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Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

 

 

         konané dne 20. 06. 2018 

 

 

Informativní zpráva o plnění koncepce rozvoje zámeckého parku. 

 

 

 
Rada města projednala dne 29. 05. 2018 usn. č. 384 

Usnesení č. 384 

Rada města  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

informativní zprávu o plnění koncepce rozvoje zámeckého parku a předkládá ji ZM 20. 06. 

2018 na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

informativní zprávu o plnění koncepce rozvoje zámeckého parku. 
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Důvodová zpráva. 

 

Popis problému: 

Na základě usnesení ZM č. 155 ze dne 1. 11. 2017, ze kterého vyplývá potřeba aktualizace 

koncepce rozvoje zámeckého parku, zpracoval Ing. Svoboda z vlastního podnětu vyhodnocení 

koncepce „Zámecký park Lysá nad Labem, plán rozvoje 2011–2015“. Z materiálu vyplývá 

následující: 

 

1. cibuloviny – průběžně plněno 

2. sbírka dubů – zahájeno 

3. úprava vstupní části z Komenského ulice – zrealizováno 

4. úprava porostu Bludnice – zrealizováno 

5. nové cesty v Bludnici – zrealizováno 

6. edukační zahrada – zrealizováno 

7. nová studna – zrealizováno 

8. rozvody vody po parku – zrealizováno 

9. založení labyrintů – zrealizováno 

10. založení sbírkové zahrady – zahájeno 

11. založení technického zázemí – zrealizováno 

12. dětské hřiště za kostelem – zahájeno 

13. oprava cest v Libosadu – zpracován projekt 

14. výstavba voliéry v Libosadu – nerealizováno 

15. výstavba fontány v Bludnici – nerealizováno 

16. výstavba altánu v Bludnici – nerealizováno 

17. toalety – realizováno částečně 

18. oprava zahradního domku v Libosadu – realizováno částečně 

19. úprava nádvoří – nerealizováno 

20. oprava klášterních teras – realizováno částečně 

 

Předložený podklad „Zámecký park Lysá nad Labem, vyhodnocení plánu rozvoje 2011–

2015“ je možné využít jako vstupní podklad pro zadání zpracování nové koncepce. Současně 

byl připraven s vědomím účelnosti pro odpovědné rozhodování voleným orgánům města 

(zejména zastupitelů) jako podklad pro tvorbu rozpočtu, programu regenerace městské 

památkové zóny a provozního řádu zámeckého parku. S ohledem na právě probíhající 

aktualizaci strategického plánu města je možné informace obsažené v přílohách využít i 

k tomuto účelu. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

V roce 2010 usnesením č. 668 RM ze dne 7. 12. 2010 informativní zpráva o postupu prací 

v zámeckém parku od roku 2009 

V roce 2011 usnesením č. 24 RM ze dne 11. 1. 2011 uložení zpracování plánu rozvoje a 

údržby parku na roky 2011–2015 

V roce 2011 usnesením č. 5 ZM ze dne 29. 6. 2011 schválení koncepce „Zámecký park Lysá 

nad Labem, plán rozvoje 2011–2015“ 

V roce 2017 usnesením č. 155 ZM ze dne 1. 11. 2017 zřízení položky s názvem „PD 

revitalizace části zámeckého parku“ 

 

 

          Ing. Stanislav Svoboda 

 referent odboru životního prostředí 



3 

 

příloha: 

Zámecký park Lysá nad Labem, plán rozvoje 2011–2015 

Kronika zahradnických prací na Zámeckém vrchu za období 2004–2010 

Kronika zahradnických prací na Zámeckém vrchu za období 2011 

Kronika zahradnických prací na Zámeckém vrchu za období 2012 

Kronika zahradnických prací na Zámeckém vrchu za období 2013 

Kronika zahradnických prací na Zámeckém vrchu za období 2014 

Kronika zahradnických prací na Zámeckém vrchu za období 2015 

Kronika zahradnických prací na Zámeckém vrchu za období 2016 

Kronika zahradnických prací na Zámeckém vrchu za období 2017 

Zámecký park Lysá nad Labem, vyhodnocení plánu rozvoje 2011–2015 

 

 

        

 

 

 


