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Lysá nás 
spojuje BEZ CENZURY

01
V / 2019

dovolujeme si vás informovat o závažné situaci spojené s výstavbou 9 hal pro drobnou výrobu, řemesla a ateliéry v  lokalitě 
Na Mlíčníku. Obáváme se, že haly jsou projektovány jako ubytovny, přičemž celková kapacita může dosáhnout až 2 tisíce osob. 
Chtěli jsme vás, občany Lysé nad Labem, o tomto problému informovat v článku, který měl být publikován v červnovém vydá-
ní Listů. Bohužel si ho tam po cenzurním zásahu pana starosty Otavy nepřečtete. Ačkoliv má pan starosta hájit veřejný zájem 
a chránit práva občanů našeho města, zdá se, že je mu bližší podpora investora a jeho zamýšlené výstavby. Jak jinak si máme 
vysvětlit, že i zastupitelům města brání ve svobodném vyjadřování se v městských Listech? Anebo má pan starosta obavy, že jsou 
naše pochybnosti o plánované výstavbě oprávněné? Vzhledem k tomu, že jsme nedostali prostor v médiu placeném z veřejných 
(našich) peněz, nezbývá nám jiná možnost, než vás oslovit prostřednictvím tohoto letáku.

Vážení spoluobčané Lysé nad Labem,

Článek, který byl redakční radou cenzurován pro vydání v červnových Listech: 

Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny
petice dle §1 zákona č. 85/1990 sb., o právu petičním adresovaná zastupitelstvu města Lysá nad Labem

My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s výstavbou 9 hal pro drobnou řemeslnou výrobu 
a ateliéry, které jsou projektovány jako ubytovny v lokalitě na Mlíčníku v Lysé nad Labem mezi 
ulicemi Poděbradova, Na Výsluní a Na Mlíčníku vedle areálu společnosti UNISPO Bezno s.r.o.

Obáváme se:
1. že se z hal pro drobnou výrobu stanou objekty využívané k bydlení a ubytování zahraničních dělníků, sezónních 

pracovníků a/nebo jiných osob,
2. že investor společnost KATCHeR, spol. s r.o., která má  sídlo v jednom pražském bytě a je vlastněna převážně 

osobami s trvalým bydlištěm v Ruské federaci, není seriózní firmou s pozitivním záměrem pro město Lysá nad 
Labem,

3. o svou bezpečnost i bezpečnost našich blízkých,
4. zhoršení kvality života obyvatel Lysé nad Labem,
5. snížení cen nemovitostí ve městě.

Máme za to, že prozatímní řešení předložená radními města neposkytují ochranu práv a oprávněných zájmů ob-
čanů Lysé nad Labem a ani nejsou dostatečnou zárukou toho, že objekty prezentované jako haly  pro drobnou 
výrobu, řemesla a ateliéry pro živnostníky nebude v budoucnu možné využít jako ubytovny až pro 2000 osob.

Žádáme proto:
1. starostu města Lysá nad Labem Ing. Karla otavu, místostarostu Mgr. jiřího Havelku, místostarostku Romanu 

Fišerovou, radní Ing. Karolínu Chudobovou a radního josefa Kolmana, aby účinně zabránili výstavbě hal pro 
drobnou řemeslnou výrobu, řemesla a ateliéry v lokalitě na Mlíčníku, které jsou projektovány jako ubytovny,

2. zastupitelstvo města (příp. Radu města) o okamžité zrušení plánovací smlouvy na výstavbu vodovodu a kanali-
zace mezi městem a investorem KATCHeR, spol. s r.o.,

3. zastupitelstvo města o okamžité schválení změny územního plánu znemožňující v dané lokalitě výstavbu ob-
jektů, ve kterých by bylo možné nahodilé, krátkodobé či trvalé bydlení nebo přenocování osob, a dále objektů, 
ve kterých by byly umístěné ateliéry,

4. Radu města o okamžité vydání stavební uzávěry ve formě opatření obecné povahy obsahující výše uvedenou 
regulaci výstavby.

pokud naši radní v čele s panem starostou Ing. Karlem otavou nedokáží ochránit občany Lysé nad Labem před 
tímto nebezpečím hrozícím našemu městu, žádáme jejich rezignaci. 

