
Setkání v Lýskách - p. Košutek
9. května 2016

17:00

Na úvod pan Slováček v 17:00 hod uvedl p. Košutka, představil 2 témata setkání: 
1. Provizorní zastávka - představení situace, shrnutí problému
2. Výběr variant - zbudování stálé zastávky v intravilánu MČ

Přítomni všichni členové osadního výboru (5) + dalších 18 lidí + došli další tři. 

Náměstek Košutek 
 Omluvil 
 Skanska, Stavební Úřad, ŘSD, … jsou všichni v jednání o náhradní zastávce. 
 Nechali zpracovat projekt na zastávku na objízdné trase -  na objízdnou trasu - stanovisko Stav. 

Úřadu, zda půjde bez nebo bude muset být se stavebním povolením - mělo by to být na úrovni 
stávajících zastávek, v území stávajícího záboru stavby - oficializování postupu

 Od 1.8.2016, má být v provozu nová komunikace, problém je administrování, samotné 
postavení zastávek není problém

 Samospráva a státní správa, volená samospráva nemůže nic nařizovat, může jenom žádat na 
státní správě. 

p. Slováček chce do projektu zapojení prvků bezpečnosti - vyznačení přechodu a svislého 
dopravního značení. Vzhledem k tomu, že tudy už nyní jezdí všichni Vinaráci 

Do týdne by měli mít výkres - stavební studii, pak na stavební Úřad. Dělá to jiná firma - "p. M.", p. 
Slováček se zeptal, zda se tu byla dotyčná osoba podívat na místním šetření na místo. P. Slováček si 
vyžádal kontakt. Budou pokračovat další jednání. 

Představení variant -

1. Varianta 1:
Nelíbí se lidem z ulice U Silnice -

a. nejlevnější varianta bez točny, nejkratší prodloužení trasy, bez zásahu do jízdních řádů. 
Doporučeno Dopravním inspektorátem. Nejlevnější 

b. námitky 
i. Zátěž pro občany - zrušení minimální bariéry zeleně od hlavní silnice

ii. Zastávka - nejužší místo… 
iii. studie nepočítala s kompletní rekonstrukcí celé silnice k této zastávce spolu s 

inženýrskými sítěmi - není tam kanalizace, odvodnění do trativodu - nestíhá 
jakýkoli větší déšť, ulice je v tu chvíli velké jezero. Konstrukce silnice nemá žádné 
kvality pro zátěž hromadnou dopravou.  

iv. pod zátěžovou cestou vede vodovod, plyn - neví se, co cesta vydrží. 
v. Takže cena navržená ve studii není reálná vzhledem k připomínkám. 

2. Varianta 2:
točna v nezastavěné části za Sibomem - na pozemcích paní M.

a. Nejmenší zátěž pro občany Lýsek
b. Komplikace -

i. plány na výstavbu kanalizace pro odvod vody z retenčních nádrží. Časová 
souslednost? Kdy je pak reálná výstavba zastávky? Je otázkou navržená cena



3. Varianta 3:
Točna mezi J.  a    H.

a.
b. Námitky: 

i. Zátěž pro občany a podnikatele, komplikace příjezdu a parkování zákazníků
ii. naráží na odkup pozemků, aktuální stanovisko p. J. je, že ne. 

iii. Přeložky sítí

4. Varianta 4 :
Točna na Dědině, točna před pomníkem 

a. Je celé v majetku města
b. Námitky

i. Zátěž pro občany
ii. Přeložky sítí

ZÁVĚR: 
Dočasná zastávka: 
 Pan Slováček chce do projektu zapojení prvků bezpečnosti - vyznačení přechodu a svislého 

dopravního značení. Vzhledem k tomu, že tudy už nyní jezdí všichni Vinaráci 

 Do týdne by měli mít výkres - stavební studii, pak na stavební Úřad. Dělá to jiná firma –
"p. M.", p. Slováček se zeptal, zda se tu byla dotyčná osoba podívat na místním šetření na místo. 
P. Slováček si vyžádal kontakt. Budou pokračovat další jednání. 

Trvalá zastávka - přemístění:
 Z hlediska komfortu pro občany Lýsek je nejmenší zátěží točna na pozemku paní M.. 

Tj. varianta 2 

 Dohodnutý postup - město vstoupí do jednání s majiteli pozemků - p. M. a panem J.              
a s Českými dráhami. O prodeji, pronájmu a využití pozemků. Dále se prověří, jak je to ve 
studiích s odkanalizováním silnice pro první variantu.

 Tato jednání započnou do měsíce, tj. ještě před prázdninami. Občané budou dále 
informování. 

 Na přelomu května/června - veřejné jednání o budování protihlukových zábran při rekonstrukci 
tratě. 

Další body - jaké jsou další problémy v Lýskách? 
 Komunikace v havarijním stavu
 Stočné a kanalizace, která neexistuje
 Nekomunikace správců sítí
 Rychlost a omezení rychlosti na hlavní silnici - semafor. Je stále problém se semaforem na 

komunikaci I/47 ? Kdo by měl vyřešit? 
 Snížení rychlosti v obci - cedulemi? 


