
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 4. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 15. 9. 2021

Webové stránky Města Lysá nad Labem a Městské policie Lysá nad Labem - 
PODNĚT OD OBČANA Lysé n.L.

Zprávu předkládá:

Zprávu vypracoval: Bláhová Radka (zastupitel 4)

Důvodová zpráva:
Obrátil se na mne jako zastupitelku Města Lysá nad Labem občan Lysé nad Labem s žádostí o zařazení dále uvedeného 
bodu na program jednání zastupitelstva města. Vzhledem k tomu, že jeho dotazy se týkají činnosti města, nejspíše na 
ně nedostává odpovědi a jeho zjištění mohou poukazovat na koncepční nesrovnalosti, dovoluji si tento bod předložit na 
jednání zastupitelstva, aby věc byla projednána a občanům našeho města se dostalo odpovědi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

Dovoluji si dovoluji požádat o zařazení do programu Zastupitelstva města Lysá nad Labem 12.5. 2021 a k projednání 
můj podnět zaslaný již datovou schránkou dne 2.5.2021 na „Neúplnost povinně zveřejňovaných informací podle z. 
106/1999 Sb. na internetové stránce www.mestolysa.cz a způsob provozování www.mplysa.cz Městské policie Lysá nad 
Labem“
– viz příloha.

Požaduji:
a) od starosty města vysvětlení k rozsahu a závažnosti vad zjištěných na internetové stránce www.mestolysa.cz a 
stránce www.mplysa.cz Městské policie Lysá nad Labem uvedených v příloze a kdo je za to zodpovědný,
b) od vrchního strážníka vysvětlení ke způsobu provozování www.mplysa.cz a dále sdělit, jak mohl běžný občan zjistit, 
ke komu se podávají a jakým způsobem se vyřizují stížnosti, jak se předkládají návrhy, podání, atd., jaké má použít ID 
datové schránky, e-mail podatelny, kde je podatelna pro městskou policii,
c) od vedoucí oddělení IT a tajemnice městského úřadu objasnění, jak je členěna struktura internetových stránek,
d) od tajemnice městského úřadu vysvětlení, proč dne 19.4. a 21.4. odmítala do protokolu zaznamenat mé ústní 
podněty k vadám při zveřejňování dokumentů na úřední desce a k povinně zveřejňovaným informacím na 
www.mestolysa.cz,
 e) od starosty města sdělení, jak bude zjednána náprava.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 ukládá
a) starostovi města zaslat Ing. Antonínu Kolrosovi, Ph.D. vyjádření k rozsahu a závažnosti vad zjištěných na internetové 
stránce www.mestolysa.cz a stránce www.mplysa.cz Městské policie Lysá nad Labem uvedených v příloze a kdo je za to 
zodpovědný,
b) vrchnímu strážníkovi zaslat Ing. Antonínu Kolrosovi, Ph.D. vyjádření ke způsobu provozování www.mplysa.cz a dále 
sdělit, jak mohl běžný občan zjistit, ke komu se podávají a jakým způsobem se vyřizují stížnosti, jak se předkládají 
návrhy, podání, atd., jaké má použít ID datové schránky, e-mail podatelny, kde je podatelna pro městskou policii,
c) vedoucí oddělení IT a tajemnici městského úřadu zaslat Ing. Antonínu Kolrosovi, Ph.D. vyjádření k otázce, jak je 
členěna struktura internetových stránek,
d) tajemnici městského úřadu zaslat Ing. Antonínu Kolrosovi, Ph.D. vyjádření k otázce, proč dne 19.4. a 21.4. odmítala 
do protokolu zaznamenat mé ústní podněty k vadám při zveřejňování dokumentů na úřední desce a k povinně 
zveřejňovaným informacím na www.mestolysa.cz,
e) starostovi města zaslat Ing. Antonínu Kolrosovi, Ph.D. vyjádření, jak bude zjednána náprava dle předchozích bodů.
Termín: do XXX

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



Dosavadní rozhodnutí:
         


