
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 13. 4. 2022

PARKOVÁNÍ v Lysé nad Labem

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Marek Karel Mgr.

Důvodová zpráva:
Nařízením města „NM“ č. 4/2021, ceník stání motorových vozidel na místních komunikacích ze dne 9. 12. 2021 a NM č. 
3/2021, o placeném stání na místních komunikacích ze dne 9. 12. 2021 došlo k výrazné změně parkovacího režimu ve 
městě v běžných dnech i v době konání výstav s účinností od 1. 1. 2022, a to:
a) Parkovací známky lze nyní dle NM 3/2021 pořídit čistě pro rezidenty ul. Čapkova, Husovo nám. - spodní část a ul. 
Československé armády.
b) Nařízením města 4/2021 bylo zrušeno NM č. 2/2020 o placeném stání na místních komunikacích v době konání 
výstav.
c) Parkování na Husově náměstí je dle NM 4/2021 do 30 min. zdarma a každá další i započatá hodina za 20,- Kč.

V současnosti je tak na území města Lysá nad Labem několik typů regulace dopravy v klidu, přičemž téměř každý ze 
způsobů regulace má jiná pravidla. Pro občany našeho města je systém parkování s různými pravidly a časovými údaji 
komplikovaný a může způsobovat problémy. Uvádíme přehled, jakým způsobem je na území našeho města řešena 
doprava v klidu:

a) Část Husova náměstí (u Makka) a horní část Náměstí Bedřicha Hrozného: parkovací kotouč v době pondělí až pátek 
8-17 hod., sobota 7-11 hod., MAX 60 min

b) Masarykova ulice v části poblíž nádraží: parkovací kotouč v době pracovní dny 8-17 hod., So 7- 17 hod., MAX 60 min

c) Sokolská ulice (před poštou) - parkovací kotouč v době pondělí až pátek 8-17 hod., sobota 7-11 hod., MAX 60 min

d) Husovo náměstí (na vydlážděné ploše) – parkovací automat, není zde osazena žádná dodatková cedule, parkování je 
zpoplatněno:
◦ prvních 30 minut zdarma, každá další (i započatá) hodina 20,- Kč
◦ pondělí – pátek 6-18 hod., sobota, neděle a státní svátky 8-16 hod.

e) Husovo náměstí (šikmé stání u silnice v části před bytovými domy) - vyhrazené parkování pro držitele povolení MěÚ 
Lysá n.L. v době konání výstav (slova „v době konání výstav“ jsou momentálně přeškrtnuta) – povolením se má na mysli 
parkovací známka, kterou lze dle nyní účinného NM vydat již pouze fyzické osobě mající trvalé bydliště anebo vlastnící 
nemovitost nebo právnické či fyzické osobě za účelem podnikání mající sídlo nebo provozovnu v ulicích „Čapkova a 
Československé armády a ve spodní části na Husově náměstí“

f) Čapkova ulice (na vydlážděné ploše před nádražní budovou; z druhé strany u silnice před obytnými domy je parkování 
neregulované) – vyhrazené parkování pro držitele povolení MěÚ Lysá n.L. v době konání výstav (slova „v době konání 
výstav“ jsou momentálně přeškrtnuta) – povolením se má na mysli parkovací známka, kterou lze dle nyní účinného NM 
vydat již pouze fyzické osobě mající trvalé bydliště anebo vlastnící nemovitost nebo právnické či fyzické osobě za 
účelem podnikání mající sídlo nebo provozovnu v ulicích „Čapkova a Československé armády a ve spodní části na 
Husově náměstí“

g) Československé armády – regulace je jen na části ulice vedoucí okolo rodinných domů - vyhrazené parkování pro 
držitele povolení MěÚ Lysá n.L. – povolením se má na mysli parkovací známka, kterou lze dle nyní účinného NM vydat 
již pouze fyzické osobě mající trvalé bydliště anebo vlastnící nemovitost nebo právnické či fyzické osobě za účelem 
podnikání mající sídlo nebo provozovnu v ulicích „Čapkova a Československé armády a ve spodní části na Husově 
náměstí“

h) parkoviště P+R u nádraží v ul. Čapkova – parkovací automat, parkování je zpoplatněno takto:
◦ 20 hodin zdarma, 21-24 hodin 20 Kč /hod., nad 24 hodin 100,- Kč za každý započatý den
◦ v době výstavy na VLL So+Ne 50,- Kč/den.



Zavedení parkovacího automatu na Husově náměstí způsobilo, že se náměstí od aut vyprázdnilo. Auta však z Lysé 
nezmizela, ale přesunula se do ulic, kde není zavedena regulace dopravy v klidu. Nově jsou také zaparkována v 
okolních místech, kde stojí na místech ke stání neurčených, popř. působí jiné dopravní kongesce. Zmatečnost způsobilo 
i to, že parkovací automat nebyl ve všech dnech provozuschopný a umožňuje platit pouze hotově, a to aniž by vracel 
mince nazpět. Kvůli chybějící dodatkové tabulce u značky parkoviště navíc přijíždějící na náměstí neví, za jakých 
podmínek a za jakou částku může na náměstí zaparkovat.