Petiční výbor: 
Libor Šmíd, V Zátiší 1560, 289 22 Lysá nad Labem
Ing. Michal Melichar, na Výsluní 1794, 289 22 Lysá nad Labem
Mgr. Karel Marek, na Vysoké mezi 345, 289 22 Lysá nad Labem

Základní seznam petičních míst (další stále přibývají)…

MÍSTO ADRESA OTEVÍRACÍ DOBA

Vinotéka Blažkovi Školní nám. 51/12, 289 22 Lysá n. Labem Út, St, Čt: 14–20; Pá: 9.30–12; 14–20; So: 9.30–12

ENAPO Nerudova 428, Lysá nad Labem – Litol Po–Pá: 6–17; So–Ne: 7–11

Řeznictvi Píša Československe armády 1023/13, Lysá n. L. Út–Pá: 7–17; So: 7–11

Daniel‘s Burger Masarykova 176/1, Lysá nad Labem Po–Čt 10–22; Pá–So: 10–23, Ne: 12–21

Hospoda Řehačka (až od 1.6., zatím v rekonstrukci)

Sportbar Argon Masarykova 1926, Lysá nad Labem nonstop

Stavebniny Nikol Poděbradova 1592, Lysá nad Labem Po–Pá: 7–17; So: 8–11

Fajn klub (pod drogerií Teta) Poděbradova 1707, Lysá nad Labem Po–Čt: 8–12; 15–19

Rodinné centrum Parníček Jedličkova 1398/9, Lysá nad Labem Po–Čt: 9–12; 14–18

Cukrárna u Pixů Palackého 112, Lysá nad Labem – Litol Po–Čt: 7–12, 14–20; Pá: 7–12, 14–22; So: 7–22; Ne: 8–20

Tomáš Tengler Vichrova 1908, Lysá n. L. (volat 724 150 969) celý den, předem volat, viz tel. číslo

LUCO Masarykova 652/36, Lysá nad Labem Po–Pá: 9–11.30; So: 9–11.30

Elektrocentrum Skuhrovec nám. B. Hrozného 185/1, Lysá n. Labem Po–Pá: 8–18.30, So 8–11

Barvy Laky Matouš nám. B. Hrozného 894, Lysá n. Labem Po–Pá: 8–17.30, So 8–11.30

Karel Marek Jan Burian Štěpánka VošickáJan Marek Petr Eliška Martina Tužinská Synková

Ubytovny pro 2000 sezónních 
pracovníků nebo výrobní haly?

Předložený projekt vzbuzuje velké oba-
vy, že se ve  skutečnosti jedná o  budovy 
s vysokým počtem garsoniér se sociálním 
zařízením v každé z nich; stručně řečeno 
je zde vysoké riziko, že budovy budou 
ve skutečnosti ubytovnami pro cca 2 tisíce 
sezónních pracovníků.

Uveďme si několik skutečností sou-
visejících s  tímto projektem. Investorem 
stavby je společnost K A T C H E R , spol. 
s  r.o., se sídlem v  jednom bytě v  Praze, 
která nemá žádné zaměstnance. Všichni 
majitelé firmy jsou občané Ruské fede-
race. Developer, případně firmy a  osoby 
z  okruhu developera, například vlastnili 
či vlastní živnostenská oprávnění na pro-
voz cestovní kanceláře či pohostinské 

činnosti, mají značné zkušenosti s výstav-
bou a provozem zařízení hotelového typu 
a  několik let vydávali měsíčník Рyccкий 
Эмигрант (Ruský emigrant).

Již v  srpnu 2016, tedy 2 měsíce 
po  prvním nástupu současného starosty 
do  funkce, zpracovává (současným ve-
dením města hojně využívaná) společ-
nost SM Architects s.r.o. z podnětu firmy 
K A T C H E R studii na využití dotče-
ného území. Studie uvádí, že je potřeba 
změnit územní plán města tak, aby v čás-
ti území byla umožněna drobná výroba. 
Následně město mění územní plán podle 
doporučení studie.** Aktuálně probíhá 
územní řízení na povolení umístění těch-
to „hal“. Plánovací smlouva o  napojení 

na  vodovod a  kanalizaci byla poslední 
pojistkou města, jak developerovi sta-
novit podmínky způsobu využití areálu 
v souladu s veřejným zájmem. Bylo mož-
né schválení smlouvy odložit do vyjasně-
ní všech rizik a ne ji urychleně schválit. 

Dne 19. 4. 2019* schválila vládnoucí koalice na zasedání zastupitelstva města i přes 
výrazný nesouhlas opozice a přítomných občanů plánovací smlouvu na připojení vo-
dovodu a kanalizace v lokalitě Na Mlíčníku pro areál devíti hal určených pro drobnou 
výrobu, řemesla a ateliery. Odhlasování smlouvy nezabránila ani skutečnost, že pan 
starosta ani nikdo jiný z rady města nebyl schopen odpovědět na dotaz, o jakou kon-
krétní drobnou výrobu se bude jednat, ani kolik pracovních míst projekt přinese.

