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Strategický plán rozvoje obce Lety pro období 2013-2020

Vize rozvoje obce Lety:
Udržení pozice příjemného místa pro život v atraktivní přírodní lokalitě v blízkosti
metropole České republiky.

Shrnutí – hlavní priority rozvoje obce v období 2013 – 2020
1, Výkupy pozemků ulic a veřejných prostranství od občanů a od státu (opatření ve 4.9)
2, Opravy místních komunikací (celá priorita 4.1)
3, Vybudování vodovodu v oblasti okolo Berounky, která je závislá na studních (opatření ve 4.8)
4, Vybudování kruhového objezdu při křížení silnic II/115 a II/116 (opatření ve 4.3)
5, Dopravní značení v obci (opatření ve 4.3)
6, Komplexní řešení zklidnění dopravy na komunikaci Pražská (bezpečnější přechody pro chodce,
bezpečnější zastávky, semafory a radary) (opatření ve 4.3)
7, Zpomalení dopravy u obytných domů v Karlštejnské (opatření ve 4.3)
8, Protipovodňová opatření (celá priorita 4.10)
9, Rozšíření mateřské školy (celá priorita 4.4)
10, Rekonstrukce sociálního zařízení na hřišti FK Lety (opatření ve 4.2)

Doporučení
1, Vzhledem k naplnění kapacit infrastruktury (vodovod, kanalizace, MŠ, dopravní obslužnost) lze
obci Lety doporučit při přípravách a schvalování územně plánovací dokumentace nerozšiřovat již
více zastavitelná území.
2, Více se zaměřit na doplnění současného vybavení obce při dnešním počtu obyvatel.
3, Další prioritou obce by mělo být oslovování obyvatel, aby se hlásili k trvalému pobytu v obci.
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1. Úvod
Obec Lety1 je úspěšně se rozvíjející obec v okresu Praha-západ nacházející se 27 kilometrů
jihozápadně od centra Prahy. Lety jsou součástí svazku obcí Dolní Berounka, jehož atraktivitu
nejlépe dokumentuje trvalý příliv nových obyvatel, zejména mladých rodin. V posledním období
realizovala obec řadu projektů, které vedly k dalšímu zkvalitnění života a pohodlí jeho občanů. Jedná
se např. o výstavbu mateřské školy a vybavení jejího hřiště, rekonstrukci knihovny, nákup techniky
pro separaci bioodpadu. Vedení obce připravilo nebo zvažuje v tomto směru další investiční záměry,
k jejichž provedení však nedisponuje dostatkem vlastních prostředků, což se týká mj. projektů
zlepšení kvality místních komunikací.
Cílem tohoto dokumentu (Strategického plánu rozvoje obce Lety) je proto vytýčit zásadní
strategické priority pro střednědobé období (2013 – 2020), které budou pro rozvoj obce největším
přínosem. Strategický plán však pracuje i s cíli dlouhodobějšími a v každé z relevantních oblastí
vyjmenovává potenciální investice (s výhledem až po roce 2020). Existence strategického plánu je
nezbytná pro zvýšení možností na získání dotací z evropských i národních fondů, ale i jako základní
referenční rámec pro stanovení konkrétních rozvojových projektů. Strategický plán poslouží zároveň
ke zlepšení komunikace vedení obce s veřejností a místními podnikateli, a tím i ke zvýšení
informovanosti těchto skupin o záměrech obce, které se jich bezprostředně dotýkají.
Strategický plán vychází z celostátních rozvojových dokumentů jako Národní rozvojový plán a
Strategie regionálního rozvoje a je v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Středočeského
kraje a se Strategií rozvoje svazku obcí Dolní Berounka. Tento dokument byl připraven ve spolupráci
obce Lety s odborným konzultantem Mgr. Lubošem Janákem (www.czechpm.cz), specializujícím se
na tvorbu municipálních a regionálních rozvojových dokumentů. Mgr. Luboš Janák realizoval za
účelem zisku potřebných informací celoobecní dotazníkové šetření formou tištěného časopisu
DOBNET i dalších dotazníků distribuovaného mezi občany. Dále konzultant přímo komunikoval
s občany obce Lety (Jiří Vondráček, Mgr. Zuzana Tomášová Kalábová, Ing. Michal Krička, Mgr. Darina
Kričková, RNDr. Blahoslav Brožek, Ing. Barbora Tesařová a Mgr. Petra Vráblíková), se kterými probíral
jednotlivé varianty strategického plánu a dílčí investiční priority. Tato komunikace s řadovými občany
ve dnech 14. - 21. října 2013 byla důležitým pramenem, z něhož vzešly náměty pro doplnění priorit a
cílů tohoto strategického plánu. Každý z relevantních názorů byl v této strategii zaznamenán. Dále si
velmi vážíme postřehů a námětů Ing. Arch. Vladimíra Moučka a Ing. Vilmy Černé, se kterými byl
tento materiál také diskutován. Děkujeme též za věcné a nápadité připomínky zastupitelům obce
Lety a dále za dílčí podklady ke kapitole 2 Bc. Pavle Řezníčkové.
V kapitole věnující se socio-ekonomické analýze obce jsou obsaženy základní informace o obci
(profil) a vyhodnocení situace podle konkrétních oblastí (situační analýza). Na tuto část plynule
navazuje tzv. SWOT analýza, která v přehledné podobě definuje silné a slabé stránky, stejně jako
příležitosti a hrozby pro další rozvoj obce.
Závěrečná čtvrtá kapitola stanovuje seznam základních strategických priorit a cílů ve
střednědobém horizontu, který byl volen s ohledem na reálné možnosti obce Lety. Seznam zároveň
neopomíjí menší projekty, ale naopak je zasazuje do celkového rámce jednotlivých prioritních
oblastí. Zvýrazněny tučným písmem pak byly nejdůležitější potřebné investice, které by se měly
1

