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POTŘEBA TVORBY STRATEGIE
Na úvod tohoto strategického dokumentu je žádoucí identifikovat potřebu jeho vytvoření.
Třemi základními důvody jsou zejména:
•

přirozená potřeba koordinace rozvoje dané oblasti,

•

orientace v dotačních příležitostech a

•

legislativa.

Primárním důvodem vzniku nového programu rozvoje je samotná přirozená potřeba vzniku
či aktualizace ucelené koncepce rozvoje území. Program rozvoje obce (PRO) představuje
zásadní dlouhodobý dokument, který napomůže konkrétnímu zacílení aktivit v nejbližších
letech a určí směr budoucího rozvoje obce. V rámci procesu tvorby dokumentu proběhla
diskuse týmu zpracovatelů s hlavními aktéry rozvoje z veřejného, soukromého i neziskového
sektoru s cílem v maximální možné míře promítnout do tohoto dokumentu jejich dílčí postoje.
Strategický dokument usiluje o koordinaci veřejné i soukromé aktivity ekonomického,
sociálního, kulturního i ekologického charakteru obce tak, aby docházelo k vzájemné
synergii. Tento rozvojový dokument je podkladem pro sestavování obecních rozpočtů
i pro posuzování různých nadregionálních koncepčních dokumentů z pohledu obce.
Další z motivací k pořízení programu rozvoje je efektivnější využití finančních zdrojů.
Nabídka dotací je tematicky velmi obsáhlá a vyžaduje včasnou administraci. I proto je nutné
s dostatečným předstihem definovat rozvojové priority, monitorovat dotační příležitosti,
a jednotlivé projekty včas připravit. Mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický
rozvojový dokument je navíc v případě některých dotací (zejména z národních zdrojů) jednou
ze základních podmínek jejich čerpání. Obdobně pro čerpání finančních prostředků
ze strukturálních fondů EU v programovém období 2021–2027+ bude program rozvoje obce
zásadní.
Na závěr je nutné zmínit také legislativní souvislosti, kdy program rozvoje obce je zakotven
v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec dle § 2 tohoto zákona „pečuje o všestranný rozvoj
svého území a o potřeby svých občanů“, dle § 35 v rámci samostatné působnosti uspokojuje
„potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy
a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku“ a dle § 38 je obec
např. „povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku“. Obec zároveň musí myslet
na ustanovení (§ 159) občanského zákoníku, kdy o své území a majetek pečuje jako „řádný
hospodář“.
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ANALYTICKÁ ČÁST
Základní identifikační údaje
Tabulka 1 Základní údaje
Základní identifikační údaje
Obr. 1 Logo obce

zdroj: piskova-lhota.cz

ZUJ

537659

ORP

Poděbrady

Okres

Nymburk

Kraj/NUTS3

Středočeský

NUTS2

Střední Čechy

Počet obyvatel

489 (2020)

Průměrný věk

42,4 let

Katastrální výměra

643 ha

Nadmořská výška

188 m n. m.

Místní části

1
zdroj: risy.cz

Poloha a území obce
Obec Písková Lhota, která je jen jednou ze čtyř sídel s názvem Lhota,
se nalézá ve východní části Středočeského kraje. Administrativně
spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen
SO ORP) Poděbrady, které leží čtyři kilometry od Pískové Lhoty.
Za prací, kulturou, nákupy či službami vyššího řádu je možné dojíždět i do okresního města
Nymburk, jehož centrum je dostupné za 10 minut jízdy autem. Díky centrální poloze
a přítomnosti dálnice D11 je časově únosné dojíždět i do Prahy (cesta na kraj Prahy trvá asi
30 minut), Pardubic či Hradce Králové. Písková Lhota sousedí s pěti municipalitami,
na západě s Kostelní Lhotou, na severu s Hořátví a Kovanicemi, na východě s Poděbrady
a na jihu sdílí společnou hranici s Vrbovou Lhotou. Obec není dělena na místní části,
urbanisticky téměř tvoří jedno sídlo s Přední Lhotou, místní částí Poděbrad. Obec Písková
Lhota patří k populačně průměrným obcím v okrese Nymburk, medián počtu obyvatel je 468,
také jeho rozloha je v porovnání s ostatními obcemi průměrná.
5

Písková Lhota svou krajinou přesně zapadá do představ o Polabí. Nejvyšší nadmořská výška
nedosahuje ani 200 m. Kulturní krajina silně převažuje nad tou přírodní. Orná půda zabírá
74,6 % rozlohy obce, což je nadprůměr i v SO ORP Poděbrady a okrese Nymburk (obojí
přes 60 %), které jsou též silně determinovány půdou vhodné pro zemědělské účely, zatímco
na národní průměr je lehce přes 37 % plochy. Pochopitelně zcela opačné jsou hodnoty
zalesnění, lesní pozemky pokrývají na úrovni republiky 34 %, na úrovni kraje 28 %, na úrovni
okresu 17 %, kdežto v Pískové Lhotě lesy netvoří ani desetinu rozlohy. Naopak nadprůměrné
jsou čísla u vodních ploch, které se rozkládají na 3,3 % katastru (tvořeny hlavně zatopenou
pískovnou na jihovýchodě), což činí asi 1,5násobek republikové hodnoty. Z významnějších
vodních toků lze jmenovat říčky Káča a Výrovka (též Vavřinecký potok), které však tečou
mimo intravilán.
Obr. 2 Poloha Pískové Lhoty

zdroj: risy.cz

Celkové shrnutí:
•

Dobrá dostupnost větších měst v regionu

•

Zemědělská krajina Polabí

Historie
Osídlení v oblasti Pískové Lhoty lze pravděpodobně datovat
až do mladší doby kamenné. Nejstarší písemná zmínka však pochází
až z roku 1553. Název Lhota pochází ze slova „lhůta“, kterou dostali
noví osadníci na obydlení přiděleného území. Již od začátku zde byly
výborné podmínky pro zemědělství. Ve 14. až 16. století byla v okolí budována rozsáhlá
rybniční soustava, která byla později vysušena a přeměněna na pole a pastviny. Z názvu
6

obce vyplývá, že se v okolí nachází významné pískové ložisko. Ukázkou toho je relativně
nedávno zatopená pískovna, u níž stále probíhá rekultivace břehů a přilehlé flóry. Pískovna
je využívána rybáři a lidmi dychtícími po přírodním koupání. V novodobé historii je důležitý
rok 2013, kdy byla po více než třiceti letech oživena budova školy, v níž nově vznikla
mateřská škola.

Obyvatelstvo
Populační vývoj
Ke konci roku 2020 žilo v Pískové Lhotě 489 obyvatel, což z ní činilo
na české poměry průměrnou obec. Při pohledu na Graf 1 je možné
vysledovat tendence vývoje počtu obyvatel Pískové Lhoty mezi roky 1990 a 2020. Až do roku
2013 se počet trvale bydlících zvyšoval relativně pomalu, občas poklesl, mezi roky 2010
Graf 1 Vývoj počtu obyvatel Pískové Lhoty (k 31. 12.)
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zdroj: ČSÚ

a 2013 dokonce třikrát za sebou. Od té doby počet obyvatel s trvalým pobytem jen narůstá.
Nejdynamičtější změna počtu obyvatel byla naměřena v roce 2007, kdy v Pískové Lhotě
našlo trvalé bydlení 21 osob, v roce 2016 se počet obyvatel zvýšil o 20. Během roku 2013
ubyl rekordní počet obyvatel (14), který je však v absolutní hodnotě mnohem menší.
Hlavním zdrojem nových obyvatel je především kladné migrační saldo. Naopak přirozenou
cestou, tj. nově narození mínus zemřelí, za 30 let ubylo 14 osob. V posledních třech letech
začíná přibývat obyvatel i díky přirozenému přírůstku. Do jasné souvislosti to můžeme dát
s procesem suburbanizace, kdy se lidé z větších měst stěhují do jejich zázemí či do dobře
7

dopravně dostupných obcí, jako je např. Písková Lhota. Přistěhovavší se jsou povětšinou
mladí lidé, kteří děti čekají či již je krátce mají. Díky tomu obyvatel přibývá ještě více.
Za posledních 10 let se průměrně každý rok v obci narodí 4,7 dítěte. V roce 2020 to bylo
dokonce 13 dětí. Index změny počtu obyvatel 1991–2000 vychází u Pískové Lhoty 1,22
(počet obyvatel se tedy mezi zmíněnými roky zvýšil o 22 %). Obdobně vychází tento index
i u sousedících a blízkých municipalit, přičemž se úplně nepotvrdilo, že s rostoucí
vzdáleností od dálnice se index změny počtu obyvatel bude snižovat. Největší demografický
„boom“ zaznamenala obec Hořátev (1,61), kdežto u Poděbrad se počet obyvatel zvýšil „jen“
o 9 %, což je na středně velké město v Česku poměrně nevídané. Obecně okres Nymburk
i celý Středočeský kraj se staly domovem pro mnoho lidí, kteří zde předtím nebydleli.

Struktura obyvatelstva
O demografickém stavu Pískové Lhoty kromě samotného počtu
obyvatel velmi dobře vypovídá i věková struktura obyvatelstva, která
dále

předurčuje

socio-ekonomické

charakteristiky.