*	 V původním	článku	zaslaném	redakci	bylo	chybně	uvedeno	datum	zasedání	zastupitelstva,	správné	datum	je	17.	4.	2019.
**	 ÚP	zatím	změněn	nebyl,	v původním	znění	článku	byla	chybně	uvedena	informace	vycházející	ze	studie	z roku	2017.	V územní	studii	Lysá	nad	

Labem	–	Na Mlíčníku	8/2017	je	uvedeno:	„V současné	době	probíhá	změna	územního	plánu,	kde	je	navrženo	využití	plochy	P17c	s níže	uvede-
nými	regulativy	tak,	jak	je	tomu	u plochy	P17a.	Využití	ploch	drobné	výroby	na pozemcích,	zasahujících	do funkční	plochy	P17c,	bude	možné	až	
po vydání	Změny	č.1	ÚP	Lysá	nad	Labem,	kde	tato	funkční	plocha	bude	převedena	do P17a	s využitím	VD –	drobná	výroba.“

Kresba SM Architects s.r.o.



Místo toho vládní koalice důvěřuje nejas-
nému projektu této neznámé firmy.

Výstavba ubytoven přináší enormní 
riziko vzniku sociálních problémů. Pra-
covníci, zejména muži v  produktivním 
věku, přicházející z  odlišných kulturních 
prostředí, vytržení ze svých domovů si 
dlouhou chvíli a  prázdnotu životů bez 

rodin krátí různým způsobem včetně al-
koholu, rvaček apod. Projekt nejenže by 
nepřinesl nová pracovní místa, ale naopak 
nově příchozí pracovníci mohou místní 
o již existující místa připravit. Navíc hrozí 
ohromné dopravní zatížení ulice Na Mlíč-
níku a přilehlého okolí.

Opoziční zastupitelé ve  snaze elimi-
novat riziko vzniku ubytoven navrhova-
li odložit schválení plánovací smlouvy 
do příštího zasedání zastupitelstva města, 
na které požadovali pozvat investora, aby 
vysvětlil svůj záměr. Dalším jejich poža-
davkem bylo smluvně ošetřit právní záru-
ky, že dotčené stavby se nestanou ubytov-
nami. Ani jeden z návrhů nebyl přijat.

Vyzýváme vedení města, aby na  zase-
dání zastupitelstva 26. 6. 2019 revokovalo 
schválení plánovací smlouvy a aktualizo-
valo územní plán města tak, aby nebylo 
možné v Lysé nad Labem stavět velkoka-
pacitní ubytovny. 

Pokud Vás uvedené skutečnosti také 
znepokojují, přijďte vyjádřit svůj názor 
na zasedání zastupitelstva dne 26. 6. 2019.

Opoziční zastupitelé za Lysá nás baví 
KDU-ČSL Karel Marek, Štěpánka Vošic-
ká, Jan Burian; za Kulturně Jan Marek, 
Petr Eliška; za Cestu města Martina 
Tužinská Synková 

Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny
petice dle §1 zákona č. 85/1990 sb., o právu petičním adresovaná zastupitelstvu města Lysá nad Labem

My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s výstavbou 9 hal pro drobnou řemeslnou 
výrobu a ateliéry, které jsou projektovány jako ubytovny v lokalitě na Mlíčníku 
v Lysé nad Labem mezi ulicemi Poděbradova, Na Výsluní a Na Mlíčníku vedle areálu 
společnosti UNISPO Bezno s.r.o.

petiční výbor zastupuje Libor Šmíd, V Zátiší 1560, 289 22 Lysá nad Labem

Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis

připojením svého podpisu pod tuto petici rovněž souhlasím s tím, aby petiční výbor zpracovával 
a uchovával po dobu nezbytně nutnou mé osobní údaje pouze za účelem prosazování a pro-
jednávání výše uvedené petice. jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů 
udělený v souladu s platnou legislativou České republiky a směrnicí GDpR je dobrovolný a jsem 
oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.
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My, opoziční zastupitelé, jsme se rozhodli informovat vás o této důležité kauze z důvodu 
vaší neinformovanosti ze strany vedení města.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info.lysanadlabem@gmail.com

Příliš mnoho nezodpovězených otázek
Vedení našeho města se nás snaží přesvědčit o tom, že dělá veš-
keré možné kroky pro to, aby bylo výstavbě ubytoven zabráněno. 
Dosavadní jednání našich radních (Karla Otavy, Karolíny Chu-
dobové, Jiřího Havelky, Romany Fischerové a  Josefa Kolmana) 
však místo uklidnění situace přináší jen další otázky.
• Proč se občané Lysé nad Labem o záměru investora na výstav-

bu 9 hal dozvěděli až v dubnu 2019, když představitelé našeho 
města o tomto záměru nejspíše vědí již od srpna 2016, kdy byl 
vypracován první návrh Územní studie na využití části prů-
myslové zóny v lokalitě Na Mlíčníku?