V následujících kapitolách jsou užívány pojmy obec nebo Lety.
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v obci realizovat ve zmíněném horizontu. Nejvýznamnější investiční oblasti jsou zdůrazněny přímo na
začátku tohoto dokumentu.
Strategické priority a cíle naplňují základní vizi rozvoje obce Lety, jíž je udržení pozice příjemného
místa pro život v atraktivní přírodní lokalitě v blízkosti metropole České republiky. Součástí
strategického plánu je jako příloha i obrazová dokumentace k jednotlivým strategickým prioritám a
cílům.
Tento strategický plán je podkladem pro zpracování případných dílčích rozvojových plánů a
projektů, které budou realizovány v průběhu životnosti plánu. Jeho struktura je koncipována tak, aby
umožnila příslušné aktualizace, které budou reagovat na konkrétní potřeby v rámci obce a
mikroregionu, ale i na předpokládaný vývoj v relevantních dotačních programech.
Při práci na dokumentu byly kromě zmíněného dotazníkového šetření, komunikaci s občany Letů,
setkání s vedením obce Lety a znalostí odborného konzultanta využity dokumenty z jednání
zastupitelstva, webových stránek obce Lety, publikace vázající se k Letům od spisovatelky Marie
Holečkové a ostatní veřejné zdroje, zejména internet (nejčastěji pak Český statistický úřad).
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2. Socio-ekonomická analýza prostředí
2.1 Identifikace řešeného území
Obec Lety leží v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji necelých 27 kilometrů jihozápadně od
centra Prahy a 21 km východojižním směrem od města Beroun. Obec se rozkládá v suburbánní zóně
v údolí po obou březích řeky Berounky, kterou tvoří sled sídel Černošice, Mokropsy, Všenory,
Dobřichovice, Lety, Řevnice, Hlásná a Zadní Třebaň, Karlštejn. Tato sídla se postupně vzájemně
slévají. V případě Letů hranice mezi sousedními Dobřichovicemi a Řevnicemi nejsou v podstatě dnes
již zřejmé (viz obr. 2). Katastrální území obce má rozlohu 324 hektarů. Obec leží v nadmořské výšce
213 metrů nad mořem. Lety jsou součástí okresu Praha – západ ve Středočeském kraji.
Geografická poloha obce není ideální (viz. obrázek 2), neboť je fyzicko-geografickými předpoklady
rozdělena na 3 oblasti (centrum ve východní části, residenční a chatařskou oblast v části západní a
dále oblast V Kanadě a Lety pod Lesem, které jsou na druhé straně řeky Berounky.

Název obce:
ORP:
Okres:
Poloha obce:

Katastrální výměra:
Počet obyvatel:

Lety
Černošice
Praha – západ
27 km jihozápadně od Prahy (centrum)
11 km od exitu 14 na R4 (obec Řitka)
24 km od exitu 18 na D5 (obec Beroun)
324 ha
1378 (2013)

Obrázek 1: Geografické umístění Letů v kontextu okresu Praha - západ

Zdroj: http://www.obec-lety.cz/obec-lety/ostatni-info/mapa.
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Obrázek 2: Katastrální území obec Lety

Zdroj: http://www.geosense.cz/geoportal/lety-praha-zapad.

2.2 Obyvatelstvo, domácnosti a bydlení
Vývoj počtu obyvatel
V obci Lety žije 1378 obyvatel, více jak polovina z nich je mladší než 40 let. Od roku 1998 Lety
zaznamenávají výrazný přírůstek obyvatel (viz graf 1). Za posledních 15 let v této obci došlo k
dvojnásobnému nárůstu obyvatel. Vzhledem k výraznému trendu v růstu počtu obyvatel v obci Lety
v posledních letech se tato obec rozhodně řadí k dynamicky se rozvíjejícím obcím, stejně jako ostatní
obce v dané suburbánní zóně (viz. tabulka 1).
Absolutní počet obyvatel se v obci od roku 1990, kromě několika zanedbatelných poklesů,
pouze zvyšoval. Jak ukazuje graf 1, počet obyvatel se od roku 2002 zvýšil více jak o 50 %. Ve srovnání
s rokem 1990 došlo k nárůstu o cca 130 %. K větším nárůstům docházelo v období kolem roku 2000
a pak okolo roku 2009 (bytová výstavba v obci). Graf jednoznačně potvrzuje trend výrazné růstové
tendence a lze tedy předpokládat i přes některé omezující vlivy (viz níže) další zvyšování absolutního
počtu obyvatel.
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Graf 1: Vývoj absolutního počtu obyvatel v obci Lety (1980 – 2012)

Zdroj: www.czso.cz.

Tempo růstu počtu obyvatel obce Lety (tabulka 1) zaznamenávalo střídavý vývoj na rozdíl od vývoje
absolutního počtu obyvatel. Tato skutečnost je především výsledkem měnícího se objemu nabídek
dostupných bytů, domů a pozemků k bydlení, zvyšujících se cen za tyto nemovitosti a změny ve
struktuře těchto nabídek. Velikostně větší, sousední obce Dobřichovice a Řevnice, nezaznamenávají
tak vysoké hodnoty jako Lety. Hodnoty jejich tempa růstu se pohybují relativně stabilně kolem 2 %.
Křivka vývoje této charakteristiky obce Všenory (velikostně srovnatelné s obcí Lety) populačně roste
ze sledovaných obcí nejméně. Tento poznatek dokládá výraznou růstovou tendenci této obce jednak
z hlediska vývoje v čase, ale také ve srovnání s okolními obcemi.

Tab. 1 Vývoj tempa růstu počtu obyvatel Letů a sousedních obcí v období 2002 – 2013
2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

Lety

4,5

4,3

8,3

3,5

2,9

4

5,6

8,8

9

4

1,8

Dobřichovice

1,5

0,1

3,9

1,4

0,6

3,2

3,4

1,5

0,2

1,9

2,4

Řevnice

-1,1

-0,8

0,9

1,1

1,4

0,6

0,5

1,3

1

2,3

1,3

Všenory

0,9

-0,2

1,3

1,4

2,5

1,8

0,8

-0,6

-1,6

0,5

0,6

Zdroj: www.czso.cz.
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Věková struktura obyvatelstva obce Lety
Tabulka 2 zachycuje strukturu populace dle základních věkových kategorií (tzn. 0 – 14, 15 – 64, 65 a
více let) a jejich komparaci za roky 2001 a 20112. Ve všech třech věkových kategoriích má převahu
ženská složka populace (viz. graf 2). Tato skutečnost je dána jednak vyšším počtem narozených
dívek, postproduktivní kategorie je pak ovlivněna vyšší nadějí na dožití žen. Mezi lety 2001 a 2011
došlo ve všech třech věkových kategoriích k nárůstu absolutních hodnot počtu obyvatel, přičemž
nejvyšší navýšení zaznamenala předproduktivní věková kategorie.
Tab. 2 Věková struktura populace obce Lety a vyšších územních celků (v %)
rok
2001
2011
2011
2011
2011

území
obec Lety
obec Lety
okres Praha-západ
Středočeský kraj
ČR

věkové kategorie
0-14
15-64
65+
13
72,6
14,4
22,1
65
12,9
19,3
67,3
13,4
16,2
68
15,8
14,2
70,8
15

%
100
100
100
100
100

celkem
absolutně
777
1 354
128 326
1 291 816
10 498 800

Zdroj: SLDB 2001 a 2011, ČSÚ.