Ze složení

populace dle produkčních skupin v Grafu 2 lze vidět, že struktura
obyvatelstva je ve všech případech obdobná, nejpodobnější je asi se
strukturou okresu Nymburk. Nejvíce se od zastoupení v ostatních administrativních
jednotkách odchyluje pískolhotská postproduktivní složka (lidé starší šedesáti pěti let), která
Graf 2 Porovnání věkových struktur obyvatelstva ke dni 31. 12. 2020
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je zastoupena o něco méně než např. v SO ORP Poděbrady, v menší míře je rozdíl znatelný
i na národní úrovni. Inverzní je zastoupení dětí do patnácti let. Na jedné straně je
Středočeský kraj a okres Nymburk se zastoupenější dětskou složkou, a naopak méně
početnou postproduktivní skupinou, zatímco Česko a SO ORP Poděbrady tvoří druhý
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„extrém“, mezi nimiž se někde uprostřed pohybuje Písková Lhota. Graf také potvrzuje
některé celospolečenské jevy. K těm nejviditelnějším patří demografické stárnutí populace,
což se týká hlavně okresní a krajské úrovně. Postupné stárnutí dokládá i demografický
ukazatel index stáří (viz Graf 2), který se vypočítá jako podíl osob starších 65 let a osob ve
věku 0–15 let vynásobený hodnotou 100. Písková Lhota se se svým indexem stáří 113,1
řadí mezi mladší obce, respektive takové obce, kde lidí starších 65 let není tolik jako jinde.
Výsledky kopírují strukturní zastoupení v jednotlivých řádovostních úrovních, relativně
nejmladší populaci má tedy Středočeský kraj, u něhož je to však způsobeno masivní
suburbánní bytovou výstavbou v blízkosti Prahy. Naopak více starších osob je v SO ORP
Poděbrady, jehož velká část území je spíše perifernější s horší dostupností větších sídel.
Dalším demografickým indikátorem potvrzujícím stárnoucí populaci je průměrný věk, jenž
v Pískové Lhotě ke konci roku 2020 vychází 42,4 let. V roce 1991 byl průměrný věk 36,7 let,
v roce 2000 39,1 let a v roce 2010 41,2 let.
Graf 3 nastiňuje distribuci obyvatel do pětiletých věkových kategorií, které vytváří celek zvaný
„věková pyramida“. Mužů je nejvíce ve věkové skupině 35 až 39 let, kdežto u žen je nejhojněji
zastoupena kategorie 50 až 54 let. Celkově má graf tvar, jenž není úplně typický (např. velmi
podobné zastoupení žen a částečně i mužů mezi 30 a 74 roky s razantními poklesy u obou
okrajových věkových skupin). Patrné je i přibývání dětské složky, tj. kladný přirozený
přírůstek za poslední roky.
Graf 3 Věková pyramida Pískové Lhoty k 31. 12. 2020
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Jedním z předpokladů úspěšného sociálního a ekonomického rozvoje je lepší vzdělanostní
struktura obyvatelstva. Struktura populace dle nejvyššího dosaženého vzdělání (viz Graf 4)
u obyvatel starších 15 let byla zjišťována v rámci Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011 (dále
jen SLDB 2011). Vzdělanost sice napovídá o kvalitě lidských zdrojů daného území,
Graf 4 Vzdělanostní struktura obyvatelstva
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na druhou stranu vypovídací hodnota je poněkud omezena, jelikož se jedná o data 10 let
stará. Nejvíce osob mělo v Pískové Lhotě ukončeno středoškolské vzdělání bez maturity,
nejinak tomu bylo i u vyšších řádovostních jednotek, kde byl však rozdíl mezi první a druhou
nejzastoupenější (úplné středoškolské vzdělání) úrovní daleko nižší. O co více lidí má
dokončené pouze základní vzdělání a středoškolské bez maturity, o to méně je v Pískové
Lhotě zastoupena skupina absolventů úplného středoškolského vzdělání a vysokoškolského
vzdělání. Lze očekávat, že nejen díky přílivu nových obyvatel se počet vysokoškoláků
od roku 2011 zvýšil. Přehlednějším ukazatelem je index vzdělanosti, jenž je konstruován jako
součet vážených podílů obyvatel v jednotlivých vzdělanostních skupinách z celkového počtu
obyvatel starších 15 let. Na základě dat o vzdělanosti ze SLDB 2011 dosahoval index
vzdělanosti ve Pískové Lhotě hodnoty 205,7 čili opět méně než u ostatních administrativních
jednotek.
Pravidelně konané SLDB nabízí také mnoho dalších charakteristik, které mohou více
napovědět o složení populace Pískové Lhoty. Z hlediska subjektivně vnímaného
národnostního složení se v roce 2011 hlásilo nejvíce lidí (66,7 %) k české národnosti,
z cizích národností v Pískové Lhotě pobývali 3 Slováci a 3 Ukrajinci, zbytek (31,9 %)
se k otázce nevyjádřil. Co se týče náboženského vyznání, 15 % osob se považuje za věřící,
přičemž 11 % se přímo hlásí k určité církvi či náboženské skupině, další jsou
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tzv. neinstitucionalizovaní věřící, kteří neinklinují přímo k žádné církvi. Podíl věřících je
obdobný jako v dalších částech Středočeského kraje, kde je míra religiozity v národním
srovnání podprůměrná (14 %, zatímco v Česku je průměr 21 %). Tři čtvrtiny věřících spadají
pod poděbradskou farnost Římskokatolické církve, přibližně čtvrtina je pak členy sboru
České církve evangelické.
Z dat Exekutorské komory ČR žilo v roce 2019 na území obce 8,2 % obyvatel, na něž byla
uvalena exekuce. S každým dlužníkem je vedeno průměrně 15,8 exekucí, což je silně
nadprůměrná hodnota. I v územích (např. Ústecký kraj), kde je podíl lidí v exekuci
dvojnásobný, je průměrný počet exekucí mezi 5 a 6. Samotný podíl dlužníků se
v republikovém srovnání jeví naopak průměrně (průměr za Česko je 8,6 % osob), u nižších
řádovostních jednotek se Písková Lhota opět dostává lehce nad průměr, např. na krajské
úrovni je dlužníků v celé populaci 7,6 %. Ze sousedních obcí je nejlepší situace v Hořátvi,
pouze 2,5 % dlužných osob. Mezi roky 2016 a 2019 přibylo 10 % osob s dluhy. Zároveň
u obcí podobné velikosti platí, že při úbytku jen pár dlužníků se situace může rapidně zlepšit.
Shrnutí kapitoly:
•

Vzrůstající počet obyvatel

•

Přibývající počet dětí do 15 let

•

Nadprůměrný počet exekucí na jednoho dlužníka

Domovní a bytový fond
Na základě dat z posledního SLDB v roce 2011 bylo v Pískové Lhotě
187 domů, ve kterých bylo evidováno 211 bytů. Dominantní část
domovního fondu tvořily rodinné domy, jež byly doplněny třemi
bytovými domy, v nichž je dohromady 15 bytových jednotek.
Převážnou většinu bytů vlastní fyzická osoba, uplatňují se zde také různé typy
spoluvlastnictví. Samotná obec nedisponuje žádným obecním bytem. Co se týče
obydlenosti, k trvalému bydlení sloužilo v roce 2011 77 % domů, kolem 20 % neobydlených
domů (tj. 5 % z celkového počtu) bylo využíváno k rekreaci. Dále se neobydlenost podařilo
zjistit u 7 % domů (např. přestavba domu), u ostatních důvody chybí. Z pohledu stavebního
vývoje je nejzajímavější a nejpřínosnější zaměřit se na posledních 20 let. Mezi lety 2001
a 2020 bylo v Pískové Lhotě zbudováno 46 bytů situovaných výlučně do rodinných domů,
přičemž bezmála dvě třetiny začaly být obývány v druhé dekádě (tj. 2011 až 2020).
Stáhneme-li počet vystavěných domů v letech 2000 až 2020 k aktuálnímu počtu obyvatel,
dojdeme k číslu 94,1 nových bytů na 1000 obyvatel, což z Pískové Lhoty činí stavebně
nadprůměrnou obec v rámci okresu Nymburk (75,7 nových bytů na 1000 trvale bydlících).
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V tomto ohledu je ze sousedních obcí lepší jen Vrbová Lhota (103,7 nových bytů na 1000
obyvatel). Celkově bylo nejvíce bytů vybudováno v roce 2016 a 2019 (5 bytů). Za posledních
pět let průměrně ročně přibyde 3,8 nových bytů. Územní plán vydaný v roce 2010 (s první
změnou v roce 2015) vymezuje některé rozvojové plochy, tedy stavební parcely,
z nichž některé jsou i v majetku obce, která je však zatím nehodlá prodávat. Stavební rozvoj
je tak dále možný, byť lze očekávat, že bude méně intenzivní. Cílem je urbanisticky propojit
hlavní část obce se zástavbou okolo hasičského hřiště.
Shrnutí kapitoly:
•

Nadprůměrná stavební aktivita v rámci okresu Nymburk

•

Územní plán z roku 2011

•

Část rozvojových ploch v držení obce

Ekonomická situace
Trh práce
Situaci na trhu práce, graficky znázorněnou na Grafu 5, vysvětluje
podíl nezaměstnaných osob. Ve sledovaném období, tj. 2015–2020
(datováno vždy k 31. 12. daného roku), lze zaznamenat obdobné
vývojové trendy napříč všemi zahrnutými územními jednotkami.
S rostoucí ekonomikou se snižovala nezaměstnanost, která se pak díky celosvětové
Graf 5 Vývoj podílu nezaměstnaných osob (v %) ke dni 31.12.
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pandemii nemoci COVID-19 lehce zvýšila, a to ve všech sledovaných úrovních. Situace
na lokální úrovní je často snadno ovlivnitelná, což lze vidět i v Pískové Lhotě, kdy vývoj
podílu nezaměstnaných osob ve srovnání s vyššími územními jednotkami má větší tendenci
k náhlým změnám (viz výrazný nárůst v roce 2018). Obecně v posledních dvou letech platí,
že situace na trhu práce je v Pískové Lhotě horší než ve všech dalších administrativních
jednotkách, nejmarkantnější je rozdíl mezi Pískovou Lhotou a Středočeským krajem, který
je však velmi rozličný z hlediska dostupnosti pracovních příležitostí. Budoucí vývoj se bude
odvíjet od zvládnutí ekonomických dopadů způsobených globální pandemií a od struktury
zaměstnanosti zdejší populace.
Významným procesem utvářející trh práce je pracovní dojížďka a vyjížďka. Z dat SLDB 2011
vyplývá, že v daném roce patřilo 52 % populace k ekonomicky aktivním osobám,
z nichž na 57 % tvořilo každodenní vyjížďku za prací či do škol (124 osob). Z celkového
počtu vyjíždějících tvořili značnou část žáci a studenti (45). K hlavním centrům denní
dojížďky přirozeně patřily Poděbrady (21 pracujících +

27 žáků a studentů),

které následovalo okresní město Nymburk (15 + 5) a Praha (10 + 5). Na druhou stranu
i do Pískové Lhoty z hlediska pracovní denní dojížďky směřovaly desítky pracovníků (45),
což bylo ovlivněno především lokalizací různých významnějších firem na území obce.
Většinu jak vyjíždějících, tak dojíždějících za prací či studiem tvořili lidé z okresu Nymburk,
dojížďkový proud byl nejsilnější z Poděbrad (19 osob).

