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1   Úvod

Návrh  nového stavebního  zákona  zavádí  nový nástroj  územního plánování  -  územně analytické 
podklady.

Územně  analytické  podklady  pro  správní  obvod  obce  s  rozšířenou  působností  pořizuje  úřad 
územního plánování (v tomto případě Městský úřad Lysá nad Labem) pro svůj správní obvod v podrobnosti 
a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. Obsahují zjištění a vyhodnocení 
stavu  území,  jeho  hodnot,  omezení  změn v území  z důvodu ochrany veřejných zájmů,  vyplývajících  z 
právních  předpisů  nebo  stanovených  na  základě  zvláštních  právních  předpisů  (dále  jen  „limity využití 
území“)  nebo  vyplývající  z  vlastností  území,  záměrů  na  provedení  změn  v  území,  zjišťování  a 
vyhodnocování  udržitelného  rozvoje  území  (dále  jen  „rozbor  udržitelného  rozvoje  území“)  a  určení 
problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Územně  analytické  podklady  projednává  Rada  obcí  pro  udržitelný  rozvoj.  Pro  správní  obvod 
obecního úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem nebyla Rada obcí zřízena. 

1.1    Seznam zpracovaných údajů o území pro ÚAP ORP Lysá nad Labem
V následující  tabulce  je  uveden  seznam údajů  o  území,  s  uvedením,  zda  se  v  řešeném území 

vyskytují, či nevyskytují. Seznam byl zhotoven dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., část A - Územně 
analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území.

Řádek 
číslo

Výskyt 
v území

Sledovaný jev

  1.      ano zastavěné území

  2.       ano plochy výroby

  3.      ano plochy občanského vybavení

  4.       ano plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území

  5.       ne památková rezervace včetně ochranného pásma

  6.       ano památková zóna včetně ochranného pásma

  7.       ne krajinná památková zóna

  8.       ano nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma

  9.       ne nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma

 10.      ne památka UNESCO včetně ochranného pásma

 11.       ano urbanistické hodnoty

 12. ano region lidové architektury

 13. ano historicky významná stavba, soubor

 14. ano architektonicky cenná stavba, soubor

 15. ano významná stavební dominanta

 16. ano území s archeologickými nálezy

 17. ano oblast krajinného rázu a její charakteristika

 18. ano místo krajinného rázu a jeho charakteristika

 19. ano místo významné události
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Řádek 
číslo

Výskyt 
v území

Sledovaný jev

 20. ano významný vyhlídkový bod

 21. ano územní systém ekologické stability

 22. ano významný  krajinný  prvek registrovaný, pokud  není  vyjádřen jinou položkou

 23. ano významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen  jinou položkou

 24. ne přechodně chráněná plocha

 25. ne národní park včetně zón a ochranného pásma

 26. ne chráněná krajinná oblast včetně zón

 27. ano národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma

 28. ano přírodní rezervace včetně ochranného pásma

 29. ne národní přírodní památka včetně ochranného pásma

 30. ano přírodní park

 31. ne přírodní památka včetně ochranného pásma

 32. ano památný strom včetně ochranného pásma

 33. ne biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO

 34. ano NATURA 2000 - evropsky významná lokalita

 35. ne NATURA 2000 - ptačí oblast

 36. ano lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem

 37. ne lesy ochranné       

 38. ano les zvláštního určení

 39. ano lesy hospodářské

 40. ano vzdálenost 50 m od okraje lesa

 41. ano bonitovaná půdně ekologická jednotka

 42. ano hranice biochor

 43. ano investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti

 44. ano vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem

 45. ano chráněná oblast přirozené akumulace vod

 46. ano zranitelná oblast

 47. ano vodní útvar povrchových, podzemních vod

 48. ano vodní nádrž

 49. ano povodí vodního toku, rozvodnice

 50. ano záplavové území

 51. ano aktivní zóna záplavového území

 52. ne území určené k rozlivům povodní

 53. ne území zvláštní povodně pod vodním dílem

 54. ne objekt/zařízení protipovodňové ochrany

 55. ano přírodní  léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem

 56. ne lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa
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Řádek 
číslo

