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Souhrn programových úkolů a karet rozvojových aktivit: 
 

Přehled programových úkolů (PÚ): 

Označení Název programového úkolu 
Počet 
aktivit 

PÚ 1 
Podpora a rozvoj veřejných služeb se zaměřením na zdraví a 
sociální potřeby občanů 

6 

PÚ 2 
Zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit a doplnění infrastruktury 
pro sport a kulturu 

5 

PÚ 3 Řešení dopravní situace ve městě 5 

PÚ 4 Podpora opatření v oblasti ochrany životního prostředí 8 

PÚ 5 
Zvýšení pocitu bezpečí a zlepšení připravenosti města na krizové 
situace a zvýšení bezpečnosti cyklistů 

4 

PÚ 6 
Efektivní využívání zdrojů a koncepční řízení rozvoje města včetně 
městského úřadu 

5 

PÚ 7 
Minimalizace rizik v oblasti technické infrastruktury (vodovody, 
kanalizace, veřejného osvětlení)  

5 

 

Rozvojové aktivity PÚ 1: 
A1-1 Výstavba nového Domova pro seniory 
A1-2 Bezbariérové město 
A1-3 Nouzové bydlení 
A1-4 Podpora opatření pro mladé rodiny 
A1-5 Podpora ordinace dětského psychologa / psychiatra 
A1-6 Zřízení komunitního centra pro pečující osoby 
 

Rozvojové aktivity PÚ 2: 
A 2-1 Víceúčelový kulturní sál 
A 2-2 Výstavba sportovní haly 
A 2-3 Zprovoznění a navýšení počtu hřišť 
A 2-4 Revitalizace areálu v Čechově ulici 
A 2-5 Revitalizace přírodních koupališť 
 

Rozvojové aktivity PÚ 3: 
A3-1 Systematické řešení parkování a odstavování vozidel na území města 
A3-2 Zlepšení technického stavu silnic a místních komunikací 
A3-3 Dokončení silničního obchvatu města 
A3-4 Budování a údržba cyklistické infrastruktury 
A3-5 Podpora veřejné osobní dopravy 
 

Rozvojové aktivity PÚ 4: 
A4-1 Zavedení systému komplexní péče o veřejnou zeleň 
A4-2 Podpora zvyšování ekologické stability krajiny 
A4-3 Aktivní ochrana přírodně cenných lokalit 
A4-4 Realizace plánu rozvoje Zámeckého parku na roky 2019 – 2022 
A4-5 Dokončení zahájené výstavby kanalizace v městské části Dvorce   
A4-6 Pravidelná údržba památných stromů 
A4-7 Postupná revitalizace přestárlé zeleně v blocích ve městě 
A4-8 Rozvoj sběrného dvora a lepší separace odpadů 
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Rozvojové aktivity PÚ 5: 
A5-1 Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 
A5-2 Výzkum ke zjištění pocitu bezpečí občanů města 
A5-3 Aktualizace dokumentů pro krizové řízení a zajištění průběžné připravenosti na krizové  
         situace. Dokončení realizace systému včasného varování obyvatelstva. 
A5-4 Kompletní rekonstrukce a výstavba nových prostorů pro Sbor dobrovolných hasičů,    
         nákup a modernizace stávající techniky 
 
 
Rozvojové aktivity PÚ 6: 
A6-1 Pokračování v rekonstrukcích bytového fondu města 
A6-2 Využití potenciálu výstaviště a dalších významných atraktivit ve městě 
A6-3 Koordinované zpracování, realizace a monitoring plnění rozvojových koncepcí 
A6-4 Koncepce rekonstrukcí a údržby školské infrastruktury 
A6-5 Stanovení koncepce rozvoje města 
 
 
Rozvojové aktivity PÚ 7: 
A7-1 Napojení nového vrtu HV3 
A7-2 Zajištění dostatečné kapacity vodojemu 
A7-3 Odstranění ztrát a zdravotně závadných materiálů z vodovodních řadů 
A7-4 Likvidace odpadních vod 
A7-5 Veřejné osvětlení 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A1-1 
Výstavba nového Domova pro seniory PÚ 1 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města 

    

Garant aktivity: Středočeský kraj 

Partneři aktivity: 
Město Lysá nad Labem, města a obce mikroregionu, poskytovatelé sociálních 
služeb 

    

Lokalizace: Území města Lysá nad Labem, Komenského ulice (prioritní lokalita) 

Soulad s územním 
plánem: 

 Ano 

   

Doba realizace: 16 měsíců   

Zahájení: 2021   

Ukončení: 2023   

    

Odhad nákladů: 
Bude doplněno na základě zpracování projektové dokumentace, odhad dle 
dokumentace Středočeského kraje činí 150.000.000,- Kč 

Rozdělení nákladů: 

Projektová dokumentace + územní příprava 
Stavební náklady 
Provozní náklady 
Vyčíslení nákladů bude doplněno na základě zpracování projektové 
dokumentace a sestavení rozpočtu akce 

Zdroje financování: 

Rozpočet kraje 
ROP NUTS II Střední Čechy 
(v případě změny zřizovatele nutno ověřit další zdroje včetně rozpočtů měst a 
obcí mikroregionu) 

    

Komentář: 

Prvotní záměrem je vymístění stávajícího domova ze zámeckého parku do nově 
vybudovaného objektu při zachování zřizovatelské funkce Středočeského kraje. 
Vzhledem k informaci o tom, že kraj uvažuje o odstoupení od realizace záměru 
vybudovat nový objekt pro DD, je vhodné zvážit další varianty řešení (např. město 
jako zřizovatel a žadatel o dotaci, spolupráce v rámci mikroregionu), a vyhodnotit 
je z pohledu efektivnosti a dlouhodobé udržitelnosti. Součástí záměru je rovněž 
úvaha o zřízení denního stacionáře, oddělení se zvláštním režimem a dalších 
navazujících služeb jako součástí nového domova.   Do takto zbudovaných 
objektů by měli být prioritně přijímáni občané z ORP Lysá nad Labem, čímž by 
byla posílena funkce regionálního centra. 
Jako další varianta v případě, že se nebude stavět nový objekt pro domov, je plán 
spočívající v rozšíření DPS (rozšíření stávající DPS v Masarykově ulici nebo 
jinde, podpora soukromého subjektu např. Senior park apod.)   

 

    

Rizika realizace: 

Středočeský kraj nebude záměr považovat za svou prioritu, z toho plyne ohrožení 
aktivity. 
Dohoda s dalšími obcemi či subjekty. 
Vysoká finanční náročnost akce, v případě využití dotačních zdrojů nutnost 
finanční spoluúčasti. 
Výběr správné varianty. 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A1-2 
Bezbariérové město PÚ 1 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města 

    

Garant aktivity: starosta města, MěÚ OMI 

Partneři aktivity: 
MěÚ OŠSVZaK, poskytovatelé sociálních služeb, Úřad práce ČR, MŠMT, MPSV, 
Středočeský kraj, Česká pošta a.s. 

    

Lokalizace: 
město Lysá nad Labem - budova České Pošty, Základní škola J. A. Komenského, 
zdravotnická zařízení (bude specifikováno na základě určení priorit konkrétních 
objektů), budova nádraží 

Soulad s územním 
plánem: 

 ano 

   

Doba realizace: 48 měsíců   

Zahájení: 2019   

Ukončení: 2022   

    

Odhad nákladů: 
ZŠ J. A. Komenského – 1.841.000,- Kč 
ostatní náklady neznámé – bude doplněno na základě zpracování projektové 
dokumentace a sestavení rozpočtu akce 

Rozdělení nákladů: 
Členění nákladů bude doplněno na základě zpracování projektové dokumentace 
a sestavení rozpočtu akce 

Zdroje financování: 

Rozpočet Města Lysá nad Labem 
Rozpočet Středočeského kraje 
ROP NUTS II Střední Čechy 
Soukromí investoři 

    

Komentář: 

Záměrem této rozvojové aktivity je odstranění bariér, zejména při vstupu do 
ordinací praktických a odborných lékařů ve Vichrově vile, v budově na Husově 
nám., České poště, problematický bezbariérový přístup na nádraží ČD a Základní 
školy J. A. Komenského. Tyto bariéry brání fyzicky handicapovaným, starším 
lidem s omezením pohybu a matkám s kočárky ve využívání služeb v těchto 
objektech.  

 

    

Rizika realizace: 
Nedostatek finančních prostředků, neochota spolupráce ze strany partnerů 
aktivity a spolufinancování od dotčených subjektů 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A1-3 
Nouzové bydlení PÚ 1 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města 

    

Garant aktivity: MěÚ OMI 

Partneři aktivity: MěÚ OŠSVZaK 

    

Lokalizace: Bytový dům Na Františku 253, Lysá nad Labem 

Soulad s územním 
plánem: 

ano 

   

Doba realizace: 2018-2019   

Zahájení: 2019   

Ukončení: 2020   

    

Odhad nákladů: 
24.000.000,00 Kč 
 
 

Rozdělení nákladů: 
8.539.383,00 dotace IROP 
11.460.617,00 Město Lysá nad Labem 

Zdroje financování: IROP, rozpočet města Lysá nad Labem 

    

Komentář: 

Prioritním záměrem této rozvojové aktivity je vybudování azylového bydlení pro 
matky s dětmi, s případným využitím tohoto bydlení pro osoby vyžadující 
okamžitou pomoc (domácí násilí, živelné pohromy) a to pouze na omezenou 
dobu. Dalším záměrem je vybudování nouzového bydlení pro osoby ohrožené 
sociální redistribuční exkluzí. Cílem této aktivity je zamezení nárůstu osob bez 
přístřeší a snížení počtu dětí umístěných do dětských domovů. 