Struktura ekonomických subjektů
K poslednímu dni roku 2020 bylo v obci evidováno 136 podniků, z nich
však jen 50 % vykazuje dlouhodobě aktivitu. Dle právní formy
podnikání tvoří 66 % ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou
fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, tzv. OSVČ.
Z hlediska převažující činnosti (viz Graf 6) nejvíce ekonomických subjektů podniká
ve stavebnictví, stejný je počet společností zabývající se velkoobchodem, maloobchodem
a opravou motorových vozidel (15 %). Většina firem je svým rozsahem velmi malá a dává
práci jen několika málo zaměstnancům, avšak působí zde i firmy zaměstnávající více osob.
Dáno to může být i lokalizací obce na bývalé hlavní trase do Poděbrad. Mezi největší
zaměstnavatele v Pískové Lhotě patří Zemědělská společnost Písková Lhota hospodařící
na 1450 ha zemědělské půdy, sídlí zde i pobočka firmy TOI TOI obsluhující východní část
Středočeského kraje, silně jsou zastoupeny podniky věnující se autům (autoservis,
autobazar aj.).
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Graf 6 Struktura ekonomických subjektů dle odvětví k 31.12. 2020

zdroj: ČSÚ

Celkové shrnutí:
•

Lehce nadprůměrný podíl nezaměstnaných lidí

•

Lokalizace pár významnějších firem

•

Obousměrný dojížďkový proud do Poděbrad

Infrastruktura
Dopravní infrastruktura
Katastrem Pískové Lhoty dálnice D11 z Prahy směrem na Hradec
Králové. Exit na 35. kilometru je součástí území Vrbové Lhoty, i přesto
je využíván hlavně řidiči jedoucími do Poděbrad či právě Pískové
Lhoty. Silnicí 2. třídy II/329 v intravilánu obce dle údajů z roku 2016
denně projede 5100 vozidel. Jen o pár stovek méně aut (4300) každý den projede díky silnici
II/611 přímo centrem Pískové Lhoty. Význam této komunikace klesl s výstavbou dálnice, i tak
se jedná o frekventovaný úsek vedoucí mnoha obyvatelům domů přímo pod okny.
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Problémem je hluk i faktické rozdělení obce na dvě poloviny bez možnosti v klidu přejít
na druhou stranu. Díky této silnici jsou naopak lépe dostupná centra blízkých měst, cesta
do Poděbrad trvá autem asi 6 minut, do Sadské 7 minut a do Nymburka asi 10 minut jízdy.
Centrální poloha obce je velmi výhodná. Do půl hodiny, která je ještě všeobecně
apceptovaná, se dá dojíždět na kraj Prahy či do centra Kolína. Hlavní silnice, jejíž údržbu
má na starosti Středočeský kraj, není v nejlepším technickém stavu, naopak obcí
spravované místní komunikace jsou až na výjimky v dobrém technickém stavu.
Z veřejné dopravy je v obci využitelná jen autobusová doprava, nejbližší železniční stanice
se nachází v Poděbradech či Hořátvi. Množství spojů dělá z Pískové Lhoty velmi dobře
dopravně dostupnou obec. Do Poděbrad denně vyráží 17 spojů, které však často jezdí
až z Prahy, tudíž občas mohou mít zpoždění. Cesta do Poděbrad je velmi krátká a trvá
8 minut. Stejnou linkou, ale opačným směrem se obyvatele Pískové Lhoty mohou dopravit
do Sadské (9 minut), kde lze přestoupit na vlak a dojet např. do Nymburka. Pro cesty
do tohoto města je možné využít i přestup v Poděbradech, oběma možnostmi trvá cesta
kolem třiceti minut. O pár minut kratší je několik přímých spojů mezi Nymburkem a Pískovou
Lhotou, které však jezdí jen párkrát za den. Cesta na pražský Černý Most zabere přes
50 minut a na denní dojíždění již není ideální.

Technická infrastruktura
Mezi nejdůležitější prvky technické infrastruktury patří vodovody
a kanalizace. Veřejná vodovodní síť je napájena ze skupinového
vodovodu Poděbrady, jehož provozovatelem je společnost VAK
Nymburk. Stejně jako na vodovod, také na kanalizaci je připojena
většina obyvatel. Splaškové vody jsou sváděny do Kostelní Lhoty, kde funguje čistírna
odpadních vod. Kapacita obou sítí je pro stávající počet obyvatel naprosto dostačující.
Devizou je kompletní plynofikace obce. Pokrytí signálem je naprosto bezproblémové.
Rychlost internetu by však zástupci obce rádi zvýšili. Optické kabely zatím v obci nejsou
zavedeny.
Nakládání s odpady je v Pískové Lhotě řešeno kontejnery na tříděný odpad a domácími
popelnicemi na komunální odpad, který je pravidelně svážen externí firmou. Kontejnerová
stání jsou v obci tři – u obchodu v centrální části a na východní a západní straně obce.
Odevzdat je možné plasty, papír, sklo, jedlé tuky a textil. Bioodpad je zpracováván každým
obyvatel zvlášť. V areálu hasičárny již pár let funguje ve stanovené časy sběrný dvůr, kam
je možné odvést např. suť a stavební materiál.
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Shrnutí kapitoly:
•

Rušná komunikace protínající obec

•

Dostatek autobusových spojení

•

Přítomnost sběrného dvora

Občanská vybavenost
V zájmu místních samospráv je vytvářet co nejlepší podmínky
pro školství, zdravotnictví, kulturu, správu, tělovýchovu a sociální
služby, bohužel obyvatelé menších obcí za většinou služeb musí
dojíždět. Za školstvím je, kromě mateřské školy, nutné vždy dojet
nejméně do Poděbrad, kde se nachází základní školy, několikero středních škol
(2 gymnázia, SZeŠ a SOŠ, SOŠ multimediálních studií, Hotelová škola, a SOU společného
stravování), a dokonce i VOŠ hotelnictví a turismu. Mateřská škola od roku 2013 opět sídlí
v Pískové Lhotě v současné budově obecního úřadu. Kromě místních dětí sem dojíždějí
i děti z Poděbrad. Také základní lékařská péče je k dostání v Poděbradech, nemocnice pak
v nedalekém Nymburce. Přímo v obci ze služeb funguje hospoda v sokolovně, prodejna
potravin, obchod s levným textilem, dvě čerpací stanice a cykloservis. Obvyklou součást
venkovských obcí, knihovnu, v Pískové Lhotě nemají zařízenou, rádi by však zprovoznili
knihobudku.
Velkou chloubou obce je hasičské hřiště v ulici V Hájích, kde se odehrává mnoho kulturních,
ale hlavně sportovních událostí. Také v blízkosti sokolovny se nachází jedno hřiště,
netypicky na pétanque, a antukový kurt. Další hřiště jsou určena pro děti a nacházejí
se v pásu zeleně podél hlavní frekventované silnice.
Shrnutí kapitoly:
•

Centrem dojížďky za základními službami a obchody jsou Poděbrady

•

Relativně nová mateřská škola

Společenský život
Spolková činnost
K tradičním aktérům společenského života v obcích náleží různé
spolky a organizace. V Pískové Lhotě plní tuto roli zdejší Sbor
dobrovolných hasičů (dále jen SDH), který v roce 2016 oslavil již 130. výročí od svého
založení. Početná členská základna, čítající přes 160 aktivních členů, z něj činí nejpočetnější
sbor v okrese Nymburk. Hasiči se mimo reprezentace obce v soutěžích v hasičském sportu,
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a to jak v rámci Česka, tak mezinárodně, podílejí na kulturně-společenském dění v obci.
Zároveň se formou různých brigád se starají o úklid veřejných prostranství v obci. Ke své
činnosti využívají obecní objekt hasičské zbrojnice, jehož součástí je i klubovna a hasičské
cvičiště. K informování o své činnosti a chystaných akcích slouží hasičům sociální sítě jako
Instagram nebo Facebook, pravidelně také vydávají vlastní Hasičský zpravodaj. Dalším
organizovaným spolkem v obci je T.J. SOKOL. Hlavním zaměřením členů Sokola je stolní
tenis, který se v Pískové Lhotě hraje již od roku 1961. Tělocvičná jednota má soutěžní
družstva dospělých, která startují v okresních soutěžích. Kromě stolního tenisu členové
pořádají sportovní soutěže v nohejbalu, flórbalu, pétanqu nebo šipkách. Celkově lze
spolkovou činnost díky výraznému zapojení do veřejného života označit za nebývale pestrou
a bohatou. Vedení obce pravidelně zmíněné spolky podporuje a každoročně finančně
přispívá na jejich chod.

Společenské a kulturní akce
Organizaci společenského života má na starosti kulturní komise.
Jak bylo zmíněno výše, bohatá aktivita spolků a sdružení se odráží
i v počtu řady společenských a kulturních akcí, jež se skládají
z venkovních i vnitřních událostí. Dějištěm vnitřní zábavy je tradičně
kulturní sál sokolovny či budova bývalého obecního úřadu, naopak venkovní akce probíhají
na hasičském hřišti.
Většina akcí je spjata s konkrétním datem, které je každý rok víceméně stejné. Začátek roku
se neodmyslitelně pojí s maškarním plesem. Jako ve většině obcí na konci dubna probíhá
za dozoru JSDHO tradiční pálení čarodějnic. Nejen pro děti připravuje místní sbor
dobrovolných hasičů dětský den. Ani v letních měsících intenzita kulturních a společenských
akcí neustává. V obci se promítají v rámci letního kina filmy, buď na hasičském cvičišti nebo
v místní Sokolovně. SDH se také pravidelně zapojuje do dobrovolnických projektů. Během
akcí jako Ukliďme Česko nebo 72 hodin – Pomáhám, protože chci, tak probíhají úklidové
brigády. Vyvrcholením volnočasové činnosti SDH je Letní tábor pro děti. Písková Lhota je
také cílem různých hostujících divadelních spolků, které svými vystoupeními zpestřují už tak
nabytý kulturní život. Různé společenské akce a sportovní turnaje během celého roku pořádá
také T.J. Sokol. Místní si tak mohou zasoutěžit v několika sportech v rámci Sokolského dne.
Dále k oblíbeným turnajům ve stolním tenise patří memoriály J. Wagnera, Z. Fajmana
či Veteraniáda. Jednou z vůbec nejnavštěvovanějších událostí v obci je Hasičský víkend
v Pískové Lhotě. Tato významná akce v sobě kloubí několik sportovních klání jako jsou
Polabská liga, Polabské šedesátkování či stovkování nebo memoriál Františka Doležala.
Akce se pravidelně účastní i zahraniční účastníci s celkovým počtem účastníků kolem
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1 000 osob se tak jedná i o nejpočetnější sportovní událost v Pískové Lhotě. Ani na konci
roku není o společenské události nouze, začátek prosince patří mikulášské nadílce opět pod
taktovkou Sboru dobrovolných hasičů. S Vánoci je spjaté rozsvícení obecního stromečku
nebo vánoční setkání seniorů, které rovněž zajišťuje SDH. Uvedené akce však nejsou jediné,
kulturní život v obci je díky perfektní činnosti zdejších spolků a aktivním přístupem obce
na velmi vysoké úrovni.
Celkové shrnutí:
•

