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Základní informace o MAS Polabí:  
 
Nezisková organizace MAS Polabí, o.p.s. vznikla dne  31. 1. 2013 podáním Žádosti o dotaci 
z Programu rozvoje venkova Opatření III.4.1. Získávání dovedností animace a provádění. 
Impulsem pro vznik naší organizace byla podpora meziobecní spolupráce složená ze 
zástupců veřejného, soukromého a neziskového sektoru, jejímž cílem je především rozvoj 
jednotlivých venkovských regionů oblasti MAS Polabí. 
MAS Polabí, o.p.s. působí v oblasti Středočeského kraje, členy MAS jsou kromě svazků obcí 
Mikroregionu Polabí ještě podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace. V roce 
2013 měla členská základna MAS celkem 29 členů.  
Poznámka: ke dni 18. 8. 2014 přestoupila obec Přerov nad Labem do MAS Střední Polabí. 
 
Města a obce tvořící území MAS Polabí: 

        
Jiřice     Lysá nad Labem  Milovice 
 

        
 
Ostrá    Přerov nad Labem   Semice 
 

                 
 
Stará Lysá   Starý Vestec    Stratov 
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Hlavní cíle činnosti MAS Polabí: 

 Koordinovat projekty a produkty zaměřené na rozvoj regionu v souladu s přijatou 
integrovanou rozvojovou strategií území MAS 

 Zajišťovat služby při administraci projektů k rozvoji regionu zejména shromažďování a 
posuzování projektů v iniciativách a programech LEADER 

 Podporovat péči o krajinu, sídla, kulturní a přírodní dědictví a aktivní život obyvatel 

 Dlouhodobě koncepčně a udržitelně podporovat multifunkční zemědělství 

 Rozvíjet lidské zdroje v regionu a podporovat zapojování lidí  do rozvojových procesů 

 Vytvářet informační zázemí k rozvoji regionu, informovat o regionu a vytvářet příznivý 
obraz regionu navenek 

 Vyhledávat a kultivovat spolupráci s domácími i zahraničními subjekty ve prospěch 
rozvoje regionu 

 Hledat pro region komplexní řešení v oblasti služeb (zdravotnických, sociálních, 
komunálních i vzdělávacích) stejně jako ve všem co ovlivňuje kvalitu života 

 Podporovat podnikání zejména malé a střední podniky a mikroregiony s cílem 
vytváření nových pracovních příležitostí 

 
Způsob tvorby strategie 
 
Integrovaná strategie území MAS je zpracovaná jako více odvětvová, na základě 
komunikace s obyvateli, neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli a obcemi v regionu. 
Je doložená realizací plánování v rámci MAS, obsahující kompletní problematiku území s 
definováním všech rozvojových směrů. Strategie je vytvářena na základě poptávky komunity 
se zohledněním principů udržitelného rozvoje. Snaží se jasně definovat a především podložit 
jednotlivé požadavky a potřeby regionu.  
Strategie je vytvářena na základě reálných potřeb (CO potřebujeme?) zjištěných na základě 
doložitelného průzkumu regionu, přístup k tvorbě strategií je založený na důkazech (PROČ 
to potřebujeme?). Je hodnocen vztah mezi potřebou, předpokládaným naplněním, reálným 
přínosem a dopady strategií.  
Důležitá otázka pro zpracování ISÚ je PROČ potřebujeme danou oblast řešit => následuje 
stanovení klíčových problémů a jejich pořadí. Důležité je stanovení kvantifikovaných 
monitorovacích indikátorů = VSTUP > VÝSTUP > VÝSLEDEK.   
 
V procesu přípravy pracovní verze strategie rozvoje MAS Polabí byly uplatňovány principy 
komunitního přístupu a projednávání se všemi skupinami aktérů. S využitím různých 
způsobů a metod byly provedeny: 

 sběr informací,  

 identifikace problémů, jejich ověření, projednání a stanovení důležitosti,  

 sběr názorů na rozvojové priority a podnětů pro konkrétní opatření, 

 stanovení a projednání klíčových oblastí a směrů rozvoje.  
 
Tým pro zpracování strategie 
Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (Integrované strategie 
rozvoje území) MAS Polabí byla zpracována v úzké koordinaci členů Programového výboru 
MAS Polabí, externího zpracovatele (LB plán, s.r.o.) a dalších spolupracovníků. 
 

Tato pracovní verze Strategie byla zpracována k 31. 8. 2014 a v následujících měsících se 
předpokládá její další dopracování na základě projednání a doplnění aktuálních informací. 
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A. ANALYTICKÁ ČÁST  
 

 
Analytická část strategie obsahuje popis řešeného území a vyhodnocení možností jeho 
dalšího rozvoje. Zejména se zabývá: 
 

 shrnutím zásadních dat a informací o území, 

 zhodnocením potenciálu území, 

 identifikací problémových oblastí, 

 vyhodnocením potřeb území, 

 shrnutím zásadních analytických závěrů a doporučení pro návrhovou část. 
 

 

ZMAPOVÁNÍ STRATEGIÍ 
 

V rámci analytických prací byla provedena rešerše (zmapování) existujících strategických 

podkladů, které se vztahují k řešenému území. Bylo zjištěno, že strategie, které mají na dané 

území dopad, nejsou většinou aktuální a tudíž ani realizované. K rozporům při realizaci ISÚ 

MAS Polabí by tedy nemělo dojít. Přesto bylo zejména při formulaci strategických cílů a 

rozvojových opatření přihlíženo k výstupům všech existujících (byť starších či nekonkrétních) 

rozvojových dokumentů.  

 

Přehled zásadních podkladů a zdrojů informací pro tvorbu pracovní verze Strategie: 

 

 Strategický plán rozvoje Mikroregionu Polabí, zpracovaný v roce 2010 

 SPRM Lysá nad Labem, zpracovaný v roce 2012 

 Podklady z jednání a řízených rozhovorů s aktéry z území MAS (10/2012 – 04/2014) 

 Výsledky dotazníkových šetření - Občané (listopad 2013) a Obce (listopad 2013) 

 Projektové záměry, studie 

 Územní plány měst a obcí 

 Územně analytické podklady ORP Lysá nad Labem  

 Program rozvoje Středočeského kraje 2014 - 2020 

 Data o území – zakázka od ČSÚ a další statistická data 

 www stránky měst a obcí 
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A.1 POPIS ÚZEMÍ  
 

Obecný popis území: 
 
Území MAS Polabí je totožné s vymezením správního obvodu ORP Lysá nad Labem.  
Nachází se v severovýchodní části Středočeského kraje, v západní části bývalého okresu 
Nymburk. Sousedními správními obvody jsou ORP: Mladá Boleslav, Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav, Český Brod a Nymburk. 
 
Místní akční skupinu Polabí tvoří 9 obcí, z toho 2 se statutem města: 

 města Milovice a Lysá nad Labem, 

 obce: Jiřice, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Stará Lysá, Starý Vestec a Stratov.  
Rozloha území činí 12 110 ha, hustota zalidnění je 193 osob/km2. Zemědělská půda tvoří 
větší polovinu území (53%). Nezemědělské plochy tvoří převážně lesní plochy s 2450 ha, 
zastavěné plochy činí pouze 301ha. Vodní plochy tu reprezentuje hlavní tok řeky Labe, která 
protéká celým územím MAS.  
 
 
 

A.1.1 Obyvatelstvo 

Na území MAS Polabí žije celkem 24.006 obyvatel, z toho 50,9% žen (stav k 31. 12. 2013). 
Vývoj počtu obyvatel je v posledních letech příznivý a to i ve srovnání s průměrnými 
hodnotami ČR a kraje. Od roku 2005 do roku 2013 došlo k navýšení počtu obyvatel o 5488, 
tj. o 29,6%. Nejvyšší podíl na tomto nárůstu má město Milovice. Migrační saldo vykazuje 
v posledních letech poměrně vysoké kladné hodnoty (+500 až 900 osob za rok). 
Také z hlediska věkové struktury jsou v obcích MAS Polabí odlišnosti ve srovnání 
s průměrem ČR, index stáří a další ukazatele vykazují v poslední dekádě příznivější hodnoty. 
Relativně vysoké jsou i podíly mladších věkových kategorií a osob v produktivním věku. 
Přesto je pro budoucnost významný podíl osob nad 65 let (2661 osob, tzn. 11,4%). 
 
Graf 1: Vývoj počtu obyvatel MAS Polabí v letech 2005-2013 

 
Zdroj: ČSÚ 
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Tab.1: Věková struktura obyvatelstva MAS Polabí v letech 2005-2012 

Věkové skupiny / rok 2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

v tom ve věku:   0 - 14 3396 3754 3793 3971 4179 4426 4633 4800 

  15 - 64 12953 13407 14245 14599 14933 15274 15691 15966 

  65 + 2169 2180 2225 2273 2370 2423 2552 2661 

Průměrný věk (celkem)   39,1 36,35 39,1 39 39,1 38,9 39,2 37,05 

Index stáří (65+ / 0 -14 v %) 63,8 61 58,7 57,2 56,7 54,7 55,1 55,4 

Zdroj: ČSÚ 
 
 

A.1.2 Technická infrastruktura 

 

Veřejným vodovodem je vybavena většina obcí na území MAS Polabí, výjimkou jsou pouze 
Bříství, Semice a Starý Vestec (má připraven projekt). Zásadní problémy se zásobováním 
pitnou vodou nejsou. Rekonstrukce a rozšiřování vodovodu se připravuje v Semicích, 
Stratově a Lysé n. L.  
Odkanalizována je rovněž většina obcí (alespoň částečně), veřejnou splaškovou kanalizaci 
nemá pouze obec Jiřice. 
Čištění odpadních vod je řešeno v obcích dle místních podmínek různým způsobem, 4 obce 
disponují kapacitními ČOV. Intenzifikace ČOV se připravuje v Semicích. Rekonstrukce 
problematických částí kanalizace jsou připravovány v Lysé n. L. a v Milovicích. 
 
Plyn je zaveden ve 4 obcích (Milovice, Lysá n. L., Semice, Jiřice). 
 
Zásobování elektrickou energií je uspokojivé a spolehlivé. Distribuční síť je průběžně 
inovována.   Postupně je majitelem rozvodné sítě vrchní vedení nahrazováno podzemním. 
 
Problémem téměř ve všech obcích MAS Polabí je nedostatečné nebo zastaralé veřejné 
osvětlení a jeho údržba. Nabízí se možnost společného řešení, které by mohlo zefektivinit 
pořízení, provoz i údržbu VO. Nezanedbatelný je také přínos pro zvýšení bezpečnosti 
v obcích.   
 
 

A.1.3 Doprava 

 

Území MAS je poměrně dobře napojeno na silniční i železniční síť, velmi dobré je spojení 

s hlavním městem Prahou. Z hlediska silniční dopravy leží mezi dálnicí D11 a rychlostní 

silnicí R10, na které je napojeno. Spojovací silnice II. a III. třídy jsou intenzivně využívány pro 

osobní i nákladní dopravu a zejména průjezdní úseky městy a obcemi způsobují problémy 

(Lysá nad Labem i některé další obce). Situaci by pomohlo vyřešit vybudování obchvatů, 

především v Lysé nad Labem a řešení některých dalších problematických míst (sjezd z D11 

u Starého Vestce, průjezd Benáteckou Vruticí atd.).  

Územím prochází významná železniční trať, dobré je spojení s Prahou i další směry. Chybí 

prodloužení tratě z Milovic do Mladé Boleslavi, které by bylo významné pro pohyb 

pracovních sil, dojížďku do škol i rekreační dopravu. 