V roce 2001 tvořilo obyvatelstvo v předproduktivním věku 13 % populace obce, do roku 2011
(relativně 22,1 %)3. Podíl této věkové kategorie v obci je výrazně vyšší ve srovnání s hodnotou za
území ČR (14,2 %), i za území Středočeského kraje (16,2 %). Příčinu takto výrazného nárůstu
předproduktivní věkové kategorie lze vysvětlit intenzivně probíhajícími suburbanizačními procesy v
zázemí Prahy, kdy se mladé obyvatelstvo stěhuje za hranice hlavního města a zakládá nové rodiny.
Kategorie obyvatelstva v produktivním věku zahrnuje populaci od 15 do 64 let. I zde došlo k
nárůstu počtu obyvatel způsobeného především migrací z Prahy do jejího zázemí. Hodnota této
věkové kategorie (65 %) přibližně odpovídá trendu okresu Praha-západ (67,3 %), ve srovnání
s hodnotou území ČR (70,8 %) je však mírně pod průměrem. Zda bude v budoucnu docházet k
nárůstu této kategorie v důsledku dospívající předproduktivní složky, záleží zejména na vývoji
migračních (popř. suburbanizačních) tendencí.
Postproduktivní kategorie zahrnující obyvatelstvo ve věku 65 a více let tvořila v roce 2001 podíl na
celkovém počtu obyvatelstva obce 14, 4 %. Během následujícího desetiletého období došlo k nárůstu
absolutního počtu obyvatel této věkové kategorie, avšak v důsledku vysokého nárůstu celkového
počtu obyvatel obce byl zaznamenán v postproduktivní kategorii v roce 2011 úbytek o 1,5
procentního bodu oproti roku 2001. Z Tabulky 2 je patrné, že hodnota věkové kategorie 65+ je v obci
Lety podprůměrná oproti okresu Praha-západ (13,4 %), Středočeskému kraji (15,8 %) a samozřejmě i
oproti republikovému průměru (15 %). Tato skutečnost vypovídá o již zmiňovaném přílivu mladého
obyvatelstva do obce, které může mít pro rozvoj obce velmi pozitivní vliv. Na druhou stranu zde
existuje riziko konfliktů mezi původními a nově příchozími rezidenty, zejména v důsledku odlišného
sociálního statusu a životnímu stylu.

2
3

Jedná se o roky, ve kterých probíhalo Sčítání lidu, domů a bytů v ČR (dále také SLDB).
Absolutní počet osob ve věku 0 – 14 let narostl v rozmezí let 2001-2011 přibližně na trojnásobek.
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Detailnější rozdělení obyvatelstva dle věkové struktury k 31. 12. 2012 zachycuje Graf 2. Za
pozornost stojí zejména velmi silná populace ve věkové kategorii 0 – 4 roky a také v kategorii 5 – 9
let. Rodiče těchto dětí můžeme hledat v rovněž velmi silných věkových kategoriích od 30 do 44 let.
Přítomnost velkého počtu mladých rodin s malými dětmi lze doložit i ukazatelem průměrného věku
populace či indexu stáří.
Průměrný věk populace v obci Lety je 37,7 let (k 31. 12. 2012), což je ve srovnání s průměrem za ČR
(41,1 let) a za Středočeský kraj (40, 4 let) nízký věk. Index stáří dosahoval v roce 2001 hodnoty 111
(stárnutí obyvatelstva), o 10 let později se hodnota snížila na 59 (tzn. obrovský nárůst
předproduktivní věkové skupiny). Vývoj obyvatelstva obce Lety lze označit za zdravý.
Graf 2 Složení obyvatelstva podle věkových skupin a pohlaví v obci Lety v roce 2012;

Zdroj: www.czso.cz.

Vzdělanostní složení obyvatelstva
Proces suburbanizace má vliv nejen na změny ve věkovém složení obyvatelstva, ale samozřejmě i
na vzdělanostní strukturu obyvatel. Údaje ze SLDB 2011 potvrdily atraktivitu území v blízkosti
hlavního města pro osoby s vysokoškolským vzděláním, jejichž největší koncentrace je právě v okrese
Praha-západ (20,8 %). ORP Černošice (pod kterou Lety spadají) patří k oblastem s nejnižším
zastoupením osob bez vzdělání a osob se základním a to nejen v rámci Středočeského kraje, ale i ČR.
Vývoj ve vzdělanostní struktuře obyvatel obce Lety mezi roky 2001 a 2011 zachycuje Graf 3.
Z tohoto grafu jasně vyplývá, že oproti roku 2001 došlo v roce 2011 ke zlepšení vzdělanostní úrovně
populace. Výrazně se zvýšil zejména podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním a také podíl obyvatel
se středoškolským vzděláním s maturitou. Zatímco počet obyvatel se středoškolským vzděláním se
mezi lety 2001 a 2011 zdvojnásobil (v absolutním vyjádření ze 179 obyvatel na 360 obyvatel),
u obyvatel s vysokoškolským vzděláním došlo více jak ke ztrojnásobení jejich počtu (v absolutním
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vyjádření ze 78 obyvatel na 255 obyvatel). Podíl vysokoškolsky vzdělaných na populaci obce starší 15
let dosahoval v roce 2011 hodnoty 23 %, což je vysoce nadprůměrná hodnota jak ve srovnání se
Středočeským krajem (11,5 %), tak i ve srovnání s ČR (12, 5%). Tato skutečnost je důkazem již
zmiňované atraktivity oblastí v zázemí Prahy, kam se stěhují zejména mladí lidé s vyšším vzděláním.
Obyvatelstvo starší 15 let se základním vzděláním (včetně nedokončeného) se na populaci obce
v roce 2001 podílelo ze 17,3 %, kdežto v roce 2011 pouze z 10,7 %. Jedná se tedy o pokles o 6,6
procentních bodů. Zmiňovaná hodnota 10, 7 % je velmi nízko pod průměrnou hodnotou za ČR (17,6
%) i Středočeský kraj (16,9 %).
Graf 3: Komparace vzdělanostní struktury v obci Lety v roce 2001 a 2011

Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ.