Výskyt 
v území

Sledovaný jev

 57. ano dobývací prostor

 58. ano chráněné ložiskové území

 59. ne chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry

 60. ano ložisko nerostných surovin

 61. ne poddolované území

 62. ano sesuvné území a území jiných geologických rizik

 63. ne staré důlní dílo

 64. ano staré zátěže území a kontaminované plochy

 65. ano oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

 66. ano odval, výsypka, odkaliště, halda

 67. ano technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma

 68. ano vodovodní síť včetně ochranného pásma

 69. ano technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma

 70. ano síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma

 71. ne výrobna elektřiny včetně ochranného pásma

 72. ano elektrická stanice včetně ochranného pásma

 73. ano nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma

 74. ano technologický  objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma

 75. ano vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma

 76. ne technologický objekt  zásobování  jinými  produkty   včetně ochranného pásma

 77. ne ropovod včetně ochranného pásma

 78. ne produktovod včetně ochranného pásma

 79. ano technologický objekt  zásobování  teplem  včetně  ochranného pásma

 80. ano teplovod včetně ochranného pásma

 81. ano elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma

 82. ano komunikační vedení včetně ochranného pásma

 83. ne jaderné zařízení

 84. ne objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami

 85. ne skládka včetně ochranného pásma

 86. ano spalovna včetně ochranného pásma

 87. ano zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma

 88. ne dálnice včetně ochranného pásma

 89. ne rychlostní silnice včetně ochranného pásma

 90. ne silnice I. třídy včetně ochranného pásma

 91. ano silnice II. třídy včetně ochranného pásma

 92. ano silnice III. třídy včetně ochranného pásma

 93. ano místní a účelové komunikace
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Řádek 
číslo

Výskyt 
v území

Sledovaný jev

 94. ano železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma

 95. ano železniční dráha regionální včetně ochranného pásma

 96. ne koridor vysokorychlostní železniční trati

 97. ano vlečka včetně ochranného pásma

 98. ne lanová dráha včetně ochranného pásma

 99. ne speciální dráha včetně ochranného pásma

100. ne tramvajová dráha včetně ochranného pásma

101. ne trolejbusová dráha včetně ochranného pásma

102. ano letiště včetně ochranných pásem

103. ne letecká stavba včetně ochranných pásem

104. ano vodní cesta

105. ne hraniční přechod

106. ano cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka

107. ne objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma

108. ne vojenský újezd

109. ne vymezené zóny havarijního plánování

110. ano objekt civilní ochrany

111. ano objekt požární ochrany

112. ano objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky

113. ne ochranné pásmo hřbitova, krematoria

114. ano jiná ochranná pásma

115. ano ostatní veřejná infrastruktura

116. ano počet dokončených bytů k 31. 12. každého roku

117. ano zastavitelná plocha

118. ano jiné záměry

119. ano další dostupné informace, např. průměrná cena m2 stavebního pozemku v členění podle 
katastrálních území, průměrná cena  m2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území

2   SWOT analýza pro ORP Lysá nad Labem
V této kapitole je ve formě tabulek proveden rozbor udržitelného rozvoje území s uvedením jeho 

silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění dle horninového prostředí a geologie, 
vodního režimu, hygieny životního prostředí,  ochrany přírody a krajiny,  zemědělského půdního fondu a 
pozemků  určených  k  plnění  lesa,  veřejné  dopravní  a  technické  infrastruktury,  sociodemografických 
podmínek, bydlení, rekreace a hospodářských podmínek.
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Horninové prostředí a geologie
Silné Slabé

- Vyhlášené netěžené ložisko štěrkopísku B3 Stará 
Lysá, dobývací prostor a chráněné ložiskové území 
- Na západě do území zasahuje okrajově výhradní 
ložisko B3 Sojovice II
- Prognózní zdroje štěrkopísku

- Ojediněle se nachází sesuvná území (Přerov nad 
Labem a Semice)

Příležitosti Hrozby
- Zahájení těžby štěrkopísku

Vodní režim
Silné Slabé

- Územím protéká Labe 
- Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
Severočeská křída
- Ochranné pásmo vodních zdrojů Káraný (2a a 2b)
- Ochranné pásmo minerálních vod Poděbrady
- Vodní zdroje
- Nivní půdy
- V některých obcích jsou vybudovány ČOV