Významná role spolků, především SDH Písková Lhota a T.J. Sokol

•

Bohaty kulturní a společenský život

Cestovní ruch
Turismus se v posledních letech stává nedílnou součástí rozvojových
dokumentů, jelikož se jedná o oblast, jež dokáže významným
způsobem ovlivňovat rozvojovou trajektorii, proto ani na lokální úrovni
by tato problematika neměla chybět. Vzhledem k poloze Pískové
Lhoty v zemědělsky úrodném pásu Polabské nížiny tvoří takřka 75 % plochy orná půda,
což naznačuje, že zdejší přírodní hodnoty nejsou pro turisty velkým lákadlem.
Ani z kulturního bohatství toho obec nemůže turistům moc nabídnout. Za zmínku stojí jen
pomník obětem 1. světové války. Díky rovinatému terénu je však obec i celý region Polabí
ideálním místem pro cykloturisty, katastrem Pískové Lhoty prochází cyklotrasa č. 8240
Obr. 3 Turistická mapa Pískové Lhoty a okolí (2021)

zdroj: mapy.cz
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(viz Obr. 3), zvaná Lhotecká cyklostezka. Ta propojuje obec s okolními municipalitami včetně
blízkých Poděbrad, a kromě turistů slouží i místním ke každodenní dojížďce za aktivitami
a službami do centra příslušného mikroregionu. Cyklostezka se také napojuje na cyklistickou
síť Greenways – Labská stezka.
Písková Lhota není ve srovnání se zbytkem území SO ORP Poděbrady příliš vyhledávanou
destinací, což odpovídá i absenci hromadných ubytovacích zařízení v obci. Turismus
tak v rozvojových činnostech nepředstavuje důležité téma.
Celkové shrnutí:
•

Absence turisticky atraktivních míst na území obce

•

Procházející „Lhotecká cyklostezka“

•

Turismus není pro rozvoj Pískové Lhoty nosné téma

Životní prostředí
Území Pískové Lhoty se rozkládá v geomorfologické oblasti
Středočeské tabule, resp. celku Středolabské tabule, pro který jsou
charakteristické ploché pahorkatiny s výrazně zarovnaným povrchem.
Nadmořská

výška

odpovídá

rovinatému

reliéfu,

celé

území

se pohybuje kolem 188 m n. m. Z klimatologického hlediska náleží Písková Lhota teplé mírně
suché klimatické oblasti, jež se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým
a teplým přechodným obdobím a mírně teplou až suchou zimou s krátkým trváním sněhové
pokrývky. Roční úhrn srážek pro příslušnou klimatickou oblast se pohybuje v rozmezí 550–
700 mm. Hlavním vodním tokem je potok Káča, jehož voda se vlévá do Výrovky,
levostranného přítoku Labe. I když Písková Lhota nepatří mezi obce s vysokým rizikem
zasažení povodní velkého rozsahu, tak i zde jisté ohrožení existuje. V případě dlouho
trvajících dešťů může dojít k rozvodnění menších vodních toků a s nimi spojenými vodními
lagunami vzniklými přesycením půdy dešťovou vodou. Z Obr. 4 je patrné, že nejvíce
ohrožená záplavová oblast je východní část katastru od řeky Výrovky. Na druhou stranu
záplavové území jen minimálně zasahuje do zastavěného území v obci. Poslední velká
povodeň zasáhla Pískovou Lhotu a okolní municipality v roce 2013. Z těchto důvodů byla
v roce 2018 zřízena povodňová komise.
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Písková Lhota se nalézá v těsné blízkosti velkokapacitní komunikace D11, což sebou přináší
z pohledu kvality životního prostředí určitá rizika. Jedním z nich je znečištění ovzduší,
na kterém se podílí právě intenzivní automobilová doprava. Z hlediska jednotlivých
znečišťujících látek je významná především vyšší koncentrace polétavých částic prachu –
PM10, resp. PM2,5 a NO2 (oxid dusičitý), jehož koncentrace jsou vyšší právě podél
významných silničních komunikací. Kvalita ovzduší v obci tak dosahuje stejné úrovně jako
Obr. 4 Záplavové území Q100

Záplavové území Q100
zdroj: povis.cz

Obr. 5 Roční průměr koncentrace [µg.m-3] NO2 (nahoře) a PM10 (dole) Pískové
Lhotě (2015–2019)

zdroj: portal.chmi.cz
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v mnohem větších městech. Z Obr. 6 je patrné, že nejvíce kontaminovaná území
se přirozeně nacházejí v bezprostřední blízkosti dálnice.
Dalším negativním vlivem dálnice je výrazné zatížení hlukem (viz Obr. 6). Celé zastavěné
území Pískové Lhoty je zasaženo hlukem v intenzitě 50–55 dB, což se těsně blíží limitní
hranici hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích, která je stanovena
na max. 65 dB přes den a 55 dB v noci. Situaci s nadlimitním zatížením hluku by výrazně
pomohla dostavba protihlukových stěn podél dálnice D11, jež na většině úseku dálnice stále
schází.
Obr. 6 Hluková mapa Pískové Lhoty den-večer-noc (2017)

zdroj: geoportal.mzcr.cz

Jedním z indikátorů, který pomáhá určit kvalitu životního prostředí je koeficient ekologické
stability (dále KES). Konstruuje se tak, že do čitatele se dosadí celková rozloha tzv. stabilních
krajinotvorných prvků (lesy, louky či vodní plochy), naopak ve jmenovateli je součet
tzv. nestabilních krajinotvorných prvků (orná půda, zastavěné či jinak člověkem přetvořené
oblasti). V případě Pískové Lhoty dosahovala hodnota indikátoru KES 0,2, což svědčí o tom,
že zdejší krajina je intenzivně zatížena antropogenními vlivy. Hlavním důvodem nízké
hodnoty KES je intenzivně obhospodařovaná zemědělská půda. Obec se nachází v úrodné
oblastí Polabí a takřka 75 % celkové výměry tvoří orná půda. Podobná situace panuje
i na vyšších řádovostních úrovních v SO ORP Poděbrady (0,3) i v celém Středočeském
kraji (0,7).
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Vlivem výrazně rovinatého reliéfu Pískové Lhoty je část půdy v obci ohrožena erozí. Největší
část území ohrožuje větrná eroze, prakticky po celé výměře platí zvýšené riziko ohrožení.
Naopak vodní erozí je půda ohrožena pouze mírně či vůbec. V posledních letech lze
k ohrožením lokálního životního prostředí přičíst i dlouhotrvající sucho. Z hlediska ochrany
se na území obce nenalézá žádné maloplošné nebo velkoplošné zvláště chráněné území.
K jediným ochranným prvkům krajiny tak patří Územní systém ekologické stability krajiny
(ÚSES). Katastrem obce prochází nadregionální biokoridor K 10, jehož osa prochází
ve směru severozápad – jihovýchod. Na nadregionální ÚSES navazuje síť lokálních prvků.
Západní částí obce prochází podél potoka Výrovka regionální biokoridor RK 1240. V Pískové
Lhotě ani blízkém okolí není lokalizován žádný velký znečišťovatel, staré ekologické zátěže
nebo plochy brownfieldů.
Celkové shrnutí:
•

Blízkost D11 zhoršuje kvalitu lokálního životného prostředí

•

Krajina výrazně zatížena lidskou činností

•

Hrozba větrné eroze na velké části území

Bezpečnost a kriminalita
Obec Písková Lhota spadá do obvodního oddělení Policie ČR
v Poděbradech,

které

patří

z celorepublikového

pohledu

k dlouhodobě průměrným, co se týká kriminality vyjádřené indexem
kriminality

(množství

trestných

činů

na

10 000

obyvatel).

Za posledních šest let bylo nejvíce trestných činů spácháno (a nahlášeno) v roce 2013 (668),
avšak od té doby počet trestných činů kontinuálně klesal až na 264 v roce 2018 a 2019.
Nicméně v roce 2020 počet správních deliktů narostl na 293. Ve srovnání současných
statistik s dřívějším obdobím je v situace na Poděbradsku mnohem lepší. Data o kriminalitě
na úrovni samospráv nejsou zveřejňována. Lze se domnívat, že ani Pískové Lhotě
se kriminální činnost úplně nevyhýbá, byť vzhledem k venkovskému charakteru obce
a sousedské pospolitosti nedosahuje takové úrovni jako v centru příslušného obvodního
oddělení. Z porovnání se sousedními obvodními odděleními plyne, že míra kriminality
je nejvyšší právě v Poděbradech.
Zajištění bezpečnosti mají na starosti i další složky integrovaného záchranného sboru.
Ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci
při mimořádných událostech zajišťují Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, jehož
nejbližší stanice se nalézá v Poděbradech. V případě nutnosti výjezdu hasičů HZS
Poděbrady pomáhá profesionálům místní jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
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(JSDHO), jež je vedena jako jednotka plošného pokrytí – JPO V/2, či jiných jednotek
z okolních

municipalit.

