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Přípomínky ke strategickému plánu 
 
PROFIL MĚSTA 

 
 str. 3 - řádně neprojednán s veřejností, chybí tabulka vyhodnocení SPRM 2011-2015 
 str. 13 – stávající cyklověž, potřebnost další cyklověže? 
 str. 18 - ubytoven máme v Lysé rozhodně více, proč zde není zmíněn problém 

nelegálních ubytoven? 
 str. 19 - cukrárna TRIO už v Lysé nějaký ten rok nefunguje - je zde Merhautovo pekařství 

(+ Dallas + Calypsso + Metrix apod.) 
 str. 22 - rychlostní komunikace R10 Praha - M.B. již neexistuje, od 1.1. 2016 dálnice R10 

Praha - Turnov 
 str. 24 - problémy s FCC, jaký je reálný stav komunikací ve městě? zón s parkováním na 1 

hodinu je rozhodně více (Nám. Bedřicha Hrozného, Sokolská, Masarykova, Čapkova) 
 str. 27 - elektřina je v Lysé O.K.? Co časté výpadky, které řešil p. místostarosta Havelka? 
 str. 32 - u pošty není problém jen v prostorách, ale o personálním zajištění 
 str. 35 - kdy se konal výzkum pocitu bezpečí? Bude nějak prezentován i aktuální výzkum 

bezpečí? Bude výstupem pocitová mapa Lysé? 
 str. 36 - vůbec není řešeno zatížení města + poplatky 
 str. 39 - v Lysé kromě ortopeda a kožaře chybí pediatři a praktičtí lékaři 
 str. 43 - Opravdu jsme se Scholarestem spokojeni?  
 str. 48 - Co domácí hospic Na blízku? Proč se zde nezmiňuje problém ubytoven? 
 str. 51 - Chybí zde například klub FK Litol mládež a další sportovní kluby 
 str. 52 - Proč není analýza vytíženosti tělocvičen? Proč zde asi není zmíněn bazén v ZŠ 

JAK? Viz ZM 25.9. a rekonstrukce ZŠ JAK 
 str. 57 - nejsou zde zmíněny kontejnery na elektroodpad, na oblečení, na bioodpad,... 

problém zvýšené prašnosti 
 str. 58 - špatně popsané tratě 232 Pha-Milovice, 231 Pha-Kolín, 020 Pha-H.K., 072 Kolín-

Ústí nad Labem; zavedení do S pásem, integrace dopravy... 
 str. 71-73 globální SWOT analýza - proč není u každého z témat, ale jen +/-? 

 

NÁVRHOVÁ ČÁST 
 text “dlouhodobá vize” opravdu neobsahuje jedinou vizi města do budoucna 
 CÍL 3 Ochrana přírodních a kulturních hodnot města… - z tohoto důvodu chceme zúžit 

památkovou zónu? 
 
DALŠÍ OTÁZKY 

 V NOVÉM STRATEGICKÉM PLÁNU BY MĚL BÝT URČEN RADNÍ, KTERÝ ZA URČENOU 
OBLAST PONESE ZODPOVĚDNOST – viz červencové ZM a vyjádření pí Ing. Chudobové 

 V jakém stavu je financování projektu? Dle informací od pí. Klabačkové nebyly všechny 
prostředky vyčerpány…. 

 Budou Karty rozvojových aktivit součástí dokumentu SP?? 
 

 