 

    

Rizika realizace: 

 
Nedodržení termínu výstavby ze strany stavební firmy, porušení pravidel 
dotačního titulu IROP, nová soutěž na zhotovitele (z důvodu opravy stávajícího 
kroku – navýšení rozpočtu). 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A1-4 
Podpora opatření pro mladé rodiny PÚ 1 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města 

    

Garant aktivity: MěÚ OMI 

Partneři aktivity: 
 
MěÚ OŠSVZaK 

    

Lokalizace: Město Lysá nad Labem, ulice Mírová 64, Lysá nad Labem 

Soulad s územním 
plánem: 

ano 

   

Doba realizace: 12 měsíců   

Zahájení: 2020   

Ukončení: 2021   

    

Odhad nákladů: 
Vyčíslení nákladů bude doplněno na základě zpracování projektové 
dokumentace a sestavení rozpočtu akce 

Rozdělení nákladů:  

Zdroje financování: 
Dotační tituly MPSV 
Rozpočet města - spolufinancování 

    

Komentář: 

 
Řešení kapacit bydlení pro mladé rodiny, kapacita předškolních zařízení v 
návaznosti a na populační vývoj ve městě a přilehlých obcích, dostatečná 
nabídky pracovních míst, využití ploch určených územním plánem pro bytovou 
výstavbu a občanskou vybavenost,… Rekonstrukce objektu v majetku města 
Lysá nad Labem na adrese Mírová 67, Lysá nad Labem na mateřskou školu 

 

    

Rizika realizace: 

 
 Nedostatečné finanční zdroje 
Malá kapacita Odboru městského investora pro zpracování projektů 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A1-5 
Podpora ordinace dětského psychologa / psychiatra PÚ 1 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 1 Poskytnutí prostorů pro ordinace odborných lékařů 
Cíl 2 Zřízení Pedagogicko-psychologické poradny 

    

Garant aktivity: MěÚ OMI 

Partneři aktivity: MěÚ OŠSVZaK, Středočeský kraj 

    

Lokalizace: Bytový dům Na Františku 253, Náměstí B. Hrozného 13, Lysá nad Labem 

Soulad s územním 
plánem: 

ano 

   

Doba realizace: 2019-2021   

Zahájení: 2019   

Ukončení: 2021   

    

Odhad nákladů: 
Prozatím nezjištěno 
Bytový dům Na Františku – viz karta A1-3 
 

Rozdělení nákladů: 
Rozpočet Města Lysá nad Labem, rozpočet Středočeského kraje, IROP, další 
grantové podpory 

Zdroje financování: 
Rozpočet Města Lysá nad Labem, rozpočet Středočeského kraje, IROP, další 
grantové podpory 

    

Komentář: 

Rekonstrukce obytného domu „Knéblák“ počítá s jednou ordinací pro lékaře. 
Jednou z priorit Komunitního plánu ORP Lysá nad Labem bude návrh na zřízení 
poradenského zařízení (PPP-pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC 
speciálně-pedagogické centrum), které by bylo umístěno v budově na Náměstí 
B. Hrozného 13 a pokrylo by poptávku všech základních škol v Mikroregionu 
Polabí. Lze uvažovat o financování z některého grantového programu MPSV 
nebo MŠMT, popř. EU.   
 

 

    

Rizika realizace: 

 
Nedodržení termínu výstavby ze strany stavební firmy, porušení pravidel 
dotačního titulu IROP, nová soutěž na zhotovitele (z důvodu opravy stávajícího 
kroku – navýšení rozpočtu). 
 
Neochota financování ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje, nevypsání 
výzvy na realizaci ze strany IROP a dalších dotačních titulů. 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A1-6 
Zřízení komunitního centra pro osoby pečující PÚ 1 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města 

    

Garant aktivity: MěÚ OMI 

Partneři aktivity: 
 
MěÚ OŠSVZaK, MAS Střední Polabí 

    

Lokalizace: Sojovická ulice, objekt bývalé „konírny“ bez č.p.,  Lysá nad Labem 

Soulad s územním 
plánem: 

ano 

   

Doba realizace: 2021 – dle výzvy IROP   

Zahájení:    

Ukončení:    

    

Odhad nákladů: 
Vyčíslení nákladů bude doplněno na základě zpracování projektové 
dokumentace a sestavení rozpočtu akce 

Rozdělení nákladů: Bude upřesněno 

Zdroje financování: Rozpočet Krajského úřadu Středočeského kraje, města Lysá nad Labem, IROP 

    

Komentář: 

Rekonstrukce objektu „Konírna“ v Sojovické ulici na Komunitní centrum pro 
osoby pečující. Rekonstrukce objektu by mohla být financována z některých 
investičních dotačních programů (IROP), popř. je v jednání financování ze strany 
Krajského úřadu Středočeského kraje. V celkovém komplexu pomoci osobám v 
nepříznivé sociální situaci hrají klíčovou roli komunitní aktivity, které se zaměřují 
na seniory i osoby se zdravotním postižením. Jsou nedílnou součástí pomoci 
těmto osobám. Dávají možnost aktivnímu zapojení do místní komunity, podporují 
vzájemnou solidaritu, výměnu zkušeností a informovanost. Jedná se například o 
vytvoření služeb, které budou připravené podat potřebné informace pro pečující 
osoby. Nejvhodnější řešení spatřujeme poskytování ucelených informací 
prostřednictvím zřízení občansko-právního poradenství (komunitní centrum). 
 

 

    

Rizika realizace: 

 
Neochota financování ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje, nevypsání 
výzvy na realizaci ze strany IROP 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A2-1 
Víceúčelový kulturní sál PÚ 2 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města 
Cíl 3 Ochrana přírodních a kulturních hodnot města a lepší využití jejich 
potenciálu 

    

Garant aktivity: MěÚ OMI 

Partneři aktivity: 
Město Lysá nad Labem, sportovní a společenské organizace, školy, Městská 
knihovna, provozovatel kina 

    

Lokalizace: Území města Lysá nad Labem,  

Soulad s územním 
plánem: 

Ano 

   

Doba realizace: 12 měsíců   

Zahájení: 2019   

Ukončení: 2020   

    

Odhad nákladů: Odhad nákladů bude stanoven na základě projektové dokumentace. 

Rozdělení nákladů:  Bude upřesněno na základě rozhodnutí o variantě řešení. 

Zdroje financování: Soukromý investor, rozpočet města, dotační programy  

    

Komentář: 

Obyvatelé města dlouhodobě upozorňují na absenci víceúčelového kulturního 
sálu pro využití na různé společenské a kulturní akce. Město hledá možnosti 
výstavby nového kulturního domu tzv. „na zelené louce“ nebo využití 
stávajícího soukromého objektu bývalého „Hotelu Král“ na Masarykově ulici, 
jeho odkup a následná rekonstrukce. 

 

 

    

Rizika realizace: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysoká finanční náročnost. 
Termín ukončení realizace aktivity, výběr vhodnější varianty. 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A2-2 
Výstavba sportovní haly PÚ 2 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města 

    

Garant aktivity: MěÚ OMI  

Partneři aktivity: Sportovní kluby a organizace, školy, obce Mikroregionu Polabí. 

    

Lokalizace: Ulice Komenského. 

Soulad s územním 
plánem: 

Ano, zpracovává se. 

   

Doba realizace: 14 měsíců   

Zahájení: 2021   

Ukončení: 2022   

    

Odhad nákladů: Odhad nákladů bude stanoven po zpracování projektové dokumentace. 

Rozdělení nákladů: 

Projektová dokumentace + územní příprava, stavební náklady, provozní náklady, 
členění nákladů bude doplněno až po zpracování projektové dokumentace. 
 
 

Zdroje financování: Rozpočet města, dotační programy, rozpočet obcí Mikroregionu, státní rozpočet. 

    

Komentář: 

 
Město v současné době nemá žádný objekt pro sportovní vyžití našich občanů 
(kromě tělocvičen ZŠ). Je celá řada sportovních nadšenců z řad dětí i dospělých, 
kteří by rádi sportovali a věnovali se druhům sportů, které se v Lysé n./L. 
provozovat nedají, neboť není kde. Víceúčelová sportovní hala by byla max. 
využívaná i sportovními kluby a organizacemi. Realizace této aktivity by měla 
pomoci zapojit naši mládež do sportovních činností a eliminovat tak vzrůstající 
kriminalitu a narkomanii a rovněž přispět k navazování a realizaci sociálních 
kontaktů. Předpokládá se spolupráce s dalšími obcemi mikroregionu a to 
zejména při využívání haly, nikoli při financování.  
 
 
 
 
 
 

 

    

Rizika realizace: 

Finanční náročnost přípravné fáze projektu – předfinancování zpracování 
projektové dokumentace, zpracování projektu, zajištění finanční spoluúčasti na 
projektu.  
Kvalita zpracování projektu a všech nezbytných podkladů k žádosti o dotaci 
(znalost podmínek programu). 
Nároky na kvalitní řízení a realizaci projektu (dodržení všech podmínek dotačního 
programu), výběr vhodného realizátora stavby. 
Nedostatek finančních prostředků na realizaci aktivity. 
V případě spolupráce obcí v rámci mikroregionu hrozí zvýšené riziko nenalezení 
řešení vyhovujícího všem zainteresovaným. 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A2-3 
Zprovoznění a navýšení počtu hřišť PÚ 2 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města 

    

Garant aktivity: MěÚ OMI  

Partneři aktivity: 
Poskytovatelé dotací: 
Středočeský kraj, Ministerstvo ŽP (u revitalizačních projektů) 

    

Lokalizace: Město Lysá nad Labem, včetně městských částí Dvorce a Byšičky 

Soulad s územním 
plánem: 

Ano, zpracovává se. 

   

Doba realizace: 36 měsíců   

Zahájení: 2019   

Ukončení: 2022   

    

Odhad nákladů: Odhad nákladů bude stanoven po zpracování projektové dokumentace. 

Rozdělení nákladů: 
Projektová dokumentace + územní příprava, stavební náklady, provozní náklady, 
členění nákladů bude doplněno až po zpracování projektové dokumentace. 

Zdroje financování: Rozpočet města, dotační programy, rozpočet obcí Mikroregionu, státní rozpočet. 