 

Dopravní obslužnost je na území MAS Polabí zajištěna autobusovou a vlakovou dopravou. 

Významným faktorem osobní dopravy je Integrovaný dopravní systém veřejné dopravy 

Středočeského kraje (SID). Ten se v prostoru SO ORP Lysá nad Labem střetává se 

systémem pražské příměstské dopravy (ROPID). V rámci ORP je v provozu několik 
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autobusových linek, které spojují okolní vesnice s velkými městy, především s Milovicemi a 

Lysou nad Labem, kde je zajištěna také návaznost na kapacitní taktovou dopravu železniční. 

Dílčím problémem je nedostatečné autobusové spojení Přerov – Lysá nad Labem. 

 

Problémem většiny obcí je nedostatečná bezpečnost cest pro pěší. Chybějící chodníky nebo 

jejich špatný technický stav řeší prakticky všechny obce a také zde by se mohl najít prostor 

pro společná řešení. Výstavba a rekonstrukce chodníků souvisí s budováním kvalitního 

veřejného prostoru pro obyvatele i návštěvníky měst a obcí. Při přípravě těchto projektů je 

potřeba dbát na komplexní řešení – včetně přeložek inženýrských sítí, nahrazování vrchního 

vedení elektrické energie podzemním, odvod dešťových vod ze zpevněných ploch atd.  

K cestám pro pěší patří rovněž přechody přes komunikace, zejména přes frekventované 

průjezdní úseky silnic II. a III. třídy. Jako společné projekty MAS by se mohly realizovat také 

potřebné úpravy pro cyklodopravu (rekreační i dojížďku do práce a škol), ať už se jedná o 

samostatné cyklostezky nebo pruhy pro cyklisty v nebezpečných úsecích, značení cyklotras, 

bezpečný průjezd centrem nebo další doplňkové zařízení pro cyklisty.   

 

 

 

A.1.4 Vybavenost obcí a služby 

 

Základní vybavenost obcí byla zjišťována z dotazníkového šetření a informací od 
jednotlivých obcí (rozhovory se starosty nebo dalšími zástupci obcí). 
 
Zjištěná data jsou uvedena v následujících tabulkách: 
 
Tab.2 

Obec MŠ
ZŠ 1. -5. 

ročník

ZŠ 1. - 9. 

ročník
ZUŠ

Zdravotní 

péče
Lékárna

Domov 

důchodců
DPS

Jiné 

zařízení 

pro 

seniory

Informač

ní 

středisko

Muzeum
Kino/ 

divadlo

Kniho

vna
Kostel

Milovice 4 2 8 1 2 2 1 

Lysá nad Labem 4 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 3

Bříství 1 1

Jiřice 1

Semice 1 1 2 1 1

Starý Vestec 1 1

Ostrá 1 1 1 1 2

Přerov nad Labem 1 1 1 1 1

Stratov

Stará Lysá 1 1  
Zdroj: vlastní šetření 
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Tab. 3  

Obec SDH Myslivci
Sportovní 

klub

Mateřské 

centrum

Volnoča

sové 

kroužky

/ spolky

Dětské 

hřiště

Skate 

park / 

inline 

Fotbalové 

hřiště

Jiné 

sportovní 

hřiště

Občanská 

sdružení
Cyklostezka

Milovice 2 3 14 1 5 2 3 1 4 2 1
Lysá nad Labem 3 2 27 2 7 4 1 2 1 4 2
Bříství 1 1 1 1 2
Jiřice 1 1 1 1
Semice 1 1 1 2 1 2
Starý Vestec 1 1 1
Ostrá 1 1 1
Přerov nad Labem 1 1 1 1 1 1
Stratov 1

Stará Lysá 1 1 2 1  
Zdroj: vlastní šetření 
 
Tab. 4 

Obec
Sběrný 

dvůr
Policie Plyn Vodovod

Kanalizace

/ČOV

Přírodní 

rezervace

Natura 

2000

Naučná 

stezka

Milovice 1 2 1 1 1 3 1 1

Lysá nad Labem 1 2 1 1 1 3 2 3

Bříství 1 1

Jiřice 1 1

Semice 1 1 1

Starý Vestec 1

Ostrá 1 1 1 1 1

Přerov nad Labem 1 1 1 0

Stratov

Stará Lysá 1 1 1  
Zdroj: vlastní šetření 
 

 

A.1.5 Bydlení 

 
Data ze SLBD 2011 (Sčítání lidí, bytů a domů):  
 

 počet obydlených domů celkem  4030  

 počet obydlených bytů celkem 8974 
 
V menších obcích MAS Polabí je převažující bydlení v rodinných domech a to jak u stávající, 
tak i nové zástavby. V Lysé nad Labem je větší počet bytových domů, ve kterých je cca 
třetina všech bytů ve městě. Naprosto atypická je skladba bytů a domů v Milovicích (průměr 
téměř 6 bytů na dům), v porovnání Lysá nad Labem průměr 1,6, ostatní obce průměr 1,2 
bytu na dům.   
 
Nové byty – nejvyšší přírůstky jsou zaznamenány v Milovicích (1375 bytů za období 2001-
2012), celkem v území MAS to bylo 2024 bytů.  
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Problémy k řešení v oblasti bydlení: 
 

 Pokračování revitalizace bytového fondu v Milovicích 

 Stavebně technický stav budov 

 Zateplování budov 

 Sociální bydlení 

 Dům s pečovatelskou službou 
 
 

 
 

A.1.6 Životní prostředí 
 

Odpadové hospodářství 

Svoz a likvidaci odpadů řeší obce z území MAS Polabí samostatně, využívají při tom jak 

specializované firmy (AVE Benátky, A.S.A. Lysá n. L.), tak i vlastní pracovníky a střediska 

technických služeb. Města Lysá a Milovice provozují také sběrné dvory (vzhledem 

k poskytnuté dotaci jen pro své občany). Chybí kapacitní zařízení pro likvidaci biologicky 

rozložitelného odpadu (pro Lysou je od r. 2014 k dispozici kompostárna Šibák s kapacitou 

150 t odpadu). V posledních letech stoupá podíl separovaného odpadu (papír, sklo, plasty).  

 

Je zde velký potenciál pro společné řešení odpadového hospodářství, které by mohlo být 

pro obce i jejich občany dlouhodobě perspektivní a ekonomicky výhodné. Mohlo by řešit 

všechny druhy odpadů, od jejich koordinovaného sběru až po likvidaci, včetně dlouhodobě 

udržitelného systému separace, využití sběrných dvorů, kompostáren atd. Prvním krokem ke 

společnému řešení by mohlo být společné zpracování Plánů odpadového hospodářství. 

  

Stav a ochrana složek životního prostředí 

Celkově lze stav životního prostředí v území MAS Polabí označit za uspokojivý. V některých 

obcích se vyskytují dílčí problémy a starší zátěže. Zejména se to týká okolí Milovic – 

pozůstatky provozu vojenského letiště a existence vojenského výcvikového prostoru 

(kontaminace půdy a vod, nevratné zásahy do charakteru přírody a krajiny). Ochrana 

povrchových i podzemních vod byla několikrát zmíněna při veřejném projednávání, včetně 

kontrolovaného rekreačního využití vytěžených pískoven a podobných lokalit. Potřebná je 

zvýšená ochrana mokřadů a dalších v území typických krajinných prvků. Z hlediska hrozících 

záplav jsou více než výška hladiny Labe problémové přívalové deště a zvyšování hladiny 

podzemních vod a starých ramen Labe.  

 

V menších obcích i starších zástavbách včetně Milovic je bez plynofikace v zimních měsících 

zhoršená kvalita ovzduší z důvodu vytápění tuhými palivy. Negativní vlivy dopravy se 

projevují zvýšenou prašností a hlukem a to především v okolí intenzivněji zatížených 

průjezdních úseků silnic II. a III. třídy. Fenoménem této oblasti je také sezónně vysoká 

intenzita průjezdů zemědělské techniky.   

 

Všechny obce MAS Polabí se snaží o snižování energetické náročnosti zejména u veřejných 

budov. Jsou připraveny další projekty na zateplení a změny způsobu vytápění. V omezené 
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míře je využívána energie z obnovitelných zdrojů, kromě fotovoltaických článků na veřejných 

i soukromých budovách je významnějším zdrojem malá vodní elektrárna na Labi. Území 

naštěstí nebylo zasaženo boomem ani větrných, ani solárních elektráren.  

 

Na území MAS Polabí se nachází několik významných lokalit ochrany přírody jako Milovice-

Mladá významná lokalita z hlediska entomologického i z hlediska vřesovišť, národní přírodní 

památka Hrabanovská Černava, Přerovská a Semická hůra,kde by bylo třeba investovat do 

informačních tabulí, Mydlovarský luh a dalších několika přírodních rezervací a významných 

krajinných prvků např. jabloňová alej podél říčky Vodoteče. Pro území je schválen ucelený 

Územní systém ekologické stability (ÚSES). Problémem v některých lokalitách jsou střety 

zemědělské výroby s ochranou ŽP (intenzivní využívání půdy, používání nevhodných 

chemikálií) nebo naopak neudržování některých ploch.  

   

 

 

 

A.1.7 Život v obcích 

 

Sport, zázemí pro volnočasové aktivity  
 
Lysá nad Labem 
Ve městě působí více než 20 sportovních klubů a organizací. Ve vlastnictví města je 6 

dětských hřišť, veřejný sportovní areál ZŠ J. A. Komenského, skateboardové hřiště a 3 další 

sportovní plochy. Problémem je technický stav některých zařízení a zajištění jejich údržby. 

Ročně vydává město na údržbu sportovišť a podporu sportovních aktivit cca 2,5 – 3 mil. Kč. 

Městu chybí větší víceúčelová sportovní hala (záměr je připraven).    

 

Milovice 
Ve městě působí cca 20 sportovních organizací a zájmových skupin. K dispozici mají 
Hakenův stadion, 1 fotbalové hřiště, 3 dětská hřiště, skatepark, 3 tělocvičny, 2 soukromé 
sportovní haly (vysoký nájem) a další menší plochy pro sport a volný čas, včetně 
cyklostezky, dráhy pro bikros a horolezecké stěny. Ve výstavbě je dále dopravní hřiště, 
Vitalpark a tělocvična. Na sportovní akce přispívá město ročně částkou 1 mil. Kč.  
Vzhledem ke skladbě obyvatel je potřeba zajistit dostatek ploch a aktivit k využití volného 
času. Současný stav lze hodnotit jako nedostatečný. 
 
