
 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 16.05. 2018 

Petice 

za realizaci MŠ v lokalitě Drážky 
 

       

Zprávu předkládá:   

Ing. Karel Otava, starosta města                   

      

Do ZM bude přizván:     

 - 

 

RM 02.05.2018 Usnesení č. 321 

Rada města 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  

petici za realizaci MŠ Drážky, 

II. u k l á d á  

odboru MI ve spolupráci se stavebním úřadem předložit ZM informaci o dosavadním postupu  

a možných následných krocích, 

III. p ř e d k l á d á 

ZM dne 16. 05. 2018 petici k projednání. 

    
 

 

 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města 

  

b e r e   n a    v ě d o m í 

 

petici za realizaci MŠ Drážky, 

 

o d k l á d á 

 

rozhodnutí o dalším postupu o realizaci mateřské školy v lokalitě Drážky do příštího ZM 

20.06.2018 po doplnění požadovaných podkladů, 

 

u k l á d á 

 

tajemníkovi informovat petiční výbor, jakým způsobem je postupováno. 

 

 Podpis předkladatele: 

 

     

  Podpis starosty nebo 

   místostarosty: 



 

Kancelář městského úřadu                                                   Rada města Lysá nad Labem 

       dne  02.05.2018 
 

Petice 

za realizaci MŠ v lokalitě Drážky 
 

 
Zpráva se předkládá z důvodu: 

došlé petice ze dne 25.04.2018 

       

Zprávu vypracoval:       

Ing.Miloš Dvořák, tajemník MěÚ       

             

Zprávu předkládá:                         

Ing. Karel Otava, starosta města 
 

Do rady města bude přizván:     

-- 
 

Návrh usnesení: 

Rada města 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  

petici za realizaci MŠ Drážky, 

 

II. u k l á d á  

odboru MI ve spolupráci se stavebním úřadem předložit ZM informaci o dosavadním postupu  

a možných následných krocích, 

 

III. p ř e d k l á d á 

ZM dne 16. 05. 2018 petici k projednání. 

 
      

 Podpis předkladatele: 

 

     

 Podpis starosty nebo  

 místostarosty: 

 

        

                                                                                              Podpis tajemníka:  
 

     

  

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

Popis problému: 

Dne 25.04.2018 byla  na podatelnu MěÚ doručena Petice za realizaci mateřské školy 

v lokalitě Drážky. Petice odpovídá zákonu č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Petice má 21 

petičních archů, obsahuje celkem 279 podpisů, z toho 6 osob bydlících mimo Lysou nad 

Labem. Petiční výbor je tvořen 6 občany.  

V petici je uvedeno:  

„Vzhledem k výraznému nárůstu počtu obyvatel v této lokalitě města souvisejícím 

s výstavbou sídliště PMS, je nutné zajistit nezbytnou občanskou vybavenost, zejména 

mateřskou školu. Proto vyzýváme vedení města, aby se neprodleně začalo řešením stávající 

situace zabývat. Žádáme o výstavbu budovy mateřské školy s odpovídající kapacitou, která 

umožní řádné předškolní vzdělání nejen našim předškolním dětem, ale také těm mladším ve 

věku tří a více let. Zdůrazňujeme, že výstavbu mateřské školy je třeba řešit v této chvíli 

s ohledem na skutečnost, že do vystavěných viladomů se přistěhoval velký počet mladých 

lidí, kteří děti již čerstvě mají nebo je v dohledné době plánují. Situace s umístěním dětí 

v dostupných mateřských školách je již nyní nevyhovující a může se stát kritickou. 

 

Za kroky, které byly doposud provedeny ve věci realizace mateřské školy, Vám děkujeme. 

Věříme, že podpoříte naši žádost o zrychlení procesu výstavby mateřské školy, která je již 

nyní velmi aktuální potřebou nás občanů z lokality Vichrova a také dalších občanů části 

Litol.“ 

 

Doplnění pro ZM 16.05.2018: 

V uvedené záležitosti je k dispozici řada dokumentů, které vedou až do roku 2008. Stavební 

úřad zpracoval dne 21.03.2018 územně plánovací informaci o podmínkách využívání 

zmíněného území. Dne 29.08.2017 vydal stavební úřad rozhodnutí o zrušení regulačních 

podmínek pro lokalitu Drážky, což bylo motivováno snahou uvolnit podmínky pro výstavbu 

právě MŠ, a dne 25.09.2017 podali někteří účastníci řízení odvolání. Dne 28.03.2018 vydal 

odvolací orgán – Krajský úřad Středočeského kraje – rozhodnutí, jímž napadené rozhodnutí 

ruší a věc se vrací k novému projednání stavebnímu úřadu. 

Tím se věc výstavby MŠ dále zkomplikovala a celou záležitost je nutno posoudit odborníkem 

z oblasti stavebního práva, což si vyžádá určitou dobu. Není možné – s přihlédnutím 

k velkému počtu účastníků řízení a zmíněným komplikacím – jednoduše rozhodnout o 

výstavbě během zasedání ZM. 

  

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:  

Nebylo.  

 

Návrh řešení:  

Kancelář MěÚ doporučuje radě města  I. vzít na vědomí petici za realizaci MŠ Drážky, 

II. uložit odboru MI ve spolupráci se stavebním úřadem předložit ZM informaci o 

dosavadním postupu a možných následných krocích, 

III. předložit  ZM dne 16. 05. 2018 petici k projednání. 

 

Stanovisko k návrhu:  

Nebylo projednáváno v žádné komisi či výboru.  

 

 

 

Vztah k rozpočtu: 



S přípravou projektové dokumentace na výstavbu MŠ v lokalitě Drážky je v rozpočtu města 

na rok 2018 počítáno v částce 500 tis. Kč.  

 

Přílohy: 

Průvodní dopis. 

Titulní list petice. 

 

                                                                     Ing.Miloš Dvořák 

      tajemník MěÚ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 



 