    

Komentář: 

 
V městské části Byšičky není dětské hřiště, ani hřiště pro jiné věkové skupiny. 
Jedná se o městskou část využívanou zejména k bydlení rekreantů. Místní 
osadní výbor vybudování dětského hřiště nemá jako svou prioritu. U hasičské 
zbrojnice se nachází plocha pro míčové sporty. V Lysé nad Labem došlo ke 
zmapování stávajících hřišť, vytvoření koncepce pro vybudování nových hřišť 
nejen pro děti, ale také pro další věkové skupiny včetně seniorů. Jeden ze 
záměrů je vybudování streetworkoutového hřiště na ploše hřiště na „novém“ 
sídlišti za separačním dvorem s možností osazení dalších herních a 
cvičebních prvků nejen pro děti, ale i pro seniory. Je zpracována studie 
proveditelnosti pro Park Třešňovka-Lom. Jedná se o revitalizaci velkého 
území (cca 24 tis. m2) chráněného krajinného prvku, jehož součástí mají být 
herní prvky pro starší a dospívající mládež, ale i dospělé (lezecká stěna, 
plocha pro pétanque, 9m dlouhá skluzavka s provazovým žebříkem, dva 
velké, lanové herní prvky, in-line dráha). Ve studii není počítáno s hřištěm pro 
děti mladšího věku ani seniory, není však problém místa do parku vhodně 
zakomponovat. 

 
 
 

 

    

Rizika realizace: 

Nedostatek finančních prostředků. 
Upřednostnění jiných priorit zastupiteli města. 
Zajištění provozu a provozních nákladů navě vybudovaných areálů. 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A2-4 
Revitalizace areálu v Čechově ulici PÚ 2 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města 
Cíl 3 Ochrana přírodních a kulturních hodnot města a lepší využití jejich 
potenciálu 

    

Garant aktivity: Město Lysá nad Labem  

Partneři aktivity:  

    

Lokalizace: Čechova ulice, Lysá nad Labem 

Soulad s územním 
plánem: 

Ano, zpracovává se. 

   

Doba realizace: 12 měsíců   

Zahájení: 2020   

Ukončení: 2021   

    

Odhad nákladů: Bude upřesněno na základě rozhodnutí o konkrétním projektu. 

Rozdělení nákladů: 
Průzkum a jednoduchá studie, vlastní realizace, údržba, propagace – odhad 
nákladů prozatím neexistuje. 

Zdroje financování: Rozpočet města Lysá nad Labem, dotační programy 

    

Komentář: 

 
Po převodu, odkoupení bývalého pionýrského areálu v Čechově ulici od Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města jeho revitalizace, 
rekonstrukce chatek a technického zázemí a zprovoznění koupaliště. 
 

 

    

Rizika realizace: 
O realizaci záměru nebude zájem. Nedostatek finančních prostředků. Pozemky 
prozatím nejsou ve vlastnictví města Lysá nad Labem.  
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A2-5 
Revitalizace přírodních koupališť PÚ 2 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města 
Cíl 3 Ochrana přírodních a kulturních hodnot města a lepší využití jejich 
potenciálu 

    

Garant aktivity: Město Lysá nad Labem  

Partneři aktivity: Krajská hygienická stanice, Obec Přerov nad Labem 

    

Lokalizace: Řehačka, Litol 

Soulad s územním 
plánem: 

Ano, zpracovává se. 

   

Doba realizace: 8 měsíců   

Zahájení: 2019   

Ukončení: 2020   

    

Odhad nákladů: Bude upřesněno na základě rozhodnutí o konkrétním projektu. 

Rozdělení nákladů: 
Průzkum a jednoduchá studie, vlastní realizace, údržba, propagace – odhad 
nákladů prozatím neexistuje. 

Zdroje financování: 
Rozpočet města Lysá nad Labem, Obce Přerov nad Labem, grantová řízení 
dotací (např. „Partnerství“). 

    

Komentář: 
Navrhovaný postup: 1) překlad vysokého napětí 2) terénní úpravy, 3) vybudovat 
sociální zařízení (WC, sprchy a převlékárny), 4) vybudování hřišť a parkoviště, 5) 
běžný provoz s údržbou 

 

    

Rizika realizace: 

O realizaci záměru nebude zájem. Nedostatek finančních prostředků. Všechny 
pozemky nejsou ve vlastnictví města Lysá nad Labem. Labe – záplavové území 
(povodně), hygiena (WC, voda – čistička), likvidace odpadu. Narušení 
ekologického systému stability (biocentra a biokoridory), dopravní využití 
(parkoviště), vandalismus. 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A3-1 
Systematické řešení parkování a odstavování vozidel na území 

města 
PÚ 3 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 2 Vyřešení zásadních problémů v dopravě, které komplikují život ve městě 
a ovlivňují jeho další rozvoj 

    

Garant aktivity: Město Lysá nad Labem, odbor SM, odbor MI 

Partneři aktivity: 

Odbor dopravy 
Dopravně - bezpečnostní komise 
Komise životního prostředí (pokud bude ustavena a bude fungovat) 
ČD Lysá nad Labem + Výstaviště, 
dopravci zajišťující linkovou autobusovou dopravu 
Městská policie + Policie ČR, 
Krajský úřad (SÚS), 
ČVÚT + Centrum dopravního vývoje (konzultace) 

    

Lokalizace: Parkoviště v okolí nádraží ČD (Čapkova + deponie pod nadjezdem), Sídliště 

Soulad s územním 
plánem: 

Ano u ČD, sídliště prověřit 

   

Doba realizace: 48 měsíců   

Zahájení: 

2019 – zahájení realizace P+R - Čapkova 
2019 – PD parkoviště - deponie pod 
nadjezdem 
2019 – prověření souladu s ÚP (Sídliště) 
a případně zahájení prací na změně ÚP 
2021 -  zahájení realizace parkoviště – 
deponie pod nadjezdem 
2020 – 2022 – příprava území na výstavbu 
parkovacího domu na Sídlišti 
 

  

Ukončení: 2022   

    

Odhad nákladů: 83,1 mil. Kč  

Rozdělení nákladů: 

realizace P+R - Čapkova – 40 mil. Kč.  
PD deponie parkoviště po nadjezdem – 1 mil. Kč 
realizace parkoviště deponie pod nadjezdem – 40 mil. Kč 
příprava území na výstavbu parkovacího domu 2,1 mil. Kč. 

Zdroje financování: 
Rozpočet města, dotace z veřejných prostředků + investice ze soukromého 
sektoru 

    

Komentář: 

1)  realizace P+R – Čapkova. Je připravena PD, vydáno stavební povolení, je 
v jednání výkup pozemků. 
2)  PD deponie parkoviště po nadjezdem – PD je částečně řešena v souvislosti 
s přípravou modernizace nádraží ČD. 
3)  realizace parkoviště deponie pod nadjezdem – součástí je výkup pozemků, a 
samotná realizace stavby. 
4)  příprava území na výstavbu parkovacího domu – uvedení do souladu s ÚP, 
případný výkup pozemků, dohody s majiteli garáží, projednání s veřejností. 
 

 

    

Rizika realizace: 
Nedostatek finančních prostředků, časově a personálně náročné pro pracovníky 
OMI a OSM, nesouhlas veřejnosti, spolků a občanských sdružení.  
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A3-2 
Zlepšení technického stavu silnic a místních komunikací PÚ 3 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 2 Vyřešení zásadních problémů v dopravě, které komplikují život ve městě 
a ovlivňují jeho další rozvoj 

    

Garant aktivity: Město Lysá nad Labem – OSM, OMI 

Partneři aktivity: OŽ, SÚS, Telecom, Innogy, ČEZ, HZS, Stavokomplet, Povodí Labe 

    

Lokalizace: Území města Lysá nad Labem 

Soulad s územním 
plánem: 

Ano 

   

Doba realizace: 48 měsíců   

Zahájení: 2018   

Ukončení: 2022   

    

Odhad nákladů: 
 
cca 20 mil. Kč 
 

Rozdělení nákladů: 

Projektová dokumentace a územní příprava, stavební náklady, vyčíslení nákladů 
bude doplněno na základě zpracované dokumentace a sestavení rozpočtu akce 
na příslušný rok. Lokální opravy a údržba. 
2018 – 4,0 mil. Kč 
2019 – 4,0 mil. Kč 
2020 – 4,0 mil. Kč 
2021 – 4,0 mil. Kč 
2022 – 4,0 mil. Kč 
 
 
 

Zdroje financování: 
Rozpočet města Lysá nad Labem 
Dotace z veřejných zdrojů 

    

Komentář: 

Jedná se o rekonstrukce nezpevněných komunikací a panelových komunikací. 
Rekonstrukce mohou být provedeny pouze po úplném dokončení veškerých 
inženýrských sítí. 
 
Tato karta neřeší nově vznikající komunikace dle nového územního plánu. 
Celkové nálady na zlepšení všech komunikací, včetně krajských, odhadujeme na 
320 mil. Kč (vycházíme ze stavu komunikací a z rozpracovaných projektů Města 
a Stř. kraje). 
Pokud by měla být realizována kompletní rekonstrukce všech, v současné době, 
nevyhovujících komunikací trvala by rekonstrukce minimálně do roku 2036. 
Předpokládá se, že investice města do rekonstrukcí je ročně 4 mil. Kč. 
 

 

    

Rizika realizace: 

 
Nedostatek finančních prostředků. Dříve než se podaří dokončit rekonstrukci 
v současné době havarijních komunikací, budou stávající nové komunikace 
potřebovat rozsáhlejší opravu. 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A3-3 
Dokončení silničního obchvatu PÚ 3 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 2 Vyřešení zásadních problémů v dopravě, které komplikují život ve městě 
a ovlivňují jeho další rozvoj 

    

Garant aktivity: Středočeský kraj  

Partneři aktivity: Město Lysá nad Labem OMI 

    

Lokalizace: V návaznosti na již hotovou I. část dle zpracovaného projektu. 

Soulad s územním 
plánem: 

Ano 

   

Doba realizace: 60 měsíců    

Zahájení: 2018   

Ukončení: 2022 (II. část)   

    

Odhad nákladů: 
 
800 mil. Kč 
 

Rozdělení nákladů: Podíl města 50 mil. Kč 

Zdroje financování: 
1) Rozpočet kraje, 2) regionální operační program, 3) rozpočet města – pomoc s 
výkupy pozemků. 