Další obce –je třeba dopsat po  obcích 
V dalších obcích MAS Polabí působí 3 sportovní kluby a organizace. Čtyři obce mají na 
svém území dětská hřiště, fotbalové hřiště nebo jiné sportovní plochy. Problém však je 
s odměňováním lidí, kteří se aktivně podílejí např. na sportovní činnosti s dětmi a mládeží. 
Z volnočasových aktivit jsou sportovní nejvíce organizované a podporované, i když v mnoha 
případech zejména díky dobrovolnosti a aktivitě jedinců. Sportovní akce organizuje např. 
obec Semice – Běh Semicemi, jehož se účastní jak děti, tak dospělí. Zájmem více obcí je 
vybudovat sportovní zázemí pro starší občany. Není však zřejmé financování takového 
záměru. 
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Kultura 
 
Lysá nad Labem 
Mezi nejdůležitější kulturní zařízení patří:  

 Městské kino (stálé a letní)  

 Městská knihovna  

 Calypsso music club  

 Státní oblastní archiv Praha  

 Muzeum Bedřicha Hrozného  

 ZUŠ Františka Antonína Šporka  
 
Významný počet kulturních akcí podporuje Město Lysá nad Labem pomocí Fondu kultury, 
 z něhož pro rok 2014 přispěje na veřejně přístupné kulturní akce pořádané jednotlivci i 
organizacemi 300 tis. Kč. Na práci s dětmi a mládeží poskytne v r. 2014 město 
společenským organizacím dotaci ve výši 410 tis. Kč. Provoz kina stojí ročně 900 tis. Kč + 
v roce 2014 investice 1,85 mil. Kč.  
Zajímavé kulturní osobnosti vystupují také v rámci doprovodných programů pořádaných při 
výstavních akcích na Výstavišti Lysá.  
Na území města Lysá nad Labem se nachází celá řada kulturních památek a objektů,  
Na kulturní památky v městské památkové zóně (MPZ) město čerpá z dotací Ministerstva 
kultury ČR, dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy a v rámci programu Podpora 
obnovy kulturních památek.  
Město má připravenou celou řadu záměrů pro zvýšení využitelnosti kulturních zařízení i 

památek (Zámecký vrch, letní kino, Muzeum B. Hrozného, kulturní sál - projekt Zahrada, 

atd.) a rovněž další náměty na pořádání kulturních akcí.   

 

Milovice 
Hlavním organizátorem kultury ve městě je Víceúčelové kulturní zařízení, příspěvková 
organizace (organizuje výstavy, dětské dny )– Městská knihovna, s pobočkou v Benátecké 
Vrutici. Dále město Milovice-uspořádává kulturní akce, koncerty. Dále obecně prospěšná 
společnost Maminky dětem-organizují volnočasové aktivity pro celé rodiny (např. Cesta 
pohádkovým lesem, Slavnost rodin) Knihovna kromě knihovnické funkce je pořadatelem 
kulturních akcí a výstav, poskytuje prostory pro činnost kroužků, organizuje dětské dny apod. 
Ve městě aktivně pracuje komise pro kulturu a sport. 
 
Další obce 
Kulturních akcí v ostatních obcích MAS Polabí je organizováno poměrně málo. Pokud se 
nějaké konají, pak v převážné většině díky aktivní činnosti dobrovolných spolků nebo 
zájmových sdružení. Obyvatelé těchto obcí musí za kulturou vyjíždět do Lysé nad Labem, 
akce organizuje rovněž obec Semice ve spolupráci se základní školou, SDH Semice a nově 
se tvořícím klubem seniorek. Kulturní akce se rovněž konají v Přerově nad Labem. Jedná se 
např. o Hasičský ples organizovaný Sborem dobrovolných hasičů, Masopustní průvod 
organizovaný TJ Sokolem Přerov nad Labem. Dále se jedná o akce pro děti, jako je Běh 
pohádkovým lesem, Dětský maškarní bál. Rovněž pro dospělé jsou zde organizována různé 
akce, jako např. Dožínková slavnost, Dožínková slavnost v zámku a podzámčí a další. Akce 
jsou rozloženy do všech měsíců v roce, tudíž kulturní vyžití pro obyvatele i okolních obcí je 
zajištěno.   
 
  
 
 



  
 
 

13 
 

Spolková a zájmová činnost  
 
 
Lysá nad Labem 
Ve městě pracují místní občanská sdružení, nadace a spolky, které významnou měrou 

obohacují život obyvatel a pomáhají vytvářet vhodné podmínky pro návštěvníky města. Mezi 

důležité subjekty lze zařadit zejména následující:  

 Spolek rodáků a přátel města Lysé nad Labem 

 Spolek pro rozvoj města Lysá nad Labem 

 OS romských občanů Lysá nad Labem, Milovice  

 MO českého rybářského svazu  

 Taneční klub dospělých  

 Taneční a sportovní klub Dynamik  

 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Lysá nad Labem  

 Železniční modelářský kroužek  

 Klub přátel dechové hudby  

 Sbor dobrovolných hasičů Lysá  

 Klub Českých turistů  

 OS Pro dětský úsměv Lysá  

 České baráčnictvo  

 ČS včelařů  

 Chrámový sbor  

 Klub dobré zprávy  

 Radioklub  

 Myslivecké sdružení Doubrava  

 Myslivecké sdružení Černava  

 Klub filatelistů  

 OS Lysin  

 OS Empatie  

 MC Parníček 

 zájmové kroužky při ZŠ  
 
Milovice 
 
Zájmové kroužky pro děti školního věku: 

 v základních školách ve spolupráci s DDM Nymburk, 

 Rodinné centrum 

 Hudební škola Yamaha 

 Milischool  – kroužky angličtiny 

 Happy studio  

 Městská knihovna Milovice  

 Nízkoprahový klub Milovice – sociální služba – pro mládež od 13 do 26 let 

 Nízkoprahový D-klub Milovice – sociální služba – pro děti od 8 do 12 let 
 
Mnoho dětí z Milovic dojíždí do okolních měst, zejména do Lysé nad Labem (ZUŠ, sportovní 
oddíly, apod.). 
 
Další obce: 
V některých obcích fungují zájmová družení, která se podílejí na organizování volného času 
v obci. SDH ve Starém Vestci organizuje Čarodějnice, Dětský den, bude probíhat i vítání 
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občánků. V Přerově nad Labem pracují aktivně rybáři, sportovci, TJ Sokol, folklórní soubor 
Dykyta. V obci se organizuje Open Air festival, Muzeí noc, Dožínky- vše  krom festivalu 
organizuje obec. Obecně lze konstatovat, že volnočasové aktivity jsou v ostatních obcí MAS 
Polabí závislé na aktivních jedincích, kteří jsou ochotni ve svém volném čase organizovat 
akce pro děti a mládež. Problémem je dost často zázemí pro volnočasové aktivity, případně 
jeho stav a úroveň. Zájmem současných starostů je takové zázemí vybudovat, pokud možno 
s přispěním finančních prostředků z dotačních fondů. Některé obce mají v tomto směru 
připravené projekty. 
 
 
Dílčí závěry:  
V obou městech pracují sportovní i společenské organizace velice aktivně, zapojují se do 
společenského života města, pořádají kulturní, sportovní akce pro veřejnost. U Lysé nad 
Labem lze říci, že nabídka dostatečně uspokojuje potřeby obyvatel (dětí a mládeže) v oblasti 
volnočasových aktivit, horší situace je v Milovicích. Rychlý růst počtu obyvatel Milovic 
s výrazným podílem věkové skupiny do 15 let nebyl dostatečně včas podchycen, a proto 
nebyla vybudována přiměřená nabídka volnočasových aktivit. Podpora organizacím 
zajišťujícím volnočasové aktivity pro různé cílové skupiny je velmi vhodná, nikoliv však se 
závazkem konkrétních prostor, které by mělo spravovat město. Systém dotací v Lysé nad 
Labem se za poslední 3 roky zlepšil, potěšující je i nárůst objemu přidělovaných prostředků. 
Výrazné zvýšení by bylo žádoucí v Milovicích, kdy v roce 2013 byly investice 2,5mil. Kč, letos 
však jen 1 mil.Kč. 
Vzhledem k tomu, že počet obyvatel dohromady v obou městech přesáhl 20 000 a počet 
obyvatel v regionu MAS Polabí je téměř 25 000 osob, bylo by vhodné začít společně 
uvažovat o velkých projektech, které zatím nebyly realizovány, jako je sportovní hala nebo 
plavecký bazén s parametry pro pořádání republikových soutěží. 
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A.1.8 Sociální a zdravotní péče 

 

Sociální péče 

Na území MAS Polabí působí celkem 18 registrovaných sociálních služeb, které poskytuje 8 

subjektů.  

- přehled nejvýznamnějších zařízení a služeb: 

 Domov pro seniory (Lysá) 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Milovice) 

 Sociální poradna (Lysá) 

 Domov pro osoby se zdravotním postižením, Denní stacionář (Milovice) 

 Azylový dům (Lysá) 

 

Tab. 5 Přehled sociálních služeb pro obyvatele MAS Polabí (sídlící v území MAS + ostatní) 

Druh sociálních služeb počet 

Centra denních služeb 
 

Denní stacionáře 2+3 

Týdenní stacionáře 0+1 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1+1 

Domovy pro seniory 1+1 

Domovy se zvláštním režimem 
 

Chráněné bydlení 
 

Azylové domy 1+1 

Domy na půl cesty 
 

Zařízení pro krizovou pomoc 1+1 

Nízkoprahová denní centra 
 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2+2 

Noclehárny 
 

Terapeutické komunity 
 

Sociální poradny 3+6 

Sociálně terapeutické dílny 
 

Centra sociálně rehabilitačních služeb 
 

Pracoviště rané péče 0+1 

Intervenční centra 1+1 

Služby následné péče 
 

Ostatní 7+9 

Celkem 19+28 

 

Celkově lze konstatovat, že síť základních sociálních služeb je občanům k dispozici. Chybí 

některé specializované a navazující druhy služeb (rehabilitace, odlehčovací služby, chráněné 

dílny). Bylo by potřebné pokračovat také v trendu posilování terénních nebo ambulantních 

forem služeb (namísto pobytových). Značným rizikem sociálních služeb je nejistota ve 

financování služeb (vyplývající ze současné praxe přiznávání dotací) i nevyhovující stav 

některých zařízení. Problémem je stále také nízká informovanost občanů o možnostech 



  
 
 

16 
 

služeb a rovněž malá koordinace poskytování služeb v území (včetně například rozmístění 

kapacit), kterou je možné vyřešit společným komunitním plánováním. 

 

Zdravotní péče 

Na území obcí MAS Polabí není žádná nemocnice ani jiné lůžkové zdravotnické zařízení. 

Spádová nemocnice je v Nymburku, další specializovanou péči najdou obyvatelé zdejších 

obcí zejména v Praze. Dle dostupných statistických údajů je v území 11 ordinací praktického 

lékaře pro dospělé, 7 pro děti, 7 stomatologů a 13 specialistů. V území jsou 4 lékárny (v Lysé 

a v Milovicích), v Lysé je rovněž středisko rychlé zdravotní pomoci. 

Síť zdravotních služeb vcelku odpovídá potřebám, mezi její slabé stránky patří horší 

dostupnost z menších obcí a bariérovost některých zařízení, větší nabídka lékařů specialistů 

a hrozící uzavírání ordinací z důvodu důchodového věku některých lékařů. 

 

Dílčí závěry: 

Sociální a zdravotní služby jsou umístěny zejména v obou městech a slouží většinou pro 

širší spádové území. Také díky tomu je i v dalších obcích MAS Polabí situace v sociálních a 

zdravotních službách relativně uspokojivá. Sice obyvatelé těchto obcí musí za službami ve 

většině případů dojíždět do měst nebo sousedních obcí, ale z podkladů, které byly při 

zpracování tohoto dokumentu k dispozici, nevyplynul žádný konkrétní požadavek na změnu. 

