
bod k projednání v ZM konaném dne 17. 02. 2021 

Návrh na řešení situace na mokřadu Žabák 

Zprávu vypracovala Mar.na Tužinská Synková – zastupitelka. 

Návrh usnesení: 

I. Zastupitelstvo města pověřuje radu města, aby okamžitě ukončila akci „Čištění svodnice 
Lysá nad Labem - Stratov, v délce 1170 m“.  

II. Zastupitelstvo města pověřuje radu města, aby předložila na nejbližším jednání 
zastupitelstva studii „Svodnice v k. ú. Lysá nad Labem“ -  posouzení vlivu změny 
odtokových poměrů, zpracovanou společnosS HG partner s.r.o. ze srpna 2020, jejíž 
výsledky a návrh řešení zastupitelstvo projedná, a zároveň tuto studii zveřejnila.  

Datum a podpis předkladatele:…………………………………………………………………….. 

Podpis starosty nebo místostarosty:…………………………………………………………….. 

Podpis tajemníka:…………………………………………………………………………………………. 

Důvodová zpráva: 

Popis problému: 

V loňském roce se zastupitelstvo města opakovaně podrobně zabývalo otázkou mokřadu Žabák. Víme 

o jeho významu pro naše město z hlediska zadržování vody v krajině, ochlazování a zvýšené 

biodiverzity a dalších důvodů, které byly předložené odbornou veřejnosS. Odbor výstavby a životního 

prostředí MěÚ Lysá nad Labem obdržel několik návrhů od různých předkladatelů na vyhlášení 

významného krajinného prvku (VKP) na jeho území. Návrhy na vyhlášení VKP byly předloženy 

v průběhu měsíce června 2020 a dosud o něm nebylo rozhodnuto. Samotná skutečnost, že probíhá 

řízení o vyhlášení VKP, je důvodem pro maximální zdrženlivost ve věci zásadních zásahů do území 

mokřadu, které je předmětem řízení.  Dále je nutné zdůraznit, že i bez registrace VKP dotčeným 

orgánem ochrany přírody a krajiny lze na mokřad Žabák pohlížet jako na údolní nivu, která je 

chráněna jako VKP přímo ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Toto území je tedy 

chráněno přímo ze zákona před poškozováním a ničením. Rovněž Krajská správa a údržba silnic si 

podle našich informací zadala biologický průzkum území mokřadu z hlediska jeho vlivu na plánovaný 

obchvat města. Tento průzkum má probíhat během čtyř ročních období. Ani do tohoto průzkumu není 

správné zasahovat ovlivňováním poměrů v území. Rovněž jsme si vědomi toho, že město si zadalo 

vypracování studie „Svodnice v k. ú. Lysá nad Labem“ - posouzení vlivu změny odtokových poměrů. 



Studii zpracovanou společnosS HG partner s.r.o. v srpnu 2020 jsem měla možnost shlédnout při své 

návštěvě městského úřadu. Tato studie navrhuje úpravu svodnice procházející mokřadem (včetně 

podmáčených luk) způsobem, který považuji za adekvátní podmínkám tohoto území. Úpravy navržené 

studií spočívají v meandrování svodnice a vytvoření tůněk. Vytváření přirozených tvarů vodních toků 

je současný trend a je na místě jej podpořit i na území mokřadu Žabák. Rovněž přikládám k tomuto 

bodu studii možného využiS mokřadu Žabák u Lysé nad Labem od spolku Beleco, z.s. Rovněž tato 

studie navrhuje úpravu toku svodnice meandrováním a vytvoření soustavy tůněk, které podpoří 

funkce mokřadu.  

Návrh řešení: Navrhuji, aby Rada města ukončila akci pročišťování svodnice vedoucí mokřadem 

v délce více než 1 km. Navrhuji, aby byly pročištěny pouze propustky pod železnicí a polními cestami, 

jejichž zanášení ohrožuje železnici a způsobuje zatopení velkého okolního prostoru, a to šetrným 

způsobem. Dále navrhuji, aby Rada města předložila na příšS zastupitelstvo studii od společnos. HG 

partner s.r.o. ze srpna 2020 a zveřejnila ji náležitým způsobem. A v neposlední řadě navrhuji, aby na 

základě výše uvedené studie a také mnou předkládané studie zpracované spolkem Beleco, která je 

přiložena k tomuto návrhu, byl připraven projekt vycházející z návrhu studie společnos. HG partner 

s.r.o. směřující k citlivému řešení odtokových poměrů svodnice v předmětném území.  

Stanovisko k návrhu: 

Nenavrhujeme projednání v žádné komisi nebo výboru. 

Vztah k rozpočtu: 

S předloženým návrhem nejsou spojeny žádné náklady. 

Příloha: Studie možného využiS mokřadu Žabák u Lysé nad Labem od zapsaného spolku Beleco 