Záchranná

zdravotnická

služba

má

výjezdovou

základnu

v Nymburce, dojezdový čas se pohybuje okolo 10 min, a je tak o něco vyšší než v případě
hasičů.
Celkové shrnutí:
•

V posledních letech klesající míra kriminality v OO Poděbrady

•

Blízká lokace HZS v Poděbradech

•

Přítomnost vlastní JSDHO

Správa obce
Řízení obce
Písková Lhota je územně samosprávním subjektem se základní
působností. Základním obecním orgánem je 7členné zastupitelstvo,
v jehož čele stojí uvolněná osoba starosty. Ze zastupitelů není nikdo
ve své pozici uvolněn. Obecní zastupitelstvo zřizuje ze zákona povinně finanční a kontrolní
výbor, dále je zřizována kulturní komise, mající na starost společenský život v obci,
a podvoďnová komise. Obec je dále zřizovatelem příspěvkové organizace MŠ Cipísková,
která zaměstnává 4 osoby.
K informování občanů o dění v obci slouží nové webové stránky, kde se např. nalézají výpisy
ze zasedání zastupitelstev, digitální verze obecního Zpravodaje a mnoho dalších
informacích. Písková Lhota rovněž využívá nejmodernější techniku, místní tak mají možnost
si stáhnout aplikaci Česká obec, pomocí níž mohou získat přehled nejen o sportovním
a kulturním dění ve své obci, ale i o dění v sousedních municipalitách. Vedení obce
má vlastní účet na Facebooku, který ovšem není přiliš aktivní.
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Hospodaření obce
Z finanční analýzy obecního nakládání s finančními prostředky
je patrné, že obecní pokladna ve sledovaném období 2015–2020
hospodařila zdravě, neboť vždy hospodaření skončilo ke konci roku
v přebytku (viz Graf 7). Nejvyšší příjmy zaznamenala obec v roce
2018, což bylo způsobeno především díky přijatým nekapitálovým příspěvkům a náhradám
a úspěšně získaným dotacím (viz Graf 8), zejména té na nákup nového dopravního
automobilu pro JSDH od Ministerstva vnitra. Naproti tomu v rok 2020 byl charakteristický
nejvyššími výdaji v obecním hospodaření. V tomto roce probíhaly větší investiční akce jako
oprava hřbitovní zdi nebo pokračování výměny veřejného osvětlení. I přesto finanční
prostředky obce v tomto roce vrostly o více než 2 mil. Kč, k 31.12. 2020 tak obec měla
na běžných účtech 12 mil. Kč. Z Grafu 8 je patrné, že hlavním zdrojem příjmů tvoří podíly
ze sdílených daní. Ty se průběhu sledovaného období postupně navyšovaly až do roku
2020, kdy zejména vlivem ekonomických dopadů pandemie COVID-19 se všem územním
samosprávám snížily podíly daňových příjmů. Do budoucna lze očekávat, že výše podílu
příjmů ze sdílených daní se bude odvíjet od zvládnutí ekonomických dopadů pandemie
na celostátní úrovni, a také případnou změno daňového mixu. Do nemovitého majetku
Pískové Lhoty náleží budovy hasičské zbrojnice a hasičského cvičiště nebo objekty prodejny
potravin, obecního domu či obecního úřadu.

Graf 7 Srovnání příjmů a výdajů v Pískové Lhotě mezi roky 2015–2020
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zdroj: monitor.statnipokladna.cz
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Graf 8 Struktura obecních příjmů Pískové Lhoty mezi roky 2015–2020
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zdroj: monitor.statnipokladna.cz

Celkové shrnutí:
•

Zdravé finanční hospodaření s pravidelným navyšování finančních rezerv

•

Využívání dotačních titulů

Vnější vztahy
Písková

Lhota

je

zapojena

Poděbradska. Základem

i

do

mikroregionálního

rozvoje

toho je členství v různých spolcích

a sdruženích, které jsou samostatné právní subjekty a vznikají
za účelem určitého společného cíle. Takovým subjektem je právě
Dobrovolný svazek obcí (dále DSO) Pečecký region, jehož je obec součástí. Členskou
základnu DSO tvoří celkem 15 municipalit, jež spolupracují především v environmentální
a turistické oblasti. Z posledních projektů stojí za zmínku dobudování a propojování
regionálních cyklostezek či společná protipovodňová opatření. Prostřednictvím DSO je obec
zapojena do jiného regionálního uskupení – Místní akční skupiny (dále MAS) Podlipansko.
MAS funguje na principu "komunitně vedeného místního rozvoje" a metodě LEADER. Kromě
zástupců z veřejného sektoru MAS sdružuje zástupce neziskových organizací a soukromé
podnikatelské sféry. MAS skrze výzvy podporuje rozvoj venkova a komunitní život v celém
Podlipansku. Hlavním nástrojem MAS jsou propojování různých aktérů a efektivní využívání
dotačních titulů z investičních a strukturálních fondů EU. Na celostátní úrovní je Písková
Lhota součástí Sdružení místních samospráv ČR, jehož cílem je hájit zájmy převážně
menších obcí na národní úrovni.
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Celkové shrnutí:
•

Obec je v různých měřítkových úrovních členem několika regionálních sdružení
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SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

■ Dobrá dopravní dostupnost větších měst
(Poděbrad, Kolín, Nymburk aj.)

■ Vyšší koncentrace poletavých částic
(PM10, NO2)

■ Spolková činnost (SDH, T.J. Sokol)

■ Zatížení hlukem z blízké dálnice D11

■ Dostatečné finanční rezervy

■ Velmi frekventovaná průjezdní komunikace
II. třídy (ohrožená bezpečnost, zvýšená
hlučnost)

■ Bohatý kulturní a společenský život
■ Pozitivní demografický vývoj
■ Významné ekonomické subjekty
(ZS Písková Lhota)
■ Lokalizace sběrného dvora
■ Pravidelná obslužnost veřejnou dopravou

PŘÍLEŽITOSTI

■ Větrná eroze na velké části katastru obce
■ Vyšší míra kriminality v OO Poděbrady
■ Absence knihovny
■ Vysoký počet exekucí na jednoho dlužníka

HROZBY

■ Snaha o dostavbu protihlukových stěn podél
dálnice D11

■ Ztráta sousedské pospolitosti vlivem
příchodu nových obyvatel

■ Opravy veřejných budov a jejich další využití
(objekty stávajícího i bývalého obecního
úřadu a hasičárny)

■ Živelné pohromy, zejm. povodňové ohrožení
nebo riziko dlouhotrvajícího sucha

■ Podpora výstavby obecních bytů
■ Pokračování v podpoře a rozvoji spolkového
života v obci
■ Rozvoj veřejného prostranství a jiných ploch
v obci

■ Zvyšující se dopravní zatížení obce a
snížení bezpečnosti v území
■ Nedostačující kapacita mateřské školy
v důsledku přibývajícího počtu obyvatel
(zejména mladých rodin)

■ Rozvoj technické infrastruktury
■ Realizace environmentálních projektů
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NÁVRHOVÁ ČÁST
Na základě detailního seznámení se situací v obci (s využitím veškerých analytických
podkladů, softwaru AGIS, terénního šetření apod.) a výstupů ze SWOT analýzy je možné
navrhnout další směřování obce Písková Lhota. V této kapitole je představena metoda
aplikované strategie, prostřednictvím které došlo ke zformování budoucí dlouhodobé vize
a strategických cílů. Každý strategický cíl se dále skládá z několika příslušných opatření,
v jejichž rámci jsou pak definovány konkrétní aktivity. Tato vícestupňová hierarchie zajistí
propojení každého uskutečněného projektu s dlouhodobě nastolenou vizí rozvoje obce.

Metodika zpracování
Před zahájením zpracování dokumentu ustanovila obec Písková Lhota tzv. pracovní
skupinu, tj. seznam členů, kteří měli šanci dokument v průběhu jeho dílčí tvorby
připomínkovat. Tímto krokem došlo k zajištění, že program rozvoje nebyl vytvořen na základě
priorit jednotlivce. Po ustanovení pracovní skupiny proběhlo úvodní setkání pracovní skupiny
obce s koordinátorem zpracovatelského týmu. Cílem tohoto setkání bylo bližší seznámení
s obcí, charakteristika pozitiv a negativ současné situace, ve které se obec nachází, odhalení
potenciálních problémů, příležitostí a reálných výzev pro následujících (± 10) let.
Podklady z diskusního setkání spolu s terénním šetřením a daty z veřejně dostupných zdrojů
byly základem pro sestavení analytické části. Analytická část byla zakončena zformováním
SWOT analýzy shrnující aktuální silné a slabé stránky a budoucí příležitosti a hrozby.
Následovalo

vypracování

základní

struktury

návrhové

části

založené

výhradně

na poznatcích či trendech objevených v předešlých krocích. Pracovní verze strategického
dokumentu byla předána spolu s kompletní analytickou částí, vizí a návrhem strategických
cílů k připomínkování členům pracovní skupiny.

Veřejné projednání
Dne 30. 9. 2021 se uskutečnilo veřejné projednání, kterého se měli možnost zúčastnit všichni
občané Pískové Lhoty se zájmem o efektivnější zacílení strategie. Hlavním výstupem
projednání bylo rozšíření strategie o nová opatření týkající se regulace dopravy a s tím
související zvýšení bezpečnosti provozu v obci, dále pak aktivity vedoucí ke zvýšení ochrany
ovzduší. Veškeré uvedené kroky se staly stavebním kamenem finální podoby dokumentu,
který bude sloužit řízenému rozvoji v letech 2021 až 2027. Po uplynutí doby platnosti
dokumentu dojde k vyhodnocení úspěšnosti, přičemž jako úspěšnou strategii lze považovat
takovou, u které došlo alespoň v sedmdesátiprocentní míře k naplnění jednotlivých cílů.
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Dlouhodobá vize
Rozvojová vize je pozitivní formulací žádoucího stavu, kterého chce obec Písková Lhota
dosáhnout v horizontu přibližně deseti let. Vize je navržena na základě podrobného poznání
a kritického zhodnocení současného stavu, detekováním silných a slabých stránek oblasti
a stanovením možných vlivů z vnějšího prostředí, kterým obec Písková Lhota může
ve střednědobé budoucnosti čelit. Vize stanovuje žádoucí směr rozvoje, definuje hlavní
současné i hrozící problémy a rozvojové priority, na které se vedení obce za očekávaného
přispění a podpory občanů v budoucích letech zaměří.