V některých obcích je zájem vybudovat zázemí pro seniory – domov důchodců, dům 

s pečovatelskou službou. Tyto investice jsou však závislé na dotačních zdrojích, bez kterých 

jinak nebudou realizovány. Společné komunitní plánování by mohlo pomoci řešit doplnění 

sítě služeb, jejich návaznosti i společné investice. 
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A.1.9 Ekonomický potenciál 

 

V celém regionu MAS Polabí je registrováno 2866 ekonomických subjektů, tento počet však 
zahrnuje i celou řadu neaktivních subjektů (zejména fyzických osob). Nejvíce jsou 
zastoupeny služby (662), dále pak stavebnictví (383), zpracovatelský průmysl (306), 
poměrně vysoký počet má i zemědělství (174). Nejvýznamnějšími zaměstnavateli v území 
jsou: 
BRAMKO Semice, největší pěstitel zeleniny a brambor v ČR 
CHOPA-výrobce kosmetiky 
MONTANO-lesní školka 
Polabská zelenina Přerov nad Labem 
BOTANICUS- výrobce přírodní kosmetiky 
Pěstitel Stratov 
IRE-Milovice 
Prefa 
Linde-Wiemann 
MISAN 
atd. 
 
Tradičním odvětvím v Polabí bylo a stále je zemědělství, zejména pěstování a zpracování 
zeleniny. Jedním z problémů zemědělství je nízká úroveň platů ve srovnání s jinými obory 
(včetně například málo kvalifikovaných dělnických profesí v automobilovém průmyslu), která 
je příčinou zaměstnávání agenturních pracovníků, zejména cizinců. Tím dochází ke 
snižování nabídky pracovních příležitostí v území pro zdejší obyvatele.   
 
Podmínky pro podnikání jsou v řešeném území poměrně dobré. Z hlediska dostupnosti je 
důležité napojení na páteřní síť silnic i železnic, problémem je stav a trasování silničních 
komunikací nižších tříd a průjezdních úseků. Místní správa se snaží o vytváření lepších 
podmínek pro potenciální investory, její možnosti jsou však omezené. 
 
Nejvýznamnější lokalitou z hlediska možnosti uplatnění větších investorů a vzniku nových 
pracovních míst je průmyslová zóna v Milovicích. Její rozvojový potenciál a význam pro celý 
region jsou velmi vysoké, mohla by výhledově nabídnout několik set pracovních míst pro 
obyvatele širší spádové oblasti, ale zejména pro občany Milovic a nejbližších obcí. Určitý 
rozvojový potenciál mají také dosud nevyužité lokality (brownfields) v Lysé nad Labem.  
 
Zaměstnanost a trh práce 
Analýza zaměstnanosti pro území MAS je velkým problémem, neboť nejsou k dispozici data 
za jednotlivé obce, nejmenší sledovanou jednotkou je okres nebo kraj. Proto jsou uvedena 
pouze některá dat, získaná ze zdrojů ČSÚ nebo Úřadu práce v Nymburku.  
 
V roce 2011 (údaje ze SLBD) bylo v obcích MAS Polabí evidováno celkem 11961 
ekonomicky aktivních obyvatel, tzn. 50,8% z celkového počtu obyvatel. 
Okres Nymburk patří z hlediska míry nezaměstnanosti k průměru ČR (konkrétně v květnu 
2014 byl podíl nezaměstnanosti v okrese NB 7,7% a celorepublikový průměr 7,5%). Je však 
vyšší ve srovnání s průměrem ve Středočeském kraji (6,5%). Trend vývoje nezaměstnanosti 
v posledních letech odpovídá vývoji v celé ČR.  
Nejvíce ohroženými skupinami na trhu práce jsou osoby se základním vzděláním a 
nekvalifikovaní, dále osoby ohrožené sociálním vyloučením a také mladí absolventi škol bez 
praktického zaměření.  
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Fenoménem celé oblasti MAS Polabí je vysoký podíl osob vyjíždějících do škol a zejména za 
prací. Cílem těchto cest je zejména Praha a její okolí, dále pak Mladá Boleslav, Nymburk, 
Kolín a Poděbrady. 
 
Tab. 6: 

Podíl nezaměstnaných osob, neumístění uchazeči o zaměstnání  
         a volná pracovní místa podle okresů k 31. 12. 2012 

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí  
 

Kraj, okresy 
Podíl 

nezaměstnaných 
osob (%) 

Neumístění uchazeči o zaměstnání            

Volná 
pracovní 

místa celkem 

z toho 

ženy 

absolventi 
škol 

a 
mladiství 

občané se  
zdravotním 
postižením 

dosažitelní 
uchazeči o  
zaměstnání 

částečně  
nezaměst- 

naní 

Středočeský kraj 6,13  54 451  27 333  3 426  5 978  53 605  5 084  4 044  

Benešov 4,99  3 288  1 536  265  344  3 249  281  331  

Beroun 5,98  3 583  1 867  247  276  3 484  376  268  

Kladno 7,54  8 346  4 152  488  647  8 194  712  382  

Kolín 8,27  5 486  2 711  329  565  5 420  560  215  

Kutná Hora 8,30  4 231  2 158  214  676  4 215  477  137  

Mělník 7,05  5 248  2 739  372  544  5 067  397  523  

Mladá Boleslav 4,35  3 763  2 036  241  514  3 748  285  868  

Nymburk 7,60  4 876  2 430  270  606  4 859  435  312  

Praha-východ 3,07  3 314  1 660  266  323  3 170  134  229  

Praha-západ 3,54  3 043  1 591  94  220  2 995  171  212  

Příbram 8,04  6 348  2 933  415  802  6 310  861  420  

Rakovník 7,53  2 925  1 520  225  461  2 894  395  147  

 
Graf 3: Vývoj nezaměstnanosti v ČR v letech 1991 - 2014 
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A.1.10 Vzdělávání, školství 

 

Síť škol na území MAS Polabí (stav 01/2014): 

Mateřské školy (příspěvkové) jsou v 6 obcích (nemají Jiřice, Stará Lysá a Starý Vestec), 

celkem zahrnují 50 tříd pro předškolní děti. Ve školním roce 2012/13 navštěvovalo MŠ 

celkem 1139 dětí. Teoretická kapacita 1089 míst v MŠ je tedy překročena o 50 dětí. Existují 

zda také soukromé školky, např. Milischool Milovice, Animals. 

Základních škol je na území MAS Polabí celkem 7 a jsou umístěny ve 4 obcích (Lysá n. L., 

Milovice, Přerov nad Labem, Semice) s celkovým počtem 110 tříd, z toho 10 tříd speciálních 

(v Lysé nad Labem). Ve školním roce 2012/13 navštěvovalo ZŠ celkem 2279 dětí (teoretická 

kapacita škol je 2610 dětí). V Lysé nad Labem jsou 2 střední odborné školy, v území MAS 

není žádné střední odborné učiliště, pouze 1 učební obor (malíř natěrač) v obci Jiřice. 

Základní umělecká škola je jen v Lysé n. L. 

Při ZŠ je zřízeno 8 školních jídelen, které jsou většinou provozovány soukromými subjekty a 

jejichž kapacita je zhruba naplněna a odpovídá potřebám. 

 

Nedostatky a hrozby: 

- překročení kapacity škol v blízké budoucnosti,(probíhá výstavba v Milovicích) 

- stavebně technický stav a bariérovou škol, 

- chybějící nebo zastaralé vybavení škol, 

- vysoká nákladovost provozu, 

- neochota optimalizovat síť škol, 

- nedostatečná spolupráce obcí, škol a veřejnosti (rodičů), 

- nedostatek kvalitních pedagogických pracovníků, 

- absence ZUŠ v Milovicích, 

- absence speciální školy v Milovicích. 

 
 

A.1.11 Cestovní ruch  

 

Ve srovnání s jinými oblastmi lze konstatovat, že území MAS Polabí není typickým regionem 

cestovního ruchu a proto není možné stavět jeho další rozvoj na významném přínosu tohoto 

odvětví. Proto je třeba využít turistický potenciál a jednotlivé atraktivity pro zlepšení nabídky, 

přilákání většího počtu návštěvníků a tím i zvýšení ekonomických přínosů.   

 

Přehled významnějších atraktivit cestovního ruchu: 

 Zámek a zámecký park v Lysé nad Labem 

 Skanzen Přerov nad Labem 

 Botanicus Ostrá 

 Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem  

 Kostely a církevní památky 

 Dostihové závodiště v Lysé nad Labem 

 Mirákulum 

 Výstaviště Lysá n. L. 
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Další potenciál cestovního ruchu: 

 Přírodní zajímavosti 

 Cyklistické trasy 

 Rybářská turistika (meandry Labe) 

 Přírodní koupání (pískovny) 

 Chatové oblasti 

 Zelinářská tradice 

 Historie vojenského újezdu Mladá - Milovice 

 

Služby a infrastruktura cestovního ruchu nejsou příliš rozvinuté a jejich úroveň je rozdílná. 

Ubytovacích kapacit je na území MAS Polabí poměrně málo a v nepříliš dobré kvalitě a šířce 

nabídky. V oblasti chybí sociální zázemí pro turisty, především v turisticky zajímavých 

lokalitách (zámecký park v Lysé, okolí vodních ploch apod.).     

 

Podle údajů ČSÚ z roku 2012 bylo ve spádové oblasti ORP Lysá nad Labem registrováno 9 

hromadných ubytovacích zařízení s celkovou kapacitou 256 lůžek, ve kterých přenocovalo 

za rok celkem 5301 osob. Průměrný počet přenocování činil 2,3 na osobu, průměrná 

obsazenost lůžka cca 13%.  

Podobná situace je také v oblasti veřejného stravování a nabídce stravovacích kapacit. 

Chybí rovněž doplňkové služby – ať už v návaznosti na rozvíjející formy cestovního ruchu - 

cykloturistiku, agroturistiku apod., problémem je parkování v místech zvýšeného zájmu 

návštěvníků, zlepšit by potřebovala i oblast navigace a informací. 

 

Mezi možnosti, jak dosáhnout lepšího využití potenciálu území, lze zařadit společnou 

propagaci a marketing, koordinaci aktivit, společné produkty, zapojení dalších doplňkových 

služeb, větší využití místních tradic, výrobků a specialit, zřízení cyklotras, informačního 

systému, informačních tabulí a značení ve městech a obcích. 

 

Jako nevyužitý potenciál se jeví rovněž řeka Labe, například možnost zřízení přístavu pro 

pořádání rekreačních vyjížděk apod. 
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A.2 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH POTŘEB A POTENCIÁLU ÚZEMÍ 
 

 

 

Přehled identifikovaných problémových oblastí  

(souhrn výstupů komunitního projednání, březen-červen 2014) 

 

 

Doprava (dopravní obslužnost území, stav dopravní infrastruktury, cyklodoprava) 

 

Zdravotnictví (systém služeb pro celé spádové území a jejich dostupnost)  

 

Volný čas (volnočasové aktivita pro děti, mládež i dospělé, vybavenost obcí) 

 

Zaměstnanost (pracovní příležitosti, včetně dopravy do zaměstnání a dalších služeb) 

 

Sociální služby (koordinovaná síť služeb, péče o děti, poradny, sociální bydlení, 

zvyšující se počet seniorů)  

 

Zachování čistého životního prostředí (ovzduší, čistota vod, hluk) 

 

Nevyužitý potenciál cestovního ruchu (památky, výstaviště, přírodní bohatství, služby) 

 

 

 

Jako prioritní témata z pohledu účastníků komunitního projednávání byly označeny 

problémové oblasti: 

 

 Zaměstnanost (pracovní příležitosti),  

 Volný čas (děti a mládež),   

 Doprava (dopravní obslužnost a cyklodoprava).  

