
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Návrh na úpravu zeleně viz výzva města na FB 

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Město žádá na FB občany, aby jim poslali nějaké tipy lokalit, kde je potřeba upravit zeleň.
Navrhuji upravit zelený trojúhelník Na Františku. Obě lípy je potřeba upravit – už předloni větrem ulomená větev 
urazila na soše světce ruku. Nyní ve vegetačním období by stačilo zkrátit větve, které sahají až na zem.
Zároveň je třeba zredukovat výšku živého plotu asi o polovinu na cca 70 cm.

Důvody:
1) Ochrana uměleckého památkově chráněného díla
Redukce zeleně zajistí provětrávání prostoru a snížení vlhkosti, čímž se sníží degradace pískovce, z něhož je hodnotná 
braunovská socha zhotovena, např. lišejníky apod. A tím se také sníží náklady na údržbu památky.

2) Socha – dominanta místa (tzv. landmark)
Pískovcová skulptura bude lépe vidět a vynikne její výrazná kompozice vůči siluetě kostela,
k němuž se sv. František Serafínský – zpodobený, jak přijímá Kristovy rány na ruce, nohy a
v boku – obrací čelem. Nyní je tento zásadní "vztah" obou dominant (navázaný na směřování Vodákovy ulice, která tvoří 
jeho viditelnou osu) zastíněn neošetřovanou vegetací.

3) hygiena prostoru, prevence dopravních nehod a kriminality
Přerostlý živý plot kolem travnaté plochy se sochou a převislé větve dvojice lip sahající téměř
k zemi vytvářejí nepřehledné zákoutí, které přitahuje dva nežádoucí efekty:
a) znepřehledňuje křižovatku tří cest, jimiž vedou také hojně využívané cyklostezky (na nich se pohybují často i rodiny 
s malými dětmi), což může vést k dopravním nehodám se škodami na životech, zdraví a majetku;
b) a vytváří místo lákající k soustavnému znečišťování – a to jak odpadky, tak exkrementy a močí kolemjdoucích (je 
vlastně příležitostným smetištěm a veřejným záchodem).

Neupravenost místa v poměrně výrazné části MPZ na křižovatce turistických cest není dobrou vizitkou města. 
Neupravená místa přitahují negativní společenské chování a jevy. Naopak místa upravená mají kladný psychologický a 
výchovný efekt.
A takovéto místo se značnou estetickou kvalitou (včetně několika architektonicky hodnotnějších budov a zejména nyní 
rekonstruovaného Knébláku) je v tomto ohledu zavazující a nepéče o něj zase prohřeškem.
Potřeba řešit toto místo může být aktuální také vzhledem k tomu, že navazuje na hojně využívanou trasu pro chodce, 
cyklisty i motoristy od nádraží do centra (Čapkova, Riegrova, U braňky, Na Františku...).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 ukládá
OSM zajistit potřebnou úpravu zeleně v ulici Na Františku.
Termín: do 30.03.2022

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

Dosavadní rozhodnutí:
         


