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Preambule:
Strategický plán rozvoje obce Starý Vestec je strategickým rozvojovým
dokumentem obce, který představuje plán rozvoje obce od roku 2019 do roku 2029.
Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Starý Vestec
v souladu se zásadami regionální politiky Středočeského kraje a také jako dokument pro
konkrétní rozvojové aktivity a projekty, které se v obci připravují.
Strategický dokument představuje společně s územními plány a s rozpočtovými
výhledy základní koncepční dokument obce Starý Vestec.
Dokument definuje potřeby, rozvojové varianty obce, vize, plány a možnosti
financování těchto plánů a aktivit v dalším období čerpání finančních prostředků ze
strukturálních fondů.
Dokument obsahuje statistické šetření, které bylo provedeno průzkumem
(dotazníky) mezi občany obce. Je zřejmé, že potřeby našich občanů, kteří v obci Starý
Vestec žijí, nás zajímají. Dále byla provedena statistická šetření z dostupných zdrojů
(Český statistický úřad apod.), na jejichž základě byly zanalyzovány kritické oblasti, které
je nutné v obci řešit. V další části dokumentu jsou pak navrženy prioritní oblasti rozvoje
s ohledem na splnění globálního cíle tohoto plánu.

Zdeněk Moc, starosta obce Starý Vestec
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I. METODIKA
Dokument byl zpracován dle Metodiky tvorby lokálních rozvojových strategií, která
je v souladu s regionální politikou ČR a vychází také z regionální politiky Evropské unie.
Při zpracování Strategického plánu obce Starý Vestec (dále jen SPR) byl kladen důraz na
soulad s těmito dokumenty:
1. národní úroveň
•

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

•

Národní strategický referenční rámec Leader + 2014 -2020

•

Národní rozvojové priority 2014-2020

•

Program rozvoje venkova pro období 2014-2020

2. regionální úroveň
•

Program rozvoje Středočeského kraje 2014-2020

•

Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji

•

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském
kraji

3. místní úroveň
•

Mikroregion Polabí

•

MAS Polabí, o.p.s.

Dokumenty v dané úrovni jsou vzájemně provázány a hodnotí východiska, specifika a
cíle dané oblasti rozvoje.

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE
2.1. Úvod
Geograficky se jedná o velmi malé území, které je jako celek z hlediska sledování mimo
rozlišovací úroveň záběru statistické služby (ČSÚ, i jiných šetření). Analýzy proto
vycházejí z následujících dostupných informačních zdrojů:
•

ze statistických údajů ČSÚ;
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•

z údajů ÚP;

•

z ad hoc šetření dotazníky;

•

z údajů analýzy Středočeského kraje;

•

z údajů analýzy města Nymburk a Lysá nad Labem;

•

z údajů obce Starý Vestec.

Základní funkcí analýzy je poskytnout relevantní údaje potřebné k rozhodování.
Dokument by měl identifikovat silné a slabé stránky analyzovaného území ve vybraných
klíčových oblastech, a na základě této znalosti by měly být představiteli odpovědnými za
rozvoj daného území identifikovány směry dalšího rozvoje. SPR musí přinést argumenty
pro navrhovaná opatření v podobě identifikace potenciálu pro rozvoj nebo naopak
ohrožení daného území.
Předkládaná analýza nenese zásady komplexně zpracovávané analýzy, ale zaměřuje se
jen na oblasti identifikovaného zájmu.
Zkoumaná obec Starý Vestec může mít, vzhledem ke své rozloze a významu, v zásadě
dvě rozvojové tendence odvozené od schopnosti vlastního financování:
1. rozvoj zcela nezávislý na okolí podmíněný silným potenciálem a vlastními zdroji
finančních prostředků nebo alespoň jinými zdroji, které potřebné finanční prostředky
použitelné na rozvoj dokáží generovat,
2. rozvoj v souladu (a do značné míry podmíněně) s rozvojem okolních územních celků,
nebo nadřazených územních celků z důvodu nutnosti financovat zamýšlený rozvoj z
jiných než vlastních zdrojů.
Těmito okolními územními celky mohou v tomto případě být:
a) město Lysá na Labem a Nymburk;
b) místní akční skupina Mikroregion Polabí a MAS Polabí, o.p.s. ;
c) Středočeský kraj.
Na základě primárního zkoumání se jeví reálná druhá varianta, tedy rozvoj ve vzájemném
souladu, součinnosti a partnerství s ostatními subjekty veřejné nebo samosprávné sféry.
Bylo by nanejvýš vhodné sladit rozvojovou činnost obce s rozvojovými trendy okolních
větších měst a dalších větších celků a zároveň pro své rozvojové vize získat aktivní
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podporu občanů, neziskových nebo zájmových organizací, ale především podnikatelů z
mikroregionu, případně i z okolí.

2.2. Vymezené území
2.2.1. Územní a administrativní členění
Středočeský kraj
Středočeský kraj leží uprostřed Čech. Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří Středočeský
kraj mezi největší kraje České republiky. Jeho rozloha (11 015 km2) zabírá 14 % území
ČR a je cca 1,9krát větší, než je průměrná rozloha kraje v České republice. Kraj zcela
obklopuje hlavní město Prahu a sousedí téměř se všemi českými kraji kromě
Karlovarského a moravských krajů. Územně náleží k Českému masivu, který je jednou z
nejstarších částí evropské pevniny. Nejvyšším bodem území je vrchol brdských hřebenů
Tok (865 m n. m.) v okrese Příbram, nejnižším bodem je řečiště Labe (153 m n. m.) v
okrese Mělník.
Administrativně se kraj dělí na 26 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, které
k 1. 1. 2003 nahradily bývalé okresní úřady. Rozlohou je největší správní obvod s
rozšířenou působností Příbram (8,5 % rozlohy Středočeského kraje). Nejmenší je správní
obvod s rozšířenou působností Neratovice (1 % rozlohy Středočeského kraje).
V roce 2014 bylo na území kraje 1 145 obcí. Největší počet obcí je soustředěn v okrese
Příbram (121 obcí) a nejmenší počet obcí má okres Mělník (69 obcí). Statut města je
přidělen 83 obcím, Kladno a Mladá Boleslav jsou navíc statutárními městy. Středočeský
kraj jako jediný kraj nemá své krajské město, krajský úřad sídlí v hlavním městě Praze.
K 31. 12. 2014 měl Středočeský kraj 1 315 299 obyvatel, a byl nejlidnatějším regionem
České republiky. Nejvíce lidnatým okresem Středočeského kraje byl v roce 2014 okres
Praha-východ (164 002 obyvatel). Hustota zalidnění byla nejvyšší v okresech Prahazápad, Kladno a Praha-východ, kde dosáhla hodnoty přes 200 obyvatel na km2.
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Tabulka č. 1 - Základní informace o Středočeském kraji
Středočeský kraj

znak kraje

vlajka kraje

Sídlo:

Praha

Zeměpisné souřadnice:

50°2′ s. š., 14°42′36″ v. d.

Hejtman:

Jaroslava Pokorná Jermanová
(ANO)

Rozloha:

10 927 km²

Počet obyvatel:

1 326 857 (2016)

Hustota zalidnění:

120 obyvatel/km²

Nejvyšší bod:

Tok (865 m)

Historické země

Čechy

Počet okresů:

12

Počet správních obvodů obcí
s rozšířenou působností:

26

Počet správních obvodů obcí
s pověřeným úřadem:

55

ISO 3166-2:

CZ-ST

CZ-NUTS:

CZ020

RZ:

S
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Mapa č. 1 – Administrativní členění Středočeského kraje

Okres Nymburk
Okres Nymburk se rozkládá ve východní části Středočeského kraje v Polabské nížině.
Jeho severním sousedem je Mladoboleslavsko a Jičínsko (Královéhradecký kraj), na
východě hraničí s královéhradeckým okresem, na západě s okresem Praha-východ
a jižním sousedem je Kolínsko.
Svojí rozlohou 850 km2 zaujímá okres 6. místo ve Středočeském kraji a zabírá 7,8 %
z jeho rozlohy. Zemědělská půda tvoří 69,4 % a lesy 17,5 % z rozlohy okresu.
K podprůměrným okresům patří Nymbursko počtem obyvatel 97,9 tisíc (7,3 % obyvatel
kraje) i hustotou zalidnění 115,1 obyvatel na km2.
Od reformy veřejné správy z 1. ledna 2003 se okres člení na 3 správní obvody obcí
s rozšířenou působností (Nymburk, Poděbrady, Lysá nad Labem) a 5 správních obvodů
obcí s pověřeným obecním úřadem (Nymburk, Poděbrady, Lysá nad Labem, Sadská,
Městec Králové). Do okresu Nymburk náleží ještě 4 obce správního obvodu Český Brod,
jehož hlavní část spadá do okresu Kolín.
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V současné době náleží do okresu Nymburk 87 obcí. Z celkového počtu obcí má 7 statut
města (Nymburk - 15 tis. obyvatel, Poděbrady, Milovice, Lysá nad Labem, Sadská,
Městec Králové, Rožďalovice) a 3 obce byly stanoveny městysem (Kounice, Loučeň,
Křinec).
Povrch Nymburska je málo členitý s charakterem výrazně rovinného typu. Největší část
okresu leží v nížině pod 200 m nad mořem a jen na severovýchodě území mírně stoupá
do výšky nad 290 m nad mořem u Chroustova. Zde se nachází i nejvyšší místo okresu –
vrch Na kostele (299 m n.n.). Nejnižší místo je při odtoku Labe z okresu – 173 m n.m.
Pro příhodnou polohu a úrodnost půdy bylo Nymbursko v minulosti ryze zemědělskou
oblastí. Rozvoj průmyslu nastal až s výstavbou železniční tratě Praha – Olomouc.
Mohutný rozvoj železniční dopravy - Nymburk leží na tzv. „severozápadní dráze“
(Havlíčkův Brod – Nymburk - Ústí nad Labem - Děčín) - působil na založení železničních
opraven s celorepublikovým významem. Tradici na okrese má průmysl strojírenský,
potravinářský, gumárenskoosinkový a sklářský. V rámci středočeského regionu má
význam nymburské zemědělství, z hlediska intenzity zemědělské výroby patří k předním
okresům v kraji.