Písková Lhota
je domovem, je tradicí, je rodinou.
Obec Písková Lhota se stane poklidným místem pro život, které svým občanům zajistí
odpovídající nabídku základních služeb občanské vybavenosti, rozmanitý kulturní
a společenský život a plnohodnotné sportovní vyžití.
Pro dosažení kýženého stavu je nezbytné náležitě pečovat o kvalitu a funkčnost stávající
veřejné infrastruktury (předpokladem je zde pravidelná údržba dopravního a občanského
zázemí), a prohlubovat dobré společenské vztahy mezi obyvateli, kterých lze docílit zejména
kvalitní nabídkou volnočasových aktivit.
Dále se pak obec zaměří na posílení funkce krajiny, tj. zejména na rozšíření prvků zeleně
v území, která bude plnit roli nejen estetickou, neboť přispěje ke zvelebení a celkovému
vzhledu území, ale zejména bude představovat důležitý prvek ochrany a adaptace na změnu
klimatu.
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Strategické cíle a opatření
Strategické cíle představují jednotlivé kroky, které povedou k zamýšlenému rozvoji oblasti
tak, aby bylo dosaženo naplnění výše uvedené vize rozvoje obce. Jednotlivá opatření a dílčí
aktivity jsou seskupeny do strategických oblastí, které je žádoucí nejvíce rozvíjet.
CÍL 1: ROZVÍJET VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU V OBCI
SPECIFICKÉ CÍLE
1.1 Zkvalitnění dopravní
infrastruktury prostřednictvím
úprav, rekonstrukcí
a modernizací přispívajících
ke zvýšení bezpečnosti
a plynulosti pěšího,
cyklistického i silničního
provozu

OPATŘENÍ A AKTIVITY
1.1.1 Rekonstrukce a opravy silnic, místních a účelových
komunikací a cest v obci s důrazem na zvýšení
bezpečnosti provozu
1.1.2 Obnova komunikace „ul. Polabská“
1.1.3 Rekonstrukce MK „V Hájích“ včetně úpravy,
resp. vybudování parkovacích stání u hřiště
1.1.4 Pravidelná údržba pozemních komunikací a cest
vč. příslušného značení (v tomto ohledu zajištění
odpovídajícího vybavení komunální technikou)
1.1.5 Snížení intenzity a rychlosti projíždějících vozidel
na silnici II. třídy 611
Pozn.: umístění radaru, příp. dalších zpomalovacích prvků
1.1.6 Podpora dostavby protihlukových stěn podél dálnice
D11
1.1.7 Zajištění doplňkové infrastruktury pro cyklisty podél
cyklostezky
Např. dobíjecí stanice pro elektrokola, odpočinková místa,
tabule a mapy atp.
1.1.8 Vybudování chodníku pro pěší včetně míst
pro přecházení podél hlavní silnice (Poděbradská
až Hořátevská ul.)
1.1.9 Postupná obnova veřejného osvětlení v obci
s důrazem na ekonomickou i ekologickou šetrnost –I.etapa

1.2 Investice do prvků občanské
vybavenosti a veřejných budov

1.2.1 Kompletní rekonstrukce domu č.p. 17 a jeho
přeměna v nízkoenergetické obecní centrum komunitního
setkávání, služeb či bydlení
1.2.2 Rekonstrukce půdních prostor obecního úřadu
za účelem jejich dalšího využití
Např. jako spisový archiv, herní místnost MŠ, či bydlení
(vychovatelky z MŠ)
1.2.3 Instalace knihobudky na území obce (v místě
před obchodem)
1.2.4 Zvýšení kvality internetového připojení
prostřednictvím investic do technické infrastruktury
(zavedení optických kabelů)
1.2.5 Rekonstrukce obálky budovy obchodu
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CÍL 2: UDRŽOVAT DOBRÉ MEZILIDSKÉ VZTAHY, SPOKOJENOST A ZDRAVÍ OBČANŮ
SPECIFICKÉ CÍLE
2.1 Rozvoj sportovní infrastruktury
na území obce včetně podpory
rozvoje sportu u dětí a mládeže,
dospělých, a osob s omezenou
schopností orientace

OPATŘENÍ A AKTIVITY
2.1.1 Vybudování odpovídajícího zázemí
u hasičského cvičiště „V Hájích“ (skladové prostory,
posezení aj.)
2.1.2 Modernizace sportovišť na území obce včetně
k nim doprovodné infrastruktury
Pozn. výstavba cvičné věže a modernizace povrchů
na hasičském cvičišti, kompletní rekonstrukce
Sokolovny, oplocení, osvětlení, zavlažování aj.
2.1.3 Zohlednění potřeb osob se sníženou
schopností orientace při budování sportovní
infrastruktury a modernizace stávajících sportovišť
(důraz na bezbariérovost, ozvučení, signalizační
prvky aj.)
2.1.4 Instalace prvků zvyšující bezpečnost
u dětských hřišť nacházejících se v centru obce
(dětská hřiště při hlavní komunikaci)
Např. oplocení

2.2 Podpora činnosti spolků,
sdružení a společenských skupin
(včetně organizovaného sportu)
za účelem rozvoje společenských
vazeb, komunitního pospolitosti
a zapojení občanů

2.2.1 Všestranná podpora rozvoje a činnosti spolků
a sdružení v obci, zajištění oboustranné spolupráce
a partnerství
Např. SDH, T.J. Sokol aj.
2.2.2 Podpora vzniku a následného rozvoje nových
spolků, sdružení a zájmových skupin
2.2.3 Participace obce na organizování
či spoluorganizování společenských aktivit
Např. soutěže, závody, turnaje, koncerty atp.
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CÍL 3: POSILOVAT FUNKCI KRAJINY VČETNĚ PÉČE O MÍSTNÍ KULTURU
SPECIFICKÉ CÍLE
3.1 Realizace protipovodňových
opatření podporující retenci vody
v krajině, zlepšující odtokové
poměry místních toků a zvyšující
ochranu intravilánu obce
3.2 Příprava a realizace ekologicky
zaměřených projektů v intravilánu
i extravilánu obce

3.3 Akcentace ochrany ovzduší
včetně eliminace znečišťujících
vlivů (implementace opatření
ke snížení znečištění ovzduší)

3.4 Pečovat o veřejná prostranství
a udržovat reprezentativní vzhled
obce

OPATŘENÍ A AKTIVITY
3.1.1 Podpora zadržování vody v krajině v povodí řeky
Výrovky (ve spolupráci s MAS Podlipansko)
3.1.2 Rekonstrukce a odbahnění rybníku
3.2.1 Vybudování přírodně řešeného prostoru
pro setkávání na p.č. 1291/1, včetně zajištění doplňkové
infrastruktury (hygienického zařízení
a toalet)
3.2.2 Revitalizace veřejného prostoru v místě
před obchodem s důrazem na přírodní prvky
3.2.3 Výsadba zeleně a stromů (doplnění o okrasné keře
a ovocné stromy podél cest, odpočinkových míst) včetně
pravidelné péče o stávající vzrostlou zeleň
3.3.1 Finanční podpora zacílená na eliminaci znečištění
ovzduší a na podporu inovativních a k ŽP šetrných
metod
Např. podpora výměny nevyhovujících zdrojů vytápění
domácností, zvyšování energetických úspor aj.
3.3.2 Osvěta a vzdělávací projekty zaměřené na posílení
povědomí o možnostech kofinancování, úsporném,
environmentálně odpovědném provozu a chování
Pozn. zajištění publicity, přiřazení agendy odpovědné
osobě
3.3.3 Mapování zdrojů znečišťování, následná aplikace
nápravných opatření
3.3.4 Vytvoření časového plánu provádění PZKO
3.4.1 Údržba a péče o kulturní objekty a drobné sakrální
stavby na území obce, zamezení jejich případnému
chátrání či poškození
3.4.2 Regulace režimu parkování před hřbitovem
(příprava 2-3 parkovacích stání, umístění dopravního
značení omezení časového stání 30 min.)
3.4.3 Doplňkové úpravy veřejných prostranství v obci
3.4.4 Obnova mobiliáře na území obce (odpadkové koše,
značení, informační/edukační tabule aj.), rozšíření
o nové (zejména v místech setkávání a vyšší
koncentrace osob)
3.4.5 Zhodnocení potenciálu a posouzení vhodného
využití v současné době nevyužívaných nemovitostí
v majetku obce
Pozn. Vypracování studie v západní oblasti při toku Káča
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IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
Pro úspěšné naplňování jakékoliv strategie je zásadní připravenost dílčích projektů,
identifikace aktérů podílejících se na jejich plnění, a stanovení termínu předpokládané
realizace.
Kritéria rozpracovanosti jednotlivých opatření aplikovaných v této strategii je následující:
0 - příprava záměru; 1 - zahájeno jednání s hlavními aktéry; 2 - příprava studie / projektové
dokumentace ; 3 - kompletní projektová dokumentace pro odpovídající druh povolovacího
řízení; 4 - vydáno stavebního povolení, případně jiný dokument pro konkrétní druh
povolovacího řízení, (případně prohlášení stavebního úřadu, že se na plánovanou akci
nevztahuje povinnost stavebního povolení nebo ohlášení); 5 - uzavřena smlouva
s dodavatelem; a 6 - probíhající realizace.
Jelikož nelze celou strategii realizovat naráz, ať už technicky či s ohledem na dostupné
finanční a lidské zdroje, bylo nezbytné v rámci přípravy implementace stanovit prioritní
opatření. Tomu odpovídá stanovení odhadu předpokládané realizace. Převážná většina
aktivit plánu rozvoje obce má jasnou podobu projektu. Vyskytují se zde však i opatření, které
mají spíše charakter nástroje, bez přímých finančních nároků, který bude průběžně
uplatňován při jiných rozvojových aktivitách.
Stav finančních prostředků na běžných účtech obce Písková Lhota činil k 31.12.2020 celkem
12 mil. Kč. Zvolíme-li cestu tzv. výdajové metody, pak průměrné výdaje, které obec vynaložila
od roku 2015 na svou činnost i rozvoj, činily ročně v průměru 6,5 mil. Kč. Při aplikaci tohoto
trendu lze předpokládat, že obec Písková Lhota vynaloží na svůj rozvoj do konce roku 2027
přibližně 45 mil. Kč. Předpokládané výdaje spolu s rezervami na běžných účtech představují
základní finanční rámec, od kterého se bude odvíjet zvolená strategie.
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STRATEGICKÝ CÍL 1 - ROZVÍJET VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU V OBCI
1.1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury prostřednictvím úprav,
rekonstrukcí a modernizací přispívajících ke zvýšení bezpečnosti
a plynulosti pěšího, cyklistického i silničního provozu
1.1.1 Rekonstrukce a opravy silnic, místních a účelových komunikací
a cest v obci s důrazem na zvýšení bezpečnosti provozu
1.1.2 Obnova komunikace „ul. Polabská“
1.1.3 Rekonstrukce MK „V Hájích“ včetně úpravy, resp. vybudování
parkovacích stání u hřiště
1.1.4 Pravidelná údržba pozemních komunikací a cest vč. příslušného
značení (vč. zajištění odpovídajícího vybavení komunální technikou)
1.1.5 Snížení intenzity a rychlosti projíždějících vozidel na silnici II.
třídy 611
Pozn.: umístění radaru, příp. dalších zpomalovacích prvků
1.1.6 Podpora dostavby protihlukových stěn podél dálnice D11
1.1.7 Zajištění doplňkové infrastruktury pro cyklisty podél cyklostezky
Např. dobíjecí stanice pro elektrokola, odpočinková místa, tabule
a mapy atp.
1.1.8 Vybudování chodníku pro pěší včetně míst pro přecházení podél
hlavní silnice (Poděbradská až Hořátevská ul.)
1.1.9 Postupná obnova veřejného osvětlení v obci s důrazem
na ekonomickou i ekologickou šetrnost – etapa I.
1.2 Investice do prvků občanské vybavenosti a veřejných budov
1.2.1 Kompletní rekonstrukce domu č.p. 17 a jeho přeměna
v nízkoenergetické obecní centrum komunitního setkávání, služeb
či bydlení
1.2.2 Rekonstrukce půdních prostor obecního úřadu za účelem jejich
dalšího využití
Např. jako spisový archiv, herní místnost MŠ, či bydlení (vychovatelky
z MŠ)
1.2.3 Instalace knihobudky na území obce (v místě před obchodem)
1.2.4 Zvýšení kvality internetového připojení prostřednictvím investic
do technické infrastruktury (zavedení optických kabelů)
1.2.5 Rekonstrukce obálky budovy obchodu

