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Programové prohlášení Rady města Lysá nad Labem na volební období 

2018-2022 
 

přijaté na základě Koaliční dohody uzavřené dne 14. 10. 2018 mezi ČSSD, ODS, ANO 2011 

a Naší Lysou na základě čl. II., odst. 3: 

 

Čl. I. 

Preambule 

 

My, koaliční partneři - zástupci ČSSD, ODS, ANO 2011 a Naší Lysé - vyjadřujeme tímto 

prohlášením společnou a pevnou vůli dosáhnout při správě města Lysá nad Labem jeho 

všestranného rozvoje s cílem zachovat životní úroveň občanů města a vytvářet podmínky pro 

harmonický rozvoj obyvatel všech generací. Toto prohlášení představuje základní politický 

a strategický dokument, který respektuje zásady odpovědnosti, otevřenosti, 

informovanosti a spolupráce. Jsou v něm shrnuty postoje, cíle a priority rady města, které 

budeme uplatňovat v souladu se zákonem č. 128/200 S., o obcích. 

 

Čl. II. 

 

Základní principy fungování rady města 

 

Rada města se bude ve volebním období 2018-2022 řídit těmito zásadami a principy: 

 

a) zásada otevřenosti 

b) zásada informovanosti 

c) zásada vzájemné důvěry 

d) zásada spolupráce všech stran založená na dialogu a vzájemném respektu 

 

Čl. III 

 

Komise a výbory 

 

a) výbory 

 

Budou zřízeny následující výbory, které budou mít minimálně 7 členů: 

Kontrolní výbor 

Finanční výbor 

Výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku města 

 

Osadní výbor Byšičky 

Osadní výbor Dvorce 

Osadní výbor Řehačka  

 

ČSSD má právo nominovat předsedu Finančního výboru 

ODS má právo nominovat předsedu Výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města 

Nominace předsedy kontrolního výboru bude svěřena nejsilnější opoziční straně KDU-ČSL 

nebo jiné opoziční straně. 

 

 

 



a) komise 

 

Budou zřízeny následující komise, které budou mít maximálně 7 členů: 

Komise pro rodinu a školství 

Komise pro dopravu a bezpečnost 

Komise pro sport 

Komise pro kulturu a cestovní ruch 

Komise stavební 

Komise bytová 

Komise pro životní prostředí 

Komise pro sociální věci a zdravotnictví 

Komise pro aktivní a šťastný život seniorů 

 

 

Program 

 

Čl. IV 

 Základem programu je navázání na rozpracované body v rozpočtu 2018 ke dni 

31.10.2018, které převedeme do rozpočtu 2019. 

 

Čl. V. 

 

Otevřená a transparentní radnice 

 

 Radnice v Lysé potřebuje modernizovat. Chceme jedno obslužné místo, kde si občané 

vyřídí vše potřebné. Pro občany chceme zavést elektronickou úřední desku a další 

moderní elektronické nástroje pro komunikaci mezi občany a úřadem. 

 

 Důležitým cílem je personální stabilizace městského úřadu. Do výkonu nestranné 

státní správy nebude zasahováno. Chceme také zlepšit pracovní prostředí pro úředníky 

a prostředí pro občany.  

 

Čl. VI. 

 

Město pro důstojný život všech generací 

 

Lepší voda pro občany 

 

 Zprovozníme druhý „cenomanský“ vrt. Zároveň budeme usilovat o propojení 

městského vodovodu s mladoboleslavskou vodárenskou soustavou, která disponuje 

několika vydatnými prameništi kvalitní pitné vody 

 

 Budeme pokračovat v obnově městské vodárenské infrastruktury. Vybudujeme nový 

vodojem s dostatečnou kapacitou a zrekonstruujeme přivaděč vody z prameniště. 

 

 Chceme na kanalizaci a vodovod napojit průmyslovou zónu ve východní části 

města a dokončit je ve zbývajících ulicích. 