 

Velmi diskutovanými oblastmi byly rovněž veřejné služby se zaměřením na sociální a 

zdravotní potřeby občanů.  
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A.3 PROBLÉMOVÁ ANALÝZA - SOUHRN  

 

A.3.1 SWOT analýza 

 
Metodické poznámky: 
 
1) SWOT analýza byla zpracována na základě vyhodnocení dostupných analytických 
podkladů a zejména výstupů z celé řady jednání s aktéry rozvoje na území MAS Polabí 
(starostové obcí, zástupci neziskových organizací, podnikatelé, veřejnost).  
2) Silné a slabé stránky byly formulovány zejména jako „vnitřní“ záležitosti, alespoň zčásti 
ovlivněné a ovlivnitelné místními aktéry z území MAS Polabí. Příležitosti a hrozby vyjadřují 
především vnější vlivy, které však velmi silně působí na život obyvatel ve městech a obcích 
MAS Polabí.  
3) Pořadí jednotlivých výroků nevyjadřuje jejich prioritu v rámci dané oblasti! 
 
 

SILNÉ STRÁNKY – S 

Číslo Položka (výrok) 

S01 Příznivý demografický vývoj – nárůst počtu obyvatel 

S02 Relativně vysoký počet potenciálních zaměstnavatelů 

S03 
Dobrá úroveň hospodaření s veřejnými finančními prostředky a poměrně vysoká 
míra využití dotací 

S04 
Snaha hledat společná řešení problémů (mikroregion, MAS) a společně připravovat 
projekty 

S05 Zajištění zásobování pitnou vodou s dlouhodobou perspektivou 

S06 Dostupnost všech zásadních druhů sociálních služeb 

S07 
Dobrá úroveň práce a koordinace složek integrovaného záchranného systému a 
vysoká úroveň činnosti dobrovolných hasičů 

S08 Zavedená podpora neziskových organizací a spolkové činnosti 

S09 Velké množství sportovních klubů a organizací, dostatek kulturních akcí ve městech 

S10 Dostačující kapacita škol 

S11 
Existence atraktivních lokalit pro návštěvníky Polabí (Botanicus, skanzen Přerov, 
zámek Lysá, dostihové závodiště atd.) 
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SLABÉ STRÁNKY - W 

Číslo Položka (výrok) 

W01 Doprava v centrech měst (intenzita dopravy na průjezdních úsecích, parkování) 

W02 Chybějící víceúčelová hala pro pořádání sportovních a kulturních akcí 

W03 Problematická věková a kvalifikační struktura nezaměstnaných 

W04 Nedostatečná síť cyklotras 

W05 Bydlení pro sociálně nejslabší skupiny obyvatel 

W06 Chybějící komunitní centra 

W07 Nedostatečná kapacita sociálních služeb pro seniory 

W08 Absence azylového domu pro matky s dětmi 

W09 Neúplná nabídka a horší dostupnost (+ bariérovost) zdravotnických služeb 

W10 Nevyřešená likvidace biologického odpadu 

W11 
Absence ubytovacích a stravovacích kapacit, zejména středního a vyššího 
standardu 

W12 Chybějící chodníky a veřejné osvětlení v některých obcích 

W13 Chybějící vodovod a kanalizace v některých obcích 

W14 Nedostatečná kapacita infrastruktury pro sport, kulturu a volnočasové aktivity 

W15 Nedostatečná nabídka volnočasových aktivit pro dospělé a seniory 

W16 
Omezování sportovních a kulturních aktivit (oddílů) pro děti mládež z důvodu 
chybějících vedoucích 

W17 Složité a někdy netransparentní přidělování příspěvků pro NNO 

W18 Nedostatečná informovanost neziskových organizací (i vzájemná) 
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PŘÍLEŽITOSTI - O 

Číslo Položka (výrok) 

O01 Podpora vzniku nových pracovních příležitostí v území MAS 

O02 Příznivá poloha a relativně snadná dostupnost území 

O03 Vytvoření vhodných podmínek pro přilákání mladé generace 

O04 Vybudování silničních obchvatů měst 

O05 Řízený a koordinovaný rozvoj technické infrastruktury  

O06 Vybudování železničního spojení Milovice – Mladá Boleslav (Všejanská spojka) 

O07 Vysoký podíl železniční dopravy na dopravní obslužnosti území 

O08 Vyhovující kapacita a spolehlivost energetického zásobování 

O09 
Možnost zřízení centrálního místa pro všechny složky integrovaného záchranného 
systému 

O10 Zlepšení dostupnosti zdravotní záchranné služby a rychlé lékařské pomoci 

O11 Bezbariérové Polabí (dostupnost veřejných služeb pro všechny) 

O12 Ideální podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku díky nenáročnému terénu Polabí 

O13 
Vytvoření koordinovaného systému informačních center a jeho využití pro rozvoj 
cestovního ruchu 

O14 Existence a potenciál výstaviště v Lysé 

O15 Založení střední školy v Milovicích 

O16 
Koordinace rozvoje sítě sociálních a navazujících služeb v souladu se schváleným 
komunitním plánem 

O17 
Rozšíření kamerových systémů a doplnění systému vyrozumění pro zvýšení pocitu 
bezpečí obyvatel 

O18 Výstavba domova pro seniory včetně zřízení denního stacionáře 

O18 
Zvýšení ekologické stability krajiny rozšířením ploch lesních porostů a posílení 
funkce stromořadí a větrolamů 

O19 
Provedení pozemkových úprav jako podmínky pro doplnění prvků územního 
systému ekologické stability 

O20 Využití potenciálu chráněných území, přírodních a kulturních památek  

O21 Koncepční řešení centra města v Milovicích 
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Hrozby - T 

Číslo Položka (výrok) 

T01 Pokračování růstu míry nezaměstnanosti 

T02 Nedostatek pracovních příležitostí v místě 

T03 Vysoký podíl obyvatel vyjíždějících za prací mimo území MAS Polabí 

T04 Velké vnitřní rozdíly ve struktuře obyvatelstva (zejména odlišný vývoj v Milovicích) 

T05 Pokračující stárnutí populace 

T06 Technický stav silnic II. a III. třídy 

T07 Staré ekologické zátěže 

T08 Nedokončená protipovodňová opatření 

T09 Nízké platy v zemědělství 

T10 Příliv zahraničních pracovníků 

T11 Nekoordinované zdravotní a sociální služby 

T12 Vznik sociálně vyloučených lokalit 

T13 Nerealizace výstavby obchvatů silnic (Lysá, Milovice, Starý Vestec, Semice) 

T14 
Zhoršující se bezpečnost dopravy v souvislosti s nárůstem intenzit a špatným 
stavem komunikací 

T15 Nevyužití potenciálu Výstaviště v Lysé a v něm pořádaných akcí 

T16 Nedostatek finančních prostředků na údržbu silnic a místních komunikací 

T17 
Nedostatek finančních prostředků na zřízení centrálního místa pro všechny složky 
Integrovaného záchranného systému 

T18 Zanedbaný stav vodotečí a vodních ploch 

T19 
Rozšiřování rekreačních aktivit zejména v blízkosti přírodně nebo krajinně cenných 
lokalit 

T20 
Zhoršování čistoty ovzduší vlivem dopravy, zemědělské činnosti a topením tuhými 
palivy 
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A.3.2 Zásadní analytické závěry a doporučení pro strategickou část 

 

Přehled témat, která vzešla z projednávání jako příhodná pro hledání společných projektů a 
řešení (celá MAS, případně vybrané obce):  
 
 

 Odpadové hospodářství – koordinace plánů odpadového hospodářství, společné 
řešení svozu a likvidace, sběrné dvory, kompostárna atd. 

 

 Komunitní plánování sociálních služeb 
 

 Podpora cyklistické dopravy – budování a údržba tras, stezek, pruhů a dalších 
zařízení pro cyklisty (místní i rekreační) 

 

 Budování, rekonstrukce a údržba chodníků a tras pro pěší, včetně bezbariérových 
přístupů, přechodů přes komunikace atd.  

 

 Výstavba, rekonstrukce a údržba veřejného osvětlení 
 

 Přiměřené rekreační využití pískovny Stratov a dalších vodních ploch v území 
vhodných pro přírodní koupaliště  
 

 Víceúčelová hala 
 

 Plavecký bazén 
 

 Podpora cestovního ruchu – doplnění potřebné infrastruktury, koordinace akcí, 
společný management (síť IC), informační značení, mapy, tabule, společná 
propagace území 
 

 Společné akce a propagace činnosti neziskových organizací (Den pro neziskový 
sektor apod.) 
 

 Další… 
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B. STRATEGICKÁ ČÁST 
 

 
Mise Místní akční skupiny 
 
MAS Polabí je partnerskou organizací reflektující a koordinující rozvojové činnosti na území 
MAS. Zprostředkovává aktérům z území finanční prostředky na realizaci rozvojových záměrů 
zachycených ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje. Současně se MAS podílí 
nebo přímo realizuje rozvojové aktivity podporující činnosti ostatních aktérů a rozvíjející 
místní potenciál. 
 
Veškerá činnost je založena na principech, naplňujících vizi Evropy 2020: 
 

 partnerství, 
 

 spolupráce, 
 

 komunikace, 
 

 udržitelnosti, 
 

 přiměřenosti, 
 

 koncentrace, 
 

 podpory nových myšlenek a přístupů, 
 

 hledání společných řešení, 
 

 využití potenciálu lidí i území. 
 

 

 

B.1 DLOUHODOBÁ VIZE ROZVOJE ÚZEMÍ 

 

 

Území MAS Polabí je příjemným místem pro život obyvatel všech jeho měst a obcí. 

Nabízí jim pracovní příležitosti, dobré bydlení i možnosti všestranného vyžití.  

Úspěšně jsou využívány místní tradice, přírodní a kulturní bohatství, stejně jako 

potenciál Labe – řeky, která spojuje.  

Rychlý rozvoj Milovicka je sklouben s dlouhodobou stabilitou Lysé nad Labem a 

ostatních obcí Polabí, k čemuž přispívá realizace společných řešení a projektů. 
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B.2 HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 

 
Při zpracování Strategie bylo třeba dbát na dodržení jednoho ze základních principů 
pro tvorbu podobných koncepčních dokumentů - respektování horizontálních témat 
definovaných Evropskou komisí. Tato témata zasahují do všech socioekonomických oblastí, 
a proto se promítají do všech strategický i specifických cílů definovaných ve Strategii.  
 
Rovné příležitosti a udržitelný rozvoj jsou základní horizontální témata, která byla 
zohledňována v průběhu zpracování všech částí Strategie, zejména při definování cílů a na 
ně navazujících opatření, projektů, aktivit a činností. 
  
Horizontální témata jsou promítnuta ve všech navržených strategických cílech. Za 
nejdůležitější principy při naplňování horizontálních témat lze považovat následující: 
 
 
Rovné příležitosti – strategie MAS zohledňuje podporu rovných příležitostí pro všechny 
skupiny obyvatel, které jsou reálně nebo potenciálně ohrožené diskriminací jakéhokoliv 
druhu. Měla by vytvářet příznivé podmínky pro jejich začleňování do společnosti a 
pro efektivní spolupráci všech skupin, institucí, měst a obcí. Všechny navržené cíle, 
plánované a připravované projekty budou přispívat ke zkvalitnění podmínek života obyvatel 
v území MAS Polabí, a to jak z pohledu rovných příležitostí v přístupu ke vzdělávání (od 
předškolního až po vysokoškolské a celoživotní vzdělávání), tak z pohledu vstupu nebo 
návratu na trh práce, ale i v oblasti sociálních a zdravotnických služeb. Tím bude 
eliminováno riziko vzniku sociálně patologických jevů, diskriminace jedince z rasového, 
sociálního nebo jiného důvodu. Naplněním tohoto principu budou vytvořeny podmínky 
pro zvyšování klíčových kompetencí, začleňování jedinců do většinové společnosti, lepší 
uplatnění osob zdravotně znevýhodněných na trhu práce apod. 
 
