
bod k projednání v ZM konaném dne 02. 02. 2022
 Připomínky k rekonstrukci silnice II/272 - ul. Československé armády 

 
Zprávu vypracoval: Jan Burian - zastupitel
 
Důvodová zpráva

Popis problé�mu:
Po otévr�éní�  zrékonstruované�  silnicé II/272 sé na té� to komunikaci vyskytujé r�ada nédodé� lku�  c�i
chybé� jí�cí�  mé�stsky�  mobilia� r�  jako jsou  odpadkové�  kos�é  c�i  lavic�ky  –  na  tomto jiz�  OSM  pracujé.
Na uskupéní� Lysa�  na� s spojujé sé obra� tila r�ada obc�anu�  a za� rovén�  i c�lénové�  LNS zpracovali né�kolik
za� sadní�ch pr�ipomí�nék, ktéré�  uva�dí�mé ní�z�é.

1. Pr�éd c�.p. 107/18 néní� i pr�és rékonstrukci chodní�ku vybudova� n bézbarié�rovy�  pr�échod pro 
chodcé s na� léz� ity�mi sjézdy.

2. V célé�m rékonstruované�m u� séku chybí� odpadkové�  kos�é, stojany na kola i lavic�ky.

3. Na kr�iz�ovatcé smé�rém na Béna� tky nad Jizérou/Milovicé jé pr�í�mo v kr�iz�ovatcé s ul. Luc�ní� 
rozs�í�r�éní� komunikacé, avs�ak s ostry�m obrubní�kém do pravé�ho rohu. Pravdé�podobné�  
suplujé parkovací� za� liv smé�rém na Milovicé, alé jé to névhodné�  r�és�éní� a v noci jé to s�patné�  
oznac�éné� . Od doby otévr�éní� silnicé jiz�  u� dajné�  dos�lo u né�kolika automobilu�  k rozr�í�znutí� 
pnéumatik. Bylo by moz�né�  obrubní�k zkra� tit, popr�í�padé�  zdé umí�stit dopravní� zar�í�zéní� 
s réfléxní�m prvkém (Z4a – Smé�rovací� déska sé s� ikmy�mi pruhy sé skloném vlévo c�i Z11h – 
Smé�rovy�  sloupék zélény�  kulaty�  – baliséta) ?

4. Na kr�iz�ovatcé smé�rém na Béna� tky nad Jizérou/Milovicé zu� staly i po rékonstrukci 
poloz�éné�  z�ulové�  kostky. Ténto fakt pr�i pru� jézdu zpu� sobujé zvy�s�ény�  hluk a i zmé�na 



povrchu néní� idéa� lní�. Jak to vypada�  s vybudova�ní�m okruz�ní� kr�iz�ovatky, popr�. bylo by do té�
doby moz�né�  zdé poloz� it asfaltovo-z� ivic�ny�  povrch?

5. V prostoru by�valé�  autobusové�  zasta� vky jé uloz�éno né�kolik bétonovy�ch kosték. Co sé s nimi
budé dí�t a jaky�  jé osud zmí�né�né�ho objéktu?



6. Ani jédna z nové�  vybudovany�ch zasta� vék néma�  vybudovany�  pr�í�str�és�ék. 



7. Na kr�iz�ovatcé mí�stní�ch komunikací� Véléslaví�nova X Ma�nésova byly odstrané�ny pr�énosné�
dopravní� znac�ky B28, ktéré�  zdé byly umí�sté�ny z du� vodu odboc�ova�ní� autobusu� . 30. 12. zdé
dos�lo ké kolizi projí�z�dé� jí�cí�ho autobusu a zaparkované�ho osobní�ho automobilu. Budé ténto
problé�m OAD Kolí�n popr�í�padé�  Ropid né� jak r�és� it? 

8. Da� lé uva�dí�mé, z�é pr�i zasypa�va�ní� dlaz�ébní�ch kosték nébyl pouz� it vhodny�  za� sypovy�  pí�sék. 
Dés�ťové�  vpusté�  jsou da� lé na né�kolik mí�stéch “utopéné�”. 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem
I. bere na vědomí předloženou informativní zprávu.
II. ukládá RM zabývat se připomínkami občanů na nejbližším jednání a navrhnout 

řešení co nejdříve. 

Jan Burian - zastupitél