 

 Získáme do vlastnictví vrt v Kovoně a prověříme možnosti jeho využití (vodovod, 

koupaliště). 



Revitalizace nového sídliště 

 

 Radnice připraví ve spolupráci s architekty návrh revitalizace tzv. nového sídliště. 

Naším cílem je jeho komplexní obnova. Území potřebuje vyřešit komunikace, 

chodníky, parkovací místa, zeleň, cyklotrasy, místa pro sběr odpadů a zalévání zeleně 

z retenčních nádrží. 

 

Rozšíření sociálních služeb 

 

 Priority v sociální oblasti do značné míry popíše připravovaný komunitní plán určený 

pro naše město i okolní obce.  

 

 Potřebám sociálního bydlení chceme poskytnout zrekonstruovaný městský objekt Na 

Františku („Knéblák“).  

 

 Prosadíme výstavbu „kondičního“ hřiště pro seniory.  

 

 Založíme poradenské centrum (sociálně právní poradna), které bude pomáhat 

občanům v obtížné situaci při jednání s úřady a dalšími institucemi nebo těm, kteří čelí 

nekalým obchodním praktikám (podomní prodej, prodej po telefonu atp.).  

 

 Širšímu spektru městem nabízených nebo podporovaných služeb přizpůsobíme 

organizační strukturu. 

 

 V prostorách, kde je nyní městská policie, zřídíme informační a kulturní  

centrum.  

 

 Nevyužitý půdní prostor staré radnice proměníme v zasedací místnost. 

 

 Budeme dále usilovat o výstavbu nového domova pro seniory.  

 

 

Lepší bezpečnost a zdravotnictví ve městě 

 

 Budeme usilovat o návrat obvodního oddělení Policie ČR do města. Budeme 

podporovat činnost Městské policie a zajistíme odpovídající prostory pro její činnost 

ve společné budově.  

 

 Podpoříme vznik nové hasičské zbrojnice v Pivovarské ulici 1518 a obnovu hasičské 

zásahové techniky. 

 

 Prosadíme modernizaci všech městských objektů, které slouží zdravotní péči.                       

Ve Vichrově vile je nutné provést výměnu oken a u zdravotního střediska u radnice je 

potřeba zcela nová fasáda a lepší čekárny.  

 

 Zaměříme se na jednání se zdravotními pojišťovnami tak, aby byl v Lysé nad Labem 

dostatek lékařů ve všech klíčových oborech. 

 

 Vybudujeme nové sociální zázemí v hasičské zbrojnici v Byšičkách. 



Pozemkové úpravy a výsadba liniové zeleně 

 

 I nadále budeme prosazovat záměr na provedení pozemkových úprav v celém katastru 

Lysé nad Labem i Litole. Budeme usilovat o to, abychom získali poslední potřebné 

souhlasy vlastníků pozemků tak, aby pozemkové úpravy mohly být dle zákona 

zahájeny. 

 

 Na pozemcích města v extravilánu hodláme zahájit výsadbu liniové zeleně. Budeme 

však prosazovat také výsadbu nové zeleně ve městě a obnovu stromořadí včetně 

topolové aleje v Komenského ulici.  

 

 V souladu s územním plánem také chceme založit městský park na nezastavěném 

pozemku mezi novými bytovkami Na Zemské stezce.  

 

 Zrevitalizujeme park u Penny marketu v Masarykově ulici. 

 

 Zajistíme „zahradní architektonickou koncepci města“ a budeme prosazovat zajištění 

odborné firmy na údržbu veřejné zeleně.  

 

Kvalitnější školy a školky 

 

 Budeme usilovat o to, aby bylo v našem městě vždy dostatek kapacit ve školách 

a školkách pro všechny děti od 3 let věku.  

 

 Zajistíme výstavbu nové mateřské školky v Litoli.  

 

 Budeme prosazovat zvýšení kapacity současné ZUŠ a rekonstrukci její fasády 

i vnitřních prostor.  