 
Udržitelný rozvoj území – tento princip je zohledněn v cílech, které se týkají dopravní 
infrastruktury, technické infrastruktury, školských, zdravotnických, sociálních zařízení, ale 
také dalších aktivit, jejichž realizace má přímý vliv na kvalitu životního prostředí. Udržitelný 
rozvoj je jednou z hlavních priorit celé strategie MAS. Je zohledněn jak v cílech, týkajících se 
přímo životního prostředí a zásahů do něj, tak i v navržených cílech zaměřených na sociální 
a další potřeby obyvatel dotčeného území. Jedině při dodržení tohoto principu budou totiž 
zajištěny dobré životní podmínky, dobrá dostupnost i kvalita všech služeb pro občany i 
návštěvníky vymezeného území. Pro osoby z odlehlejších částí území se přiblíží sociální, 
zdravotnická a školská infrastruktura. Zvýší se tím šance pro uplatnění na trhu práce, který 
se stane dostupnějším pro všechny cílové skupiny obyvatel.  
 
Z hlediska udržitelného rozvoje budou realizovány jen takové projekty, které co nejvíce 
přispějí k souladu hospodářského a společenského pokroku s plnohodnotným zachováním 
příznivých životních podmínek a životního prostředí. Je třeba dosáhnout synergického efektu 
mezi činností člověka a životním prostředím, v které je činnost realizována. Realizací 
projektů musí docházet ke zlepšení kvality ovzduší, musí být odstraňovány staré ekologické 
zátěže, zvyšována energetický účinnost technologií, snižována konečná spotřeba energií. 
Musí být snižována rizika povodní, snižován hluk, využíváno ekologické vytápění, k přírodě 
šetrné druhy dopravy atd.  
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Horizontální témata rovných příležitostí i udržitelného rozvoje budou dále zohledněna 
při dalším rozpracování a výběru projektů, které budou určené k realizaci.  
 
Dalším důležitým principem je využití synergických efektů navržených cílů a opatření, 
které tvoří vyvážený a vzájemně se podporující systém zajišťující rozvoj území. Již ve fázi 
návrhu cílů a opatření byla sledována podpora integrovaných řešení, namísto izolovaných 
projektů řešících pouze jednu problémovou oblast v jedné lokalitě. 
 
 
 
 
 
 

B.3 KLÍČOVÉ OBLASTI ROZVOJE 
 
 

Z dosud shromážděných a vyhodnocených podkladů, vstupů a jednání se v této fázi přípravy 
Integrované strategie MAS Polabí jeví jako prioritní (klíčové) oblasti rozvoje území: 
 
 
 

 ZAMĚSTNANOST OBYVATEL 
 

 DOPRAVNÍ DOSTUPNOST 
 

 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY  
 

 AKTIVITY A ZAŘÍZENÍ PRO VOLNÝ ČAS 
 
 
 
Tyto identifikované klíčové oblasti rozvoje musí být realizovány ve spolupráci a koordinaci 
všech dotčených aktérů a subjektů, s využitím všech dostupných zdrojů financování. 
Zahrnují úkoly, na kterých se musí podílet stát, kraj, obce, podnikatelský i neziskový sektor. 
Aktivity v rámci MAS by mohly hrát důležitou roli nejen realizací dílčích projektů, ale také 
společným postupem při prosazování systémových řešení a větších investic v území. 
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B.4 STRATEGICKÉ CÍLE 
 
 

Obecné strategické cíle MAS: 
 

 koordinovat projekty a produkty zaměřených na rozvoj regionu v souladu s přijatou 
integrovanou rozvojovou strategií území MAS, 

 

 zajišťovat služby při administraci projektů k rozvoji regionu, 
 

 podporovat péče o krajinu, sídla, kulturní a přírodní dědictví a aktivní život obyvatel, 
 

 dlouhodobě udržovat a podporovat multifunkční zemědělství, 
 

 rozvíjet lidské zdroje v regionu a podporovat zapojování lidí do rozvojových procesů, 
hledat pro region komplexní řešení v oblasti služeb (zdravotnických, sociálních, 
komunálních a vzdělávacích) stejně jako ve všem co ovlivňuje kvalitu života, 
 

 podporovat podnikání zejména malé a střední podniky a mikroregiony s cílem 
vytváření nových pracovních příležitostí. 
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B.4.1 Dlouhodobé strategické cíle 

 

Formulované na základě výstupů a doporučení analytické části a zaměřené zejména na 
společné řešení problémů území MAS Polabí: 
 
 
 

I. Podpora vzniku nových pracovních míst a zachování stávajících 
příležitostí v místě 

 
 

II. Zajištění nabídky vzdělávacích programů odpovídající potřebám 
obyvatel a optimalizace sítě škol 

 
 

III. Zlepšování stavu silniční sítě 
 
 

IV. Systematická podpora a zvyšování bezpečnosti pěší a cyklistické 
dopravy 

 
 

V. Odstraňování starých a zabránění vzniku nových ekologických zátěží, 
ochrana životního prostředí 

 
 

VI. Komplexní řešení odpadového hospodářství na území MAS Polabí  
 
 

VII. Rozšíření nabídky volnočasových areálů a aktivit 
 
 

VIII. Rozšíření kapacit a zlepšení využitelnosti kulturních zařízení 
 
 

IX. Dlouhodobá podpora spolkových činností a neziskových organizací 
 
 

X. Zlepšení nabídky a dostupnosti zdravotnických zařízení  
 
 

XI. Koordinované řešení sociálních služeb pro celé spádové území  
 
 

XII. Hledání a podpora dalších společných řešení pro celé území MAS  
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B.4.2 Specifické rozvojové cíle MAS Polabí 

 
V návaznosti na dlouhodobou vizi, identifikované klíčové oblasti rozvoje a na dlouhodobé 
strategické cíle jsou definovány konkrétní specifické cíle rozvoje MAS Polabí. Jsou 
koncipovány jako logické celky tvořené dílčími opatřeními. Postupná realizace opatření, resp. 
specifických cílů, povede k naplňování dlouhodobé strategie rozvoje území MAS. 
Formulované specifické cíle plně odrážejí projednané analytické výstupy. Specifické cíle jsou 
obvykle navrhovány pro střednědobý časový horizont 3-6 roků, pro MAS Polabí je zpracován 
soubor cílů pro programovací období 2014-2020. Označení specifických cílů nevyjadřuje 
jejich důležitost. Ta byla orientačně zjištěna – viz odstavec Priorizace specifických cílů.  
 

Specifické cíle uvedené v této pracovní verzi jsou prvním návrhem, který bude upřesněn a 
doplněn v další fázi zpracování ISÚ, a to na základě výstupů komunitních projednávání a 
s ohledem na možnosti financování z fondů EU v období 2014-2020 prostřednictvím 
integrovaných nástrojů. 

 
U každého specifického cíle bude v další fázi rozpracování uveden stručný popis, ve kterém 
bude uvedeno konkrétní zaměření na něj navazujících rozvojových opatření. Současně 
budou doplněny další vazby na kapitoly analytické části, které předurčují přípravu 
realizačních kroků (rozvojových opatření) vedoucích k naplnění cílů a vize.  
 
Smyslem definování specifických cílů je formulovat požadovaný cílový stav s možností 
ověření jejich naplnění (pro jednotlivé specifické cíle proto budou navrženy měřitelné 
monitorovací indikátory). 
 
V této kapitole jsou v následující tabulce uvedena možná zaměření (oblasti) rozvojových 
opatření k jednotlivým specifickým cílům. Jejich podrobnější rozpracování je uvedeno 
v kapitole B.5. 
 
 
Priorizace specifických cílů  
 
Navržené specifické cíle byly po jejich prodiskutování se členy MAS a na veřejném 
projednání podrobeny procesu priorizace – tj. stanovení jejich vzájemné důležitosti. Všichni 
členové MAS a další aktivní aktéři procesu tvorby integrované strategie MAS Polabí byly 
požádáni o stanovení pořadí specifických cílů. Výsledky byly statisticky vyhodnoceny a jejich 
souhrn je uveden v tab. 8 (strana 37 tohoto dokumentu).   
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Tab.7 
Přehled navržených specifických cílů a rozvojových opatření: 
 

Číslo 
specifického 

cíle 

Název specifického 
cíle 

Oblasti pro rozvojová opatření  
Vazba na 

SWOT 
analýzu 

SC 1 
ZLEPŠENÍ NABÍDKY 
PRACOVNÍCH 
PŘÍLEŽITOSTÍ 

 Průmyslová zóna Milovice 

 Příprava ploch pro nové aktivity 

 Využití brownfieldů 

 Spolupráce s podnikateli 

 Podpora místního zemědělského 
podnikání 

 Podpora místních zemědělských 
produktů  

 Farmářské trhy  

 Podpora místních včelařů 
 

W03, 
O01, O02, 
O03, O08, 
T01, T02, 
T03, T09, 
T10 

SC 2 
KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 
DOPRAVY  

 Silnice 

 Místní komunikace 

 Chodníky 

 Přechody pro pěší 

 Cyklostezky a cyklotrasy mezi 
obcemi 

 Zvýšení bezpečnosti 
cyklodopravy 

 Zařízení pro cyklisty  

 Návaznost veřejné dopravy 

W01, 
W04, 
W12, 
O02, O04, 
O06, O07, 
O21, T06, 
T13, T14, 
T16 

SC 3 

POKRYTÍ POTŘEB 
OBČANŮ V OBLASTI 
ZDRAVOTNÍCH A 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

 Bezbariérovost 

 Společný komunitní plán rozvoje 
sociálních a navazujících služeb 

 Rozšíření nabídky služeb a 
zařízení pro seniory 

 Provázanost zdravotních a 
sociálních služeb 

 Řešení havarijní situace Domova 
pro seniory Lysá n. L.   

