
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 26. 6. 2019

Projednání průběžných výsledků petice za zachování MPZ v Lysé nad Labem, jejíž 
příjemce je primárně Ministerstvo kultury 

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Starosta města Lysé nad Labem Ing. Karel Otava podal podnět na zúžení Městské památkové zóny (MPZ) dne 27.9.2018 
dopisem MK s odvoláním na petici a rozhodnutí ZM č. 143 ze dne 5.9.2018.
Petice za zúžení MPZ obsahovala větu: „My, podepsaní plně podporujeme záměr města o zúžení památkové zóny ve 
městě, vyhlášené v roce 2003 a podání žádosti na MK ČR.“
Petice byla ve výše uvedené textaci zavádějící či dokonce lživá, neboť je velmi pravděpodobné (obtížně se dohledává, 
město dosud na žádost dle zákona 106/1999 Sb. neodpovědělo), že město před projednáním petice nemělo usnesení, 
kterým by deklarovalo úmysl měnit či dokonce rušit části MPZ.
Tedy i vlastní podnět MK, odkazující se na petici je zavádějící obzvláště v situaci, kdy průvodní dopis k petici dokonce 
přímo uvádí, že je „předpokládané zrušení stávajících památkových zón B a C v Lysé nad Labem“. Průvodní dopis k 
petici byl součástí Podnětu zaslanému starostou města MK.
Občané od 21.5.2019 podepisují petici za zachování Městské památkové zóny v původním rozsahu definovaném v roce 
2003 při vzniku MPZ. Dne 3.6.2019 byly předány průběžné výsledky petice MK, tedy 418 podpisů a petiční výbor dále od 
té doby pokračoval ve sběru podpisů.
Rušení částí MPZ tvrdě kritizoval Národní památkový ústav svým vyjádřením ze dne 7.12.2018 v kterém jasně dokládá 
účel všech částí MPZ Lysá nad Labem v historických souvislostech. Na 14 stranách stručně shrnuje vývoj Lysé nad Labem 
od prvních zmínek v 11. století až po současnost z důrazem na lokality, které jsou součástí MPZ.
Městská památková zóna v Lysé nad Labem je v hlediska atraktivity města možná vůbec to nejcennější, co město může 
potenciálním návštěvníkům (turistům) nabídnout. Je tedy potřeba MPZ rozvíjet, ne jí ukvapeně bez diskuse s občany i 
odborníky redukovat.
Smysl usnesení ZM č. 143 bylo spíše spustit diskusi o MPZ, než její unáhlená redukce. Petice za zachování MPZ i 
vyjádření Národního památkového ústavu ze dne 7.12.2018 již nyní dávají dostatek odpovědí i důvodů pro zachování 
stávajícího stavu MPZ. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. ukládá
starostovi města zrušit „Podnět na zúžení Městské památkové zóny Lysá nad Labem“ zaslaný Ministerstvu kultury (MK) 
27.09.2018.
Termín: Následující den po přijetí usnesení.

II. ukládá
starostovi města zažádat dopisem Ministerstvu kultury o zrušení rozhodnutí Ministerstva kultury, pokud již MK o zrušení 
částí MPZ v Lysé nad Labem rozhodlo před tímto usnesením.
Termín: Následující den po přijetí usnesení. 

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

Dosavadní rozhodnutí:
         