Domovní a bytový fond
V Letech, stejně jako ve zmiňované suburbánní zóně, převládá obytná funkce, v menší míře je zde
zastoupena ale i funkce rekreační a zemědělská. Domovní a bytový fond v obci Lety prošel mezi lety
2001 a 2011 rozsáhlou změnou. Tato změna se týká především výstavby nových jednotek obydlí,
které souvisí s velkým počtem nově příchozích obyvatel. Okrajové partie obce tak získávají díky
probíhajícímu procesu suburbanizace residenční charakter.
Na území obce Lety vzrostl mezi lety 2001 a 2011 celkový počet domů z 298 na 414. Z tohoto
celkového počtu (414) bylo 90,1 % domů trvale obydlených. Vzhledem k tomu, že je průměrné
využití domů v ČR na úrovni 83,4 %, můžeme v obci Lety hovořit o vysoké úrovni využití domovního
fondu. Z urbanistického hlediska je v obci Lety dominantní nízkopodlažní zástavba (79 % domů má 1
až 2 podlaží). Struktura vlastnictví domovního fondu je významným způsobem ovlivněna skutečností,
že většinu domovního fondu představují rodinné domy, proto je 90,7 % domů ve vlastnictví
soukromých osob.
Z kvalitativních charakteristik je vhodné poukázat zejména na stáří domovního fondu. Zatímco
v roce 2001 byla tato hodnota 38 let, v roce 2011 průměrné stáří domovního fondu v důsledku
rozsáhlé výstavby kleslo na hodnotu 34,3 let, což je významně méně než průměrné stáří domovního
fondu v celé ČR (49,8 let).
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Mezi roky 2002 a 2011 bylo v Letech dostavěno 167 bytů. V roce 2011 bylo na území obce celkem
559 bytů, z nichž 87 % představovaly byty trvale obydlené. Tato hodnota zhruba odpovídá hodnotě
za ČR, která činí 86 %. Oproti roku 2001 narostl celkový počet bytů o 38 procentních bodů. Ze všech
trvale obydlených bytů je 82 % bytů v rodinných domech. Tento údaj napovídá, že se jedná
především o nízkopodlažní zástavbu. Typy vlastnictví bytového fondu jsou o poznání různorodější
než vlastnictví domovního fondu. Nejvíce obyvatel (77,5 %) žije ve vlastním bytě, celkem 14 % bytů je
v osobním vlastnictví, 8 % představují nájemní byty a pouze 0,5 % má formu bytových družstev.
Stejně jako domovní fond, i bytový fond je charakteristický svým nízkým stářím. Tuto hodnotu však
můžeme pouze odhadovat na základě masivní výstavby bytů za posledních 10 let, protože výsledky
ze SLDB 2011 tento údaj neobsahují. Kvalitativní charakteristikou bytového fondu může být i počet
obytných místností. V obci převládají velké, tedy pěti a více pokojové byty (52 %), naopak nejméně
bytů je jednopokojových (pouze 3 %). Velikost bytů přímo souvisí s typem domu, pěti a více pokojové
byty se téměř všechny nacházejí v rodinných domech, zatímco byty s nižším počtem obytných
místností se nacházejí převážně v obytných domech.
Zatímco je průměrný počet obytných místností na 1 byt v rámci Středočeského kraje 3,9 a za ČR
3,7, v okrese Praha-západ je tato hodnota navýšena na 4,4. S tím koresponduje i další zajímavý údaj,
kterým je průměrná velikost obytné plochy bytu – v obci Lety činí 81,2m2, zatímco v okrese Prahazápad 74,5m2, a v ČR pouze 57,8m2. I z tohoto údaje můžeme usuzovat nadstandardní možnosti
bydlení v obci Lety.
Další rozvoj výstavby v Letech je limitován zejména tím, že se nachází v záplavovém území (viz
obrázek 3 a v chráněné krajinné oblasti Český kras. Hrozba povodní je zde nezpochybnitelná.
Dokladem jsou následky minulých povodní. V roce 2002 byla zaplavena více jak čtvrtina Letů.
Postiženo bylo 93 domů. Rozvoj obce by měl zohlednit i přítomné prvky ÚSES: osa NRBK K56, lokální
biokoridor č. 7 Karlický potok a další (viz územní plán obce). Navíc obec nedisponuje dostatečnou
infrastrukturou (zejména doprava a školská zařízení jsou limitující)
Obr. 3: Záplavové území obce Lety

Zdroj: http://www.cap.cz/Item.aspx?item=Povod%C5%88ov%C3%A9.
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2.3 Trh práce, zaměstnanost
Ekonomická aktivita obyvatelstva
Místní ekonomika i sociodemografická struktura obyvatelstva Letů je nepochybně ovlivněna svoji
geografickou polohou vůči Praze a zmíněným procesem suburbanizace.
Na rozdíl od celorepublikového průměru nedochází v obci Lety v absolutních hodnotách k poklesu
ekonomicky aktivních (tabulka 3). To je dáno zejména nárůstem nového obyvatelstva. Na druhou
stranu v relativních hodnotách však i zde došlo k výraznému poklesu podílu ekonomicky aktivního
obyvatelstva. Příčinou v tomto případě je významný nárůst předproduktivní složky obyvatelstva (u
celorepublikového průměru je tento pokles zapříčiněn naopak zvyšováním podílu osob v nejvyšších
věkových kategoriích), která nepatří pod ekonomicky aktivní obyvatelstvo. To platí i pro okres Prahazápad a omezeně i u Středočeského kraje.
Tabulka 3: Vývoj EA obyvatelstva v letech 2001 – 2011 v Letech a vyšších územních v ČR
2001

2011

Ekonomicky aktivní

Ekonomicky aktivní

absolutně

v%

absolutně

v%

Lety

452

58,2

726

51,6

okres Praha-západ

44 212

53,2

66 645

50,8

Středočeský kraj

584 628

52,1

639 851

49,6

ČR

5 253 400

51,4

5 080 573

48,7

Zdroj: www.czso.cz.

Změny struktury zaměstnanosti v jednotlivých sektorech hospodářství odvětví v obci Lety
odpovídají celorepublikovému trendu, kdy během posledních dvou desetiletí došlo k poklesu podílu
zaměstnaných v zemědělství a průmyslu ve prospěch sektoru služeb. Tento trend byl navíc posílen
vzhledem k blízké poloze vůči Praze, kde byl posun ještě dynamičtější.
Graf 4: Vývoj zaměstnanosti EA občanů obce Lety podle sektorů hospodářství v letech 2001 a 2011

Zdroj: www.czso.cz.
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Lety (stejně jako ostatní sídla v zázemí Prahy) dosahují nadprůměrné zaměstnanosti ve službách.
Ve službách v roce 2011 pracovalo 77,5 % ekonomicky aktivních obyvatel obce, přičemž průměrná
hodnota v Česku byla 65 % (například v celém okrese Praha-západ však dokonce 79,5 %). V průmyslu
pracovalo 22,1 % obyvatel obce a zcela minimální počet jedinců v sektoru zemědělství (viz Graf 4).

Podnikatelské subjekty
Ke dni 31. 12. 2012 v Letech působilo 423 ekonomických subjektů z toho 317 živnostníků. Z toho
značný počet subjektů vyvíjí činnost v oblasti progresivních služeb. Například 75 subjektů provozuje
profesní, vědecké a technické činnosti a dalších 19 subjektů se věnuje informačním a komunikačním
činnostem.
Podle struktury podniků dle počtu zaměstnanců v obci převažují mikropodniky (1-9 zaměstnanců),
kterých bylo 28 v roce 2011. Malých podniků s 10 až 49 zaměstnanci se nachází v obci 10. Středně
velký a velký podnik žádný. Z toho vyplývá, že zde nepůsobí žádní dominantní zaměstnavatelé, kteří
by v případě ekonomických potíží mohli ohrozit místní trh práce.