- Plošné odvodnění v údolních nivách (Mlynařice)
- Přetvořená koryta vodních toků 
- V některých obcích chybí vodovody, kanalizace a 
ČOV
- Celé území je zařazeno mezi zranitelné oblasti 
(ohrožení vod dusičnany)

Příležitosti Hrozby
- Plán povodí
- Revitalizace údolních niv
- Odvodnění v údolní nivě Mlynařice ponechat na 
dožití
- Ochrana údolních niv 
- Vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod 

- Znečištění vodních toků a podzemních vod splašky
- Tlaky na zastavění údolních niv (nivních půd)

Hygiena životního prostředí
Silné Slabé

- Ochranná pásma vodních zdrojů
- Chráněná oblast přirozené akumulace vod
- Ochranné pásmo minerálních vod Poděbrady
- V některých obcích je plynofikace
- Některé obce mají vodovod a splaškovou kanalizaci
- V území se nenachází skládka odpadu, odpad je 
likvidován odbornými firmami mimo území
- V obcích jsou sběrné dvory či jsou vyčleněná místa 
pro kontejnery na tříděný odpad

- V některých obcích chybí splašková kanalizace a 
čistírny odpadních vod
- Některé obce nemají vodovod
- V některých obcích není plynofikace
- V Lysé nad Labem se nachází spalovna 
nebezpečného odpadu
- Nadměrný hluk ze železniční dopravy (Lysá n. L.), a 
ze silniční dopravy (především Starý Vestec)

Příležitosti Hrozby
- Vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod 
- Provedení plynofikace území, podpora ušlechtilých 
paliv a alternativních zdrojů energie
- Vybudování vodovodů do všech obcí 
- Podpora tříděného sběru; zavést třídění dalších 
složek odpadu, včetně bioodpadu 

- Prosakování a vypouštění odpadních vod způsobuje 
znehodnocování podzemních vod jímaných studněmi 
a znečišťování vodních toků
- Lokální topeniště zhoršují kvalitu ovzduší v obcích
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Ochrana přírody a krajiny
Silné Slabé

- V území jsou prvky ÚSES, dominantní jsou osy 
nadregionálních biokoridorů v blízkosti Labe
- V území jsou plochy Natura 2000
- V území jsou maloplošně chráněná území, 
významné krajinné prvky (ze zákona i registrované), 
památné stromy
- Přírodovědecky a krajinářsky cenný bývalý vojenský 
újezd Mladá
- Do katastru Starého Vestce zasahuje přírodní park 
Kersko

- Některé plochy a koridory regionálních a 
nadregionálních ÚSES jsou vedeny přes zastavěná 
území
- Nedostatečný vegetační doprovod podél komunikací
- Splaškové vody znečišťují vodní toky a podzemní 
vody
- Některé obce nemají schválený ÚP a tím pádem 
nemají závazný ÚSES

Příležitosti Hrozby
- Příprava a realizace komplexních pozemkových 
úprav (ÚSES, protierozní ochrana)
- Podpůrné programy pro životní prostředí z domácích 
i zahraničních zdrojů (např. program revitalizace 
říčních systémů, program péče o krajinu apod.) 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
Silné Slabé

- Půdy v I. a II. třídě ochrany
- Nivní půdy
- Četné závlahové soustavy i odvodnění
- ZPF je intenzivně využíván zvláště pro pěstování 
zeleniny
- Lesnatost v území činí 20% 

- Lesy jsou z velké části tvořeny druhově i věkově 
stejnorodými porosty
- nízký podíl trvalých travních porostů (5,6 % ze 
zemědělské půdy)

Příležitosti Hrozby
- Podpora druhové a věkové různorodosti lesů, v 
souladu s LHP, zvláště v plochách ÚSES
- Příprava a realizace komplexních pozemkových 
úprav (protierozní ochrana, polní cesty)

- Další zábor kvalitních půd výstavbou
- Ohrožení funkčnosti meliorací výstavbou
- Svažité pozemky ohroženy vodní erozí
- Orná půda ohrožena větrnou erozí
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Veřejná dopravní a technická infrastruktura
Silné Slabé

