
 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 16.05. 2018 
 

Petice za vybudování napojení silničních komunikací  

v lokalitě mezi ul. Družstevní a Na Vysoké mezi 
 

Zpráva se předkládá z důvodu: 

došlé petice ze dne 10.04.2018 

             

Zprávu vypracoval:  

Ing. Miloš Dvořák      

               

Zprávu předkládá:   

Ing. Karel Otava, starosta města                   

      

Do ZM bude přizván:     

-    

RM 02.05.2018 Usnesení č. 326 

Rada města  

I. b e r e    n a   v ě d o m í 

petici za vybudování napojení silničních komunikací v lokalitě mezi ul. Družstevní a Na 

Vysoké mezi, 

II. p ř e d k l á d á 

uvedenou petici ZM dne 16. 05. 2018 k projednání. 
 

 

 

 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města 

  

b e r e   n a    v ě d o m í 

 

petici za vybudování napojení silničních komunikací v lokalitě mezi ul. Družstevní a Na 

Vysoké mezi, 

 

 

u k l á d á 

 

tajemníkovi informovat petiční výbor o výsledku jednání v ZM 16.05.2018. 

 

 

 Podpis předkladatele: 

     

  Podpis starosty nebo 

   místostarosty:  



 

Kancelář městského úřadu                                                   Rada města Lysá nad Labem 

       dne  02.05.2018 
 

Petice za vybudování napojení silničních komunikací  

v lokalitě mezi ul. Družstevní a Na Vysoké mezi 

 
Zpráva se předkládá z důvodu: 

došlé petice ze dne 10.04.2018 

       

Zprávu vypracoval:       

Ing.Miloš Dvořák, tajemník MěÚ       

             

Zprávu předkládá:                         

Ing. Karel Otava, starosta města 
 

Do rady města bude přizván:     

-- 
 

Návrh usnesení: 

Rada města 

 

Rada města  

 

I. b e r e    n a   v ě d o m í 

petici za vybudování napojení silničních komunikací v lokalitě mezi ul. Družstevní a Na 

Vysoké mezi, 

 

II. p ř e d k l á d á 

uvedenou petici ZM dne 16. 05. 2018 k projednání. 

 
      

 Podpis předkladatele: 

 

     

 Podpis starosty nebo  

 místostarosty: 

 

        

                                                                                              Podpis tajemníka:  
 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

Popis problému: 

Dne 10.04.2018 podatelna MěÚ zaevidovala petici za vybudování tří dalších napojení 

silničních komunikací. Petice obsahuje 2 listy se 44 podpisy. Formálním nedostatkem petice 

z pohledu petičního zákona je to, že na obou petičních arších chybí záhlaví, tj. popis předmětu 

petice. Petiční výbor má dva členy. 

 

V petici je uvedeno: „My, níže podepsaní občané města Lysá nad Labem, prostřednictvím této 

petice žádáme o zajištění vybudování silničního napojení do ulice Družstevní a dvojího 

silničního napojení do ulice Na Vysoké mezi a to v pokračování do ulice Husova a Na 

Vysoké mezi, v obou případech s napojením na ulici Mírová. Stávající jediné existující 

napojení do ulice Vrchlického se jeví už nyní při budování inženýrských sítí jako 

nedostatečné. Při realizaci výstavby plánovaného počtu rodinných domů a jejich dokončení, 

by kapacitně jedno silniční napojení nestačilo zvládat předpokládaný provoz. Taktéž by se 

výrazně zhoršilo životní prostředí obyvatel ulice Vrchlického a Lidické. Vybudováním 

požadovaných silničních napojení se provoz rozloží a nebude obtěžující. „ 

 

Podle informací stavebního úřadu je v regulačním plánu požadované napojení na výše 

uvedené komunikace plánováno a nakresleno. Město není investorem. Investor musí dořešit 

vlastnické vztahy k pozemkům a požádat stavební úřad o povolení výstavby komunikací. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:  

Nebylo.  

 

Návrh řešení:  

Kancelář MěÚ doporučuje radě města  I. vzít na vědomí petici za vybudování napojení 

silničních komunikací v lokalitě mezi ul. Družstevní a Na Vysoké mezi, 

II. předložit 

uvedenou petici ZM dne 16. 05. 2018 k projednání. 

 

Stanovisko k návrhu:  

Nebylo projednáváno v žádné komisi či výboru.  

 

Vztah k rozpočtu: 

Žádný – výstavba komunikací je záležitostí investora. 

 

Přílohy: 

Titulní list petice. 

 

                                                                     Ing.Miloš Dvořák 

      tajemník MěÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