Nezaměstnanost
Míru nezaměstnanosti rovněž ovlivňuje blízkost Prahy. Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti se
obyvatelům Letů nabízí možnost dojíždět za prací denně do Prahy. V současnosti se nezaměstnanost
v obci Lety pohybuje kolem 5 až 6 %. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem se jedná o mírně
nadprůměrný výsledek. Česká republika dosahuje v nezaměstnanosti od roku stabilně hodnot nad 8
%, Středočeský kraj nad 6 %. Naopak v rámci okresu Praha západ, který patří mezi okresy s nejnižší
mírou nezaměstnanosti v Česku (nejvyšší míra okolo 4 %), taková hodnota představuje spíše
podprůměr.

Dojížďka a vyjížďka za prací
Dojížďka za prací do Let je nízká a jedná se o dojíždějící především v rámci okresu. V roce 2001
dojíždělo do Let celkem 169 pracujících, o deset let později už jen 124 pracujících.
Vzhledem k velikosti obce tak výrazně převažuje vyjížďka. Za prací do Prahy v roce 2001 například
vyjížděla skoro polovina zaměstnaných. Během deseti let však podíl vyjíždějících do Prahy zvýšil na
cca 60 % ekonomicky aktivních obyvatel.
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2.4 Infrastruktura a technická vybavenost
Doprava
Obcí Lety prochází silnice druhé třídy č. 115 a č. 116. Jedná se o velmi vytížené komunikace, které
spojují nejen Lety, ale všechna okolní sídla s Prahou. Tyto silniční komunikace nejsou přizpůsobeny
odpovídajícímu množství dopravy. Podél této dopravní osy vzniká pás zejména s obchodní a
obslužnou funkcí, což mj. přispívá k dalšímu zatížení této dopravní komunikace.
Na pravém břehu řeky Berounky vede Lety železniční trať číslo 171, která spojuje Prahu s
Berounem. Zároveň se jedná o část celostátní železniční tratě č. 170, která propojuje Prahu s Plzní,
resp. se Spolkovou republikou Německo. Nevýhodou je nepřítomnost vlakové stanice přímo v obci.
Nejbližší stanice se nachází v Řevnicích (1,2 km) nebo v Dobřichovicích (3,2 km). Dostupnost do
okolních stanic je komplikovaná. Pěší cesta na nádraží vede podél rušné komunikace. Druhou
variantou je cesta na nádraží osobním autem, nicméně tato varianta je limitována množstvím
parkovacích míst před oběma nádražími. Třetí možností je využití autobusové linky 311 nebo 451,
které jezdí jednou za hodinu na zastávku Řevnice náměstí. Přímá linka, která by spojovala v ranních a
odpoledních špičkách obyvatele Letů s železniční stanicí, neexistuje.
V obci Lety se nachází celkem tři autobusové zastávky (Na Návsi, v ulici Pražská, Na Kloubcích),
které obsluhují tři autobusové linky (311, 451, 448). Linka 311 jezdí z Řevnic na Zličín. Druhá linka
451, tzv. školní, spojuje Řevnice s obcí Mořina, Karlík a Dobřichovice a třetí linka 448 spojuje Karlík,
Dobřichovice a Všenory.
Katastrálním územím Lety vede páteřní mezinárodní dálková cyklotrasa č. 3, spojující Prahu s Plzní,
v širším měřítku pak Paříž s Prahou.

Technická infrastruktura
Kanalizační a vodovodní síť v obci Lety spravuje firma Aquaconsult, s.r.o. se sídlem v Černošicích.
Zajišťují dodávky pitné a užitkové vody. Tuto funkci plní stávající vodovod Lety-Karlík. Maximální
kapacita tohoto zdroje podzemní vody je 1350 trvale bydlících obyvatel. Obyvatelé na pravém břehu
řeky jsou odkázáni na vlastní vodu z domovních studní. Dle územního plánu má v budoucnu dojít k
připojení vodovodu Řevnice. V listopadu roku 2013 dojde k napojení Letů na budovanou vodovodní
síť Mořina (TřeMoLe = svazek obcí Třebaň, Mořina, Lety). Splašková kanalizace Letů je svedena do
společné čistírny odpadních vod v Dobřichovicích. V obci byla provedena plynofikace a také je zde
vedena síť elektrického vedení a jejího ochranného pásma. Je nutno rezervovat plochy pro
plánované trafostanice.

Občanská vybavenost
V Letech se nachází mateřská školka a naopak zde chybí škola základní. Není zde zdravotnické
zařízení, pošta ani obecní policie. Tyto chybějící služby nahrazují okolní Dobřichovice, Řevnice,
Černošice a Radotín.
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Kultura a sport
Obec Lety má bohatý společenský život. Každoročně se zde pořádá řada kulturních a sportovních
událostí. Mezi hlavní z nich patří Masopustní průvod masek, pálení čarodějnic, Letovské máje,
Letovské chmelení, Svatomartinské posvícení, dětský karneval, lampionové průvody a mikulášské
besídky.
Sportovní kluby (FK Lety, Kynologický klub Lety, Sokol Lety, OS Transbrdy) pořádají valné
hromady, turnaje (např. Velikonoční vajíčko - turnaj ve stolním tenisu), cyklistické závody Transbrdy
Maratón a Bike Brdy Extreme.
Místní spolky a sdružení mají velmi dlouhou historii. Mezi nejaktivnější patří TJ Sokol Lety, FK Lety,
Kynologický klub Lety, TRANSBRDY o.s., Rodinné centrum Leťánek, Strong Boys, Sbor dobrovolných
hasičů,aj.
Od roku 2007 je v obci otevřená nově zrekonstruovaná knihovna, která má přes 5000 knih. O
aktuálním dění v obci informuje Letovský zpravodaj v Dobnetu a časopis Letovák.
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3. SWOT analýza obce Lety
Souhrnná SWOT analýza obce Lety ke dni 17. 10. 2013.
Silné stránky

Slabé stránky

 Dobrá dostupnost Hlavního města Prahy
 Zachovalé životní prostředí s okolními kvalitními
lesy (CHKO Český kras a Přírodní park Hřebeny)
 Turisticky vděčná řeka Berounka
 Blízkost kulturních a přírodních atraktivit (hrad
Karlštejn, lomy Mořina)
 Revitalizované a malebné centrum obce
s potenciálem pro využití na pořádání kulturních a
společenských akcí
 Nízká nezaměstnanost
 Bohatý kulturní a spolkový život
 Komunikace obce s veřejností (veřejná zasedání
zastupitelstva, DOBNET do každé domácnosti,
moderní webové stránky)
 Místní mateřská školka
 Možnosti sportovní činnosti v rámci Sokola, FK
Lety, kynologického klubu atd.
 Místní poskytovatel cenově dostupného připojení
k internetu