- ORP Lysá se nachází mezi dálnicí D11 a rychlostní 
komunikací R 10 
- Lysá nad Labem je železničním uzlem 
- Územím vede Labská vodní cesta
- Celé území ORP je dopravně dostatečně 
zabezpečeno
- Územím procházejí cyklotrasy a turistické trasy
- Vybavenost obcí technickou infrastrukturou je různá
- V území nejsou dobudovány inženýrské sítě
- Ve vesnicích většinou nejsou vymezeny chodníky

- V obcích chybí vodovody, kanalizace, ČOV, 
plynofikace
- V Lysé nad Labem málo parkovacích míst
- Zvláště v menších obcích nejsou vymezeny 
chodníky

Příležitosti Hrozby
- VÚC navrhují úpravy a přeložky silnic II. tříd a 
posílení dálkových inženýrských sítí
- PÚR předpokládá vybudování železničního spojení 
C 65 Praha – Milovice – Mladá Boleslav – Liberec 
(Všejanská spojka)
- Rozvoj dopravy na Labi
- Získání dotací na rozvoj infrastruktury
- Podpora ekologických paliv
- Výstavba plánovaného el. vedení 110 kV

Sociodemografické podmínky
Silné Slabé

- V Milovicích velký počet zkolaudovaných bytů 
- V Milovicích prudký nárůst obyvatelstva (od r. 2000 
každoročně cca 500)
- Počet obyvatel v obcích stagnuje, až mírně roste
- Za celý ORP příznivá věková struktura

- V roce 2007 poměrně vysoká míra nezaměstnanosti 
6,4 %
- Nižší počet osob s vysokoškolským vzděláním v 
rámci okresu Nymburk, a vyšší podíl lidí se 
základním vzděláním a vyučených (dle údajů ČSÚ z 
roku 2001)
- Málo pracovních příležitostí v místě, většina 
obyvatel za prací vyjíždí 
- Slabá pozice Lysé nad Labem jako nové ORP, 
nedostatečná sociální infrastruktura (málo kapacitní 
MŠ, nevyhovující domov pro seniory; chybí kulturní 
sál, sportovní areály – plavecký a zimní stadion; málo 
ubytovacích kapacit) 
- v některých obcích chybí vodovod, splašková 
kanalizace, ČOV, plynofikace 

Příležitosti Hrozby
- Rozvoj technické a sociální infrastruktury 
- Posílení svébytnosti a soběstačnosti

- Rozvoj bydlení bez odpovídající občanské 
vybavenosti a služeb
- Málo pracovních příležitostí v místě
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Bydlení
Silné Slabé

- V Milovicích velký počet zkolaudovaných bytů
- V obcích výstavba rodinných domů

- Nedostatek míst ve školských zařízeních
- Chybí odpovídající vybavení (kultura, sport)
- Omezení pro výstavbu v záplavových územích, 
zejména v aktivních zónách

Příležitosti Hrozby
- V Lysé nad Labem začíná rozvoj bytových domů
- Zachování prostupnosti krajiny nepropojováním 
sídel (Lysá nad Labem - Milovice)

- Srůst měst Lysé nad Labem a Milovic 

Rekreace
Silné Slabé

- Centrum Lysé nad Labem je městskou památkovou 
zónou (kulturně – historický potenciál)
- Cyklotrasy, turistické trasy
- Chaty u Labe (víkendová a pobytová rekreace)
- V Lysé n. L. dostihové závodiště, výstaviště
- Skanzen lidové architektury v Přerově nad Labem
- Zahrady Botanicus a muzeum kamen v Ostré
- Zámecký park v Lysé nad Labem

- Nedostatek ubytovacích kapacit v území
- Nedostatek sportovního zázemí (chybí krytý bazén, 
tělocvičny, zimní stadion)
- nedostatek přírodních koupališť

Příležitosti Hrozby
- Vybudování cyklotrasy podél Labe
- Dovybavit území infrastrukturou pro cestovní ruch i 
individuální rekreaci
- Vytvořit podmínky pro prodloužení pobytu turistů v 
území

