
 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 13.02.2019 

 

Informativní zpráva Petice – prodejna Sídliště 

 

     

Zprávu předkládá:   

Ing. Karel Otava 

 

Do ZM bude přizván:     

-- 

 

RM dne 05.02.2019 přijala usnesení č. 74: 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

petici s vyjádřením nesouhlasu, který se týká zrušení prodejny potravin Jednota v lokalitě 

Sídliště a jejího dosavadního uzavření, 

 

II. p ř e d k l á d á 

ZM petici dne 13.02.2019 na vědomí. 
 

 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města 

  

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

petici, která se týká zrušení prodejny potravin Jednota v lokalitě Sídliště a jejího dosavadního 

uzavření. 

 

 

 

 

 
 

                                                                                              Podpis starosty nebo 

 místostarosty: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kancelář městského úřadu     Rada města Lysá n. L. 

         dne  05.02.2019 

 

Informativní zpráva  

Petice – prodejna Sídliště 

 

Zpráva se předkládá z důvodu: 

petice přijaté dne 05.12.2018 

    

Zprávu vypracoval:       

Ing. Alena Novotná, tajemnice MěÚ       

             

Zprávu předkládá:                         

Ing. Karel Otava, starosta města 

 

Do rady města bude přizván:     

- 

 

Návrh usnesení: 

Rada města  

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

petici s vyjádřením nesouhlasu, který se týká zrušení prodejny potravin Jednota v lokalitě 

Sídliště a jejího dosavadního uzavření, 

 

II. p ř e d k l á d á 

ZM petici dne 13.02.2019 na vědomí.  

      

  

 

 Podpis předkladatele 

 

     

 Podpis starosty nebo 

 místostarosty: 

 

      

 Podpis tajemníka:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva 

Popis problému:   

Dne 05.12.2019 podatelna MěÚ zaevidovala petici s vyjádřením nesouhlasu s uzavřením 

prodejny potravin v lokalitě Sídliště. 

Petice odpovídá zákonu č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Petice má 8 stran s  textem, proti 

čemu je petice namířena a o co petice usiluje.  Podpisové archy jsou na 8 stranách a je na nich 

celkem 179 podpisů. Petiční výbor je tříčlenný, za výbor jedná pan Ing. D. K. z Lysé nad 

Labem. 

Petiční výbor žádá o co nejrychlejší opětovné otevření prodejny a vyzývá zastupitelstvo 

města, aby neodkladně tuto situaci projednalo a hledalo možnosti náhradního řešení. Zároveň 

vyzývají zastupitelstvo města, aby se zcela vážně začalo zabývat revitalizací celého Nového 

sídliště (parkování, zeleň, lavičky, hřiště pro děti). 

Panu K. bylo dne  22.01.2019 v dopise odpovězeno, že petice prozatím nemohla být 

zastupitelstvem projednána, jelikož příprava podkladů do ZM je regulována jednacími řády 

rady a zastupitelstva. Jednání RM se v prosinci konalo 11.12.2018 a příprava podkladů do 

RM byla uzavřena 05.12.2018, tedy v den, kdy byla doručena petice na podatelnu. Zasedání 

zastupitelstva bylo svoláno na 12.12.2018, podklady by měly být nejprve projednány v radě 

města a pak postoupeny zastupitelstvu. 

Po formální stránce tedy úřad neměl šanci předložit radě a zastupitelstvu řádně připravené 

podklady k jednání. Nicméně i bez podání petice byla MěÚ Lysá nad Labem známa situace 

ohledně uzavření prodejny a město tuto situaci aktivně řešilo s předsedou družstva Jednota, 

p. Ing. P., který pana starostu informoval o tom, z jakého důvodu je prodejna uzavřena a jaké 

podniká kroky k jejímu znovuotevření. 

Družstvem Jednota bylo přislíbeno otevření prodejny na Sídlišti v první polovině února 2019, 

tudíž v této chvíli je potřeba řešit už jen druhou otázku petice, a to revitalizaci lokality 

Sídliště. Na tento projekt je v rozpočtu připravena položka 400 tis. Kč a projekt revitalizace 

Sídliště je plánován na rok 2019. 

Petici předkládáme zastupitelstvu města na vědomí na prvním letošním zasedání dne 

13.02.2019. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

V této věci nebylo. 

 

Návrh řešení: 

Kancelář MěÚ doporučuje radě města vzít na vědomí petici s vyjádřením nesouhlasu 

s uzavřením prodejny potravin Jednota v lokalitě Sídliště a předložit uvedenou petici ZM dne 

13.02.2019 na vědomí. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáno v komisích ani výborech. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Žádný. 

 

Příloha: 

Titulní list petice. 

 

                    Ing. Alena Novotná 

                                                                                                             tajemnice MěÚ 

 



 
 