SO ORP Lysá nad Labem
Správní obvod obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem se nachází
v severovýchodní části Středočeského kraje. Patří k nejmenším obvodům kraje s rozlohou
12 110 ha a počtem obyvatel 20 843. Jedná se o obvod s nejnižším počtem obcí (9), z
nichž Lysá nad Labem a Milovice mají status města. Pouze v Lysé nad Labem sídlí
zároveň pověřený obecní úřad. Obvod vykazuje nejvyšší podíl městského obyvatelstva
(82 %) v kraji, protože zmiňovaná dvě města zaujímají velkou část území obvodu.
Do SO ORP Lysá nad Labem patří tyto města a obce. Jiřice, Lysá nad Labem, Milovice,
Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Stará Lysá, Starý Vestec, Stratov.
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Mapa č. 2 - Administrativní rozdělení SO ORP Lysá nad Labem

Obec Starý Vestec
Obec Starý Vestec je obec, která se nachází v okrese Nymburk bezprostředně u sjezdu
z dálnice D11 – Bříství, asi 7 km jižně od města Lysá nad Labem. Obec leží na křižovatce
silnic II. třídy (č. II/272 a č. II/611).
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Mapa č. 3 - Umístění obce Starý Vestec

Historie obce
Území bylo osídleno od starší doby bronzové (2300 – 2000 l. př. n. l.), čehož jsou
důkazem archeologické nálezy a publikované výzkumy z území asi 500 m jižně až
jihozápadně od zastavěné části obce. Potvrzuje se, že zde byly pozdně latinské a raně
římské osady, únětické a knovízské kultury. Před rokem 995 patřila obec s okolními místy
rodu Slavníkovců.
Podle seznamu Místní jména v Čechách (prof. Profous) jde o první zmínku o obci z
roku 1320. Tehdy obec patřila k Břevnovskému klášteru a od této doby se rozvíjejí,
i když neúplně, záznamy o obci. Podle dochovaných záznamů, patřila obec
Břevnovskému klášteru do roku 1406, v roce 1421 byla zabavena Pražany v souvislosti
s náklonností k husitství a prodána Janu Jiranovi. Od roku 1437 patřila k sousednímu
Přerovu nad Labem. Byla zastavena Jindřichem ze Stráže.
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V době od roku 1616 do roku 1850 patřila obec k panství Brandýs nad Labem, jehož
majitelem byl hrabě Lossa z Lossyntalu – císařský dvorní stavitel, později pak Ludvík
Salvatore Toskánský, který svou nadací založil v roce 1895 skanzen v Přerově nad
Labem. Z období konce 16. a počátku 17. století je známo, že v obci byl zemanský statek,
jméno majitele ale není známo.
V roce 1775 se obce dotklo selské povstání. Tehdejší rebelové prošli obcí, zajali muže a
poškozovali majetky. V té době, podle záznamů po roce 1771 začalo v obci, stejně
jako v celém Polabí, pěstování brambor. V zimě 1799-1800, byla v obci ubytována
vojska II. ruského armádního sboru generalissima Suvorova, část 3. eskadrony
Šepelevova dragounského pluku petrohradského. Vojáci byli ubytováni i v sousedních
obcích. V roce 1866 táhli přes obec do Prahy Prusové.
V roce 1861 byla v obci postavena nynější kaple na počest patrona českých zemí, svatého
Václava. V současné době lze kapli považovat za hlavní kulturní památku v obci, spolu s
několika zachovalými vjezdy do hospodářských stavení, opatřených portály. Značně
zdevastovaná kaple byla na přání občanů na náklady obce v roce 1993 opravena do
současné podoby - bez původní zvonice a znovu vysvěcena, stejně tak křížek, stojící
naproti kapli, přes silnici. Další památkou v obci je pomník padlých z 1. sv. války 1914
– 1918, umístěný na návsi. Původní je jen pamětní deska, vlastní pomník byl zcela
obnoven v roce 1990, původní pískovcový monolit hrozil rozpadnutím.
Novodobá historie obce je spojena s rozvojem obce. V obci Starý Vestec se podařilo
dosud realizovat tyto projekty:
•

Vybudování chodníku podél silnice od „Mlátek“ na konec zástavby, včetně lávky
přes stávající vodoteč.

•

Upravení prostranství před obecním úřadem a upravena zahrada včetně oplocení.

•

Vybudování dětského hřiště za přispění dotace ze Středočeského kraje.

•

Rekonstrukce kapličky stavební skupinou bývalého JZD Dukla Přerov nad
Labem, na náklady obce.

•

Zatrubnění melioračního přikopu „Mlátka“.

•

Kompletní rekonstrukci budovy obecního úřadu, rekonstrukci a rozšíření
veřejného osvětlení, vybudování nových komunikací včetně odkanalizování v
příčných ulicích ze Slatiny na státní silnici.
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•

Úplná kabelizace rozvodů elektrické energie

•

Vybudování nová komunikace k parcelám v jižní části obce

•

Upravení povrchu komunikace na „Slatině“.

•

Upravení hřbitova.

•

Rekonstrukce hasičské zbrojnice včetně přilehlého prostranství.

•

Vybudování splaškové kanalizace s ČOV Bříství, která bez problému slouží od
roku 2011.

•

Vybudování skupinového vodovodu skupinového vodovodu s připojením na
stávající vodovod v Poříčanech, pro obce Bříství, Starý Vestec, Semice a Přerov
nad Labem, včetně vodovodních přípojek a uvedení do provozu. Investor:
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

•

Rekonstrukce prodejny: Jednota COOP Nymburk.

•

V lokalitě "Pod hůrou" je postaveno, resp. před dokončením 9 nových rodinných
domů a v dohledné době zřejmě přibudou další na soukromých parcelách, kde je
již provedeno nezbytné zasíťování a připravuje se dokončení a výstavba
pokračování komunikace.

•

V současnosti probíhá schvalování nového územního plánu obce. Spolupracuje se
SÚS Středočeského kraje, projekční kanceláří FORVIA Poděbrady a zástupcem
investora společností Česká stavební aliance Praha, na přípravě výstavby přeložky
silnice II/272 z křižovatky dálničního přivaděče se silnicí II/611, s vyústěním v
zatáčce za hřbitovem. Obec na základě závazku obstarala výkup, resp. směnu
pozemků soukromých vlastníku v předpokládané trase silnice. Předpokládané
zahájení výstavby je v roce 2019.

Obecní symboly
V strategickém rozvojovém plánu obce je budoucí znak obce, který byl vybrán
zastupitelstvem obce ze čtyř návrhů a který bude předmětem schvalování výboru PSP
ČR.
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Tabulka č. 2 – Obec Starý Vestec – základní informace
Starý Vestec

Status:

obec

LAU 2 (obec):

CZ0208 534889

Kraj (NUTS 3):

Středočeský (CZ020)

Okres (LAU 1):

Nymburk (CZ0208)

Obec s rozšířenou působností:

Lysá nad Labem

Pověřená obec:
Historická země:

Čechy

Katastrální výměra:

3,55 km²

Počet obyvatel:

164

Zeměpisné souřadnice:

50°8′38″ s. š., 14°50′46″ v. d.

Nadmořská výška:

188 m n. m.

PSČ:

289 16

Zákl. sídelní jednotky:

1

Části obce:

1

Katastrální území:

1

Adresa obecního úřadu:

Starý Vestec 67, 289 16 Přerov
nad Labem

Starosta:

Zdeněk Moc

Oficiální web obce:

www.staryvestec.cz

2.2.2. Partnerství a spolupráce
Obec Starý Vestec je součástí: mikroregionu Polabí a místní akční skupiny MAS Polabí,
o.p.s..