Hospodářské podmínky
Silné Slabé

- Lysá nad Labem je železničním uzlem
- Území leží mezi dálnici D 11 a rychlostní 
komunikací R 10
- Pracovní příležitosti v Praze, a v blízkých dopravně 
přístupných městech
- Zemědělská oblast - pěstování zeleniny
- Ložiska štěrkopísku v území

- V území nedostatek pracovních příležitostí
- Poměrně vysoká nezaměstnanost
- Horší dopravní spojení Milovice - Praha (po 
železnici s přestupem)
- Vysoká vyjížďka za prací, především do Prahy
- Celý Středočeský kraj je označen jako území s 
potencionálními archeologickými nálezy

Příležitosti Hrozby
- Realizace rozvojových programů a rozvoj 
ekonomických aktivit v Lysé nad Labem a Milovicích
- Nové využití bývalého letiště v Milovicích
- Modernizace logistiky zemědělských produktů

- Nebezpečí odstěhování kvalifikovaných pracovníků 
v důsledku nedostatečné sociální infrastruktury
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V následující tabulce je uvedena vybavenost obcí :
obec vodovod kanalizace plyn mateřská 

škola
základní 

škola

Jiřice ano ne ano ne ne

Lysá nad Labem ano ano ano ano ano

Milovice ano ano ano ano ano

Ostrá ano ano ne ano ne

Přerov nad Labem ne ano ano ano ano

Semice ne ano ano ano ano

Stará Lysá ano ne ne ne ne

Starý Vestec ne ne ne ne ne

Stratov ano ano ne ano ne

3  Závěry Rozboru udržitelného rozvoje území (dále RURÚ) pro správní obvod 
ORP Lysá nad Labem

3.1      Vztah Lysé nad Labem a okolí z pohledu udržitelného rozvoje území
Území  obce  s  rozšířenou  působností  (ORP)  Lysé  nad  Labem  (dále  Lysecko)  se  nachází  ve 

Středočeském kraji, okrese Nymburk. Silnou vazbu, především co se týká vyjížďky za prací a do škol má 
Lysecko na Prahu. V menší míře též na další sídla v okolí.

Z hlediska funkční typologie území je Lysecko zemědělským regionem.

Lysecko  leží  severně  od  dálnice  Praha  –  Hradec  Králové  (D  11)  a  východně  od  rychlostní 
komunikace  Praha  –  Mladá  Boleslav  (R10).  Těsně  u  dálnice  leží  Starý  Vestec,  který  má  tak  nejlepší 
automobilové spojení.

Významným dopravním uzlem z hlediska železniční dopravy je Lysá nad Labem, neboť se zde kříží 
trať Praha – Nymburk - Kolín (231) a Ústí nad Labem – Lysá nad Labem (072). Výše uvedené dopravní 
tepny jsou zároveň rozvojovými osami území. Zároveň zde vede ještě lokální neelektrifikovaná trať Lysá 
nad Labem – Milovice. 

V Milovicích se nachází v současné době nevyužívané letiště. 
Důležitým faktorem z dopravního hlediska je též řeka Labe procházející zhruba středem ORP ve 

směru východ – západ. 

Politika  územního rozvoje  předpokládá v rámci  kombinované přepravy vybudování  železničního 
propojení  C 65 Zawidów (Polsko-PKP)– Frýdlant–Liberec–Turnov–Mladá Boleslav–Milovice– Lysá nad 
Labem – Praha, část leží v rozvojové ose OS3 Praha–Liberec-hranice ČR/SRN, Polsko.

3.2   Vlastní území Lysecka z pohledu udržitelného rozvoje území
Nejvyšší přírůstek obyvatel v posledních letech mají Milovice, kde probíhá čilá rekonstrukce domů 

a bytů opuštěných armádou. Jen v roce 2007 zde bylo dokončeno 339 bytů. Od roku 2000 zde přibývá cca 
500 obyvatel ročně (v roce 2000 zde žilo 3971 obyvatel, v roce 2007 již 8106).