 Omezená možnost využívání železničního spojení
 Fyzicko-geografické aspekty, které určují poměrně
nevýhodnou nekomplexní polohu obce (oddělení
řekou, terénem apod.)
 Nedostatečné připojení občanů k vodovodu a
kanalizaci
 Pozemky soukromých vlastníků pod místními
komunikacemi
 Limitovaná
občanská
vybavenost
(menší
obchůdky, lékárna, lékaři, pošta, škola, domov
důchodců, atd.)
 Řada místních komunikací je ve špatném stavu
 Absence chodníků po celé obci
 Absence základní školy v obci
 Kapacita mateřské školy je nedostačující
 Absence cyklostezky směrem na Dobřichovice a
Karlík
 Chybí protipovodňová ochrana proti stoleté vodě
a přívalovým dešťům.
 Příliš rychlý pohyb automobilů po hlavních
silničních tazích obcí.
 Špatný stav některých budov v centru obce

Příležitosti

Hrozby

 Využití rekreačního potenciálu a potenciálu
chatařů (kupní síla)
 Využití potenciálu cestovního ruchu a přivedení
cykloturistů do centra obce
 Využití zkušeností z čerpání národních a
evropských dotačních programů
 Realizace potenciálu známých osobností a
úspěšných podnikatelů žijících v obci
 Zapojení občanů a místních podnikatelů do
realizace jednotlivých projektů obce
 Proaktivní přístup místních sdružení a spolků při
realizace projektů v obci
 Rozšíření kapacit mateřské školy
 Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v obci
 Dořešení vlastnických vztahů k pozemkům
veřejných prostranství
 Koncepčně vyřešené veřejné osvětlení

 Trvající hrozba záplav
 Nárůst objemu domovního odpadu (zejména od
chatařů) nepokrývá náklady na jeho likvidaci.
Hrozba obtíží s odvozem tříděného odpadu.
 Změna kritérií pro využití evropských dotačních
titulů v neprospěch obce
 Stálý nárůst místní i tranzitní silniční dopravy
 Nedostatečná kapacita mateřské školy
 Nebezpečí na některých místních komunikacích
pro chodce
 Nebezpečí na silnicích 2. třídy pro chodce
 Kapacita vodovodu a kanalizace limituje další
rozvoj.
 Nedořešené majetkové vztahy k pozemkům
veřejných
prostranství
brání
v realizaci
jednotlivých projektů.
 Zhoršující se stav místních komunikací
 Nebezpečí nedořešeného odvodu dešťových vod v
některých částech obce
 Vandalismus a drobná kriminalita
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4. Strategické priority a cíle – investiční příležitosti
V této klíčové kapitole jsou nastíněny prioritní oblasti dalšího rozvoje obce Lety, které jsou
rozčleněny na dílčí cíle (potenciální projekty). Tyto projekty jsou určeny k realizaci ve střednědobém
období (2013-2018) v závislosti na stanovení konkrétních priorit pro jednotlivé roky a finančních
možnostech obce. Neznamená to samozřejmě, že se musí realizovat všechny projekty. Následující
priority spíše charakterizují možnosti a potřeby celé obce. Přednostní realizaci investic doporučuje
strategický plán formou tučně zvýrazněných projektů.

4.1

Opravy místních komunikací

Dlouhodobým problémem Letů je stejně jako v případě většiny obcí České republiky špatný stav
místních komunikací a neexistence chodníků. Tento stav působí komplikace pro motoristy i chodce a
narušuje vzhled příslušných ulic. Vzhledem k tomu, že v každém roce bude možné realizovat pouze
omezenou část oprav, je nutné učinit příslušná rozhodnutí v závislosti na míře poškození daných
komunikací a chodníků, na míře jejich využívání i majetkoprávním vypořádání vlastnictví pozemků
pod komunikacemi ve prospěch obce.
Opravy či zpevnění vyžadují komunikace a chodníky zejména v následujících ulicích a lokalitách:
-

V Kanadě
Kejnská
Oblast Lety pod Lesem
Část ulice Nad Lesíkem
Část ulice K Rovinám
Nad Slunečnou
Nad Třešňovkou
Slunečná (sdílená komunikace s Řevnicemi)
V Průhonu
Na Výsluní
Lomená
Zahradní
Pod Viničkou
Na Pěšince
Ve Škabrdli
Mořinská
část komunikace Na Skalkách
část komunikace Prostřední
Karlická směrem k průmyslové zóně
Polní k průmyslové zóně
Ke Skalicům (ideálně by měla být opravena ze soukromých zdrojů investorem)
Chodníky v celé obci – rekonstrukce chodníků u silnic II. a III. třídy.

18

Strategický plán rozvoje obce Lety pro období 2013-2020

4.2

Centrum obce

Centrum obce patří mezi přirozené priority Letů z důvodů urbanistických, architektonických,
estetických a technických. Přirozeným záměrem je podtrhnout ráz centra obce, který je jedinečný.
Centrum obce je na základě nezávislého pohledu vymezeno oblastí mezi ulicemi Řevnická, Pražská,
Karlštejnská, Na Návsi a Na Víru.
-

-

4.3

Rekonstrukce hasičské zbrojnice + nákup terénního vozidla eventuálně člunu
Multifunkční prostor veřejné knihovny – dovybavení regály, případně
audiotechnikou
Rekonstrukce sociálního zařízení na hřišti FK Lety
Rekonstrukce umělého hřiště a případná výměna povrchu
Využití budovy „srubu“ (ve vlastnictví OS Transbrdy) v ulici Na Víru s výhodnou
strategickou polohou ke vzdělávacím a kulturním činnostem, případně pro
cestovní ruch v obci
Využití ulice Na Víru jako promenády (část ulice od knihovny po srub)
Vytipování ploch a prostor pro menší obchůdky v centru obce
Údržba, starost o estetické hodnoty centra obce (kapličku, boží muka)
Výstavba/zakoupení objektu obecního úřadu, výstavba/zakoupení objektu obecního
sálu
Rekonstrukce zanedbaných budov v centru obce
Výstavba zdravotního střediska v obci, výstavba lékárny v centru obce
Výstavba domu pro seniory.