 

W05, 
W06, 
W07, 
W08, 
W09, 
O03, O10, 
O11, O16, 
O18, T05, 
T11, T12 

SC 4 
ZLEPŠENÍ NABÍDKY 
VOLNOČASOVÝCH 
AKCÍ A ZAŘÍZENÍ 

 Výstavba hřišť 

 Výstavba / rekonstrukce prostor 
pro klubovny a zájmové kroužky 

 Víceúčelová hala 

 Údržba hřišť a volnočasových 
zařízení 

 Revitalizace venkovních vodních 
ploch pro letní koupání  

 Podpora regionálních kulturních 
akcí 

W02, 
W04, 
W14, 
W15, 
W16, O03 
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SC 5 

STABILNÍ SYSTÉM 
ŠKOL, ODPOVÍDAJÍCÍ 
NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ 
A ZAJIŠTĚNÍ LEPŠÍCH 
PODMÍNEK PRO 
ŠKOLY  

 Optimalizace sítě a provozu 
základních škol 

 Přizpůsobení sítě a kapacit MŠ 
aktuálním potřebám 

 Střední škola v Milovicích 

 ZUŠ v Milovicích 

 Podpora programů pro děti se 
specifickými vývojovými 
potřebami 

 

W03, 
O03, O15 

SC 6 

ODSTRAŇOVÁNÍ 
STARÝCH 
EKOLOGICKÝCH 
ZÁTĚŽÍ A 
PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU 
NOVÝCH ZDROJŮ 
ZNEČIŠTĚNÍ 
ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

 Revitalizace ploch a objektů VVP 

 Ochrana podzemních vod 

 Dokončení protipovodňových 
opatření 

 Rozšiřování /rekonstrukce 
kanalizačních sítí a ČOV 

 

W01, 
W10, 
W13, 
O04, O05, 
O19, O20, 
T07, T08, 
T13, T14, 
T18, T20 

SC 7 
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 
ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ 

 Koordinace plánů odpadového 
hospodářství 

 Systém sběru biologických 
odpadů 

 Vybudování společné 
kompostárny 

 Síť sběrných dvorů 

 Posilování trendu separace a 
využití odpadů 

 

W10, T07 

SC 8 

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ 
ZDROJŮ ENERGIE A 
SNIŽOVÁNÍ 
ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI 

 Změna systémů vytápění 

 Zateplování veřejných budov 

 Přiměřené využití obnovitelných 
zdrojů 

 

O05, O08, 
T20 

SC 9 
ZVÝŠENÍ POCITU 
BEZPEČÍ OBČANŮ 

 Rozšiřování kamerových 
systémů 

 Bezpečnost dopravy 

 Prevence kriminality 

 Zřízení profesionální jednotky 
HZS a vybudování centra IZS 
pro celý region  

 

W06, 
W12, 
O03, O04, 
O09, O10, 
O17, O21, 
T08, T12 

SC 10 

POSÍLENÍ OCHRANY A 
ROZVOJ KULTURNÍHO 
A PŘÍRODNÍHO 
DĚDICTVÍ  

 Environmentální výchova 

 Obnova drobných památek 

 Zámecký park Lysá 

 Podpora zachování místních 
tradic  

 Ochrana vodních ploch a 
vodotečí 

 

W11, 
O19, O20, 
T08, T18, 
T19, T20 
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SC 11 

ZLEPŠENÍ SLUŽEB 
PRO NÁVŠTĚVNÍKY A 
VYUŽITÍ POTENCIÁLU 
ÚZEMÍ PRO CESTOVNÍ 
RUCH 

 Doplnění a zkvalitnění 
ubytovacích a stravovacích 
služeb 

 Společná propagace 

 Nové propagační materiály a 
mapy 

 Materiály pro cizojazyčné 
návštěvníky 

 Zpřístupnění přírodních 
zajímavostí 

 Informační tabule, navigace, 
oprava turistického značení 

 Cykloznačení - cyklookruhy 

 Podpora cykloturistiky 

 Půjčovny vybavení 

 Labská cyklostezka a navazující 
trasy 

 Využití Labe pro rekreační lodní 
dopravu 

 Nabídka dalších místních cílů 
pro návštěvníky Výstaviště Lysá 

 Výstava Regiony 2015 
 

W02, 
W04, 
W11, 
O02, O04, 
O07, O12, 
O13, O14, 
O20, T15, 
T19 

SC 12 

POSÍLENÍ OBČANSKÉ 
SPOLEČNOSTI – 
EFEKTIVNÍ PODPORA 
SPOLKŮ A NNO 

 Zlepšení informovanosti 

 Koordinace podpory spolkových 
činností 

 
 

W15, 
W16, 
W17, 
W18, 
O03, T05 

SC 13 

PŘÍPRAVA A 
REALIZACE 
SPOLEČNÝCH 
PROJEKTŮ 

 Víceúčelová hala 

 Plavecký bazén 

 Společné centrum přípravy 
projektů 

 Koordinované provedení 
komplexních pozemkových 
úprav na území MAS Polabí 

 

W05, 
W12, 
O13, O16, 
T11 
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B.4.3 Priorizace specifických cílů 

Výsledky hodnocení důležitosti členy MAS a dalšími zúčastněnými aktéry. 
 

Tab.8 

číslo název
průměr 

pořadí

SC 2 KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY 4,0

SC 1 ZLEPŠENÍ NABÍDKY PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 4,2

SC 3
POKRYTÍ POTŘEB OBČANŮ V OBLASTI ZDRAVOTNÍCH A 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
4,6

SC 5
STABILNÍ SYSTÉM ŠKOL, ODPOVÍDAJÍCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ A 

ZAJIŠTĚNÍ LEPŠÍCH PODMÍNEK PRO ŠKOLY
5,3

SC 11
ZLEPŠENÍ SLUŽEB PRO NÁVŠTĚVNÍKY A VYUŽITÍ POTENCIÁLU 

ÚZEMÍ PRO CESTOVNÍ RUCH
5,5

SC 4 ZLEPŠENÍ NABÍDKY VOLNOČASOVÝCH AKCÍ A ZAŘÍZENÍ 5,6

SC 10
POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJ KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO 

DĚDICTVÍ 
8,0

SC 9 ZVÝŠENÍ POCITU BEZPEČÍ OBČANŮ 8,3

SC 13 PŘÍPRAVA A REALIZACE SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ 8,5

SC 7 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 8,7

SC 12
POSÍLENÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI – EFEKTIVNÍ PODPORA 

SPOLKŮ A NNO
8,8

SC 6

ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ A 

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU NOVÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ

8,9

SC 8
EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ 

NÁROČNOSTI
10,8

Specifické cíle - priorizace
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B.5 ROZVOJOVÁ OPATŘENÍ 
 
 

V této kapitole jsou rozvojová opatření uvedená v předešlé části u jednotlivých specifických 
cílů rozpracována do větší podrobnosti a jsou u nich v přehledné tabulce uvedeny základní 
atributy nutné k jejich dalšímu rozpracování před realizací. Informace v tabulkách jsou pouze 
částečně vyplněny - na základě informací dostupných v době zpracování této pracovní verze 
dokumentu. Předpokládá se, že jakmile budou získány nové, aktuálnější informace, dojde 
také k systematické aktualizaci dokumentu, zejména této kapitoly. Přestože rozvojová 
opatření uvedená v této kapitole mohou vypadat jako náměty na individuální projekty, nutnou 
podmínkou jejich realizace bude především jejich integrační potenciál a synergické efekty 
pro rozvoj řešeného území. Vzhledem k tomu, že v době zpracování této verze dokumentu 
nebyly známy definitivní verze operačních programů, ze kterých budou v budoucím období 
čerpány finanční prostředky v rámci územní dimenze, může nastat situace, že některá 
opatření nebude možné z dotačních zdrojů realizovat. V tom případě dojde k úpravě 
(redukci) počtu opatření a možná i celých specifických cílů.  
 
Vysvětlivky k jednotlivým atributům v tabulce: 
Synergická vazba na další specifické cíle a rozvojová opatření – z této části musí 
jednoznačně vyplynout přidaná hodnota realizace opatření pro celé řešené území. Ideální 
stav spočívá v přidané hodnotě pro co nejširší území MAS Polabí a pozitivních dopadech na 
co nejvíce subjektů a obyvatel. 
Dotčené subjekty – jde o výčet relevantních subjektů, kterých se realizace opatření může 
jakkoliv týkat. Mezi těmito subjekty jsou uvedeny také potenciálně vhodní žadatelé o dotační 
prostředky v případě realizace opatření. Jeho konkretizace bude možná až po získání 
definitivních verzí manuálů je jednotlivým operačním programům, z kterých bude možné 
čerpat finanční prostředky pro MAS. 
Zdroj financování / operační program – identifikace možných zdrojů financování realizace 
opatření. Opět platí jako u předešlého atributu, že definitivní zdroj bude uveden až na 
základě definitivních verzí dokumentů k operačním programům. 
Odhad finančních nákladů – na základě dostupných a relevantních podkladů je třeba 
připravit finanční náročnost realizace opatření. To je nutný krok nejen pro tvorbu 
oprávněných požadavků na dotační prostředky, ale rovněž pro vytvoření dostatečných zdrojů 
na finanční podíl žadatelů o dotace. 
 
V další fázi zpracování bude doplněno: 
 

 podrobnější popis rozvojových opatření/aktivit, 

 financovatelnost opatření prostřednictvím územní dimenze z příslušných OP,  

 časový harmonogram (předpoklad) realizace, 

 finanční plán realizace opatření. 
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SC 1 

ZLEPŠENÍ NABÍDKY PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 

 
Rozvojová opatření: 
 
O1-1  Příprava ploch pro nové aktivity a využití brownfieldů  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 2 

Dotčené subjekty Města a obce, developerské organizace, 
podnikatelé, vlastníci pozemků, správci IS 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Zajištění pracovních příležitostí v místě 

 
O1-2  Podpora místního zemědělství  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 11 
O1-3 

Dotčené subjekty Podnikatelé v zemědělství, orgány veřejné 
správy 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Místní farmáři, tradiční zemědělská výroba, 
pěstitelství, drobné chovy, včelařství  

 
O1-3  Pořádání místních farmářských trhů  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 10, SC 11 
O1-2, O10-1 

Dotčené subjekty Města Lysá a Milovice, pořadatelé trhů 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Farmářské trhy v Lysé n.L. a v Milovicích, 
podpora výroby a prodeje místních produktů 
(zelenina, ovoce, apod.)  

 
O1-4  Průmyslová zóna Milovice  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 2 

Dotčené subjekty Město Milovice 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Podpora využití ploch PZ pro zajištění 
pracovních příležitostí v místě 

 
O1-5  Spolupráce s podnikateli  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 12 
O1-1, O1-2 

Dotčené subjekty Orgány veřejné správy, podnikatelské svazy a 
sdružení 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Hledání společných a vzájemně výhodných 
řešení 

 

SC 2 



  
 
 

39 
 

KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY 

 
Rozvojová opatření: 
 
O2-1  Řešení problémových úseků silnic   

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 1, SC 6, SC 11 

Dotčené subjekty Města a obce, orgány veřejné správy, ŘSD 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Obchvaty měst a obcí – společná podpora 
urychleného řešení, tlak na příslušné instituce  

 
O2-2  Zvýšení bezpečnosti pěších  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 9, SC 11 
O2-3 

Dotčené subjekty  

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Výstavba a opravy chodníků, cesty pro pěší, 
přechody přes komunikace. Veřejné osvětlení – 
rozšíření, modernizace. 

 
O2-3  Podpora cyklodopravy  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 11, SC 9 
O2-2 

Dotčené subjekty  

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Výstavba cyklostezek a cyklotras mezi obcemi 
(doplnění sítě), zvýšení bezpečnosti 
cyklodopravy (oddělení od automobilové 
dopravy), výstavba a údržba zařízení pro cyklisty 
(stojany, úschovny apod.) 

 
O2-4  Nabídka a návaznost veřejné dopravy  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 1, SC 6, SC 11 

Dotčené subjekty Města a obce, dopravci,  

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Zlepšení využívání veřejné dopravy osob, lepší 
dostupnost škol, pracovních příležitostí i atraktivit 
cestovního ruchu 
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SC 3 

POKRYTÍ POTŘEB OBČANŮ V OBLASTI ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
Rozvojová opatření: 
 
O3-1  Společný komunitní plán rozvoje sociálních a navazujících služeb  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 9, SC 12, SC 4 
O3-2, O3-3 

Dotčené subjekty Města a obce, poskytovatelé a zřizovatelé soc. 
služeb, cílové skupiny uživatelů služeb 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Potřeba společné koordinace služeb, jejich 
návaznosti, optimálního využívání kapacit 
zařízení, atd. 

 
O3-2  Rozšíření nabídky služeb pro seniory  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 4 
O3-1, O3-2, O3-4 

Dotčené subjekty  

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Koordinovaná nabídka služeb pro cílovou 
skupinu seniorů. Vhodná kombinace lůžkových, 
ambulantních a terénních služeb. Řešení 
havarijní situace Domova pro seniory v Lysé nad 
Labem. Podpora aktivního života seniorů. 