Mikroregion Polabí
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Předmětem činnosti mikroregionu Polabí je realizace strategického plánu trvale
udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického
rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního
ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů, schválených
orgány svazku obcí (jinak další činnosti dle § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění).
Do území mikroregionu Mikroregion Polabí náleží Město Lysá nad Labem a Milovice,
městys Kounice, obce Jiřice, Ostrá, Bříství, Semice, Stará Lysá, Starý Vestec, Stratov.
MAS Polabí, o.p.s.
MAS Polabí, o.p.s působí v oblasti Středočeského kraje, jejíž celková rozloha území je
12 388 ha, členy MAS jsou kromě svazků obcí Mikroregionu Polabí ještě podnikatelské
subjekty a nestátní neziskové organizace.
Cíle MAS Polabí, o.p.s.:
•

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.
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2.3. Geografická a demografická charakteristika
2.3.1. Geografické a přírodní podmínky
Obec Starý Vestec se nachází v oblasti Středního Polabí. Zvlněnou rovinu Středního
Polabí s nadmořskou výškou do 200 metrů dotvářejí typické svědecké vrchy do 250
metrů. V této oblasti je dominantní zastoupení orné půdy (s vysokým podílem zeleniny),
rozptýlené krajinné zeleně a mokřadů v údolní nivě Labe, rozsáhlé polní celky jsou
členěny zbytků ovocných stromořadí. Oblast velmi silně ovlivněná zemědělstvím,
dopravou, bydlením a individuální rekreací. Četné kulturní památky odkazují na bohatou
historii oblasti. Využití oblasti je zemědělské, k bydlení, k rekreaci, k vzdělávání
(umístění naučných stezek, městská památková zóna).
Obec Starý Vestec se nachází v blízkosti Přerovské, Semické a Břístevské hůry. Tyto
hůry tvoří trojvrší a společně se nazývají Polabské hůry. Jedná se o cenné přírodní
lokality, zachovalé polabské bílé stráně s teplomilnou vegetací a pozůstatkem řady
ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Obcí Starý Vestec protéká Semický a Kounický potok.
Celé území ORP Lysá nad Labe, kde obec Starý Vestec leží, se nachází v povodí Labe.

2.3.2. Demografická charakteristika
Počet obyvatel v obci Starý Vestec byl 164 obyvatel k 31.12.2017. Mužů žilo v obci 87
(53 %) a žen 77 (47 %). Průměrný věk obyvatel v obci byl 43,6.
Tabulka č. 3 - Stav obyvatel v obci Starý Vestec k 31.12.2017
Počet obyvatel celkem
v tom podle pohlaví

muži
ženy
v tom podle věku
0-14
15-64
65 a více
Průměrný věk

18

164
87
77
21
112
31
43,6
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V horizontu posledních 20 ti let počet obyvatel stoupal, klesal a zase začal stoupat. V roce
2016 a 2014 byl počet obyvatel v obci 164, tj. nejméně za posledních 10 let.
Graf č. 1 - Vývoj počtu obyvatel v obci Starý Vestec v letech 1992-2017

Vývoj počtu obyvatel v obci Starý Vestec
v letech 1971-2017

Počet obyvatel

250
200
150
100
50
0

Rok

Tabulka č. 4 - Počet obyvatel v obci Starý Vestec 2007-2017 (vždy k 31.12.)
Rok
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Počet
obyvatel

191

169

167

175

184

186

185

189

178

164

164

Větší celkový přírůstek za posledních 10 let v obci Starý Vestec byl v roce 2007, v tomto
roce činil celkový přírůstek 34 osob, a to díky migračnímu přírůstku, v následujícím roce
však díky migračnímu přírůstku ubylo 23 obyvatel. V dalších letech byl celkový přírůstek
menší nebo záporný.
Tabulka č. 5 - Přirozený, migrační a celkový přírůstek obyvatelstva v obci Starý Vestec
2007-2017
Rok

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Přírůstek
přirozený

0

1

2

1

-3

0

1

-2

-5

-5

-1

Přírůstek
migrační

34

-23

-4

7

6

2

-2

6

-6

-9

1

Přírůstek
celkový

34

-22

-2

8

3

2

-1

4

-11

-14

0
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2.3.3. Vzdělanostní struktura
Popis vzdělanostní struktury obce Starý Vestec vychází z dat Sčítání lidu, bytů a domů
2011. Novější data nejsou v době zpracování strategického rozvojového plánu z běžných
zdrojů k dispozici.
Nejvíce obyvatel obce Starý Vestec má střední vzdělání bez maturity (40,1 %) a úplné
střední vzdělání s maturitou (27,1 %).
Vysokoškolské vzdělání má 8,4 % obyvatel obce. Základní vzdělání má 18,0 % obyvatel
obce. Vyšší odborné a nástavbové vzdělání má 3,2 %. Vzdělání nebylo zjištěno u 3,2 %
obyvatel.
Tabulka č. 6 - Vzdělanostní struktura obce Starý Vestec podle SLBD 2011
Abs.
%
Obyvatelstvo 15leté a starší
155
100 %

v tom podle stupně
vzdělání

bez vzdělání, základní
vč. neukončeného
vyučení a stř. odborné
bez mat.
úplné střední s
maturitou
vyšší odborné a
nástavbové
vysokoškolské
nezjištěné vzdělání

28

18,0 %

63

40,1 %

42

27,1 %

5
13

3,2 %
8,4 %

5

3,2 %

2.4. Ekonomický potenciál
2.4.1. Ekonomická aktivita obyvatel
Popisu ekonomické aktivity obyvatelstva obce Starý Vestec vychází z dostupných dat
Statistického lexikonu obcí České republiky 2013. Podle tohoto zdroje bylo v obci Starý
Vestec 188 obyvatel, což je údaj, který se liší od uvedených počtů obyvatel v jiných
částech Strategického rozvojového plánu. Důvodem odlišných údajů jsou rozdílné
statistické prameny, které jsou různě aktuální.
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V obci Starý Vestec bylo podle těchto dat celkem 97 ekonomicky aktivních obyvatel, tj.
téměř obyvatel obce (51,6 %), celorepubliková hodnota ekonomicky aktivních obyvatel
v témže období činila 48,7 %.
Ze 97 ekonomicky aktivních obyvatel obce Starý Vestec bylo celkem zaměstnáno 87
obyvatel (tj. celkem 89,7 %). Z obce vyjíždí za prací 43,0 % obyvatel, tato hodnota je
vyšší než hodnota za Českou republiku.
Tabulka č. 7 - Ekonomicky aktivní obyvatelstvo a dojížďka do zaměstnání, 2013
Z toho: zaměstnaní
Ze zaměstnaných:
Ekonomicky aktivní
Počet
Celkem
vyjíždějící za prací
obyvatel
mimo obec
Starý
Vestec
Česká
republika
celkem

188

Abs.

%

Abs.

v%

Abs.

%

97

51,6 %

87

89,7 %

37

43,0 %

48,7 %

4 580 714

90,2 %

1 137 176

24,8 %

10 436 560 5 080 573

2.4.2. Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů
V roce 2015 bylo evidováno v obci Starý Vestec 52 ekonomických subjektů. Nejčastěji
v obci podnikaly fyzické osoby (76,9 % z celkového počtu registrovaných podniků).
Podíl ostatních ekonomických subjektů mezi celkovým počtem subjektů činil 23,1 %.
Tabulka č. 8 - Podnikatelské subjekty v obci Starý Vestec (rok 2017)
Forma organizace
Abs.
%
Státní organizace
Akciové společnosti
Obchodní společnosti
Družstevní organizace
Podnikatelé - fyzické osoby
Svobodná povolání
Ostatní právní formy
Celkem

0
0
8
1
40
1
2
52

0,0 %
0,0 %
15,4 %
1,9 %
76,9 %
1,9 %
3,8 %
100,0 %

Z hlediska převažující ekonomické činnosti působilo v roce 2015 v obci Starý Vestec
nejvíce subjektů v oblasti stavebnictví. Druhým nejčastějším zaměřením v podnikatelské
21
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sféře byl velkoobchod a maloobchod. Na třetí pomyslné příčce nejčastějších činností byl
zpracovatelský průmysl.
Graf č. 2 – Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti v obci Starý Vestec v roce
2017
Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti
v obci Starý Vestec v roce 2017
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod; opravy a…
Zpracovatelský průmysl
Zemědělství, lesnictví, rybářství
Profesní, vědecké a technické činnosti
Nezařazeno
Ostatní činnosti
Doprava a skladování
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Činnosti v oblasti nemovitostí
Ubytování, stravování a pohostinství
0,0%

25,5%
23,5%
15,7%
11,8%
5,9%
3,9%
3,9%
3,9%
2,0%
2,0%
2,0%
5,0%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