 

 Hodláme zvýšit kapacitu základní školy v Litoli vč. výstavby nové tělocvičny 

a modernizovat základní školy v Lysé nad Labem.                         

 

 Pro potřeby ZŠ Bedřicha Hrozného chceme zrekonstruovat č. p. 13 (rodný dům 

R. Jedličky), které by mohlo z části sloužit i jako komunitní centrum. 

 

 Hodláme postupně ve školách a školkách instalovat klimatizaci.  

 

 Chceme rovněž zřídit nový městský fond na financování školních kroužků (včetně 

mezd) vedených učiteli a jinými zájemci.  

 

 Hodláme nově využít Charitativní fond tak, aby z něj byly financovány mimo jiné 

školní obědy pro děti ze sociálně slabých rodin. 

 

 Chceme zřídit mimoškolní klub. 

 

 Budeme usilovat o zřízení denního stacionáře pro děti. 

 

 Prověříme možnosti umístění zařízení pro povinné školní plavání. 



 

 

VII. 

 

Ekonomicky odpovědná správa města a městského úřadu včetně příspěvkových 

organizací 

 

Ekonomicky odpovědná správa města 

 

 Koalice se zavazuje předkládat vyrovnané rozpočty. 

 

 

Prodej městských bytů v Milovicích 

 

 Připravíme rozdělení bytových domů v Milovicích na bytové jednotky a jejich 

následný prodej. Veškerý výtěžek z prodeje využijeme na výstavbu nebo rekonstrukci 

objektů občanské vybavenosti a bytů v Lysé nad Labem.  

 

 

Nízké daně a poplatky  

 

 Nezvýšíme daň z nemovitých věcí.  

 

 Přehodnotíme systém likvidace odpadů ve městě včetně sazby poplatků s motivační 

slevou pro ty, kteří třídí odpad. Nabídneme využívat popelnice na bioodpad bez 

dodatečné platby. 

 

 Nepřipustíme rovněž růst ceny vodného a stočného nad úroveň platné koncesní 

smlouvy. Pokud dojde ke snížení sazby DPH u vodného a stočného, promítneme toto 

snížení do celkové ceny. 

 

 Nové přípojky vody a kanalizace k již existujícím číslům popisným se budou nadále 

stavět bezúplatně až na hranici pozemků, v případě nové zástavby podle plánovacích 

smluv. 

 

 

Energetické úspory ve městě 

 

 Rekonstrukce školních budov i radnice a bytových domů ve vlastnictví města budou 

realizovány s požadavkem snížení energetické náročnosti.  

 

 Budeme zvažovat instalaci solárních systémů na ohřev vody a solárních elektrických 

panelů.  

 

 Rovněž budeme prosazovat modernizaci veřejného osvětlení. 

 

 Zahájíme jednání s ČEZ Distribuce a. s. na téma stability elektrorozvodné sítě 

ve městě. 

 



 

VIII. 

 

Podpora volnočasových aktivit 

 

Výstavba sportovní haly v ulici Komenského 

 

 Prosadíme výstavbu sportovní haly v Komenského ulici. Sportovní halu postavíme 

i v případě, že na ni dotaci nezískáme. Společně s halou budeme prosazovat i úpravu 

prostor okolo haly tak, aby zde vznikl kvalitní městský sportovní areál. 

  

 

Koupaliště pro Lysou nad Labem 

 

 Chceme získat státní pozemek v Čechově ulici (bývalý pionýrský areál) do vlastnictví 

města. Následně připravíme projekt výstavby městského koupaliště a rekreačního 

a sportovního areálu, ideálně včetně zimního kluziště. 

 

Výstavba kulturního a obchodního centra ve Slunéčkově zahradě 

 

 Ve Slunéčkově zahradě nám jde především o víceúčelový objekt, který obsahuje 

společenský sál, obchodní pasáž a supermarket. Chceme zahájit jeho výstavbu 

za finanční účasti města. Rozšíříme jej o městskou knihovnu. 