    

Komentář: 

Dostavba obchvatu je velmi potřebnou a žádanou investicí. Objevuje se tradičně 
již několik volebních období ve volebních programech všech stran a subjektů 
kandidujících v Lysé nad Labem.  
Pro další postup přípravných prací je třeba intenzivně vyjednávat s vlastníky 
dotčených pozemků. Město je ochotno spolupracovat s garantem, a to i tak, že 
musí vyčlenit ve svém rozpočtu finanční prostředky na výkupy pozemků, pokud 
bude třeba. Lze očekávat i zdržení přípravy z důvodu vyvlastňovacích procesů.  
Předpokládá se, že v letech 2013 – 2015 budou realizovány přípravné práce tj. 
vydána řádná stavební povolení, směny pozemků a výkupy pozemků. Město by 
se mělo spolupodílet na směně a výkupu pozemků. 

 

    

Rizika realizace: 

Středočeský kraj nemusí považovat tuto investici za jednu ze svých priorit, hrozí 
nezajištění potřebných finančních prostředků. 
V případě uplatnění vyvlastňovacího procesu lze očekávat průtahy ve 
vyjednávání. 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY   

Číslo aktivity  

A3-4 
Budování a údržba cyklistické infrastruktury PÚ 3 

 

     

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 2 Vyřešení zásadních problémů v dopravě, které komplikují život ve městě 
a ovlivňují jeho další rozvoj  
Cíl 3 Ochrana přírodních a kulturních hodnot města a lepší využití jejich potenciálu 

 

     

Garant aktivity: 
Město Lysá nad Labem, OMI 
Středočeský kraj 

 

Partneři aktivity: 

Odbor dopravy 
Dopravně - bezpečnostní komise 
Komise životního prostředí (pokud bude ustavena a bude fungovat) 
ČD Lysá nad Labem, 
Městská policie + Policie ČR, 
Krajský úřad  
ČVUT + Centrum dopravního vývoje, národní a městský cyklokoordinátor 
Povodí Labe 

 

     

Lokalizace: Celé město  

Soulad s územním 
plánem: 

Ano 
 

    

Doba realizace: 48 měsíců    

Zahájení: 2018    

Ukončení: 2022    

     

Odhad nákladů: 17 mil. Kč  

Rozdělení nákladů: 
Samostatný generel cyklodopravy – 0,5 mil. Kč (pouze za předpokladu, že nebudou 
zahájeny práce na generelu dopravy) 
Labská cyklostezka – 16,5 mil. Kč 

 

Zdroje financování: 

Rozpočet města  
Mikroregion Polabí (u přeshraničních projektů) 
Dotační tituly v rámci MD a SFDI 
Dotační tituly ze soukromého sektoru (např. nadace, granty apod. 
Krajský úřad 

 

    

Komentář: 

Na základě požadavků partnerů aktivity odbor dopravy zadá veřejnou zakázku 
na zpracování generelu dopravy (včetně parkování, infrastruktury pro cyklistickou 
dopravu, veřejné dopravy apod.). V rámci zpracování musí být provedena 
inventarizace cyklostezek, cyklopruhů, vybavení cyklostezek a městský mobiliář 
zaměřený na potřeby cyklistů. Následně by ZM mělo schválit dlouhodobou 
koncepci cyklodopravy, V rámci inventarizace by došlo k uvolnění zastavěných 
potenciálních cyklopruhů a cyklostezek od překážek. Po zpracování je třeba 
příslušného pracovníka OSMI vyškolit v rámci správy a aktualizace. Minimálně 1 
x ročně by měla být provedena revize všech prvků evidence a předání 
informativní zprávy ZM spolu s návrhem dalšího řešení. Návrhy by měly být 
předkládány ke schválení v takovém předstihu, aby je bylo možné začlenit do 
rozpočtu příslušného roku. Důležité je věnovat pozornost stojanům na kola u 
nádraží. 
Pokud nebude zpracován celý generel dopravy, naváže se výstavbou Labské 
cyklostezky, na kterou jsou známy finanční náklady: výkup pozemků 4,5 mil. Kč, 
realizace 4,5 km – 12 mil. Kč 

 

    

Rizika realizace: 
Nedostatek finančních prostředků, časově a personálně náročné pro pracovníky 
OMI.  
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A3-5 
Podpora veřejné dopravy PÚ 3 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města 
Cíl 2 Vyřešení zásadních problémů v dopravě, které komplikují život ve městě 
a ovlivňují jeho další rozvoj 

    

Garant aktivity: Město Lysá nad Labem, OSM,  

Partneři aktivity: 

Městský úřad - odbor dopravy, Mikroregion Polabí, 
OSZ, dopravci zajišťující linkovou autobusovou dopravu, ČD 
Dopravně – bezpečnostní komise, PČR, KÚSK (SÚS), MěP 
Osadní výbory 

    

Lokalizace: Celé město včetně částí Byšičky a Dvorce 

Soulad s územním 
plánem: 

Ano 

   

Doba realizace: 48 měsíců   

Zahájení: 2019   

Ukončení: 2022   

    

Odhad nákladů: 

 
Kromě příspěvků na dopravní obslužnost ve výši 8 mil. Kč se netýká rozpočtu 
města, pokud nebude město financovat samo svou vnitroměstskou dopravu, či 
její část (kyvadlová doprava) 
 

Rozdělení nákladů: dopravní obslužnost 8 mil. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet města, případné čerpání zdrojů z EU a KÚSK 

    

Komentář: 

 
Podpora četnosti linek + zařazení do PID v rámci Mikroregionu. 
pravidelná jednání a spolupráce s krajem a dopravci 
Zvýšení kvality služeb – počet zastávek, bezbariérová doprava, zkvalitnění 
zastávek. 
 
V oblasti železnice podpora výstavby nového železničního koridoru do Mladé 
Boleslavi (Všejanská spojka). 
Výsledek je závislý na vložených financích a eliminaci možných rizik. 
Město přispívá na dopravní obslužnost 2 mil. Kč ročně 
 

 

    

Rizika realizace: 

 
Nedostatek finančních prostředků.  
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY 

Číslo aktivity 

A4-1 

 

Zavedení systému komplexní péče o veřejnou zeleň 
 

PÚ 4 

 

 
Vazba na 
strategické cíle: 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města 
Cíl 3 Ochrana přírodních a kulturních hodnot města a lepší využití jejich 
potenciálu 

 
Garant aktivity: Město Lysá nad Labem, odbor správy majetku  

 

 
Partneři aktivity: 

MěÚ Lysá nad Labem, odbor životního prostředí 
MěÚ Lysá nad Labem, odbor školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury (v MPZ) 
Studenti a diplomanti např. VOŠ a SZaŠ Mělník, ČZU v Praze, MLZU v Brně 
VUKOZ Průhonice 
externí zpracovatel digitalizace a inventarizace 

 
Lokalizace: Celé katastrální území Lysá nad Labem a Litol 

Soulad s územním 
plánem: 

 

- 

 
Doba realizace: 12 měsíců 

Zahájení: Leden 2020 

Ukončení: Prosinec 2020 

 
Odhad nákladů: 750.000,-Kč 

 
Rozdělení nákladů: 

Programové vybavení odboru správy majetku + školení pracovníka na 
aktualizaci + Zpracování inventarizace + Zpracování plánu péče + Označení 
dřevin v terénu + Odborná konzultace s externím odborným pracovníkem 

 
 
Zdroje financování: 

 

Rozpočet města 
Příjem města - pokuty ze ŢP 
Příjem města - odvody za odnětí ZPF, LPF – účelově vázané prostředky 

 
 
 
 
 
 
 
 

Komentář: 

Na základě požadavků odboru správy majetku bude zadána veřejná zakázka  na  
zpracování  programu  na  správu  a  evidenci  zeleně.  V rámci zpracování 
musí být provedena inventarizace zeleně, její klasifikace (součástí by mělo být 
hodnocení veřejných prostranství). Následně by odbor měl zpracovat návrh 
intenzifikace péče a návrh by mělo schválit ZM jako dlouhodobou koncepci, 
kterou bude moţné měnit dle aktuálních potřeb max. 1 x ročně. V rámci 
inventarizace by došlo k označení dřevin a revizi ploch zeleně. Po zpracování 
programu a inventarizaci je třeba příslušného pracovníka OSM vyškolit  v rámci  
správy  a  aktualizace.  Minimálně  1  x  ročně  by  měla  být provedena revize 
všech prvků evidence a předání informativní zprávy ZM spolu s návrhem  dalšího  
řešení.  Návrhy  by  měly  být  předkládány  ke  schválení v takovém předstihu, 
aby je bylo moţné začlenit do rozpočtu příslušného roku a současně jako podklad 
pro OŢP a OŠK z hlediska výkonu státní správy. 

 

 
Rizika realizace: 

Nezájem o řešení evidence, nedostatek finančních prostředků, nedostatečná 
odbornost příslušných pracovníků OSMI, neochota včlenit získané podklady do 
procesu rozhodování, nedůsledná kontrola, neaktualizování programu. 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY 

Číslo aktivity 

A4-2 

 

Podpora zvyšování ekologické stability krajiny 
 

PÚ 4 

 

Vazba na 

strategické cíle: 
Cíl 3 Ochrana přírodních a kulturních hodnot města a lepší využití jejich 
potenciálu 

 
Garant aktivity: MěÚ Lysá nad Labem, odbor životního prostředí 

 
Partneři aktivity: 

Město Lysá nad Labem, odbor správy majetku  (pracovník agendy zeleně) 
Mikroregion Polabí 
ČSOP, AOPK, Skauti, LČR, ÚHUL 

 
Lokalizace: Celé katastrální území Lysá nad Labem a Litol + přilehlá území 

Soulad s územním 
plánem: 

 

Řeší nový ÚP v rámci ÚSES, interakční prvky apod. 

 
Doba realizace: 48 měsíců 

 

Zahájení: 
2019 (navazuje na dříve zahájené 
činnosti ) 

Ukončení: 2023 (etapizace) 

 
Odhad nákladů: 500.000,- Kč 

 
Rozdělení nákladů: 

Komplexní pozemkové úpravy (projekt + realizace + výkup pozemků apod.) 
Projektová dokumentace jednotlivých záměrů (ekologické stability) 
Vlastní realizace záměru a následná péče 

 
 
Zdroje financování: 

Město Lysá nad Labem - rozpočet 
Mikroregion Polabí (u přeshraničních projektů) - rozpočet 

Dotační tituly v rámci MŽP, SFŽP, SZIF, kraje 
Dotační tituly ze soukromého sektoru (nadace, granty apod.) 