V současnosti provozují v obci činnost dvě větší zemědělské firmy a CHOPA, spol.s.r.o.,
zabývající se výrobou kosmetiky a drogistického zboží. Ubytování a stravování zajišťuje
motorest U Slunce a penzion Na Statku.
Tabulka č. 9 - Vybrané ekonomické subjekty v obci Starý Vestec
Názvy
Obsah činnosti
Zemědělsko-obchodní družstvo
Zemědělsko-obchodní družstvo
vlastníků Přerov nad Labem se sídlem
ve Starém Vestci čp.83
ZEMIN s.r.o.
Zemědělská prvovýroba, zejména
pěstování brambor, doplňkově zelí a
květáku.
MARSCH Engineering s.r.o.
Výroba strojních dílů a zařízení,
zakázkové obrábění, opravy
stavebních strojů
CHOPA spol. s r.o.
Výroba kosmetiky a drogerie.
ZEMIN TRANSPORT s. r. o.
Vnitrostátní a mezinárodní doprava.
Penzion Na Statku
Ubytování rodinného typu.
Sbor dobrovolných hasičů Starý Vestec
Spolek.
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Obrázek č. 1 - Penzion na Statku v obci Starý Vestec

2.4.3. Nezaměstnanost a zaměstnanost obyvatel obce
Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel
registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který
vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel
ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované
nezaměstnanosti.
Obec Starý Vestec náleží do Středočeského kraje, okresu Nymburk. Okres Nymburk patří
mezi hospodářsky a průmyslově slabší okresy Středočeského kraje, spolu s okresy
Kutnou Horou a Mělníkem. Okres Nymburk zahrnuje velkou zemědělskou oblast
Polabské nížiny, kde převážně působí zemědělské firmy inzerující pracovní místa s
velkým podílem fyzické (ruční) práce na poli. Jedná se o sezónní práci v zemědělství za
každého počasí, v různých denních intervalech, práci v sobotu a neděli. Firmy podnikající
v této oblasti musí dodržovat a zachovávat časový harmonogram setby, sklizně a
distribuce zemědělských plodin.
Z důvodu situovanosti regionu na rostlinnou výrobu přetrvává již delší období problém
zaměstnanosti právě v zemědělství.
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Podíl nezaměstnaných osob v obci Starý Vestec se liší v období června a prosince (v
období let 2015-2018). V období června je podíl nižší zpravidla nižší než podíl
nezaměstnaných v prosinci téhož roku. Zaměstnanost v oblasti částečně ovlivňuje
sezónnost prací.
Tabulka č. 10 - Nezaměstnanost v obci Starý Vestec

Období
červen 2015
prosinec 2015
červen 2016
prosinec 2016
červen 2017
prosinec 2017
červen 2018
prosinec 2018

Obec Starý Vestec
Dosažitelní
Obyvatelstvo Volná
uchazeči 15-64 15-64
místa
11
131
0
10
131
0
5
123
2
7
123
1
4
112
2
5
112
0
1
112
0
4
112
0

Česká
republika
Podíl
Podíl nezam.
nezam. osob osob
8,4 %
5,2 %
7,6 %
5,4 %
4,1 %
5,2 %
5,7 %
5,1 %
3,6 %
4,0 %
4,5 %
3,8 %
0,9 %
2,9 %
3,6 %
3,1 %

2.5. Podmínky pro zemědělství
Obec Starý Vestec je zemědělskou obcí, obecně je oblast Polabí je proslulá pěstováním
zeleniny a ranných brambor. Obec má katastrální výměru 335 ha v nadmořské výšce nad
188 m n. m., z celkové výměry obce tvoří: 65,4 % orná půda. V obci je procento lesní
půdy 25,9 %, což je sice nadprůměrná lesnatost, ale les je daleko od obce na východě
katastrálního území.
Tabulka č. 11 - Druhy pozemků v obci Starý Vestec, rok 2015
Druh pozemků
(Ha)
Orná půda
232
Chmelnice
0
Vinice
0
Zahrady
4
Ovocné sady
0
Trvalé trávní porosty
0
Zemědělská půda
236
Lesní půda
92
Vodní plochy
3
Zastavěné plochy
7
Ostatní plochy
18
Celková výměra pozemku
355
Koeficient ekologické stability
0,38
24
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2.6. Dopravní a technická infrastruktura
2.6.1. Dopravní infrastruktura
Obcí Starý Vestec prochází silnice II třídy – II/272 a II/611, obec Starý Vestec se nachází
na křižovatce těchto silnici. V blízkosti prochází dálnice D11, u Starého Vestce je i nájezd
na tuto dálnici. V ORP Lysá nad Labem je hlukem z automobilové dopravy nejvíce
zatížena právě obec Starý Vestec.
V současnosti je vydáno stavební povolení na přeložku silnice II/272, která má
nadregionální význam a odvede podstatnou část dopravy mimo území obce. Realizace je
se spoluúčastí obce - obec obstarala pozemky od vlastníků na výstavbu přeložky směnou
za obecní. Investorem bude krajská SÚS.
Z obce je v současné době pravidelné autobusové spojení v rámci Pražské integrované
dopravy do Prahy, Sadské a dále do Poděbrad. Stejně tak lze využít i spojení do Lysé nad
Labem přes Přerov nad Labem a Semice, opačným směrem do Českého Brodu. V Lysé
nad Labem i Českém Brodě, případně Sadské, je možnost návazného vlakového spojení.
Mapa č. 4 – Dopravní infrastruktura v okolí obce Starý Vestec
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2.6.2. Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
V obci Starý Vestec vybudován investorem Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.,
skupinový vodovod s připojením na stávající vodovod v Poříčanech, pro obce Bříství,
Starý Vestec, Semice a Přerov nad Labem, včetně vodovodních přípojek a uveden do
provozu. Na financování se podílely zúčastněné obce v předem stanoveném podílu, za
uhrazený podíl jsou obcím, resp. ještě budou, vydány akcie, Akciové společnosti VaK
Nymburk.

Kanalizace a čistění odpadních vod
V obci Starý Vestec byla vybudována splašková kanalizace. Splašková kanalizace s ČOV
je ve společném vlastnictví obce Bříství a Starý Vestec, v provozu od dubna 2011,
provozovatelem je společnost Stavokomplet s.r.o., Brandýs nad Labem. Vodovod byl
dokončen včetně vodovodních přípojek v roce 2018, investorem a provovzovatelem jsou
Vodovody a Kanalizace, a.s. Nymburk, obec se podílela finančně na výstavbě, za
proinvestované prostředky se stala akcionářem ve výši proinvestovaných prostředků.
Plynofikace
V současné době není obec Starý Vestec plynofikována, plynofikace se ani
nepředpokládá.

2.7. Služby pro obyvatele obce
2.7.1. Bydlení
Starý Vestec nemá příliš zachovanou tradiční urbanistickou strukturu, obec je velmi
ovlivněna silnicemi II. třídy, které se v obci kříží. Místní komunikace prochází celou obcí
– urbanistická struktura je tvořena ulicovým typem vsi.
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V lokalitě "Pod hůrou" je postaveno, resp. před dokončením 9 nových rodinných domů
a v dohledné době zřejmě přibydou další na soukromých parcelách, kde je již provedeno
nezbytné zasíťování a připravuje se dokončení a výstavba pokračování komunikace.
Podle Statistického lexikonu obcí 2013 je v obci Starý Vestec 72 domů, 68 rodinných, 89
bytů a 74 obydlených bytů.

72

68

89

obydlené

celkem

celkem

Obec
Starý Vestec

rodinné

Tabulka č. 12 - Počty domů, bytů v obci Starý Vestec podle Statistického lexikonu obcí
2013
Domy
Byty

74

2.7.2. Školství
V obci Starý Vestec není mateřská ani základní škola. V minulosti děti docházely do
obecné, později základní školy ve Bříství, kde navštěvovaly 1. – 5. třídu, za další školní
docházkou chodily zpravidla do Semic. Většina dětí dnes vykonává základní školní
docházku v Semicích, i když vzhledem k možnostem autobusového spojení využívají i
jiné školy. V Semicích je i možnost umístění dětí do předškolního zařízení.

2.7.3. Zdravotnictví a sociální péče
V obci Starý Vestec není dostupný poskytovatel sociální péče, ani poskytovatel zdravotní
péče.

2.7.4. Občanská vybavenost
Pojem občanská vybavenost zahrnuje vše, co lidé potřebují v místě svého bydliště. Do
tohoto pojmu spadají školy, včetně mateřských, ordinace praktického lékaře a polikliniky,
dále také lékárny, obchody, knihovny a pošty. Dá se říci, že dostupnost občanské
vybavenosti je jedním z faktorů, které jsou podmínkou kvalitního bydlení.
Základní škola se v obci nenachází, ani není plánována její výstavba. Děti dojíždí do
okolních vesnic, především do Lysé nad Labem, Přerovem na Labem a Semic.
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Výstavba dětských hřišť byla dokončena v roce 2012.
V obci Starý Vestec není v současnosti žádné restaurační zařízení, pouze prodejna
provozovaná v režii obce. V obci je penzion. Místnost knihovny se nachází v budově
Obecním úřadu v obci Starý Vestec. V knihovně je dispozici veřejný internet, který je
součástí knihovny.
Občanské vybavení je spádováno především do Lysé nad Labem.
Tabulka č. 13 - Instituce občanské vybavenosti v obci Starý Vestec
Instituce občanské vybavenosti
Výskyt v obci
Pošta

Ne

Škola a mateřská škola

Ne

Zdravotnické zařízení

Ne

Zásahová jednotka SDH

Ano

Restaurace

Ne

Knihovna

Ano

Hřiště

Ano

Hřbitov

Ano

Obrázek č. 2 - Obecní úřad v obci Starý Vestec

28

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Starý Vestec
2019-2029

2.7.5. Informovanost, komunikace a prezentace obce
Obec Starý Vestec poskytuje svým občanům informace několika způsoby: a to pomocí
webových stránek obce http://www.Starý Vestec.cz, úřední deskou.