Jednotnost není zavedena ani v systému parkování na parkovací kotouč. Vymezené dny a časy nejsou shodné – někde se 
hovoří o pracovních dnech, někde o pondělí až pátku, někde je regulace v sobotu pouze dopoledne, na jiném místě v 
sobotu i odpoledne. Jako nesystémové lze považovat i situaci, kdy v zónách na parkovací kotouč není řešeno, že na 
některý ze dnů od pondělí do pátku může připadnout státní svátek – zcela nelogicky pak například na Nový rok 
připadající na pátek nelze na Náměstí B. Hrozného nebo před poštou zaparkovat déle jak na 1 hodinu, zatímco na 
Masarykově ulici u Matyldy je možné parkovat bez omezení. Ani úprava parkování na vydlážděné části Husova náměstí 
nevnáší do systému parkování jasno. Parkování je zde zpoplatněno celý týden, od pondělí do pátku od 6 do 18 hodin, v 
sobotu, neděli a ve státní svátek od 8 do 16 hodin. Tedy jsou zde opět zvolené úplně jiné časy než v ostatních částech 
města a navíc dochází ke zpoplatnění i v neděli a ve státní svátek. Bez povšimnutí nelze nechat ani to, že se úprava 
parkování na Husově náměstí vzájemně dostává do rozporu, neboť pokud připadne státní svátek například na pondělí, 
není zřejmé, jaká úprava má přednost, jestli ta upravující parkování od pondělí do pátku anebo ta upravující parkování 
ve státní svátek.

Velký problém s parkování v centru mají rezidenti, kteří zde bydlí a také zaměstnanci pracující v centru města, 
speciálně zaměstnanci samotného městského úřadu.

V neposlední řadě pak považujeme za důležité řešit dopravu v klidu v době výstav pořádaných na výstavišti. Současná 
úprava naprosto rezignovala na jakoukoliv regulaci dopravy v klidu v období výstav. Přitom je jednoznačně 
prokazatelné, že v tuto dobu auta návštěvníků výstaviště zahlcují Lysou, způsobují značné dopravní komplikace a 
znepříjemňují život obyvatelům našeho města.

Navrhujeme:
1) sjednotit časy pro parkování v centru města na: pracovní dny 8-17 hod., sobota 8-11 hod., MAX 60 min
2) doplnit Na Husově náměstí pod dopravní značku IP13c dodatkovou tabulku s textem:
• pracovní dny 8–17 hod., sobota 8-11 hod
• prvních 60 minut zdarma, každá další (i započatá) hodina 20,- Kč
3) připravit ve spolupráci s dopravní komisí a Městskou Policií návrh Nařízení Města na řešení parkování v centru města 
pro rezidenty bydlící v centru města a pro zaměstnance městského úřadu, případně dalších organizací podnikající v 
centru města
4) připravit návrh Nařízení Města o parkování v době výstav (zpoplatnění parkování pro nerezidenty města); dle 
informací OSM se připravuje další nařízení o placeném stání v době výstav
5) uveřejnit na webových stránkách města v sekci “Doprava a komunikace” přehledný plánek města s možnostmi 
parkování na vyhrazených plochách. Plánek můžeme poskytnout. Zároveň by bylo vhodné umístit nové dopravní značení 
i do pasportu místních komunikací 
(http://geoportal.mestolysa.cz/mapa/pasport-komunikaci/?c=-711294.45%3A-1034449.95&z=12&lb=osmllg&ly=hr%2Cad
%2Culn%2Cpk-dzs%2Cpk-ktr%2Cpk-pov-typ&lbo=1&lyo=&i=-711284.61%3A-1034439.08).

Členové a příznivci Lysá nás spojuje nabízejí Radě města, OSM i dopravní komisi součinnost při řešení parkování ve 
městě.

Současně bychom chtěli poděkovat členům dopravní komise za jejich snahu přijít s návrhem řešení regulace dopravy v 
klidu v našem městě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
předloženou informativní zprávu,

II. ukládá
RM ve spolupráci s dopravní komisí a Městskou Policií:
a) sjednotit časy na dodatkových cedulích pro parkování v centru města
b) doplnit prostor pro zpoplatněné parkování na Husově náměstí o informativní dodatkovou ceduli, placené parkování 
vyžadovat až po 60 min stání a sjednotit časy pro volné parkování dle 2a)



c) připravit návrh Nařízení Města o parkování v době výstav (zpoplatnění parkování pro nerezidenty města)
d) připravit návrh Nařízení Města na řešení parkování v centrum města pro rezidenty bydlící v centru města
e) připravit návrh Nařízení Města na řešení parkování v centrum města pro zaměstnance městského úřadu, případně 
dalších organizací podnikající v centru města
Termín: do 31. 3. 2022

III. ukládá
Odboru správy majetku (OSM) zajistit potřebná povolení MÚP a DIR pro umístění svislého dopravního značení s jeho 
následnou instalací.
Termín: do 31. 5. 2022

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
         