 
 
 
 
 

Komentář: 

První  fází  je  příprava  území  v rámci  využití   a  dělby  pozemků,  vyřešení 
vlastnických  vztahů  a  soulad  s územním  plánem.  Následovat  bude  výběr 
jednotlivých projektů dle jejich důležitosti, výběrové řízení na zpracování PD a 
provedení záměru. Vlastní realizace včetně následné péče uzavře projekt. 
Důvodem pro vlastní realizaci je jednak podpoření ekologické stability (A4-2), 
protierozní a krajinářská opatření (A4-3), zvýšení rekreačního potenciálu území. 
V souběhu s A4-4 budou provedené úpravy přispívat k omezení prašnosti a 
hlučnosti. 

 
 
 
 
 

Rizika realizace: 

Nezájem o projekt 
Složitost komplexních pozemkových úprav 
Nevypořádané vlastnictví pozemků 
Chybné zvolení priorit (ekologické stability) 
Nedostatek finančních prostředků 
Časová a personální náročnost 
Nekvalitní realizace 
Absence následné péče 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY 

Číslo aktivity 

A4-3 

 

Aktivní ochrana přírodně cenných lokalit 
 

PÚ 4 

 

Vazba na 

strategické cíle: 
Cíl 3 Ochrana přírodních a kulturních hodnot města a lepší využití jejich 
potenciálu 

 
Garant aktivity: MěÚ Lysá nad Labem, odbor životního prostředí 

 
Partneři aktivity: 

Město Lysá nad Labem, odbor správy majetku  
Mikroregion Polabí 
ČSOP, AOPK, LČR, ÚHUL 

 
Lokalizace: Celé katastrální území Lysá nad Labem a Litol + přilehlá území 

Soulad s územním 
plánem: 

Je zajištěn v novém ÚP (NATURA 2000, NPP, PR, památné stromy, VKP, 
ÚSES) 

 
Doba realizace: 48 měsíců 

 

Zahájení: 
2019 (navazuje na dříve zahájené 
činnosti ) 

Ukončení: 2015 

 
Odhad nákladů: Dle jednotlivých projektů a výběrových řízení (max. 100.000 Kč/rok). 

 
Rozdělení nákladů: 

 

Projektová dokumentace jednotlivých záměrů 
Vlastní realizace záměru a následná péče 

 
 
Zdroje financování: 

Město Lysá nad Labem - rozpočet 
Mikroregion Polabí (u přeshraničních projektů) - rozpočet 

Dotační tituly v rámci MŢP, SFŢP, SZIF, krajský úřad 
Dotační tituly ze soukromého sektoru (nadace, granty apod.) 

 
 
 
 
 

 
Komentář: 

OŽP se dlouhodobě aktivně snaží vlastníkům přírodně cenných lokalit zajistit 
podporu metodickou (stanoviska, rozhodnutí, projekty), při zpracování žádostí o 
dotace a zajištěním finanční spoluúčasti města. Tuto činnost OŽP vykonává nad 
rámec svých personálních povinností.  K současně  praktikovanému postupu 
navrhujeme jako  v případě sportovních či  kulturních akcí  založit  v rozpočtu 
města navíc kapitolu s prostředky, které by OŢP mohl přímo využívat  jako 
aktivní pomoc vlastníkům, a to pro potřeby zpracování PD a pro podávání žádostí 
nebo pro případnou přímou realizaci záměru. Vhodnou formou by mohla být i 
finanční spoluúčast pro toho, kdo získá dotaci, ale nemá finance na doplacení 
zbytku do 100%. 

 
 

 
Rizika realizace: 

Nezařazení aktivity zastupitelstvem mezi priority 
Nevyřešené vlastnické vztahy 
Nedostatečná personální kapacita OŢP 
Neuvolnění potřebných finančních prostředků z rozpočtu města 
Nevyužití prostředků vložených do zpracování PD - nerealizace záměru 



2
3 

 

 

 
 

 
 

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY 

Číslo aktivity 

A4-4 

 

Realizace plánu rozvoje Zámeckého parku na roky 2019 - 2024 
 

PÚ 4 

 

 
Vazba na 
strategické cíle: 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města 
Cíl 3 Ochrana přírodních a kulturních hodnot města a lepší využití jejich 
potenciálu 

 
Garant aktivity: Město Lysá nad Labem, odbor správy majetku a investic 

 
 
 
 
Partneři aktivity: 

MěÚ Lysá nad Labem, odbor životního prostředí 
MěÚ Lysá nad Labem, odbor školství a kultury (v MPZ) + NPÚ 
Studenti a diplomanti např. VOŠ a SZaŠ Mělník, ČZU v Praze, MLZU v Brně 
VUKOZ Průhonice 
Středočeský kraj, Státní oblastní archiv v Praze, provozovatel letního kina 
Občanská sdružení 
externí zpracovatel digitalizace a inventarizace 
zámecký zahradník 

 
Lokalizace: Celý zámecký park včetně klášterních teras 

Soulad s územním 
plánem: 

 

Je zapracováno v novém ÚP 

 
Doba realizace: 48 měsíců 

 

Zahájení: 
2019 - návaznost na předchozí etapy 

Ukončení: 2023 

 
Odhad nákladů: 4,9 mil. Kč 

 
 
 
 
Rozdělení nákladů: 

Aktualizace schválené koncepce rozvoje zámeckého parku – 25.000,- Kč 
Náklady na zpracování PD jednotlivých projektů – 150.000,- Kč 
Odborné konzultace s externími odbornými pracovníky – 25.000,- Kč 
Údržba a péče o park – 2.800.000,- Kč 
Provoz letního kina a WC – 300.000,- Kč 
Dle jednotlivých projektů (výsadby, nový mobiliář, nové atrakce, infrastruktura – 
cesty, doplnění vodovodu, elektro přípojky, osvětlení, informační systém) - 
1.600.000,- Kč 

 
 
 
Zdroje financování: 

Rozpočet města 
Příjem města - pokuty ze ŽP 
Příjem města - odvody za odnětí ZPF, LPF – účelově vázané prostředky 
Dotace krajský úřad + MK + SFŽP + MŽP 
Dotační tituly ze soukromého sektoru (nadace, granty apod.) 
Veřejná sbírka + vstupné 

 
 
 
 
 
 

         
   Komentář: 

Zámecký park je v současné době turisticky nejatraktivnější památka MPZ. Její 
stav je zhoršený, v některých částech až havarijní (cestní síť, stromové skupiny, 
vodovod). Cílem koncepce je park úplně obnovit, při využití maximálního podílu 
původních prvků a s maximální snahou zachovat jeho autentičnost. Koncepce 
by neměla skončit na obnově stávajících prvků, ale současně umožnit  parku 
další vývoj. Je třeba optimalizovat pracovní postupy a dovybavit park základní 
infrastrukturou. Maximálně jednou za dva roky by měla být provedena revize 
koncepce a  informovat ZM  s návrhem  dalšího řešení. Návrhy by  měly  být 
předkládány  ke  schválení  v takovém  předstihu,  aby  je  příslušné  odbory 
městského úřadu mohly včas začlenit do rozpočtu města. Návrhy by také měly 
být v předstihu předloženy OŠK, NPÚ a OŽP k případnému vyjádření z hlediska 
výkonu státní správy. 
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Rizika realizace: 

Nezájem naplňování závěrů vyplývajících ze schválené koncepce rozvoje ZP 
Chybné zvolení priorit v rámci koncepce rozvoje ZP 
Vandalství z provozu letního kina a hromadných společenských akcí 
Zatěžování parku pořádáním nevhodných akcí s nadměrnou návštěvností či 
nevhodně zvolenou dobou otevření parku (celoroční zpřístupnění) 
Nedostatek finančních prostředků 
Časová a personální náročnost projektu 
Nekvalitní realizace 
Absence následné a odborné péče 
Prodej zámku jinému majiteli 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY 

Číslo aktivity 

A4-5 

 

Dokončení zahájené stavby kanalizace v městské části Dvorce  
 

PÚ 4 

 

Vazba na 

strategické cíle: 
Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města 

 
Garant aktivity: Město Lysá nad Labem 

 
Partneři aktivity: 

Stavokomplet spol. s r.o., Zápy (případně aktuální provozovatel kanalizačních 
řadů) 
MěÚ Lysá nad Labem, odbor životního prostředí 

 
 

Lokalizace: 
 
 Lysá nad Labem, část Dvorce 

Soulad s územním 
plánem: 

 

ano 

 
Doba realizace: 24 měsíců 

Zahájení: Leden 2018 

Ukončení: Prosinec 2019 

 
Odhad nákladů: 11 mil. Kč 

 
Rozdělení nákladů: 

 
Dvorce – kanalizační řady; cca 11 mil. Kč 

 
 
Zdroje financování: 

Rozpočet města 
Dotace SFŽP 

Kanalizace Dvorce – lze počítat i se spoluúčastí vlastníků 
připojovaných nemovitostí 

 
 
 
 
 
 
 

Komentář: 

Likvidace splaškových vod v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v 
platném znění, s cílem zlepšování jakosti podzemních a povrchových vod v 
předmětné lokalitě. 
V části Dvorce je realizována kanalizace podél silnice od železniční  trati směrem 
k hlavní silnici od Lysé  nad Labem, zbývá dokončit položení  kanalizace v části 
obce po pravé  straně od hlavní silnice (směrem od Lysé n. L.). 
Projednání konkrétního řešení s místními obyvateli, potřebná osvěta 

 
 
 

 

                                             Nedostatek finančních prostředků 
                                         Nezařazení mezi priority města 
      Rizika:                        Nekomplexní přístup při přípravě projektové dokumentace v rámci řešení 
                                         problematiky 
                                         Neochota obyvatel k napojení nemovitostí na vybudované řady v důsledku              
                                         chybějící osvěty 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY 

Číslo aktivity 

A4-6 

 

Pravidelná údržba památných stromů 
 

PÚ 4 

 
Vazba na  

strategické cíle: 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města. 