2.8. Volný čas v obci
Vznik Sboru dobrovolných hasičů ve Starém Vestci je datován rokem 1933, přesněji
16.července 1933, kdy byla svolána první schůze, na které se projednalo založení Sboru
dobrovolných hasičů. Tehdejší sbor se skládal z 15 členů. Schůze se odbývaly většinou v
hostinci u Miškovských nebo v hostinci u bratra Peroutky.
V roce 1934 zakoupil sbor stříkací stroj od firmy Stratílek z Vysokého Mýta. V roce 1936
se konal první hasičský ples v hostinci u Miškovských. Téhož roku sbor čítal 40 členů.
Každoročně probíhaly na hřišti oslavy narození T.G.Masaryka (vztyčení vlajky, čtení
proslovu, zapálení ohňů, hudba). Sbor se zúčastňoval nácvičných župních cvičení,
poplachových cvičení a okrskových cvičení. Pro hasiče byly připravovány různé
přednášky, odebírali časopis Hasičské rozhledy.
V roce 1939 se konala ve Vestci župní přehlídka (sjezd). V tomto roce byly zakoupeny
pro hasiče slavnostní kroje za 1.600 Kč. V meziválečné době byla činnost sboru velmi
malá. Hasičská zbrojnice se začala stavět v roce 1947, dokončena byla v roce 1948, každý
z členů odpracoval 50 hodin zdarma. Roku 1961 se Sbor dobrovolných hasičů podílel na
založení divadelního kroužku spolu se svazem mládeže, následně roku 1962 divadelní
soubor zanikl. V roce 1964 bylo vytvořeno žákovské družstvo požárníků.
V obci Starý Vestec bylo vybudováno dětské hřiště za přispění dotace ze Středočeského
kraje.
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Obrázek č. 3 - Dětské hřiště v obci Starý Vestec

2.9. Cestovní ruch
Obec Starý Vestec do turistické oblasti Střední Čechy - severovýchod - Polabí je součástí
Středočeského kraje a zároveň patří do turistického regionu Okolí Prahy.
Oblast tvoří území zahrnující bývalý okres Nymburk a části okresů Kutná Hora, Kolín,
Praha-východ, Mladá Boleslav a Mělník.
Tato oblast je charakteristická těmito rysy:
•

lázně - Poděbrady, Toušeň;

•

středověké hradby Nymburka, chrám sv.Jiljí a morový sloup v Nymburce, chrám
sv.Bartoloměje v Kolíně, kolínská synagoga a Starý židovský hřbitov;

•

pomník Mistra Jana Husa a děkanský chrám sv.Gotharda v Českém Brodě,
Lipanská mohyla, Poděbradský zámek, zámek v Benátkách nad Jizerou;

•

muzeum lidových staveb v Přerově nad Labem.

Turistickými lákadly jsou zahrady Botanicus a muzeum kamen v Ostré, Skanzen lidové
architektury a muzeum Moto-velo v Přerově nad Labem, vojenské muzeum v Milovicích,
tisíciletá lípa ve Staré Lysé, dostihové závodiště, výstaviště, zámecký park, muzeum
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Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Centrum města Lysá nad Labem je vyhlášeno
městskou památkovou zónou.

2.9.1. Turistické cíle a památky v okolí obce
Ve Starém Vestci nejsou vyhlášeny žádné nemovité kulturní památky. Byly proto
vytipovány architektonicky zajímavé stavby – kaple, hospoda čp. 31, usedlost č. 15 (dům
a stodola), usedlost čp. 11 (špýchar, studna, stírka), usedlost č. 8 (dobře udržovaný
objekt), usedlost čp. 6 (jádro roubené), usedlost čp. 5 (z 1. třetiny 19 stol.).
Kaple sv. Václava je z r. 1861 (obnovena v r. 1993) a pomník padlým v 1. světové válce.
Obcí prochází žlutá turistická značka, která vede od motorestu v Kersku do Přerova nad
Labem, na Přerovskou hůru.
K nejbližším výletům je možné se vydat pěšky jižním směrem od obce, na vyvýšeninu se
zbytky zříceniny kaple Povýšení svatého Kříže z roku 1714, nebo do 3 km vzdáleného
Přerova nad Labem, k prohlídce známého skanzenu (viz podkapitola 2.9).

2.10. Životní prostředí v obci
V katastrálním území obce Starý Vestec se nenachází velkoplošné chráněné území ani
NATURA 2000. Obec leží v blízkosti Polabských hůr, jedná se o cenné přírodní lokality,
zachovalé polabské bílé stráně s teplomilnou vegetací a pozůstatkem řady ohrožených
druhů rostlin a živočichů.
Na katastrálním území se nachází limity ochrany přírody (lokální ÚSES a ochranná zóna
nadregionálního biokoridoru).
•

Kounický potok – významný krajinný prvek, biokoridor BK 4

•

Biokoridor BK 5 – na okraji lesního porostu

•

Biocentrum BC 8

•

Les – vzdálenost 50 m od lesa
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III. STATISTICKÁ ŠETŘENÍ
3.1. Zaměření, organizace a metoda průzkumu
Dotazníkový průzkum v souvislosti se zpracováním Rozvojového plánu obce 2019-2029
byl proveden metodou vyplňování standardizovaných dotazníků občany obce Starý
Vestec.
Tisk a rozdání dotazníků zabezpečovali zástupci obecního úřadu v obci Starý Vestec.
Šetření bylo dobrovolné, anonymní, nebyla uváděna jména a ani adresy dotázaných.
V dotazníku měli občané subjektivně určit, do jakých oblastí by měla obec investovat v
následujících letech. Dotazník obsahoval 14 oblastí rozvoje, které občané hodnotili dle
důležitosti od 1 (nejdůležitější) do 3 (nejméně důležitá).
Z důvodu zachování anonymity občané odevzdávali vyplněné dotazníky do schránky
obecního úřadu. Vyplněné dotazníky byly odevzdávány během dubna 2019.
Celkem bylo odevzdáno 23, vyhodnoceno bylo 20 dotazníků, 3 dotazníky nebylo možné
vyhodnotit z důvodu neúplného vyplnění respondenty.

3.2. Výsledky průzkumu
Průzkumu se zúčastnilo 45 % žen a 54 % mužů. Průzkumu se zúčastnilo 80 %
respondentů se středoškolským vzděláním, 10 % dotazovaných s vysokoškolským
vzděláním a 10 % se základním vzděláním. Z hlediska věkové kategorie se zúčastnilo
nejvíce respondentů ve věkové kategorii od 25 do 50 let (55 %), dále věkové kategorii
nad 50 let (45 %).

Priority rozvoje obce
Pro každou z 14 rozvojových oblastí se zvlášť sčítaly body dle subjektivních preferencí
každého občana. Považoval-li občan danou oblast za nejdůležitější, ohodnotil ji číslem 1
a daná oblast rozvoje získala tedy 1 bod, pokud ji považoval za nejméně důležitou,
ohodnotil ji číslem 3 a oblast získala 3 body.
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Z hlediska priorit obce se ukázaly jako nejnaléhavější: místní komunikace (23 bodů),
investice do infrastruktury (29 bodů), podpora hasičů (30 bodů), podpora životního
prostředí (32 bodů).
Dále byla pro účastníky výzkumu důležitá: podpora kultury (38 bodů), rozvoj sociální
sféry (40 bodů), investice do veřejného prostoru (42 bodů), rozvoj cestovního ruchu,
podpora sportovních aktivit (každá z oblastí 43 bodů), činnost místní knihovny, péče o
sakrální stavby, veřejné budovy (46 bodů), podpora zaměstnanosti (každá z oblastí 49
bodů), podpora místních spolků (50 bodů).
Graf č. 3 - Priority rozvoje obce podle občanů - účastníků průzkumu
Priority rozvoje obce podle občanů - účastníků průzkumu
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Graf č. 4 - Priority investic rozvoje obce podle vzdělání
Priority investic rozvoje obce podle vzdělání respondentů
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Graf č. 5 - Priority rozvoje obce podle vzdělání respondentů průzkumu
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Textové poznámky:
•