Stupeň připravenosti

Odhad realizace

Hlavní aktér

Náklady

zahájeno jednání s hlavními aktéry

2023-2027

obec

10 000 000 Kč

zahájeno jednání s hlavními aktéry

2023-2024

obec

3 000 000 Kč

kompletní dokumentace pro
odpovídající druh povolovacího řízení

2022-2023

obec

3 000 000 Kč

průběžná realizace

2021-2027

obec

1 000 000 Kč

zahájeno jednání s hlavními aktéry

2023

obec, Policie ČR,
ŘSD

400 000 Kč

zahájeno jednání s hlavními aktéry

2021+

kraj, ŘSD

kompletní dokumentace pro
odpovídající druh povolovacího řízení

2022

obec

příprava studie / dokumentace

2024

obec

1 000 000 Kč

kompletní dokumentace pro
odpovídající druh povolovacího řízení

2022

obec

3 000 000 Kč

Stupeň připravenosti

Odhad realizace

Hlavní aktér

Náklady

zahájeno jednání s hlavními aktéry

2024-2026

obec

zahájeno jednání s hlavními aktéry

2024-2026

obec

4 500 000

zahájeno jednání s hlavními aktéry

2022

obec

40 000

zahájeno jednání s hlavními aktéry

2024

obec, BCO manažer

příprava záměru

2025

obec
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STRATEGICKÝ CÍL 2 - UDRŽOVAT DOBRÉ MEZILIDSKÉ VZTAHY, SPOKOJENOST A ZDRAVÍ OBČANŮ
2.1 Rozvoj sportovní infrastruktury na území obce včetně podpory
rozvoje sportu u dětí a mládeže, dospělých, a osob s omezenou
schopností orientace

Stupeň připravenosti

Odhad realizace

Hlavní aktér

Náklady

zahájeno jednání s hlavními
aktéry

2024-2026

obec, SDH

800 000 Kč

příprava studie / dokumentace

2024-2026

obec + SK/TJ/spolek

1 000 000 Kč

zahájeno jednání s hlavními
aktéry

průběžně

obec + SK/TJ/spolek

zahájeno jednání s hlavními
aktéry

2022

obec

200 000 Kč

Stupeň připravenosti

Odhad realizace

Hlavní aktér

Náklady

uzavřena smlouva
s dodavatelem

průběžně

obec + SK/TJ/spolek

300 000 Kč

2.2.2 Podpora vzniku a následného rozvoje nových spolků, sdružení
a zájmových skupin

kompletní dokumentace
pro odpovídající druh
povolovacího řízení

průběžně

obec

2.2.3 Participace obce na organizování či spoluorganizování
společenských aktivit
Např. soutěže, závody, turnaje, koncerty atp.

kompletní dokumentace
pro odpovídající druh
povolovacího řízení

průběžně

obec + veřejnost

2.1.1 Vybudování odpovídajícího zázemí u hasičského cvičiště
„V Hájích“ (skladové prostory, posezení aj.)
2.1.2 Modernizace sportovišť na území obce včetně k nim doprovodné
infrastruktury
Pozn. výstavba cvičné věže a modernizace povrchů na hasičském
cvičišti, kompletní rekonstrukce Sokolovny, oplocení, osvětlení,
zavlažování aj.
2.1.3 Zohlednění potřeb osob se sníženou schopností orientace
při budování sportovní infrastruktury a modernizace stávajících
sportovišť (důraz na bezbariérovost, ozvučení, signalizační prvky aj.)
2.1.4 Instalace prvků zvyšující bezpečnost u dětských hřišť
nacházejících se v centru obce (dětská hřiště při hlavní komunikaci)
Např. oplocení
2.2 Podpora činnosti spolků, sdružení a společenských skupin
(včetně organizovaného sportu) za účelem rozvoje společenských
vazeb, komunitního pospolitosti a zapojení občanů
2.2.1 Všestranná podpora rozvoje a činnosti spolků a sdružení v obci,
zajištění oboustranné spolupráce a partnerství
Např. SDH, T.J. Sokol aj.

100 000 Kč
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STRATEGICKÝ CÍL 3 - POSILOVAT FUNKCI KRAJINY VČETNĚ PÉČE O MÍSTNÍ KULTURU
3.1 Realizace protipovodňových opatření podporující retenci
vody v krajině, zlepšující odtokové poměry místních toků
a zvyšující ochranu intravilánu obce

Stupeň připravenosti

Odhad realizace

Hlavní aktér

Náklady

kompletní dokumentace
pro odpovídající druh povolovacího
řízení

2022-2024

obec, MAS

500 000 Kč

příprava studie / dokumentace

2024

obec

1 000 000 Kč

3.2 Příprava a realizace ekologicky zaměřených projektů
v intravilánu i extravilánu obce

Stupeň připravenosti

Odhad realizace

Hlavní aktér

Náklady

3.2.1 Vybudování přírodně řešeného prostoru pro setkávání
na p.č. 1291/1, včetně zajištění doplňkové infrastruktury
(hygienického zařízení a toalet)

zahájeno jednání s hlavními aktéry

2025-2026

obec

800 000 Kč

3.2.2 Revitalizace veřejného prostoru v místě před obchodem
s důrazem na přírodní prvky

zahájeno jednání s hlavními aktéry

2026

obec

400 000 Kč

3.2.3 Výsadba zeleně a stromů (doplnění o okrasné keře a ovocné
stromy podél cest, odpočinkových míst) včetně pravidelné péče
o stávající vzrostlou zeleň

zahájeno jednání s hlavními aktéry

2023

obec

500 000 Kč

Stupeň připravenosti

Odhad realizace

Hlavní aktér

Náklady

zahájeno jednání s hlavními aktéry

2022-2024

obec

100 000 Kč

3.3.2 Osvěta a vzdělávací projekty zaměřené na posílení povědomí
o možnostech kofinancování, úsporném, environmentálně
odpovědném provozu a chování
Pozn. zajištění publicity, přiřazení agendy odpovědné osobě

příprava studie / dokumentace

2022-2024

obec

30 000 Kč

3.3.3 Mapování zdrojů znečišťování, následná aplikace nápravných
opatření

zahájeno jednání s hlavními aktéry

2022-2024

obec

10 000 Kč

příprava studie / dokumentace

2021-2022

obec

10 000 Kč

3.1.1 Podpora zadržování vody v krajině v povodí řeky Výrovky
(ve spolupráci s MAS Podlipansko)
3.1.2 Rekonstrukce a odbahnění rybníku

3.3 Akcentace ochrany ovzduší včetně eliminace znečišťujících
vlivů (implementace opatření ke snížení znečištění ovzduší)
3.3.1 Finanční podpora zacílená na eliminaci znečištění ovzduší
a na podporu inovativních a k ŽP šetrných metod
Např. podpora výměny nevyhovujících zdrojů vytápění domácností,
zvyšování energetických úspor aj.

3.3.4 Vytvoření časového plánu provádění PZKO
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3.4 Pečovat o veřejná prostranství a udržovat reprezentativní
vzhled obce

Stupeň připravenosti

Odhad realizace

Hlavní aktér

Náklady

3.4.1 Údržba a péče o kulturní objekty a drobné sakrální stavby
na území obce, zamezení jejich případnému chátrání či poškození

realizace

2021+

obec / vlastníci objektů

600 000 Kč

3.4.2 Regulace režimu parkování před hřbitovem (příprava 2-3
parkovacích stání, umístění dopravního značení omezení časového
stání 30 min.)

příprava studie / dokumentace

2023

obec

150 000 Kč

3.4.3 Doplňkové úpravy veřejných prostranství v obci

příprava studie / dokumentace

průběžně

obec

300 000 Kč

3.4.4 Obnova mobiliáře na území obce (odpadkové koše, značení,
informační/edukační tabule aj.), rozšíření o nové (zejména v místech
setkávání a vyšší koncentrace osob)

příprava studie / dokumentace

průběžně

obec

300 000 Kč

zahájeno jednání s hlavními aktéry

průběžně

obec

500 000 Kč

3.4.5 Zhodnocení potenciálu a posouzení vhodného využití
v současné době nevyužívaných nemovitostí v majetku obce
Pozn. Vypracování studie v západní oblasti při toku Káča
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Možnosti financování
Následující kapitola zobrazuje přehled potenciálních finančních zdrojů, kterých je možné
využít ke spolufinancování plánovaných aktivit. S ohledem na finanční náročnost některých
opatření je doporučováno volit prostředky z evropských či národních zdrojů namísto
financování výhradně z obecního rozpočtu. Jistá míra spolufinancování je předpokládána
u většiny níže uvedených aktivit, cílem však je, aby spoluúčast města byla minimální.
Vysvětlivky pro níže uvedené zkratky správců dotačních titulů:
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MŽP – Ministerstvo životního prostředí ČR
MZE – Ministerstvo zemědělství ČR
MF – Ministerstvo financí ČR
MV – Ministerstvo vnitra ČR
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
NSA – Národní sportovní agentura
MK – Ministerstvo kultury ČR
MD – Ministerstvo dopravy ČR
MO – Ministerstvo obrany ČR