 
Garant aktivity: Město Lysá nad Labem, odbor správy majetku  

 

 
Partneři aktivity: 

MěÚ Lysá nad Labem, odbor životního prostředí 
MěÚ Lysá nad Labem, odbor správy majetku 
 

 
Lokalizace: Lysá nad Labem, Litol, Byšičky, Dvorce 

Soulad s územním 
plánem: 

 

ano 

 
Doba realizace: 48 měsíců 

Zahájení: Březen 2019 

Ukončení: Prosinec 2023 

 
Odhad nákladů: Dle jednotlivých opatření na ošetření 

 
Rozdělení nákladů: 

 
Dle jednotlivých projektů bude upřesněno 

 
 
Zdroje financování: 

 

Rozpočet města 
Dotace MŽP 
 

 
 
 
  
 
         
    Komentář: 

Pravidelnou údržbou památných stromů se zajistí jejich kvalitní zdravotní stav 
příslušný k druhu a věku dřeviny.  

Je vhodné mít vypracovaný posudek na jednotlivé stromy či skupiny stromů 
s doporučením následné péče ve výhledu 5-10 let.     

                            

 

 
                                           Nezájem o řešení evidence, nedostatek finančních prostředků, nedostatečná    

       Rizika realizace:        odbornost příslušných pracovníků OSMI, neochota včlenit získané podklady do  

                                          procesu rozhodování, nedůsledná kontrola, neaktualizování programu. 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY 

Číslo aktivity 

A4-7 

 

Postupná revitalizace přestárlé zeleně v blocích ve městě 
 

PÚ 4 

 
 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími             

       podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města 

 

Garant aktivity: Město Lysá nad Labem, odbor správy majetku  
 

 
Partneři aktivity: 

 
MěÚ Lysá nad Labem, odbor životního prostředí 
 

 

Lokalizace:  Lysá nad Labem- parky, stromořadí, jednotlivé ulice, bloky v sídlišti 

Soulad s územním 
plánem: 

 
ano 

 

Doba realizace: 60 měsíců 

Zahájení: Březen 2019 

Ukončení:  Březen 2024 

 

Odhad nákladů: Dle jednotlivých lokalit a návrhů na opatření rozvoje 

 
Rozdělení nákladů: 

 
Dle jednotlivých projektů bude upřesněno. 

 
 
Zdroje financování: 

 
Rozpočet města 
Dotace SFŽP, MŽP, SZIF, dotační tituly Středočeského kraje 
Rozpočet Mikroregionu Polabí, dotační tituly ze soukromého sektoru 

 
 
 
 
 
 
 
 

Komentář: 

 

 

Jedná se o jednotlivé projekty. 

Lokality jsou v různých částech města.  Jedná se o přestárlé stromy a keře se 
sekundárními problémy. U významnějších lokalit je důležité uvažovat o instalaci 
závlah pro kvalitní vývin, růst nové a zdravé kosterní zeleně.  

Kvalitní a bezproblémová zeleň má ve městě velký význam – snižuje prašnost, 
zlepšuje mikroklima v daném místě, působí příjemněji na obyvatele, občané 
vnímají prostředí daleko lépe.    

 

 

 
 
Rizika realizace: 

Nedostatek finančních prostředků. 
Nezařazení mezi priority města 
Nekomplexní přístup při přípravě projektové dokumentace v rámci řešení  
problematiky. 
Absence následné a odborné péče. 
Časová a personální náročnost projektu. 
Nekomplexní přístup přístup při přípravě PD v rámci řešení problematiky. 
Odborně vzdělaný pracovník, který postup povede. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vazba na 
strategické cile:  
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY 

Číslo aktivity 

A4-8 

 

Rozvoj sběrného dvora a lepší separace odpadů 
 

PÚ 4 

 
 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími             

       podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města 

 

Garant aktivity: Město Lysá nad Labem, odbor správy majetku  
 
Partneři aktivity: 

 
MěÚ Lysá nad Labem, odbor životního prostředí 
 

 

Lokalizace:  Lysá nad Labem, Litol, Byšičky, Dvorce, Řehačka, sběrný dvůr Lysá n.L. 

Soulad s územním 
plánem: 

 
ano 

 

Doba realizace: 60 měsíců 

Zahájení: Leden 2019 

Ukončení:  Prosinec 2024 

 

Odhad nákladů: 1.500.000 Kč – rozvoj sběrného dvora 

 Separace odpadů – dle potřeby na projekt a sběrné nádoby. 

 
Rozdělení nákladů: 

 

Dle jednotlivých projektů bude upřesněno. 

 
 
Zdroje financování: 

  Rozpočet města 
Kolektivní systém 
Svozová společnost, příspěvek od EKO-KOMu 
Dotace MŽP 
 

 

 
 
 
 
 
 
Komentář: 
 
 
 
 
 
 

 

Sběrný dvůr Lysá n.L. je limitován prostorem. Je potřeba uvažovat o lisu na 
velkoobjemový odpad, o drtiči větví na z údržby stromů a zahrad. 
Zásadním tématem je Plán odpadového hospodářství, kterým se město musí 
řídit, protože spadá pod Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje. 
Rozšíření komodit pro separaci a k tomu odpovídající sběrné nádoby. 
Snížení tvorby komunálního odpadu. 
Výchova obyvatel v odpadovém hospodářství. 
 

 
 
Rizika realizace: 

Nedostatek finančních prostředků. 

Nezařazení mezi priority města. 

Nekomplexní přístup při přípravě projektové dokumentace v rámci řešení 
odpadové problematiky. 

Časová a personální náročnost projektu. 

Nekomplexní přístup při přípravě PD v rámci dané problematiky. 
Odborně vzdělaný pracovník, který postup povede. 

Vazba na 
strategické cile:  



 
 

1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A5-1 
Rozšíření městského kamerového systému PÚ 5 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města 

    

Garant aktivity:  starosta 

Partneři aktivity: Ministerstvo vnitra, ředitel MěP, PČR, bezpečnostní komise 

    

Lokalizace: Území města Lysá nad Labem 

Soulad s územním 
plánem: 

- 

   

Doba realizace: 36 měsíců   

Zahájení: Duben 2020   

Ukončení: Prosinec 2022   

    

Odhad nákladů:  4 mil. Kč 

Rozdělení nákladů: 
pořizovací náklady 3,2 mil. Kč  
provozní a údržbové náklady 800 000,-Kč 

Zdroje financování: rozpočet města Lysá nad Labem, případné dotace – pokud budou vyhlášeny 

    

Komentář: 

Cílem akce je rozšíření MKDS do předem vytipovaných rizikových oblastí 
s výskytem kriminality a sociálně patologických jevů. MKDS je obecně i veřejností 
pozitivně vnímán jako efektivní prostředek pro potírání kriminality. Zároveň se 
jedná o jednu z prozatím nejefektivnějších prevencí na území města.  

 

    

Rizika realizace: 

Vzhledem k značným investicím do vybudování nových prostor MěP a jejího 
vybavení je pravděpodobné, že rozšiřování MKDS nebude stanoveno jako 
priorita v daném období.  
Nebudou vyhlášeny dotační tituly – vysoká finanční náročnost pro město jako 
jediného investora. 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A5-2 
Výzkum ke zjištění pocitu bezpečí občanů města PÚ 5 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města 

    

Garant aktivity: Ředitel městské policie 

Partneři aktivity: 
Město Lysá nad Labem, Ministerstvo vnitra, Obchodní akademie 
 

    

Lokalizace: město Lysá nad Labem  

Soulad s územním 
plánem: 

- 

   

Doba realizace: 24 měsíců   

Zahájení: Leden 2020   

Ukončení: Prosinec 2022   

    

Odhad nákladů: 
 
100.000,- Kč 
 

Rozdělení nákladů: Celkový rozpočet akce 

Zdroje financování: Rozpočet města a granty nebo dotace z programů MV 

    

Komentář: 

Výzkum pocitu bezpečí občanů města je velmi vhodným doplňkem pravidelného 
vyhodnocování bezpečnostní situace, vede totiž ke zjištění souladu či nesouladu 
názoru občanů a názoru veřejné a státní správy na bezpečnost ve městě. Na 
základě výsledků výzkumu lze přijímat konkrétní opatření (zejména v oblastech, 
které jsou občany hodnoceny negativně) ke zvýšení pocitu bezpečí občanů 
města. Výsledky výzkumu lze použít, např. jako argumentační nástroj, při 
plánování a prosazování projektů, jejichž cílem je zvýšit pocit bezpečí občanů.  

 

    

Rizika realizace: 

Nedostatečné finanční krytí. Nesprávně zvolená metodika výzkumu (např. výběr 
otázek, metodiky sběru dat a jejich vyhodnocování). Nedostatečné využití 
výsledků výzkumu (např. nepřijetí odpovídajících opatření). Neprovádění dalších 
výzkumů (po zvoleném časovém období) a tím nezjišťování trendů v této oblasti.   
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A5-3 

Aktualizace dokumentů pro krizové řízení a zajištění průběžné 
připravenosti na krizové situace. Dokončení realizace systému 

včasného varování obyvatelstva 
PÚ 5 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města 

    

Garant aktivity: starosta 

Partneři aktivity: 
HZS Středočeského kraje Kladno, PČR Správa Středočeského kraje, Město Lysá 
nad Labem, krizový pracovník, SDH Lysá nad Labem, RZS Středočeského kraje 
 

    

Lokalizace: město Lysá nad Labem  

Soulad s územním 
plánem: 

- 

   

Doba realizace: 24 měsíců   

Zahájení: Leden 2020   

Ukončení: Prosinec 2021   

    

Odhad nákladů: 
 
1 080.000,- Kč 
 

Rozdělení nákladů: 
1 mil. – dobudování systému včasného vyrozumění obyvatel 
80 000 – aktualizace dokumentů 

Zdroje financování: rozpočet města a rozpočty složek IZS 

    

Komentář: 

Jedná se zejména o administrativní zpracování a aktualizaci dokumentů pro 
případy nenadálých krizových situací, kdy je potřeba provádět hromadnou 
evakuaci obyvatel a zajistit jejich následné sociální potřeby na přechodnou dobu. 
Dále je potřeba tyto dokumenty rozpracovat na určení konkrétních úkolů pro 
jednotlivé složky IZS a stanovit návaznou spolupráci s dalšími organizacemi a 
orgány. Systém včasného varování obyvatel je nedílnou součástí při vzniku 
mimořádné situace.    

