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Rozšiřování obce, územní plán 

Většina respondentů se vyslovila pro omezení územního rozvoje obce, pokud nějaká další zástavba, 
pak individuální výstavba rodinných domů. 

Současně s rozvojem obce je nutné doplňovat občanskou vybavenost, aby její kapacita nezaostávala 
za potřebami obce. 

Další jednotlivci upozorňovali na potřebu zachovat zemědělskou půdu a na využití objektu vepřína 
(kravína) pro jiný účel (fitcentrum apod.). 

 

Hospodaření obce 

Základním úkolem je zlikvidovat dluhy. Většina by to akceptovala i za cenu rozšíření skládky, jen 
ojediněle doporučuje za každou cenu hledat jiné finanční zdroje. 

Jednotlivci doporučují orientovat se na získávání prostředků z evropských fondů, vytěžit něco 
z kulturního dědictví (A. Dvořák, zámek). 

Jeden občan poukazuje na údajně drahý aparát obce. 

 

Doprava a ostatní infrastruktura 

K této oblasti bylo jednoznačně nejvíc připomínek, napsal k ní něco skoro každý respondent. 

Většina lidí zdůrazňuje špatný stav komunikací a chodníků (jeden dokonce i nově vybudované ulice 
Nádražní). Nejčastěji zmiňován stav silnice Lešany – Olovnice, ale obecně komunikace v obci. 

Několik lidí (většinou se podepsali) upozornili na špatné spojení Lešan – není autobusová zastávka, 
chybí propojení Lešany – Nelahozeves pro pěší, obyvatelé Lešan nemají dobré spojení na Kralupy 
(jeden doporučuje kyvadlovou dopravu Kralupy nad Vltavou – Lešany). 

Některé vlaky nemají napojení v Kralupech (18.40 z Prahy), napojení z Kralup ve směru na Prahu 
chybí vlakům v 7.30 a 19.30.  

Další doporučují omezit průjezd obcí, anebo omezit rychlost při průjezdu Lešany na 30 km/h. 

Obavy z rostoucí dopravní zátěže při rozšiřování skládky. 

Zvyšování komunikace Velvarská, údajně o metr za dobu, co tam žije (65 let). 

Špatné dopravní značení (zrcadlo z Nádražní do Zagarolské). 

 

Kultura, sport a ostatní volnočasové aktivity 

Nejčastěji je zmiňován nedostatek dětských hřišť (jeden zmínil výslovně Lešany), dále chybí 
fitcentrum. 

 

Školství 

Většina konstatuje dobrý stav a fungování školských zařízení, jen upozorňují na potřebu kapacitu 
rozšiřovat při růstu počtu obyvatel obce. 

 

Skládky, nakládání s odpady 

Skládka Uhy a její rozšiřování je zmiňována spíše okrajově, jako potenciální zdroj financí pro obec. 
Hlas proti je ze všech jen jeden 

Zásadním nedostatkem je nedokončená kanalizace (uvádí více lidí). 

Několik lidí poukazuje na absenci možnosti likvidovat bioodpad (kompostárna) a velkoobjemový odpad 
(sběrný dvůr). 

 Existence černých skládek a spalování odpadů nevyhovujícím způsobem 

 

Ostatní poznámky 

Připojit Miřejovice. 

Škody způsobené jízdou čtyřkolek. 

Nedělní klid. 

 



 

 