„Opravy místních komunikací – hlavně Slatina.“

•

„Nutno zkoordinovat silnice a obrubníky.“

•

„Omezení kamionové dopravy.“

•

„Upravit, zrenovovat chodníky.“

•

„Propojení/výstavba cyklostezka Horní Počernice – Poděbrady.“

•

„Hřbitov by potřeboval více péče.“

Shrnutí poznatků průzkumu
Tabulka „Pořadí priorit občanů podle průzkumu“ obsahuje pořadí priorit a oblasti priorit
na základě číselného ohodnocení oblastí respondenty průzkumu. Textová část dotazníků
pak umožnila doplnit další připomínky respondentů, upřesnit některá přání dotazovaných
občanů. Připomínky respondentů v textové části pak přinesly další podněty.
Tabulka č. 14 - Pořadí priorit rozvoje obce
Pořadí
priority Priorita
1
Místní komunikace
2
Investice do infrastruktury
3
Podpora hasičů
4
Podpora životního prostředí
5
Podpora kultury
6
Rozvoj sociální sféry
7
Investice do veřejného prostranství
8
Podpora sportovních aktivit
9
Rozvoj cestovního ruchu
10
Veřejné budovy
11
Péče o sakrální stavby
12
Činnost místní knihovny
13
Podpora zaměstnanosti
14
Podpora místních spolků
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IV. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE
Strategická vize rozvoje obce Starý Vestec popisuje základní strategickou orientaci obce,
deklarující, čeho chce obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu (tj.
do roku 2029) dosáhnout.
Vize obce může vycházet z polohy obce, která leží v relativně malé vzdálenosti od města
Prahy. Obec Starý Vestec se nachází v oblasti Středního Polabí, je zemědělskou obcí.
Obec leží v blízkosti Polabských hůr, jedná se o cenné přírodní lokality. Obec je zapojena
do mikroregionu Polabí a místní akční skupiny MAS Polabí, o.p.s.. Novodobá historie
obce je spojena s jejím rozvojem, V lokalitě "Pod hůrou" je postaveno, resp. před
dokončením 9 nových rodinných domů.

Vize:
Obec Starý Vestec – obec spojující dostupnost metropole Prahy s výhodami
venkovského stylu životu ve Středním Polabí, v blízkosti Polabských hůr.

Obec

nabízející možnosti bydlení v souvislosti s rozvojem infrastruktury a občanské
vybavenosti obce.

Priority rozvoje obce se budou týkat především infrastruktury obce, občanské
vybavenosti, podpory cestovního ruchu, podpory Sboru dobrovolných hasičů.

36

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Starý Vestec
2019-2029

4.1. SWOT analýza
Tabulka č. 15 - SWOT analýza
Silné stránky

•
•
•
•
•
•

Slabé stránky

Umístění v rámci Středočeského
kraje (centrální poloha v rámci
České republiky).
Malebné prostředí ve Středočeském
kraji. Zajímavé přírodní a historické
lokality v obci a jejím okolí.
Dopravní dostupnost.
Pracovní příležitosti v Praze, a v
blízkých dopravně přístupných
městech.
Zemědělská oblast - pěstování
zeleniny.
Infrastruktura v obci – splašková
kanalizace a vodovod.
Příležitosti

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Hluk z automobilové dopravy.
Místní komunikace.
Chybějící cyklostezky.
Zaměstnanost ovlivněná
sezónností zemědělství.

Rizika

Vzájemná výpomoc obcí.
Rozvoj společných služeb pro
obyvatele obce.
Rozvoj bydlení a podpora mladých
lidí.
Zachování tradičního rázu obce.
Realizace přeložky silnice II/272
mimo obec.
Výstavba cyklostezek.
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4.2. Cíle a priority
Při zpracování této rozvojové strategie byl stanoven hlavní cíl rozvoje obce, který
odpovídá výše uvedené strategické vizi.
Globální cíl je v souladu s celostátním pohledem na danou obec, charakterizuje výchozí
situaci.
A je stanoven takto:
Obec Starý Vestec – obec pro spokojený život a budování zázemí pro rodinu
v zázemí města Lysá nad Labem, s dobrým dopravním spojením s hlavním městem
Prahou. Klidné prostředí pro život, bydlení, pracovní a volnočasové možnosti.
Cíle jednotlivých oblastí byly navrženy především s přihlédnutím k následujícím
stanoviskům:
•

současný profil regionu

•

strategická vize regionu

•

globální cíle regionu

•

SWOT analýzy

•

výsledky průzkumu názorů občanů

•

aktuální problémy obce

•

aktuální návrhy samosprávy obce

Na globální cíl navazují strategické cíle, které se pak rozpadají do prioritních rozvojových
os. Z tohoto je zřejmá provázanost a zpětná vazba na splnění předem stanoveného
globálního cíle.
Strategické cíle představují ukazatel pro rozvoj dané obce a informace o stavu, kterého
by mělo být dosaženo realizací navržených rozvojových aktivit. Strategické cíle se
odvozují od vizí oblastí, globálního cíle a výsledků SWOT analýz.
Stanovení strategických cílů navazuje na výběr kritických oblastí a tvoří základ pro
přijímání rozhodnutí o opatřeních a rozvojových aktivitách.
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Strategický cílem obce Starý Vestec je rozvíjet její potenciál.
Strategické cíle:
•

Infrastruktura obce.

•

Občanská vybavenost.

•

Podpora spolkového a komunitního života.

•

Rozvoj a podpora turistické infrastruktury a nabídky doplňkových služeb včetně
volnočasových aktivit.

Základní myšlenkou Strategického plánu rozvoje obce je usilovat o zkvalitnění života v
obci s ohledem na různé potřeby obyvatel, s ohledem na životní prostředí a udržitelný
rozvoj technické infrastruktury. Dále rozvoj a podpora drobného podnikání, rozvoj
občanské vybavenosti.
Z tohoto cíle vyplynuly priority a opatření naplňující vizi. Jedná se o typické oblasti, které
jsou zpravidla identifikovány a řešeny v regionech jako hlavní články jejich strategií.
Prioritní oblasti rozvoje konkretizují střednědobé úkoly rozvoje dané oblasti. Navržené
prioritní oblasti rozvoje by měly být výstižné (logické provázání se strategickými cíli),
výběrové (koncentrace na danou oblast), provázané (zajištění synergetického efektu) a
adresné (přesně stanovené, kdo bude garantem a realizátorem).
Zde přikládáme výčet prioritních oblastí rozvoje a dále následuje bližší popis prioritních
oblastí rozvoje:
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Tabulka č. 16 - Prioritní oblasti rozvoje v obci
PRIORITA 1.
Infrastruktura obce

1.1 Výstavba a oprava místních komunikací
1.2 Výstavba chodníků
1.3 Výstavba či rekonstrukce veřejného osvětlení
1.4 Rekonstrukce dešťové kanalizace
1.5 Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek
1.6 Rozšíření inženýrských sítí

PRIORITA 2.
Občanská vybavenost
PRIORITA 3.

2.1 Zateplení a fasády obecních budov
2.2 Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby
3.1 Informační a orientační systém obce

Turistický ruch
PRIORITA 4.

4.1 Podpora Sboru dobrovolných hasičů

Spolkový a komunitní
život

PRIORITA 1. Infrastruktura obce
Strategický cíl: vybudování místních komunikací a zlepšení technické infrastruktury v
obci. Předmětem tohoto záměru je rekonstrukce a modernizace místních komunikací
včetně dobudování systémů komunikací určených pro pěší přesun obyvatel a návštěvníků
obce (chodníků).
PRIORITA 1.1: Výstavba a oprava místních komunikací

Popis priority 1.1 – Výstavba a oprava místních komunikací:
Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba a oprava místních komunikací. Toto opatření
povede ke zlepšení dopravní situace v obci, udržení možností vyjížďky obyvatel z obce
za prací, školními povinnosti atd.
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U výstavby místních komunikací se jedná o dokončení, včetně VO (PD, SP platné).
Návazná komunikace je ve fázi přípravy projektové dokumentace, vč. odvodnění a VO.
Pro oprava místních komunikací je připravována dotační žádost.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.1:
•

Projektové práce

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

•

Kolaudace

•

Provoz

Opatření výstavba místních komunikací bude realizováno v roce 2019, návazná
komunikace bude realizována v letech 2019-2020. Oprava místních komunikací bude
realizována v roce 2019.

PRIORITA 1.2: Výstavba chodníků
Popis priority 1.2: Výstavba místních chodníků
Cílem v rámci tohoto opatření je zlepšení stavu místních chodníků, jejich oprava,
rekonstrukce a vybudování chodníků. Toto opatření povede ke zlepšení dopravní situace
v obci, zvýšení bezpečnosti chodců v obci a ke zlepšení celkového vzhledu obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.2:
•

Projektové práce (záměr)

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru
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•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

•

Kolaudace

•

Provoz

Opatření bude realizováno v roce 2020-2023.