 

    

Rizika realizace: 
Časté změny legislativy, špatná komunikace mezi složkami IZS a 
zainteresovanými orgány a organizacemi. Podceňování možných rizik a následků 
při vzniklých krizových situacích. Neposkytnutí dotací. 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A5-4 
Kompletní rekonstrukce a výstavba nových prostorů, nákup a 

modernizace stávající techniky 
PÚ 5 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města 

    

Garant aktivity: starosta 

Partneři aktivity: 
Ministerstvo vnitra ČR, HZS Středočeského kraje, ZZS Středočeského kraje, 
SDH Lysá nad Labem 
 

    

Lokalizace: Území města Lysá nad Labem, ul. Pivovarská 

Soulad s územním 
plánem: 

ANO 

   

Doba realizace: 36   

Zahájení: 2019   

Ukončení: 2022   

    

Odhad nákladů: 50 miliónů 

Rozdělení nákladů: 
40 mil. – výstavba a rekonstrukce hasičárny 
10 mil. – pořízení nové techniky 
 

Zdroje financování: Dotace kraje, ministerstva vnitra a města 

    

Komentář: 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů má 40 členů a ročně vykazuje cca 150 
výjezdů ročně. SDH má tzv. předurčenost pro zásahy při dopravních nehodách 
na pozemních komunikacích. Odpovídá vybavením, odbornou způsobilostí a 
početním stavem. Plní akceschopnost v kategorii jednotky JPO II. výjezd do 5. 
minut od vyhlášení poplachu. 
 

 

    

Rizika realizace: Nezískání potřebných dotací 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY 

Číslo aktivity 

A6-1 

 

       Pokračování v rekonstrukcích bytového fondu města 
 

PÚ 6 

 

 
Vazba na 
strategické cíle: 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města 
Cíl 3 Ochrana přírodních a kulturních hodnot města a lepší využití jejich 
potenciálu 

 
Garant aktivity: Město Lysá nad Labem - starosta 

 

 
Partneři aktivity: 

Město Lysá nad Labem - zastupitelstvo 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, 
správce nemovitostí, odbor správy majetku, odbor městského investora 
  

Lokalizace: objekty a pozemky v majetku města Lysá nad Labem 

Soulad s územním 
plánem: 

 

ano 

 
Doba realizace:  60 měsíců 

 

Zahájení: 
2019 

 

Ukončení: 
2023 

 
Odhad nákladů: Cca 15 mil. Kč 

 
Rozdělení nákladů: 

 
Znalecké posudky, sepsání smluv , projektová dokumentace, náklady na rekonstrukce 
apod. 

 
 
Zdroje financování: 

 
 
Hrazeno z prodeje bytů (odhad příjmů uveden v komentáři) 

 
 

 
 

           Jedná se o rekonstrukce bytových jader, vnitřních rozvodů i zdrojů tepla,  
        Komentář:                  výměna oken,  zateplení budov atd.        
 
 

 

 
 
 

 
 
                                                      
    Rizika 
   

   realizace :    
  

 

 

 

 

 

 

 

 Nedostatek finančních prostředků, nevypsání dotací, nedostatek politické vůle    

  k vkládání prostředků do rekonstrukcí. 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY 

Číslo aktivity 

A6-2 
Využití potenciálu Výstaviště a dalších významných atraktivit ve 

městě 

 

PÚ 6 

 
 

     Vazba na 

strategické cíle: 
Cíl 3 Ochrana přírodních a kulturních hodnot města a lepší využití jejich 
potenciálu 

 
Garant aktivity: MěÚ – Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury 

             Odbor životního prostředí 

 
Partneři aktivity: 

 Město Lysá nad Labem, Výstaviště Lysá nad Labem, Závodiště Lysá nad 
Labem, Muzeum. 

 
Lokalizace: Lysá nad Labem, Litol, Byšičky, Dvorce 

Soulad s územním 
plánem: 

 ano 

 
Doba realizace:  24 měsíců 

Zahájení:                              2019 

Ukončení:  2021 

 
 
Odhad nákladů: 

 1 mil. Kč 

 
Rozdělení nákladů: 

 Upřesnění dle konkrétních akcí 

 
  Zdroje financování: 

Rozpočet města, soukromé zdroje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                             
          Komentář: 

Výstaviště v Lysé nad Labem městu odvádí poplatky ze vstupného.  
Město potenciál Výstaviště zcela nevyužívalo, od r. 2016 došlo ke zlepšení 
spolupráce a akce města se částečně vrátily na Výstaviště. Nicméně i zde jsou 
ještě rezervy.  
Další možností je využití Závodiště Lysá nad Labem: jedná se o soukromý 

subjekt – začalo  jednání o spolupráci s vedením města. Tradiční 
dostihový den – Májová steeplechase – se opět koná pod záštitou 
města.

 
                                        Dále doporučujeme: 

Stálá expozice v Muzeu, pořádání výstav. 
Lepší využití letního kina – hudba, tanec, divadlo. 
Pořádání koncertů v atriu v Klášteře, 
Využití přístaviště, plavby lodí. 
Rozšiřování cyklostezky podél Labe. 
Polabský motoráček v letních měsících. 

 
 
 
    Rizika realizace:           Nedostatek finančních zdrojů 
 



[Zadejte text.] 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY 

Číslo aktivity 

A6-3 

 

       Koordinované zpracování, realizace a monitoring plnění 
       rozvojových koncepcí 

 

PÚ 6 

 

Vazba na 
Strategické cíle: 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s 
vyhovujícími podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí 
města 
Cíl 3 Ochrana přírodních a kulturních hodnot města a lepší využití 
jejich potenciálu 
 

 
Garant aktivity: Město Lysá nad Labem – starosta, radní pro strategický rozvoj 

 

 
Partneři aktivity: 

Město Lysá nad Labem - zastupitelstvo 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Odbor městského investora 
správce nemovitostí, správci inženýrských sítí 

 
Lokalizace: objekty a pozemky na území města Lysá nad Labem 

Soulad s územním 
plánem: 

 

ano 

 
Doba realizace:  60 měsíců 

 

Zahájení: 
2019 

 

Ukončení: 
2023 

 
Odhad nákladů: Cca 5 mil. Kč 

 
Rozdělení nákladů: 

 
Znalecké posudky, objednávka strategických rozvojových dokumentů, sepsání smluv 
apod. 

 
 
Zdroje financování: 

 
 
Hrazeno z prodeje bytů a dalších kapitálových příjmů 
Dotace ze Středočeského kraje a ministerstev 

 
                                             Odbor městského investora je odpovědným orgánem města za zajištění  
                                             klíčových rozvojových dokumentů města, které jsou nutné pro další  
          Komentář:                investiční aktivity města, aby jednotlivé akce probíhaly v souladu a nedocházelo  
                                             ke kolizím při výstavbě.     
                                             Druhým krokem je stanovení odpovědné osoby, která bude zodpovídat za  
                                             kontrolu, jak jsou jednotlivé dokumenty naplňovány.  Vlastní kontrola bude  
                                             probíhat v zastupitelstvu města.   

                                                                                         
 
  
 
 
                                               
                                                                                                                                                                       
   Rizika realizace:         Nedostatek finančních prostředků. 
                                      Nepodaří se zajistit kvalifikované zpracovatele rozvojových dokumentů. 
 
                 



[Zadejte text.] 
 

 
 

 
 

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY 

Číslo aktivity 

A6-4 

 

Koncepce rekonstrukcí a údržby školské infrastruktury 
 

PÚ 6 

 

Vazba na 

strategické cíle: 
Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města 

 
Garant aktivity: Město Lysá nad Labem – zřizovatel školských zařízení, starosta, místostarostka 

 

Partneři aktivity: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Středočeský kraj 
Vedení ZŠ a MŠ 
 
 
 

 
Lokalizace: Lysá nad Labem a Litol 

Soulad s územním 
plánem: 

 

 ano 

 
Doba realizace: Cca 2 až 3 volební období 

Zahájení: 2019 (žádoucí zahájení) 

Ukončení: 2026 

 
 

Odhad nákladů: 
Hrubý odhad koncepce cca 50.000,- Kč, odhad výdajů za realizaci cca 65 mil. 
Kč, v závislosti na inflaci a růstu cen stavebních materiálů a prací. 

 
Rozdělení nákladů: 

 

Musí vycházet z již známých zpracovaných údajů, které jsou k dispozici na MěÚ 
a tyto doplnit orientačními cenovými nabídkami. 

 
 
Zdroje financování: 

 

Rozpočet města, dotační programy všech úrovní, přispění sponzorů z řad 
právnických a fyzických osob, částečně zřizovatel střední školy a Základní 
praktické školy (Středočeský kraj), částečně formou PPP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Komentář: 

Aktivita zahrnuje následující akce: 
1) Rozšíření školní družiny, zbudování údržbářské dílny a zvýšení počtu tříd  

v areálu J.A.K. i pro školu B. Hrozného + Masarykovu školu. 
2)   Komplexní bezbariérové řešení provozu školy J. A. Komenského. 
3)   Vybudování přístavby a nouzových schodišť pavilonu C    

v  areálu J. A. Komenského. 
 4)    Dokončení oprav a výměnu všech sítí v areálu J. A. Komenského  
 včetně rekonstrukce prostoru pod pavilonem E 
5)   Rekonstrukce obvodových plášťů MŠ v Litoli a MŠ Brandlova 
6)   Vybudování  nové  MŠ  v oblasti  výstavby  RD  a  bytových  domů  na 

litolské straně města, případně rekonstrukce vily v sousedství MŠ Dráček. 
 7)  Rekonstrukce školní tělocvičny ZŠ Litol. 

 
Je nutné stanovit priority jednotlivých akcí a odhadnout, které jsou reálné 
(alespoň zahájení) v časovém horizontu do r. 2022 a tomu přizpůsobit také 
odhad a rozdělení nákladů 

 

 
Rizika realizace: Nedostatek finančních prostředků 
                                    Malá kapacita odboru městského investora 

 

 

 

 

 



[Zadejte text.] 
 