• Proč musela být plánovací smlouva na výstavbu vodovodu a ka-
nalizace s  investorem K A T C H E R , spol. s r.o., uzavřena 
urychleně na zastupitelstvu města dne 17. 4. 2019, když řízení 
o  vydání územního rozhodnutí běží již od  25. 9. 2017? Proč 
uzavření plánovací smlouvy nemohlo být odloženo na  další 
(červnové) zastupitelstvo a plánovací smlouva dopracována tak, 
aby byly lépe chráněny zájmy Lysé nad Labem a jejích občanů?

• Proč Město Lysá nad Labem jako účastník územního říze-
ní, jehož úkolem je jednat v zájmu svých obyvatel, v průbě-
hu řízení vydalo buď souhlas se záměrem investora, anebo 
se vůbec nevyjádřilo? Proč jsou dvoupatrové haly navržené 
ve výkresech tak, že se na patře nachází 15 ateliérů o výměře 
19 m2, kde každý ateliér má jednu místnost a dále koupelnu 
se sprchou, WC a umyvadlem, když zástupce investora stejně 
jako vedení naší radnice tvrdí, že ubytovny Na Mlíčníku po-
staveny nebudou?

• Proč radní přišli s návrhem na zřízení stavební uzávěry, která 
dle jejich vyjádření „znemožní realizovat v této oblasti záměr, 
který by odpovídal využití zamýšlené budovy jako ubytovny“, 
až v dubnu 2019? 

Stavební uzávěra na ubytovny problém neřeší
• Stavební uzávěra na ubytovny má význam pouze v případě, že 

investor má v úmyslu ubytovnu postavit legálně, tzn. že v žá-
dostech a v projektové dokumentaci je výslovně uvedeno, že 
záměrem je výstavba ubytovacího zařízení; ubytovací zaříze-
ní na základě rozhodnutí/povolení bude následně postaveno 
a  zkolaudováno. Provoz takového zařízení pak musí splnit 

řadu zákonem daných povinností a podléhá kontrolám úřadů. 
Oproti tomu nelegálně provozovaná ubytovna se povinnostmi 
danými zákonem neřídí a  i  kontroly lze v  takovém zařízení 
provádět velice složitě.

• Vedle ubytovacích zařízení považujeme za rizikové také umož-
nění výstavby ateliérů a studií. Ateliéry a studia jsou sice neby-
tovými prostorami, nicméně občanský zákoník umožňuje, aby 
se v nich bydlelo. Je všeobecně známo, že ateliéry a studia se již 
řadu let staví tam, kde je územním či regulačním plánem za-
kázána či omezena výstavba bytů a že se v nich následně bydlí. 
A projekt firmy K A T C H E R , spol. s r.o., je koncipován jako 
haly pro drobnou výrobu, řemesla a ateliéry. Jak tedy zabrání-
me tomu, aby v ateliérech Na Mlíčníku jejich nájemci (uživate-
lé) nebydleli či nepřespávali? Odpovídáme za vás: Nijak. 

Co můžete učinit?
Pokud projekt společnosti K A T C H E R , spol. s r.o., vidíte také 
jako rizikový pro naše město, pojďme se pokusit mu společně za-
bránit. 
1. Podpořte Petici proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny.

Petice je součástí tohoto letáku, najdete ji ale také v elektro-
nické podobě zde: https://namlicniku.home.blog/. Podepsané 
archy můžete buď předat osobně členům petičního výboru, 
anebo je můžete zaslat na adresy bydliště členů petičního vý-
boru. Petici lze podepsat i osobně na řadě míst po celé Lysé 
nad Labem, jejich seznam je přiložen u petičního archu: tam 
také můžete odevzdat váš podepsaný arch. 

2. Šiřte tuto petici mezi svými známými a ve svých komunitách.
3. Přijďte na jednání zastupitelstva ve středu 26. 6. od 17 hodin.

Nechceme být lhostejní k tomu, co se okolo nás děje. Pokud to 
i  vy vnímáte podobně, podpořte nás v  naší snaze. Spojme se 
a usilujme společně o to, aby se nám v Lysé žilo lépe. Děkujeme 
za jakoukoliv vaši podporu.

Opoziční zastupitelé: Karel Marek, Štěpánka Vošická,  
Jan Burian (všichni za Lysá nás baví KDU-ČSL),  
Jan Marek, Petr Eliška (oba za Kulturně)  
a Martina Tužinská Synková (za Cestu města) 
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