Opatření ke zklidnění dopravy v obci

Trvalý nárůst automobilové dopravy stejně jako příliv nových obyvatel do tohoto regionu a obce
s sebou nese nároky na již tak vytíženou dopravní infrastrukturu a zvyšuje potřebu opatření ke
zklidnění dopravy. Lety prochází modernizovaný III. železniční koridor, řada občanů jej využívá stejně
jako individuální automobilovou dopravu.
-

-

Kvalitně aktualizovaný územní plán, který povede k zachování rázu obce (domky,
vily), minimálně vícepatrových domů
Omezení výstavby nových zastavitelných ploch ve formě územního plánu
Rozšíření průmyslové zóny za ulicí Pražskou
Vybudování automobilového kruhového objezdu při křížení silnic II/115 a II/116
Rekonstrukce a zkvalitnění místních komunikací
Výkup pozemků pod místními komunikacemi, které jsou v soukromém vlastnictví
Výstavba chodníků v intravilánu obce k důležitým centrům obce (nákup, úřad,
doprava)
Výstavba chodníků u komunikace Pražská
Komplexní řešení zklidnění dopravy na komunikaci Pražská (bezpečnější přechody
pro chodce, semafory a radary), nutná opatření na zabezpečení autobusových
zastávek
Bezpečný přechod přes ulici Karlštejnská směrem k bytovým domům
Bezbariérové propojení bytových domů v ulici Karlštejnská s centrem obce
Obslužná komunikace pro bytové domy v Karlštejnské
Zpomalení dopravy u obytných domů v Karlštejnské
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-

4.4

Dobudování přechodů na ostatních komunikacích v obci
Vybudování zpomalovacích prahů na vybraných komunikacích
Umístění většího počtu kolostavů po celé obci, zejména pak u autobusových
zastávek, u úřadů, u mateřské školy a na dalších strategických místech
Rozšíření počtu autobusových spojů, případné posílení školních linek
Zřízení zastávky autobusu na úrovni křižovatky K Libří a silnice 116
Zřízení zastávky školního autobusu u bytových jednotek v Karlštejnské
Opravy průjezdních úseků komunikací II. a III. třídy v celé obci
Bezbariérový pohyb po Letech
Přeložka komunikace II/115 mimo centrum obce
Vybudování a napojení ulice Ke Hvězdárně na II/116
Opatření na zklidnění dopravy na pravém břehu řeky, kde řidiči za vysoké rychlosti
využívají ulici U Viaduktu k objížďce závor přes železniční trať
Dopravní značení v obci.

Rozšíření mateřské školy

Atraktivita Letů jako ideálního místa k bydlení pro lidi pracující v Praze v kombinaci
s demografickým vývojem (silné populační ročníky 70. let) způsobuje, že kapacita místní mateřské
školy je maximálně vytížena. V současnosti je MŠ v Letech kapacitně přetížená (50 dětí), každoročně
poptávka výrazně převyšuje nabídku volných míst umístění dítěte. V následujících letech vzhledem
k demografické situaci již bude situace neřešitelná a děti budou muset být odmítány. Situace se může
řešit nástavbou nebo přístavbou stávající budovy.
-

4.5

Rozšíření a dovybavení mateřské školy

Budování systému cyklostezek a chodníků

Bezprostřední okolí Berounky (především její pravý břeh) představuje nevyužitý potenciál pro
budování cyklostezek a cyklotras, respektive jejich připojení na stávající systém značení. Tyto
požadavky ospravedlňuje mimořádná frekvence cyklovýletníků v regionu Dolní Berounky a okolí
Karlštejna, která nabízí poměrně velký potenciál v souvisejících projektech.
-

-

-

Napojení Letů ve formě chodníku či cyklostezky po ulici Pražská na Dobřichovice
Napojení Letů ve formě chodníku po mostě do Řevnic směrem k železničnímu
nádraží podél ulice Pražská
Výstavba chodníku podél ulice Karlštejnská
Bezbariérové propojení bytových domů v ulici Karlštejnská s centrem obce
Cyklostezka na pravém břehu řeky Berounky (Řevnice-Lety-Dobřichovice), která
uleví přetížené mezinárodní cyklostezce č. 3
Cyklostezka s chodníkem do Karlíka – vhodné zajistit bezpečné cyklistické a pěší
spojení mezi oběma sousedními obcemi, které je nyní realizováno přes
Dobřichovice. Důvodem je především dojíždění v rámci cestovního ruchu a dále
dojíždění za prací z Karlíka do Letů a Řevnic.
Propagace cyklodopravy jako vhodné formy na komunální a meziměstské dopravy.
Asfaltové chodníky na hrázi – obnova původních hrází na pravobřežní části
Berounky.

20

Strategický plán rozvoje obce Lety pro období 2013-2020

4.6 Generální rekonstrukce veřejného osvětlení v celé obci
Rozsah a kvalita veřejného osvětlení vykazují závažné nedostatky, z čehož vyplývá potřeba
generální rekonstrukce a osvětlení ulic, kde je řídké osvětlení, případně zcela chybí. Obec nechala již
vypracovat generel veřejného osvětlení, který definuje, které ulice je třeba dovybavit veřejným
osvětlením.
-

Část ulice Pražská
Část ulice K Rovinám, Ke Hvězdárně, Nad Třešňovkou, Nad Slunečnou, Mořinská, Na
Výsluní
Řídké osvětlení – Karlštejnská, K Lesíku, Růžová. Lomená, Zahradní, Pod Viničkou.

4.7 Čistota a vzhled Letů - obecní odpadová politika
Obec se dlouhodobě snaží a do budoucna se bude snažit rozšiřovat místa pro separovaný odpad a
měla by se zapojit do separace odpadu i v dalších komoditách. Cílem je soustředit sběr maxima
tříděného odpadu přímo u zdroje (v domácnostech a podnicích).
-

4.8

Zajištění svozu separovaného odpadu z domácností
Podzemní velkoobjemové kontejnery na separovaný odpad
Udržování čistoty v obci
Udržování zeleně v obci (vhodné využití dotačních titulů)
Distribuce kompostérů pro bioodpad
Dovybavení sběrného dvora.