 
O3-3  Provázanost zdravotních a sociálních služeb  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

O3-1, O3-2 

Dotčené subjekty Poskytovatelé zdravotnických a sociálních 
služeb, města a obce 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Potřeba doplnění chybějících článků sítě a 
zlepšení informovanosti veřejnosti. 

 
O3-4  Bezbariérovost  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 9 
O3-2 

Dotčené subjekty  

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Zlepšení dostupnosti veřejných služeb, prostor, 
ordinací, institucí apod. 
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SC 4 

ZLEPŠENÍ NABÍDKY VOLNOČASOVÝCH AKCÍ A ZAŘÍZENÍ 

 
Rozvojová opatření: 
 
O4-1  Výstavba a údržba hřišť   

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 9, SC 11, SC 12 

Dotčené subjekty Města a obce, školy, sportovní kluby, zájmová 
sdružení, NNO 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Podpora volnočasových aktivit. Budování nových 
hřišť, využití vhodných lokalit, doplnění vybavení 
stávajících hřišť. Zajištění správy hřišť a jejich 
pravidelné údržby.     

 
O4-2  Výstavba a rekonstrukce prostor pro zájmovou činnost  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 9, SC 12 

Dotčené subjekty Města a obce, školy, sportovní kluby, zájmová 
sdružení, NNO 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Podpora volnočasových aktivit formou 
poskytnutí/vybudování/rekonstrukce vhodných 
nebytových prostor a kluboven a zájmovou 
činnost (modeláři, kulturní spolky, kluby atd.). 
Podpora zřízení Domu mládeže v Milovicích. 

 
O4-3  Revitalizace venkovních vodních ploch   

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 6, SC 11 

Dotčené subjekty  

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Využití lokalit vhodných zejména pro letní 
koupání (Řehačka, Ostrá, Felinka, Litol, …) 

 
O4-4  Podpora regionálních kulturních akcí  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 11 

Dotčené subjekty  

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Pořádání a propagace kulturních akcí (zejména 
místních kulturních spolků) – výstavy, divadlo, 
koncerty,… 
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SC 5 

STABILNÍ SYSTÉM ŠKOL, ODPOVÍDAJÍCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ 
LEPŠÍCH PODMÍNEK PRO ŠKOLY 

 
Rozvojová opatření: 
 
O5-1  Přizpůsobení sítě a kapacit MŠ aktuálním potřebám  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

 

Dotčené subjekty Zřizovatelé MŠ  

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář  

 
O5-2  Doplnění sítě škol vzhledem k potřebám regionu  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 1 
O5-3, O5-4 

Dotčené subjekty  

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Založení střední školy a ZUŠ v Milovicích. 
Rozšíření nabídky učňovských oborů v regionu.  

 
O5-3  Podpora programů pro děti se specifickými vývojovými potřebami  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

 
SC 3O5-2 

Dotčené subjekty  

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář  

 
O5-4  Optimalizace provozu a zlepšení vybavenosti základních škol  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

O5-2 

Dotčené subjekty  

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář  
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SC 6 

ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ A PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU 
NOVÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
Rozvojová opatření: 
 
O6-1  Dokončení protipovodňových opatření  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 9 
O6-4 

Dotčené subjekty  

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář  

 
O6-2  Revitalizace ploch a objektů VVP  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 1 

Dotčené subjekty  

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Odstranění starých zátěží území VVP, příprava 
nového využití.  

 
O6-3  Rozšiřování a modernizace kanalizačních sítí a ČOV  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 1 

Dotčené subjekty  

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář  

 
O6-4  Komplexní ochrana podzemních vod  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 9 
O6-1 

Dotčené subjekty  

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář  
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SC 7 

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 
Rozvojová opatření: 
 
O7-1  Koordinace plánů odpadového hospodářství  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 6, SC 10 
O7-2, O7-3, O7-4 

Dotčené subjekty  

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Podpora společného řešení problémů s odpady 
na celém území MAS. 

 
O7-2  Systém sběru a likvidace biologického odpadu  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 8 
O7-1 

Dotčené subjekty Města, obce, provozovatelé 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Výstavba společné kompostárny, společné 
řešení sběru a svozu biologicky rozložitelného 
odpadu 

 
O7-3  Síť sběrných dvorů  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 6 
O7-1 

Dotčené subjekty Města, obce, provozovatelé  

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Koordinované řešení – využívání stávajících 
sběrných dvorů, vybudování nového, 
informovanost veřejnosti. 

 
O7-4  Posilování trendu separace a využití odpadů  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 8 
O7-1 

Dotčené subjekty Města, obce, školy, NNO 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Další rozšiřování a propagace separace, 
minimalizace vzniku odpadů, jejich energetického 
využití atd. Osvěta a informovanost. 
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SC 8 

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 

 
Rozvojová opatření: 
 
O8-1  Změna systémů vytápění 

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 6 
O8-2 

Dotčené subjekty členové Mas, vlastníci objektů 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Podpora ekologizace vytápění, odstranění 
lokálních zdrojů znečištění ovzduší. 

 
O8-2  Zateplování veřejných budov  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 6 
O8-1 

Dotčené subjekty města, obce, školy a další veřejné instituce 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Podpora opatření k úspoře energie. 

 
O8-3  Přiměřené využití obnovitelných zdrojů energie  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 6 

Dotčené subjekty NNO, vlastníci objektů 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Podpora využití fotovoltaických panelů na 
objektech. Využití vodní energie. 
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SC 9 

ZVÝŠENÍ POCITU BEZPEČÍ OBČANŮ 

 
Rozvojová opatření: 
 
O9-1  Rozšíření kamerových systémů  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

O9-2 

Dotčené subjekty Města, MP, PČR 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář  

 
O9-2  Prevence kriminality  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

O9-1 

Dotčené subjekty Města a obce, MP, PČR, NNO, školy 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář  

 
O9-3  Zřízení profesionální jednotky HZS a centra IZS 

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 1, SC 2 

Dotčené subjekty orgány veřejné správy 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Podpora vzniku chybějící profesionální jednotky 
hasičů pro celý spádový region a vybudování 
společného centra pro Integrovaný záchranný 
systém.  
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SC 10 

POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJ KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ 

 
Rozvojová opatření: 
 
O10-1  Podpora zachování místních tradic 

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 1, SC 4, SC 12 
O1-3 

Dotčené subjekty NNO, spolky, muzea a další kulturní zařízení  

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Podpora pořádání tradičních akcí, místní zvyky a 
kultura, řemesla. Významné osobnosti – 
turistická trasa osobností regionu.   

 
O10-2  Obnova drobných památek  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 11 

Dotčené subjekty  

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Opravy drobné místní architektury - kapličky, 
křížky, boží muka, atd. Přestěhování soch 
z Jiřského kláštera k zámku Bon Repos. 

 
O10-3  Environmentální výchova  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 5 

Dotčené subjekty NNO, školy 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Výchova dětí i dospělých. Budování a údržba 
naučných stezek. 

 
O10-4  Zámecký park Lysá nad Labem  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 11 

Dotčené subjekty  

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Podpora revitalizace a udržitelného využití parku. 
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SC 11 

ZLEPŠENÍ SLUŽEB PRO NÁVŠTĚVNÍKY A VYUŽITÍ POTENCIÁLU ÚZEMÍ PRO 
CESTOVNÍ RUCH 

 
Rozvojová opatření: 
 
O11-1  Společná propagace regionu  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

O11-6 

Dotčené subjekty členové MAS 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Koordinace vydávání propagačních a 
informačních materiálů. Nové mapy materiály, 
včetně cizojazyčných verzí. Vznik infocentra 
v Milovicích. 

 
O11-2  Podpora cykloturistiky  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 2 
O11-3 

Dotčené subjekty  

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Cyklookruhy, značení, propagace. Půjčovny a 
servis vybavení, další služby pro cyklisty. 
Napojení na dálkové cyklotrasy.  

 
O11-3  Zlepšení nabídky ubytovacích a stravovacích služeb 

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 1 

Dotčené subjekty poskytovatelé služeb 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Doplnění a zkvalitnění služeb. 

 
O11-4  Zpřístupnění zajímavých míst 

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 10 

Dotčené subjekty  

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Navigace, informační tabule, značení turistických 
tras a cyklotras. Vybudování a údržba 
přístupových cest k přírodním a historických 
zajímavostem. Turistická trasa válečných hrobů. 
Dvůr Karlov – oprava a zpřístupnění. 

 
O11-5  Využití Labe pro rekreační vodní dopravu 

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 2 

Dotčené subjekty Povodí Labe, dopravci 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Zřízení přístaviště v Lysé nad Labem, zajištění 
dopravce, zařazení do nabídkových balíčků pro 
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návštěvníky regionu. 

 
 
O11-6  Využití Výstaviště v Lysé nad Labem  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

O11-1 

Dotčené subjekty Výstaviště Lysá, města a obce 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Koordinace aktivit, nabídka dalších místních cílů 
pro návštěvníky Výstaviště, využití pro propagaci 
celého regionu (informační tabule, propagační 
akce). Aktivní účast MAS na veletrhu Regiony 
2015.  

 
 
 
 

SC 12 

POSÍLENÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI – EFEKTIVNÍ PODPORA SPOLKŮ A NNO 

 
Rozvojová opatření: 
 
O12-1  Zlepšení informovanosti občanů 

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 9 

Dotčené subjekty členové MAS 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Využití moderních i tradičních způsobů 
komunikace s občany, pravidelné zjišťování 
názorů veřejnosti. 

 
O12-2  Koordinace podpory spolkových a zájmových činností  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 4 

Dotčené subjekty Města, obce, NNO, spolky 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Včetně spolupráce příslušných komisí / výborů 
ze zúčastněných měst a obcí. 
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SC 13 

PŘÍPRAVA A REALIZACE SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ 

 
Rozvojová opatření: 
 
O13-1  Společné centrum přípravy projektů  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

všechny SC 

Dotčené subjekty členové MAS 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Členové MAS jednotlivě nemají potřebné 
kapacity pro přípravu projektů a jejich realizaci, 
společné řešení by velmi pomohlo. 

 
O13-2  Příprava výstavby víceúčelové haly  

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 4, SC 11 

Dotčené subjekty členové MAS, orgány veřejné správy, potenciální 
spoluinvestoři 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Jedna z priorit veřejnosti. Je nutné soustředit síly 
a společně koordinovat všechny aktivity, které 
povedou k naplnění cíle – vybudování 
multifunkční haly, která chybí celému regionu.  

 
O13-3  Příprava výstavby plaveckého bazénu 

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 4, SC 11 

Dotčené subjekty členové MAS, orgány veřejné správy, potenciální 
spoluinvestoři 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Další  priorit veřejnosti celého regionu. Je nutné 
soustředit síly a společně koordinovat všechny 
aktivity, které povedou k naplnění cíle – 
vybudování plaveckého bazénu. 

 
O13-4  Koordinace komplexních pozemkových úprav 

Synergická vazba na další specifické cíle a 
rozvojová opatření 

SC 6, SC 10 

Dotčené subjekty orgány veřejné správy, vlastníci pozemků 

Zdroj financování / operační program  

Odhad finančních nákladů (v mil Kč)  

Komentář Neprovedené pozemkové úpravy v několika 
lokalitách brání využití území pro smysluplné 
projekty a aktivity. 
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B.6 IMPLEMENTACE STRATEGIE 
 

 Nastavení principů a způsobu implementace ISÚ 

 Monitoring plnění ISÚ 
 
BUDE DOPLNĚNO V DALŠÍ FÁZI ZPRACOVÁNÍ 

 