PRIORITA 1.3: Výstavba či rekonstrukce veřejného osvětlení
Popis priority 1.3: Výstavba či rekonstrukce veřejného osvětlení
Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba či rekonstrukce veřejného osvětlení. Toto
opatření povede k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu, k ochraně veřejného
a soukromého majetku, k dobré orientaci v obci.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1. 3:
•

Projektové práce (záměr)

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

•

Kolaudace

•

Provoz

Opatření bude realizováno v roce 2022-2023.
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PRIORITA 1.4: Rekonstrukce dešťové kanalizace
Popis priority 1.4 – Rekonstrukce dešťové kanalizace
Cílem v rámci tohoto opatření je rekonstrukce dešťové kanalizace v obci. Kanalizace je
důležitým článkem v infrastruktuře obce, kterým se zvýší kultura bydlení a zlepší se
životní prostředí v daném území.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.4:
•

Projektové práce (záměr)

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Kolaudace

•

Provoz

Opatření bude realizováno v roce 2022-2023.

PRIORITA 1.5: Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek
Popis priority 1.5: Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek
Cílem v rámci tohoto opatření je rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek vč.
nástupních ostrůvků. Toto opatření povede k většímu komfortu cestujících veřejnou
dopravou. Obyvatelstvo obce je závislé na dojížďce do zaměstnání, ale také za občanskou
vybaveností.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.5.
•

Projektové práce (záměr)

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik
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•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

•

Kolaudace

•

Provoz

Opatření bude realizováno v roce 2023-2024.

PRIORITA 1.6: Rozšíření inženýrských sítí
Popis priority 1.6: Rozšíření inženýrských sítí
V rámci tohoto opatření je rozšíření inženýrských sítí. Provádění inženýrských sítí patří
k zásadním požadavkům na přípravu stavebních parcel před samotným započetím prodeje
pozemků.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.6:
•

Projektové práce

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Pokládka inženýrských sítí

•

Vybudování komunikací

•

Výběr zhotovitele a dozoru

Opatření bude realizováno dle potřeby.
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PRIORITA 2. Občanská vybavenost
Strategický cíl:
Cílem tohoto opatření je zkvalitnit podmínky pro bydlení místních obyvatel, přilákat
mladé lidi do obce, zkvalitnit a rozšířit nabídku občanské vybavenosti tak, aby byly
zlepšeny životní podmínky obyvatel v obci.
PRIORITA 2.1: Zateplení a fasády obecních budov
Popis priority 2.1: Zateplení a fasády obecních budov
V rámci této priority je cílem zlepšení stavu obecních budov, zateplení a fasád. Konkrétně
v rámci opatření bude zateplena a opravena fasáda prodejny. Toto opatření povede
k snížení energetických nároků na vytápění objektu, zlepšení tepelně-technických
vlastností obvodových stěn - díky zateplení fasády, zvýšení ochrany nosných konstrukcí
objektu, snížení nepříznivého zatížení životního prostředí, zlepšení mikroklimatu
v místnostech zateplených objektů, zlepšení estetického vzhledu objektu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.1:
•

Projektové práce (záměr)

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Kolaudace

Opatření bude realizováno v roce 2022.

PRIORITA 2.2: Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby
V rámci tohoto opatření je cílem průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby.
Konkrétně v rámci opatření bude opravena kaple sv. Václava. Toto opatření povede k
obnově a zachování historických a drobných sakrálních staveb na území obce.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.2:
•

Projektové práce (záměr)

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Kolaudace

Opatření bude realizováno v roce 2020.

PRIORITA 3. Turistický ruch
Strategický cíl: Rozvoj turistického potencionálu obce s důrazem na rozvoj atraktivit,
související infrastruktury a doplňkových služeb.
PRIORITA 3. 1: Informační a orientační systém obce
Popis priority 3.1: Informační a orientační systém obce
Cílem tohoto opatření je informační a orientační systém obce. Smyslem opatření je zvýšit
informovanost jak pro obyvatele obce, tak i pro návštěvníky obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.1:
•

Výběr dodavatele

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Napojení obce na informační systémy

Opatření bude realizováno výhledově, předpokládaný rok realizace je 2024.

PRIORITA 4. Spolkový a komunitní život
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Strategický cíl: Cíl napomáhá vnímání obce jako území pro radostný a spokojený život,
atraktivní pro mladé rodiny. Dává prostor se zapojit do života v komunitě. Udržení a
rozvoj spolkového a komunitního života vede k posílení lokální identity prostřednictvím
spolupráce místních lidí a práce s dětmi a mládeží. Pro vědomí lokální identity je důležité
formování vztahu k určitému místu se zvláštním zřetelem na děti a mládež. Spolky obce
a neziskové organizace podílejí na většinovém společenském a kulturním dění v obci,
jejich činnost má mezigenerační kontinuitu.
PRIORITA 4.1: Podpora Sboru dobrovolných hasičů
Popis priority 4.1: Podpora Sboru dobrovolných hasičů
Cílem této priority je odpovídající podpora Sborů dobrovolných hasičů (na spolkovou
činnost mimo rozpočtové náklady). Činnost místního hasičského sboru, stejně jako v
ostatních obcí, je v obci velmi významná. Na činnosti sboru závisí jak ochrana zdraví a
majetku místního obyvatelstva, tak i kulturní osvěta v obci.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.1:
•

Finanční podpora

•

Podpora propagace činnosti

•

Vytváření vhodného prostředí pro činnost

Dobrovolný hasičský sbor bude podporován trvale v letech 2019-2023.
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V. MONITOROVACÍ UKAZATELE
Monitorovací ukazatele vyjadřují naplnění Strategického plánu (globálního cíle a
strategických cílů). Zvolené ukazatele naplňují efektivitu realizace dílčích opatření a
projektů a propojenost souvisejících aktivit. Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude
vypovídat o rozvoji obce a naplňování zvolené strategie. V průběhu naplňování
monitorovacích ukazatelů se může ukázat, že dané ukazatele se nedaří realizací zvolených
aktivit naplnit. V této chvíli je nutné uvažovat o úpravě či změně v rámci naplňování
Strategického plánu a to prostřednictvím aktualizace Strategického plánu.
Monitorovací ukazatele budou navrženy až po schválení navržených strategických cílů
Zastupitelstvem obce.
Zpracování Strategického plánu obce Starý Vestec má potřebu střednědobého
programování při využívání různých dotačních titulů. Daná potřeba zdůrazňuje princip
integrovaného přístupu k řešení problémů (průřez aktivit, víceoborové zaměření
projektů). Proces postupného naplňování Strategického plánu se nazývá „implementace“.

VI. IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO
ROZVOJOVÉHO PLÁNU
Implementace je složitým a dlouhodobým procesem, který je závislý na těchto faktorech:
-

politické vůli a otevřenosti vedení obce,

-

jasných pravidel při naplňování Strategického plánu,

-

organizační struktuře,

-

komunikaci, informovanosti a propagaci,

-

kontrole,

-

zpětné vazbě a dalších specifických faktorů.

Financování dílčích projektů je považováno vždy za klíčový problém v celém
rozvojovém procesu. Praxe a zkušenosti však ukazují, že významným faktorem k
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naplňování Strategického plánu je promyšlenost, funkčnost celého systému a personální
zajištění. Měl by být zaveden průhledný systém nakládání s veřejnými prostředky, se
kterými nakládají důvěryhodní lidé. Jinak dochází ke kritice a zpochybňování účelnosti a
efektivity vynakládaných finančních prostředků, což může být předmětem i různých
sporů a diskuzí.
U většiny podporovaných projektů se předpokládá společné financování schválených
projektů. Tím je myšleno kofinancování z rozpočtu obce, v některých případech doplněné
o finanční podporu z jiných zdrojů (krajské dotace či dotace z EU). Předpokládá se, že
se realizátoři budou ucházet o spolufinancování z různých finančních zdrojů (např. kraj,
stát, EU či jiné).
Tím bude naplňován princip doplňkovosti „adicionality“, což znamená, že se finanční
prostředky vynakládané z krajského, státního nebo EU rozpočtu budou doplňovat, nikoliv
nahrazovat vlastní finanční prostředky na rozvoj obce.
Dále je doporučen princip koncentrace, který navrhuje cílené soustředění finančních
prostředků jen pro nejproblémovější oblasti rozvoje, aby nedocházelo k jejich
rozmělňování do velkého množství malých projektů do různých oblastí.
Jednotlivá opatření Strategického plánu tak, jak jsou popsána pro příslušné kritické
oblasti, jsou vzájemně propojena a při jejich realizaci musí být s tímto počítáno.
Strategický plán je celek, který přinese výsledek pouze v případě, že budou rozhodující
instituce a vlivní jednotlivci obce a regionu spolupracovat a svoje dílčí činnosti vzájemně
propojovat a podporovat. Koordinace činností bude významnou součástí procesu
implementace.
-