 

 Budeme podporovat finančně i organizačně sport, kulturu i spolkový život ve městě. 

Chceme vybudovat nové sportovní hřiště v lokalitě Řehačka a v lokalitě nové sídliště. 

 

 Budeme pokračovat v obnově dětských hřišť ve městě. 

 

 Prosadíme rozvoj lokality u Labe v Litoli a úprav na Mršníku. 

 

 Usilujeme o vykoupení pozemku pod městským objektem čp. 268 v Sojovické ulici 

od státu a následnou adaptaci domu na moderní spolkový dům, který kromě šachistů či 

 chovatelů bude sloužit i dalším sdružením a spolkům. 

 

 Obnovíme městské kulturní tradice, a to „Vodákův divadelní červen“ (přehlídka 

amatérských divadelních souborů), „Prvomájová steeplechase“ (cena Města Lysá 

nad Labem a další rozšíření zahájené spolupráce s Dostihovým závodištěm).  

 

 Pro návštěvníky města chceme vytvořit informační mobilní aplikaci a instalovat 

informační systém. 

 

 Budeme pokračovat v revitalizaci zámeckého parku dle schválené koncepce. 

 

 Ve spolupráci s Ředitelstvím vodních cest vybudujeme přístaviště osobní lodní 

dopravy.  
 

 

 



IX. 

 

Doprava ve městě 

 

Výstavba silničního obchvatu města 

 

 Budeme usilovat o to, aby tato krajská stavba byla zahájena během volebního období 

do roku 2022.  

 

 Budeme rovněž jednat o tom, aby městské pozemky nakoupené v trase obchvatu byly 

kraji prodány za cenu, za kterou je město vykoupilo. 

 

Rekonstrukce a výstavba komunikací 

 

 V rámci tohoto volebního období chceme rekonstruovat následující komunikace:                

28. října, Škrétova, Za Zámkem, Ve Višňovce (část), Za Koncem, V Zátiší, U Nové 

hospody, Na Zemské stezce, Brandlova, komunikaci spojující Jedličkovu ulici 

s průmyslovou zónou podél stadionu TJ Slovan, propojovací komunikaci v nové 

zástavbě mezi ulicemi Na Vysoké mezi a Družstevní. 

 

 V rámci tohoto volebního období chceme rekonstruovat následující chodníky 

v ulicích: Stržiště, Družstevní, Čechova, Riegrova, Poděbradova, Smetanova 

a ve Dvorcích. 

 

 Připravíme projektově rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Mlíčníku a Na Vysoké 

mezi. 

 

 Chceme dořešit trasu a realizaci „Polabské cyklostezky“, připravit a realizovat 

cyklotrasu přes Hrabalův most (lávka) k budoucímu přístavišti a směrem do města. 

 

 Vybudujeme cyklostezku z Lysé do Čelákovic kolem sv. Václava s propojením 

do Dvorců a Byšiček. 

 

 Podpoříme rovněž rekonstrukci krajských komunikací ve městě, a to především 

v ulicích Mírová, ČSA a Jedličkova.  

 

 Prosadíme výstavbu nového parkoviště v Čapkově ulici na městském pozemku. 

Budeme spolupracovat s ČD a.s. a SŽDC s.o. na výstavbě velkého parkoviště podél 

Čapkovy ulice. 

 

X. Územní plán 

 

Hodláme aktualizovat ÚP dle aktuálních potřeb 

 

 V rámci územního plánu chceme lépe využít potenciál rekreační osady Řehačka                       

a zpřesnit účel areálu v Čechově ulici.  

 

 Vymezíme lokalitu pro městskou bytovou výstavbu a nově prověříme silniční napojení 

areálu ARS Altmann.  

 



 Vstoupíme v jednání o zahájení výstavby v lokalitě Hrabanov. 

 

 Dobudujeme infrastrukturu v lokalitě Hrabanov (od Černých vrat k Velazu) 

 

 

 

 

 

Lysá nad Labem dne 29.10.2018 

 
 