Budování inženýrských sítí

Pro další rozvoj Letů je potřeba dobudovat inženýrské sítě. Jedná se o kanalizaci, vodovod, zdroje
pitné vody a plynovody. V některých případech lze k investicím přistoupit až po odkupu pozemků od
státu nebo od soukromých osob.
-

-

-

Zlepšení kvality vody v obci, snížení obsahu vápníku v obecním vodovodu
Vybudování vodovodu v oblasti okolo Berounky, která je závislá na studních, které
bývají v době povodní pravidelně kontaminovány - rozšíření a opravy zdrojů pitné
vody pro celou obec. Vodovod musí být zajištěn zejména v ulicích V Průhonu,
Kejnská, v oblasti Lety pod Lesem, část ulice Nad Lesíkem.
Dobudování plynového napojení celé obce a to zejména v ulicích U Průhonu,
Kejnská, v oblasti Lety pod Lesem, část ulice Nad Lesíkem a ulice Na Výsluní.
Dobudování a rozšíření dešťové kanalizace v celé obci. Jedná se zejména o ulice:
Mořinská, Nad Slunečnou, část ulice Ke Hvězdárně, K Rovinám, U Průhonu, Kejnská,
v oblasti Lety pod Lesem, část ulice Nad Lesíkem a ulice Na Výsluní. Vždy je vhodné
spojit s rekonstrukcí povrchů komunikací, případně je dobré hledat ekonomičtější
technologie.
Přivedení záložního zdroje vody z Želivky přes obec Mořinu a Mořinku a zlepšení
kvality vody.
Splašková kanalizace – nutnost dobudovat v ulicích Nad Lesíkem, K Rovinám, Nad
Slunečnou, V Průhonu, V Kanadě
Posílení a kabelizace rozvodů EN v rámci celé obce
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4.9

Výkupy pozemků

Realizace řady projektů rozvoje Letů naráží na problém nevyřešených vlastnických vztahů k řadě
pozemkům pod komunikacemi a veřejným prostranstvím. Z tohoto důvodu je v maximální možné
míře prioritou výkup relevantních pozemků. Jedná se zejména o následující lokality:
-

4.10

Výkupy pozemků pod komunikacemi a veřejných prostranství od občanů a od
státu
Ulice Mořinská, V Průhonu, Polní, Prostřední, oblast Kanady.

Protipovodňová opatření

Velké materiální škody způsobily v Letech povodně v roce 2002 a 2013, menšího charakteru byly
další povodně. Je třeba pokračovat v budování protipovodňových opatření s cílem minimalizace
dopadu přírodních katastrof na bezpečí a majetek občanů.
-

Pravidelné čištění koryta řeky Berounky, úprava břehů, obnovy břehových porostů
Uvedení hrází do původního stavu- odstranění naplavenin, díky kterým je koryto
zúžené
Zábrany na hrázi
Dobudování protipovodňových hrází pro oblast Škabrdle a v Průhonu
Případné využití mobilní protipovodňové ochrany – velkoobjemové vaky
Řešení jižní části katastru obce Lety – oblast potoku Kejná (oblast ulice U Viaduktu,
Kejnská a V Kanadě)
Odvodnění oblastí s vysokou hladinou spodní vody - zejména u oblastí Let s vyšší
nadmořskou výškou (možno řešit dobudováním dešťové kanalizace v ulici
Mořinská).

4.11 Rozvoj obecního mobiliáře a informačního systému
Trvalou prioritou s nižšími nároky na investice je budování (doplňování a obnova) obecního
mobiliáře (lavičky, mříže ke stromům, nádoby na květiny, odpadkové koše, pítka, stojany na kola
atd.), stejně jako informačního systému (informační směrovky, informační tabule).
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4.12

Podpora kulturních a sportovních aktivit

Obec pravidelně podporuje kulturní a sportovní aktivity. Velký potenciál skrývají akce
s dlouhodobou tradicí nebo akce s perspektivou dalšího pokračování, připomínkové akce, akce
mezinárodního charakteru, protože lze na ně účelně využít prostředky z fondů EU.
-

-

Udržování a rekonstrukce stávajících dětských hřišť
Výstavba dalších sportovních možností (tenisové kurty, zkulturnění náplavky koupaliště)
Vybudování sportovního multifunkčního domu v obci sloužícího jako zázemí
místnímu fotbalovému klubu a dalším sportovním klubům v obci
Podpora a obnovení spolkového života + obnova a rozšíření místních tradic a svátků pořádání a zvýšení nabídky kulturních akcí seznamujících obyvatele Letů a turistů
s místní historií, kulturou a tradicemi (Masopust, Máje, Martinské posvícení)
Akce za cílem propagace málo známých krásných míst obce vlastnímu obyvatelstvu a
turistům
Využití místních časopisů k podpoře sportovních a společenských akcí
Výstavba koupaliště u některého z vodních toků v katastru obce Lety
Využití břehu Berounky jako rekreační oblasti
Stezka s cvičebními prvky pro děti a seniory, sportovně, rekreační a rehabilitační
centrum uprostřed zeleně/parku se cvičebními prvky pro seniory, senior fit park,
vybudování mezigeneračního hřiště
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5. Obrazová dokumentace
U bytových domů v Karlštejnské chybí bezpečnější přechod, chodníky, auta zde jezdí vysokou rychlostí

Zdroj: https://maps.google.cz/

U bytových domů v Karlštejnské jsou velmi nebezpečné výjezdy na hlavní silnici

Zdroj: https://maps.google.cz/

Prostor budoucího kruhového objezdu - zpomalení dopravy v obci

Zdroj: https://maps.google.cz/
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Podél ulice Pražská by bylo vhodné vystavět chodník nebo cyklostezku do Dobřichovic

Zdroj: https://maps.google.cz/

Stávající cyklostezka je plně funkční, nicméně zejména o víkendech přeplněná

Zdroj: L.Janák, 2013.

Budova hasičárny.

Zdroj: L.Janák, 2013.
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Ulice Mořinská je ve špatném stavu, je nutné vyřešit vlastnictví pozemků pod ní.

Zdroj: L.Janák, 2013.

Ulice Mořinská je ve špatném stavu, je nutné vyřešit vlastnictví pozemků pod ní.

Zdroj: https://maps.google.cz/

Ulice Karlická je v katastrofálním stavu.

Zdroj: L.Janák, 2013.
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Vjezd do ulice Karlická připomíná staveniště.

Zdroj: L.Janák, 2013.

Ulice Lomená je také ve špatném stavu.

Zdroj: L.Janák, 2013.

Autobusové zastávky v Pražské nejsou propojeny přechodem pro chodce, doprava je intenzivní

Zdroj: L.Janák, 2013.
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Srub by mohl do budoucna sloužit jako vstupní brána pro turisty do Letů

Zdroj: L.Janák, 2013.

Budova mateřské školy – do budoucna bude nutné řešit její kapacitu

Zdroj: L.Janák, 2013.

Obec se věnuje problematice třídění přírodních i nepřírodních materiálů

Zdroj: L.Janák, 2013.
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8Distopis_vyhl%C3%A1%C5%A1ka_%C3%9AZ_oprava.pdf
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http://upd.mestocernosice.cz/projednavane/Lety/Z3-UPO-LETY-POSJ-06-2013-KOMPLETo.pdf
http://mapy.nature.cz/
http://www.obec-lety.cz/obec-lety/historie-obce/historie-obce/
http://www.obec-lety.cz/obec-lety/spolky-a-sdruzeni/
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