Monitoring implementace a komunikace s okolím

Proces strategického plánování vyvolává určitou potřebu vyhodnocování toho, co má být
dosaženo s porovnáním skutečně dosažených výsledků s Plánem. Tomuto procesu se
obecně říká Monitoring. Monitorováním je také označováno průběžné hodnocení plnění
Strategického plánu dle stanovených pravidel. Především se hodnotí finanční a fyzické
ukazatele, kvalita a kvantita odvedené práce, hospodářské a sociální dopady, vliv
projektů na životní prostředí, kvalitu života apod. O dílčích výsledcích je informováno
Zastupitelstvo obce. V případě potřeby se provádí operativní změny při realizaci projektů
či dokonce úprava celého nastaveného systému.
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Smyslem celého monitoringu je sledování naplňování Strategického plánu a jeho cílů. Je
nutné monitorovat, zda realizace konkrétních projektů přináší přímý vliv na žádané
změny v rozvoji města a či je vhodné přehodnotit zvolenou cestu prostřednictvím
aktualizace Strategického plánu a přitom zvolit jinou cestu rozvoje.
Součástí celého systému je efektivní komunikace a vzájemná informovanost mezi
jednotlivými organizačními složkami uvnitř i vně systému. Jde o dlouhodobý proces,
který si vyžaduje odbornou péči a politickou vůli vrcholných představitelů obce a
začleněných organizací. Do této oblasti spadá i neustálá komunikace s krajem, státními
úřady a ostatními subjekty jak uvnitř, tak i vně regionu. V tomto smyslu se jedná o
organizace a podniky v zájmové sféře obce.
Patří sem také neustálá propagace a prezentace Programu rozvoje, osvěta široké
veřejnosti a snaha o získání přízně a spolupráce veřejnosti při rozvoji obce.
Tímto bude naplňován princip partnerství, který zdůrazňuje aktivní spolupráci
rozhodujících institucí v regionu. Pro efektivní partnerství je potřebné splnit řadu
podmínek, ke kterým patří odborná a morální úroveň partnerů, vzájemný respekt a ochota
ke kompromisním řešením. Ceněna je spolupráce veřejného a soukromého sektoru při
řešení problémů ve společně užívaném území.

6.1. Vzor projektového listu
Pro identifikaci rozvojových projektů je navržen projektový list, který je závazně
používán pro všechny rozvojové projekty obce. Bude používán jako závazný dokument
v celém projektovém cyklu, zahrnující fázi přípravy, realizace, monitoringu a kontroly.
Níže předkládáme „vzor projektového listu“. V projektovém listu budou zaznamenány
údaje k dílčímu projektu.
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6.1.1. Projektový list
Tabulka č. 17 - Vzor projektového listu

Karta projektu č.1
Název projektu:
Obec Starý Vestec

Investor / nositel projektu
Odpovědná osoba
Zařazení projektu do SP
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy
projektu)

Připravenost projektu
Investiční záměr
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů
Předpokládaná doba realizace
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

VII. NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ
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7.1. Financování a schopnost realizovat rozvojové projekty
Základní ekonomický axiom, že vždy bude existovat více potřeb a přání než zdrojů k
jejich naplňování, platí i v regionálním rozvoji. K získání reálnějších představ o
možnostech daného území, resp. jeho správy (vedení managementu), může dobře
posloužit analýza finančních možností. Ta se může skládat z analýzy rozpočtu obce,
identifikace běžných a investičních výdajů v minulosti a naplánované budoucnosti a
identifikace volných prostředků. Dále je třeba posoudit schopnost obcí sdružovat
prostředky (v rámci mikroregionu). V zásadě je cílem identifikovat vlastní zdroje
použitelné na financování nebo kofinancování rozvojových projektů. Následně je třeba
provést analýzu ostatních vnějších zdrojů financování, tedy možnosti, kde lze vratné nebo
nevratné prostředky na rozvojové aktivity získat. V zásadě platí, že donor určuje pravidla
použití svěřených fondů, a proto i pravidla financování mohou mít vliv na škálu
realizovatelných činností.
V neposlední řadě jde o posouzení vlastních schopností řízení rozvojových aktivit. Na
jedné straně totiž stojí schopnost přicházet s inovativními projekty a úspěšně se ucházet
o rozvojové fondy, ale na druhé straně stojí schopnost projektového managementu, tedy
řízení projektů tak, aby bylo dosaženo naplánovaných výstupů, a aby výsledky
naplňovaly původní očekávání.

7.2. Základní možnosti podpor
7.2.1. Programy pro programové období 2014-2020
Pro programové období 2014-2020 jsou připraveny nové programy, které budou
spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces
přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.
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Graf č. 6 - Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020

Národní operační programy
1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený
Ministerstvem průmyslu a obchodu;
2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy;
3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní
rozvoj;
7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města
Prahy;
8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;
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Programy přeshraniční spolupráce
1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
2. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro
místní rozvoj;
5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020,
koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce
1. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením
vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III
6. Program URBACT III
Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na
národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových
priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně
zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly
podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze
strany partnerů.
Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními
partnery regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci
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neziskového sektoru. Koordinací přípravy programových dokumentů jak na úrovni ČR,
tak i EU bylo usnesením vlády č. 650 ze dne 31. srpna 2011

pověřeno Ministerstvo

pro místní rozvoj ČR.

7.3. Doplňkové možnosti
V předchozí kapitole jsou uvedeny možnosti dotačních titulů a podpor na léta 2016 -2025,
převážně z prostředků Evropského společenství.
Obec Starý Vestec má možnost využít také řadu menších programů pod záštitou
ministerstev České republiky, které vyhlašují dotace vázané na konkrétní oblast podpory.
Tyto programy jsou vyhlašovány průběžně a řeší aktuální potřeby obcí v daných letech.
Dnes jsou k dispozici také odborné poradenské vyhledavače, kde podle předmětu podpory
nebo podle žadatele okamžitě vyhledá vyhlášený program. Mezi nejznámější např.
www.edotace.cz, www.mmr.cz odkaz na fondy EU (webový portál o fondech
financovaných z Evropské unie).
Důležitým zdrojem finančních zdrojů mohou být také mnohá partnerství v národních
projektech a v projektech větších měst. Tyto projekty mohou také přinést obci pomoc pro
určitou cílovou skupinu obyvatel ve obci Starý Vestec.
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VIII. DATABÁZE PROJEKTŮ
Databáze projektů tvoří samostatně svázanou část, jelikož se jedná o „živý
materiál“, který bude průběžně doplňován a aktualizován v závislosti na požadavcích
jednotlivých členů samosprávy obce.
Tabulka č. 18 - Databáze projektů
ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU

INVESTIČNÍ NÁKLADY
ANO NE
V KČ

PRIORITA

Výstavba místních
komunikací
Návazná komunikace ve
fázi přípravy PD, vč.
Odvodnění a VO

1.630 tis. Kč

03

Oprava místních
komunikací

2.500 tis. Kč

04

Výstavba chodníků

2.500 tis. Kč

05

Výstavba či rekonstrukce
veřejného osvětlení

960 tis. Kč

06

Rekonstrukce dešťové
kanalizace

2.500 tis. Kč

07

Rekonstrukce a výstavba
autobusových zastávek

1.000 tis. Kč

08

Rozšíření inženýrských sítí

09

Zateplení a fasády
obecních budov - prodejna

1.000 tis. Kč

010

Průběžná péče o historické
a drobné sakrální stavy –
Kaple sv. Václava

150 tis. Kč

011

Informační a orientační
systém obce

012

Podpora
Sboru
dobrovolných hasičů

Priorita 3
Turistický
ruch
15 tis. Kč ročně Priorita 4
Spolkový a
komunitní
život

01
02

2.450 tis. Kč
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Informace z webových stránek:
www.epusa.cz – elektronický portál územních samospráv
www.risy.cz – regionální informační servis
http://rekos.psp.cz/ - Registr komunálních symbolů
www.czso.cz – Oficiální stránky Českého statistického úřadu
http://portal.mpsv.cz - Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí
http://aplikace.mvcr.cz/ - Aplikace ministerstva vnitra Adresy v České republice
https://www.google.cz/maps/ - Mapy Google umožňují vyhledat místní firmy, zobrazit
mapy a najít trasy
www.mapy.cz – Mapy Seznam.cz
http://geoportal.jsdi.cz/ - Silniční a dálniční síť ČR k 1. 1. 2016
www.ziveobce.cz – Katalog firem v obcích
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares - aplikace ARES Ministerstva financí
http://www.staryvestec.cz – Oficiální stránky obce Starý Vestec
http://www.mesto-nymburk.cz/ - Oficiální stránky města Nymburk
www.mestolysa.cz – Oficiální stránky města Lysá nad Labem
https://www.kr-stredocesky.cz/ - Oficiální stránky Středočeského kraje
http://www.mikroregionpolabi.cz/ Oficiální stránky mikroregionu Polabí
https://www.maspolabi.cz/– Oficiální stránky MAS Polabí
http://www.zemin.cz/ - Oficiální stránky firmy ZEMIN s.r.o.
http://www.marsch.cz/ - Oficiální stránky MARSCH Engineering s.r.o.
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http://www.chopa.cz/ - Oficiální stránky CHOPA spol.s.r.o.
http://www.zemintransport.cz/ - Oficiální stránky ZEMIN TRANSPORT s.r.o.
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