
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Připomínky k rekonstrukci silnice II/272 - ul. Československé armády 

Zprávu předkládá:

Zprávu vypracoval: Burian Jan

Důvodová zpráva:
Popis problému:

Po otevření zrekonstruované silnice II/272 se na této komunikaci vyskytuje řada nedodělků či chybějící městský 
mobiliář jako jsou odpadkové koše či lavičky – na tomto již OSM pracuje. Na uskupení Lysá nás spojuje se obrátila řada 
občanů a zároveň i členové LNS zpracovali několik zásadních připomínek, které uvádíme níže (v přiloženém dokumentu 
jsou přidány i fotografie).

1. Před č.p. 107/18 není i přes rekonstrukci chodníku vybudován bezbariérový přechod pro chodce s náležitými sjezdy.

2. V celém rekonstruovaném úseku chybí odpadkové koše, stojany na kola i lavičky.

3. Na křižovatce směrem na Benátky nad Jizerou/Milovice je přímo v křižovatce s ul. Luční rozšíření komunikace, avšak 
s ostrým obrubníkem do pravého rohu. Pravděpodobně supluje parkovací záliv směrem na Milovice, ale je to nevhodné 
řešení a v noci je to špatně označené. Od doby otevření silnice již údajně došlo u několika automobilů k rozříznutí 
pneumatik. Bylo by možné obrubník zkrátit, popřípadě zde umístit dopravní zařízení s reflexním prvkem (Z4a – 
Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo či Z11h – Směrový sloupek zelený kulatý – baliseta) ?

4. Na křižovatce směrem na Benátky nad Jizerou/Milovice zůstaly i po rekonstrukci položené žulové kostky. Tento fakt 
při průjezdu způsobuje zvýšený hluk a i změna povrchu není ideální. Jak to vypadá s vybudováním okružní křižovatky, 
popř. bylo by do té doby možné zde položit asfaltovo-živičný povrch?

5. V prostoru bývalé autobusové zastávky je uloženo několik betonových kostek. Co se s nimi bude dít a jaký je osud 
zmíněného objektu?

6. Ani jedna z nově vybudovaných zastávek nemá vybudovaný přístřešek.

7. Na křižovatce místních komunikací Veleslavínova X Mánesova byly odstraněny přenosné dopravní značky B28, které 
zde byly umístěny z důvodu odbočování autobusů. 30. 12. zde došlo ke kolizi projíždějícího autobusu a zaparkovaného 
osobního automobilu. Bude tento problém OAD Kolín popřípadě Ropid nějak řešit?

8. Dále uvádíme, že při zasypávání dlažebních kostek nebyl použit vhodný zásypový písek. Dešťové vpustě jsou dále na 
několik místech “utopené”.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
předloženou informativní zprávu,

II. ukládá
RM zabývat se připomínkami občanů na nejbližším jednání a navrhnout řešení co nejdříve. 

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

Dosavadní rozhodnutí:
         