 
 

 

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY 

Číslo aktivity 

A6-5 
                Stanovení koncepce rozvoje města 

 

PÚ 6 

 

 

Vazba na 

strategické cíle: 

 

Cíl 1 Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s 
vyhovujícími podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících 
funkcí města  

Cíl 3 Ochrana přírodních a kulturních hodnot města a lepší využití jejich 
potenciálu 

 
 

Garant aktivity: MěÚ – odbor městského investora, radní pro strategický rozvoj 

 
Partneři aktivity: 

 Město Lysá nad Labem- zastupitelstvo 
 Městský architekt 
 Stavební úřad – územní plánování 

 
Lokalizace: Lysá nad Labem 

Soulad s územním 
plánem: 

ano 
 

 
Doba realizace: 12 měsíců 

Zahájení: 2019 

Ukončení: 2020 

 
 
Odhad nákladů: 

 Bude upřesněno podle vybraných dodavatelů. 

 
Rozdělení nákladů: 

 Bude upřesněno. 

 
 
Zdroje financování: 

 Rozpočet města, dotační tituly všech úrovní. 

 
 

 
Komentář:                     

Tato aktivita přímo navazuje na aktivitu A6-3. 
Souhrn klíčových strategických dokumentů vytvoří koncepci rozvoje města, 
Jednotlivé akce budou koordinovány, aby při realizaci nedocházelo ke kolizím. 

 
 

 
Rizika realizace: 

Nedostatek finančních prostředků. 
Nepodaří se zajistit kvalifikované dodavatele strategických dokumentů. 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A7- 1 
Napojení nového vrtu HV3 PÚ 7 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 1 - Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města.  
Cíl 3 - Ochrana přírodních a kulturních hodnot města a lepší využití jejich 
potenciálu 

    

Garant aktivity: Město Lysá nad Labem, odbor MI 

Partneři aktivity: 

Stavokomplet – provozovatel VaK 
OSM 
Komise životního prostředí 
Realizátor stavby 

    

Lokalizace: Prameniště Lysá nad Labem 

Soulad s územním 
plánem: 

Ano 

   

Doba realizace: 12 měsíců   

Zahájení: 
2019 – zahájení realizace 
 

  

Ukončení: 2020   

    

Odhad nákladů: 3 mil. Kč  

Rozdělení nákladů: Realizace propojení nově zbudovaného vrtu HV 3 s úpravnou vody – 3 mil. Kč. 

Zdroje financování: Rozpočet města, dotace z veřejných prostředků 

    

Komentář: 

Posílení zdrojů pitné vody s nízkým obsahem dusičnanů, Zajištění napojení 
nového zdroje na rekonstruovanou úpravnu vody v oblasti prameniště a zajištění 
možnosti optimálního míchání vody pro potřeby města s možností odstávky 
ionizačních filtrů a docílení energetických úspor. 

 

    

Rizika realizace: 
 Nedostatek finančních zdrojů, možný problém s výběrem zhotovitele, 
v budoucnu možný problém s kapacitou úpravny vody 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A7- 2 
Zajištění dostatečné kapacity vodojemu PÚ 7 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 1 - Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města.  
Cíl 3 - Ochrana přírodních a kulturních hodnot města a lepší využití jejich 
potenciálu 

    

Garant aktivity: Město Lysá nad Labem, odbor MI 

Partneři aktivity: 

Odbor dopravy, SÚ, Odbor životního prostředí, OSM 
Stavokomplet – provozovatel VaK 
Projektant PD 
Realizátor stavby 

    

Lokalizace: Vodojem 

Soulad s územním 
plánem: 

Ano 

   

Doba realizace: 48 měsíců   

Zahájení: 

2018 – PD 
2019 – dokončení PD, získání ÚR a SP, 
výběrové řízení na zhotovitele 
2020 – zahájení realizace výstavby 
včetně nových řadů VaK od vodojemu po 
ulici Ke Skále 
2021 – dokončení výstavby nového 
vodojemu a jeho napojení na městskou 
síť VaK 
2022 – rekonstrukce starého vodojemu a 
jeho propojení s novým 
 

  

Ukončení: 2022   

    

Odhad nákladů: 
 
 40 mil. Kč 
 

Rozdělení nákladů: 

Projektová dokumentace – 1,5 mil. Kč 
Získání ÚR , SP a výběrové řízení na zhotovitele – 0,5 mil. Kč 
Realizace výstavby nového vodojemu – 28 mil. Kč 
Rekonstrukce starého vodojemu a propojení s novým – 10 mil. Kč. 

Zdroje financování: 
Rozpočet města Lysá nad Labem 
Dotace z veřejných zdrojů 

    

Komentář: 

Zajištění dostatečné kapacity vodojemu, zvýšení tlaku v rozvodech, získání 
možnosti uzavírání jednotlivých komor vodojemu, jeho čištění, odkanalizování. 
Eliminace problému nedostatku vody ve vodojemu v době zvýšené spotřeby, 
eliminace problému nedostatečného tlaku vody v některých částech města. 

 

    

Rizika realizace: Nedostatek finančních zdrojů, možný problém s výběrem zhotovitele, 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A7- 3 
Odstranění ztrát a zdravotně závadných materiálů z vodovodních 

řadů 
PÚ 7 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 1 - Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města.  
Cíl 3 - Ochrana přírodních a kulturních hodnot města a lepší využití jejich 
potenciálu 

    

Garant aktivity: Město Lysá nad Labem, OSM 

Partneři aktivity: 

Odbor dopravy, SÚ, Odbor životního prostředí, OMI 
Stavokomplet – provozovatel VaK 
Projektant PD 
Realizátor stavby 
Středočeský kraj, SÚS 

    

Lokalizace: Intravilán města 

Soulad s územním 
plánem: 

Ano 

   

Doba realizace: 60 měsíců    

Zahájení: 2018   

Ukončení: 2022   

    

Odhad nákladů: 
 
80 mil. Kč 
 

Rozdělení nákladů: 

2018 – 7 mil. Kč 
2019 – 14 mil. Kč 
2020 – 25 mil. Kč 
2021 – 25 mil. Kč 
2022 – 25 mil. Kč 

Zdroje financování: 
Rozpočet města Lysá nad Labem 
Dotace z veřejných zdrojů 

    

Komentář: 

Obnova starých a poškozených řadů VaK, včetně technologických prvků, dle 
plánu obnovy a výměna řadů Vak ve vazbě na rekonstrukce krajských 
komunikací. Při nutnosti výměny povrchu komunikace bude užívána výkopová 
metoda pro výměnu Vak, v ostatních případech předpokládáme užití metody 
bezvýkopové. Obnovení možnosti uzavírek malých oblastí v případě havárií. 

 

    

Rizika realizace: 
Nedostatek finančních zdrojů, možný problém s výběrem zhotovitele, Problémy 
s vedením objízdných tras, koordinace projektů Kraje a města. 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY   

Číslo aktivity  
A7- 4 

Likvidace odpadních vod PÚ 7 
 

     

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 1 - Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města.  
Cíl 3 - Ochrana přírodních a kulturních hodnot města a lepší využití jejich potenciálu 

 

     

Garant aktivity: Město Lysá nad Labem, OSM  

Partneři aktivity: 

Odbor dopravy, SÚ, Odbor životního prostředí, OSM 
Komise životního prostředí (pokud bude ustavena a bude fungovat) 
Povodí Labe 
Stavokomplet – provozovatel VaK 
Projektant PD 
Realizátor stavby 

 

     

Lokalizace: Celé město  

Soulad s územním 
plánem: 

Ano 
 

    

Doba realizace: 48 měsíců    

Zahájení: 2018    

Ukončení: 2022    

     

Odhad nákladů: 25 mil. Kč  

Rozdělení nákladů: 

2018 – budování kanalizace ve Dvorcích – 5 mil. Kč 
2019 – dokončení kanalizace ve Dvorcích – 5 mil. Kč 
2019 – Obnova čerpací stanice odpadních vod v Litoli – 7 mil. Kč 
2020 – Kanalizace v ul. Za Zámkem a výkupy podružných řadů v Byšičkách 4 mil 
2021 – 2022 kanalizace v ul. Za Pávem – 4 mil. Kč 

 

Zdroje financování: 
Rozpočet města Lysá nad Labem 
Dotace z veřejných zdrojů  

 

    

Komentář: 
Pokračování v procesu odkanalizování všech částí města Lysá nad Labem, 
včetně Dvorců a Byšiček a zajištění obnovy čerpací stanice odpadních vod 
v Litoli, která je v havarijním stavu. 

 

    

Rizika realizace: Nedostatek finančních zdrojů, možný problém s výběrem zhotovitele 
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  

Číslo aktivity  

A7- 5 
Veřejné osvětlení PÚ 7 

    

Vazba na strategické 
cíle: 

Cíl 1 - Město Lysá nad Labem jako významné spádové centrum s vyhovujícími 
podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí města.  
Cíl 3 - Ochrana přírodních a kulturních hodnot města a lepší využití jejich 
potenciálu 

    

Garant aktivity: Město Lysá nad Labem, OSM, 

Partneři aktivity: 

SÚ, Odbor dopravy 
p. Václav Bílek – provozovatel sítě VO 
Projektant PD 
Realizátor stavby 

    

Lokalizace: Celé město včetně částí Byšičky a Dvorce 

Soulad s územním 
plánem: 

Ano 

   

Doba realizace: 48 měsíců   

Zahájení: 2019   

Ukončení: 2022   

    

Odhad nákladů: 
 
4 mil. Kč. 

Rozdělení nákladů: 

2019 – 0,6 mil. Kč. 
2020 – 0,8 mil. Kč. 
2021 – 1.2 mil. Kč. 
2022 – 2,4 mil. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet města, případné čerpání zdrojů z EU  

    

Komentář: 

Cílem je postupné rozšiřování veřejného osvětlení do nových lokalit města, 
obnova stávajících lamp za nové úspornější osvětlení s cílem zajištění 
energetických úspor a snížení světelného smogu.  
 

 

    

Rizika realizace: Nedostatek finančních prostředků.  




