
Dobrý den,

myslím, že nenáročné drobnosti by velmi pomohly zlepšení vzhledu tak hezkého 
města jako je Lysá.

1/ v Burda parku před Penny umístit stejnorodé odpadkové koše (na dohled od 
laviček, ne přímo k lavičkám) - stačily by i ty zelené plastové (jak už tam jeden je)

2/ později tamtéž umístit zdroj vody s kohoutkem - omytí hraček, ovoce, rukou - 
blízkost dětského hřiště, ale i základní hygieny spoluobčanů bezdomovců.

3/ postupně a ještě později hezká dlažba (vkusná mozaika) tamtéž, spolu s 
dlažbou by pak bylo krásné zamyslet se nad pohledem na vzhled samotné 
budovy Penny, především ze strany příchodu hlavní cesty (tj která vede vedle 
hřiště).. Hřiště je využívané na tomto místě vhodné stejně jako celý hezký 
parkový komplex. Odstínění nepříliš hezké tváře této budovy je možno mnoha 
způsoby.

Větší návrhy: 

1/ Integrovat stánky na nádraží do podchodu nebo nádražních budov, aby vstup 
do města byl otevřený a vzdušný s pohledem na krásnou fasádu restaurace a 
celou hlavní třídu a místo těchto budek instalovat lavičky a zeleň. 

2/ Místo plánované vyasfaltované plochy dost drahého parkoviště  podél 
železnice z  boční strany výstaviště postavit jednoduchý parkovací dům - 
podzemí, přízemí a 1. patro (projekt v rámci seminární práce Fakulty architektury
nebo střední stavební školy , poté dopracovat) 
Výhody: odhlučnění nádraží, úspory 2/3 zeleně, možnost pronajmout jedno patro 
lidem, kteří nemají garáž pro své auto). Pro estetické "opláštění" tohoto 
parkovacího domu je mnoho možností.

Totéž pak  udělat na straně Litole - zvednout 2 první řady panelů "parkoviště"  
(od tratě) a tak  rozšířit zeleň, tím se zachová jedna parkovací řada a průjezd na 
stávající vyasfaltovanou plochu parkoviště (směrem k panelákům), kde by se dal 
postavit další, ale kruhový nebo čtvercový parkovací dům jako v prvním případě a
okolo vysadit ovocné stromy a další zeleň - vznikne malý parčík i pohled z oken 
paneláků bude lepší. Opět lze pronajmout jedno patro na trvalé stání pro majitele
aut bez garáže.

3/ Vzhledem k tomu, že Lysá má autobusové i vlakové nádraží prakticky v centru 
města je možné výrazně omezit dlouhodobé pakování na hlavní třídě a v centru 
města (neboť´ tento celek - tj. hlavní třída a náměstí - tvoří cca poloviční rozlohu 
pěších zon v jiných městech), takže možno víceméně odložit vlak, bus, kolo i auto
a dále pokračovat pěšky :):)!!!

Tak by se dalo připravit prostředí pro budoucí návrhy opravdu kvalitního náměstí.