OPŽP – Operační program Životní prostředí
IROP – Integrovaný regionální operační program
SZP – Strategický plán společné zemědělské politiky ČR
OPZ – Operační program Zaměstnanost+
Jiné – Jiné, v tabulce neuvedené zdroje (např. nositelé integrovaných nástrojů)

Kraj – krajské dotační tituly
Nadace – nadace a nadační fondy
VZ – vlastní zdroje žadatele
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CÍL 1: ROZVÍJET VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU V OBCI

x

x

x

x

x

x

1.1.8 Vybudování chodníku pro pěší včetně
míst pro přecházení podél hlavní silnice
(Poděbradská až Hořátevská ul.)
1.1.9 Postupná obnova veřejného osvětlení
v obci s důrazem na ekonomickou i
ekologickou šetrnost – etapa I.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nadace

x

x

VZ

x

x

Nadace

x

Kraj

SZP

x

1.1.3 Rekonstrukce MK „V Hájích“ včetně
úpravy, resp. vybudování parkovacích stání
u hřiště
1.1.4 Pravidelná údržba pozemních
komunikací a cest vč. příslušného značení
(v tomto ohledu zajištění odpovídajícího
vybavení komunální technikou)
1.1.5 Snížení intenzity a rychlosti projíždějících
vozidel na silnici II. třídy 611
Pozn.: umístění radaru, příp. dalších
zpomalovacích prvků
1.1.6 Podpora dostavby protihlukových stěn
podél dálnice D11
1.1.7 Zajištění doplňkové infrastruktury
pro cyklisty podél cyklostezky
Např. dobíjecí stanice pro elektrokola,
odpočinková místa, tabule a mapy atp.

Jiné

IROP

1.1.2 Obnova komunikace „ul. Polabská“

OPZ

OPŽP

x

MPO

x

NSA

x

MF

x

MZE

x

MŽP

1.1.1 Rekonstrukce a opravy silnic, místních
a účelových komunikací a cest v obci
s důrazem na zvýšení bezpečnosti provozu

MMR

MD

SC 1.1 - Zkvalitnění dopravní infrastruktury prostřednictvím úprav, rekonstrukcí a modernizací přispívajících
ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti pěšího, cyklistického i silničního provozu

x

x

x

x

x

x

x

VZ

x

Kraj

SZP

x

OPZ

IROP

MD

MPO

NSA

MF

MZE

x

x

Jiné

1.2.2 Rekonstrukce půdních prostor obecního
úřadu za účelem jejich dalšího využití
Např. jako spisový archiv, herní místnost MŠ,
či bydlení (vychovatelky z MŠ)
1.2.3 Instalace knihobudky na území obce
(v místě před obchodem)
1.2.4 Zvýšení kvality internetového připojení
prostřednictvím investic do technické
infrastruktury (zavedení optických kabelů)
1.2.5 Rekonstrukce obálky budovy obchodu

x

OPŽP

1.2.1 Kompletní rekonstrukce domu č.p. 17
a jeho přeměna v nízkoenergetické obecní
centrum komunitního setkávání, služeb,bydlení

MŽP

MMR

SC 1.2 - Investice do prvků občanské vybavenosti a veřejných budov

x
x
x

x

x

x

x
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CÍL 2: UDRŽOVAT DOBRÉ MEZILIDSKÉ VZTAHY, SPOKOJENOST A ZDRAVÍ OBČANŮ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

VZ

x

Jiné

OPZ

SZP

IROP

OPŽP

MD

Nadace

x

MK

NSA

MF

MZE

x

Kraj

2.1.1 Vybudování odpovídajícího zázemí
u hasičského cvičiště „V Hájích“ (skladové
prostory, posezení aj.)

MŽP

MMR

SC 2.1 - Rozvoj sportovní infrastruktury na území obce včetně podpory rozvoje sportu u dětí a mládeže,
dospělých, a osob s omezenou schopností orientace

2.1.2 Modernizace sportovišť na území obce
včetně k nim doprovodné infrastruktury
Pozn. výstavba cvičné věže a modernizace
povrchů na hasičském cvičišti, kompletní
rekonstrukce Sokolovny, oplocení, osvětlení,
zavlažování aj.
2.1.3 Zohlednění potřeb osob se sníženou
schopností orientace při budování sportovní
infrastruktury a modernizace stávajících
sportovišť (důraz na bezbariérovost, ozvučení,
signalizační prvky aj.)
2.1.4 Instalace prvků zvyšující bezpečnost
u dětských hřišť nacházejících se v centru obce
(dětská hřiště při hlavní komunikaci)

x

Např. oplocení

Kraj

Nadace

VZ

Jiné

OPZ

SZP

IROP

OPŽP

x

MK

x

MD

NSA

MZE

MV

2.2.1 Všestranná podpora rozvoje a činnosti
spolků a sdružení v obci, zajištění oboustranné
spolupráce a partnerství
Např. SDH, T.J. Sokol aj.

MŽP

MMR

SC 2.2 - Podpora činnosti spolků, sdružení a společenských skupin (včetně organizovaného sportu) za účelem
rozvoje společenských vazeb, komunitního pospolitosti a zapojení občanů

x

x

x

2.2.2 Podpora vzniku a následného rozvoje
nových spolků, sdružení a zájmových skupin
2.2.3 Participace obce na organizování
či spoluorganizování společenských aktivit
Např. soutěže, závody, turnaje, koncerty atp.

x

x

x

x
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CÍL 3: POSILOVAT FUNKCI KRAJINY VČETNĚ PÉČE O MÍSTNÍ KULTURU

Nadace

VZ

Nadace

VZ

x

x

x

x

x

Kraj
Kraj

x

Jiné

OPZ

SZP

IROP

OPŽP

MD

x

Jiné

3.1.2 Rekonstrukce a odbahnění rybníku

MV

x

NSA

x

MF

MZE

3.1.1 Podpora zadržování vody v krajině
v povodí řeky Výrovky (ve spolupráci s MAS
Podlipansko)

MŽP

MMR

SC 3.1 - Realizace protipovodňových opatření podporující retenci vody v krajině, zlepšující odtokové poměry
místních toků a zvyšující ochranu intravilánu obce

x

x

3.2.1 Vybudování přírodně řešeného prostoru
pro setkávání na p.č. 1291/1, včetně zajištění
doplňkové infrastruktury (hygienického
zařízení a toalet)

x

3.2.2 Revitalizace veřejného prostoru v místě
před obchodem s důrazem na přírodní prvky

x

3.2.3 Výsadba zeleně a stromů (doplnění
o okrasné keře a ovocné stromy podél cest,
odpočinkových míst) včetně pravidelné péče
o stávající vzrostlou zeleň

OPZ

SZP

IROP

OPŽP

MD

MK

NSA

MO

MZE

MŽP

MMR

SC 3.2 - Příprava a realizace ekologicky zaměřených projektů v intravilánu i extravilánu obce

x

x

x

x

x

3.3.1 Finanční podpora zacílená na eliminaci
znečištění ovzduší a na podporu inovativních
a k ŽP šetrných metod

x

x

x

VZ

Nadace

Kraj

Jiné

OPZ

SZP

IROP

OPŽP

MD

MK

NSA

MF

MZE

MŽP

MMR

SC 3.3 - Akcentace ochrany ovzduší včetně eliminace znečišťujících vlivů (implementace opatření ke snížení
znečištění ovzduší)

x

Např. podpora výměny nevyhovujících zdrojů
vytápění domácností, zvyšování energetických
úspor aj.
3.3.2 Osvěta a vzdělávací projekty zaměřené
na posílení povědomí o možnostech
kofinancování, úsporném, environmentálně
odpovědném provozu a chování

x

x

x

x

Pozn. zajištění publicity, přiřazení agendy
odpovědné osobě
3.3.3 Mapování zdrojů znečišťování, následná
aplikace nápravných opatření

x

3.3.4 Vytvoření časového plánu provádění
PZKO

x
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3.4.2 Regulace režimu parkování před
hřbitovem (příprava 2-3 parkovacích stání,
umístění dopravního značení omezení
časového stání 30 min.)
x

3.4.4 Obnova mobiliáře na území obce
(odpadkové koše, značení,
informační/edukační tabule aj.), rozšíření
o nové (zejména v místech setkávání a vyšší
koncentrace osob)

x

x

x

VZ

x

Nadace

x

x

x

x

Kraj

x

Jiné

OPZ

SZP

IROP

OPŽP

MD

MK

x

NSA

x

x

3.4.3 Doplňkové úpravy veřejných prostranství
v obci

3.4.5 Zhodnocení potenciálu a posouzení
vhodného využití v současné době
nevyužívaných nemovitostí v majetku obce
Pozn. Vypracování studie v západní oblasti
při toku Káča

MO

x

MZE

3.4.1 Údržba a péče o kulturní objekty
a drobné sakrální stavby na území obce,
zamezení jejich případnému chátrání
či poškození

MŽP

MMR

SC 3.4 - Pečovat o veřejná prostranství a udržovat reprezentativní vzhled obce

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

42

ZÁVĚREČNÁ DOLOŽKA
Program rozvoje obce Písková Lhota stanovuje koncepci rozvoje území na příslušné období
let 2021 až 2027. Po zohlednění východisek analytické části dokumentu byly v rámci
plánování rozvoje obce navrženy celkem 3 hlavní strategické cíle, které značnou měrou
přispějí ke kýženému rozvoji oblasti v daném časovém horizontu 7 let, a zároveň vytvoří
předpolí rozvoje pro další období.
Tento dokument byl v souvislosti s článkem § 84 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. řádně
projednán a dne 29. 11. 2021 schválen usnesením Zastupitelstva obce Písková Lhota
č. 55/2021. Tímto dnem nabývá dokument oficiální platnosti. Jakékoliv případné úpravy
obsahu, resp. jeho rozšíření či změna, je podmíněna souhlasným stanoviskem jednání
zastupitelstva obce.

.......……….………………..………
Alena Rosenbergová
starostka

43

