 55 obcí s počtem obyvatel 56 937 a celkovou výměrou 485,29 km2. Hustota
obyvatel v daném regionu činí 117 obyv./km2, což je pod pruměrem ČR (133 obyv./km2).
Obec Písková Lhota je členem Dobrovolného svazku obcí Pečecký mikroregion. Pečecký
mikroregion byl založen v roce 2000. Zakladatelských obcí bylo jedenáct, z nichž v létě
2007 ukončila členství v DSO obec Cerhenice. Aktuální počet obcí v mikroregionuje 15.
Sídlem mikroregionu rozkládajícího sev Polabí východně od Prahy, jsou Pečky. Příznivé
podmínky k tornu vytvořila jejich výhodná poloha v centru regionu a snadná dostupnost
ze všech obcí regionu.
Nejvyšším orgánem svazku obcí je shromáždění starostu. Statutárním orgánem je
předseda svazku a dva místopředsedové. Svazek obcí se rozkládá z větší části na území
bývalého kolínského a z menší části na území nymburského okresu. Veřejnou správou
přísluší svazek obcí do Středočeského kraje.
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2.3. Geografická a demografická charakteristika
2.3.1. Geografické a přírodní podmínky
Nížinatý povrch náleží k celku Středočeské tabule. Jedná se o rovinatou polabskou
zemědělskou oblast Polabské nížiny vykazující nejvyšší podíl orné pudy v kraji.
Nadmořská výška je na území celého regionu nízká, pohybuje se převážně kolem hodnoty
200 m n. m., nejvyšší nadmořské výšky dosahuje vrch Oškobrh (285 m). Podnebí je teplé,
s dostatkem srážek po celý rok a s příznivou průměrnou teplotou vzduchu.
Nejvýznamnějšími hydrologickými prvky jsou řeka Labe, která protéká hlavním městem
regionu

—

Poděbrady, dále Sánský kanál a dva pravostranné přítoky

—

Cidliiia a Mrlina.

V obvodě se nachází národní přírodní rezervace Libický luh, Kněžičky a Žehuňská obora,
částečně sem zasahuje další národní přírodní rezervace, Žehuňský rybník. Dále je zde
několik dalších maloplošných zvláštně chráněných území.
Území obce patří do teplé klimatické oblasti, charakterizované dlouhým, teplým a
suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím a teplým jarem a podzimem,
krátkou, mírně teplou až suchou zimou a krátkým trváním sněhové pokrývky, což však
zima 2010 vyvrátila. Převládající směry větru jsou západní, jihozápadní a jihovýchodní.
Řešení území leží v povodí řeky Labe. Stanovené záplavové území řeky Labe zasahuje
jen ze severovýchodu na území katastru obce, zastavěné území nezasahuje. Západní
hranici obce tvoří Výrovka, která pramení u Uhlířských Janovic v nadmořské výšce 487
m n. m. Celé území obce leží v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů
lázeňského města Poděbrady. Je zde umístěn i pozorovací vrt (směrem na Hořátev).
Ochranné pásmo vrtu má poloměr 50 m.
2.3.2. Demografická charakteristika
K 31. 12. 2014 měla obec Písková Lhota 423 obyvatel, z toho 201 mužů (47,5 %) a 222
žen (52,5 %). Průměrný věk obyvatel obce k 31. 12. 2014 byl 43,3 let.
Počet obyvatel v obci je poměrně dlouhodobě stabilní. Od roku 1971 se počet obyvatel
pohybuje okolo hranice 400 obyvatel (tento údaj vychází z dat Demografické databáze
údaje za obce ČR a údaje jsou k dispozici v rozmezí let 197 1-2015).
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Grafč. 1 Vývoj počtu obyvatel v Pískové Lhotě
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Celkový přírustek obyvatel v obci Písková Lhota se v posledních letech pohybuje v bud‘
mírně kladných anebo mírně záporných hodnotách. Na těchto hodnotách se podílí
přirozený i migrační přírustek.
Tabulka č. 3 Přirozený, migrační a celkový přírustek v obci Písková Lhota v letech
2010-2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Přirozený přírůstek
-1
1
-7
-3
-2
-1
Migrační přírůstek
9
12
1
-11
7
7
Celkový přírůstek
8
13
-6
-14
5
6
-

Z hlediska věkové struktury je podíl osob věku 0-14 v obci Písková Lhota nižší než je
podíl osob ve věku 0-14 let v České republice o 2
celorepublikovou hodnotu pak převyšuje o 2,9

%.

Podíl osob ve věku 65 a více let

%.

Tabulka č. 4 Srovnání věkové struktury obce Písková Lhota a České republiky
-

Obyvatelstvo
celkem
Písková Lhota
Česká republika

423

10 434 560

ve věku 0-14 let
Abs.
%
52
12,3
1 488 928
14,3

16

ve věku 65 a více let
Abs.
%
79
18,7
1 644 836
15,8

SENSEI consult s.r.o.
Uvalská 33, Praha 10
sensei®senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
ísková h ta 20
2 25
-

2.3.3. Vzdělanostní struktura
U popisu vzdělanostní struktury je vycházeno z dat ze Sčítání domu, lidu a bytu 2011 na
úrovni SO ORP Poděbrady. Vzdělanostní struktura SO ORP Poděbrady v podstatě
kopíruje vzdělanostní strukturu Středočeského kraje a České republiky, mezi
vzdělanostní strukturou těch územních celků nejsou žádné výrazné výkyvy.
Tabulka č. 5- Vzdělanostní struktura obyvatelstva v SO ORP Poděbrady, ve
Středočeském kraji a Ceské republice v roce 2011

Obyvatelé ve věku 15 let a více
Bez vzdělání
Základní včetně neukončeného
Střední včetně vyučení (bez
maturity)
Úplné střední (s maturitou)
Nástavbové a vyšší odborné
Vysokoškolské
Nezjištěno

SO ORF Středočeský
Poděbrady
kraj
86,3%
84,5%
0,3%
0,5%
17,0%
16,9%
35,0%
27,6%
4,7%
11,1%
4,3%

33,6%
28,2%
4,3%
11,5%
5,0%

Česká
republika
85,7%

0,5%
17,6%
33,0%
27,1%
4,1%
12,5%
5,2%

Grafč. 2- Vzdělanostní struktura obyvatelstva v SO ORP Poděbrady, ve Středočeském
kraji a Ceské republice v roce 2011
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