Sousední  města Lysá nad Labem a Milovice si  jsou z hlediska počtu obyvatel  v současné době 
rovnocenná, Lysá nad Labem (8471), Milovice (8106). Nejméně obyvatel mají Jiřice (141) a Starý Vestec 
(191). Uvedené údaje jsou vztaženy k datu 31. 12. 2007.
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Členění Lysecka z hlediska přírodního potenciálu: Jiřice a Stará Lysá mají vysoké zastoupení lesních 
porostů, naproti tomu ve Stratově téměř žádný les není (0,5 %). Celkově lze území charakterizovat jako 
krajinu velmi intenzivně zemědělsky využívanou. Lesy zaujímají 20 % území. 

Na nivu Labe jsou vázány nadregionální biocentra a biokoridory, nachází se zde též plochy Natura 
2000. Pohledově významné hůry (Přerovská, Semická a u Starého Vestce) jsou též navrženy do systému 
Natura. Další plochy soustavy Natura 2000 jsou severně od Lysé (Hrabanovská černava) a v Milovicích (v 
bývalém vojenském prostoru).

3.3   Charakteristika Lysecka – co je hodnotou území, co je třeba chránit a udržet (= silné 
stránky)

Lysecko je  především zemědělskou oblastí,  zaměřenou na  pěstování  zeleniny,  především raných 
brambor.  Jsou  zde  též  zahradnictví  a  školky  dřevin.  Velká  část  orné  půdy je  pod  závlahou,  místy  je 
vybudováno odvodnění. 

Lysecko je dobře dopravně obslouženo. Leží mezi dálnicí D 11 Praha – Hradec Králové (na jihu 
území) a rychlostní  komunikací  R 10 na severozápadě území.  Středem, Lysou nad Labem prochází trať 
Praha – Nymburk - Kolín (231) se stanicemi v Lysé nad Labem, Ostré a Stratově; a dále trať Ústí nad Labem 
– Lysá nad Labem (072) se stanicí v Lysé nad Labem a zastávkou ve Dvorcích (část Lysé nad Labem). Z 
Lysé nad Labem vede též železniční neelektrifikovaná trať do Milovic.

Bytový fond je  na  Lysecku mladší,  je  zde  více  poválečných než předválečných bytů  (30%).  V 
menších  obcích  žije  více  rodáku,  kdežto  v  Lysé  nad  Labem  a  zvláště  v  Milovicích  je  vyšší  podíl 
přistěhovaných. V sekundéru je zaměstnáno 31 % obyvatel, v priméru 15%.

Turistickými lákadly jsou zahrady Botanicus a muzeum kamen v Ostré, Skanzen lidové architektury 
a muzeum Moto-velo v Přerově nad Labem, vojenské muzeum v Milovicích, tísiciletá lípa ve Staré Lysé, 
dostihové závodiště, výstaviště, zámecký park, muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Centrum 
města Lysá nad Labem je vyhlášeno městskou památkovou zónou.

Lokality soustavy Natura 2000 jsou soustředěny především podél Labe a v Milovicích, jedna je též v 
Lysé nad Labem. Prakticky celé území je v některém z režimů ochrany podzemních vod (OP vodních zdrojů 
Káraný, OP minerálních vod Poděbrady, OP vodních zdrojů, CHOPAV Severočeská křída).

3.4   Charakteristika Lysecka – co je potřeba zlepšovat, řešit (= slabé stránky)
V území je poměrně vysoká nezaměstnanost, v roce 2007 činila v celém ORP 6,4 %. Velmi vysoká 

je  vyjížďka za prací.  Pracovních příležitostí  v místě je  nedostatek.  V ORP Lysá není  žádné pracovištní 
centrum, největší pracovní spádovost je na Prahu. V okrese Nymburk jsou velmi nízké platy v porovnání s 
ostatními okresy ve Středočeském kraji.

Rekreační  potenciál  pro  cestovní  ruch  je  nízký,  souvisí  mj.  s  nevybudovanou  infrastrukturou 
cestovního ruchu,  především je  zde nedostatek ubytovacích kapacit.  A jelikož je  území dobře dopravně 
napojeno, většina návštěv je pouze jednodenních.

Město Lysá nad Labem je novým obecním pověřeným úřadem (od roku 2003). Dříve celé území 
spadalo pod Nymburk. V Lysé je nedostatečná sociální infrastruktura (málo kapacitní mateřské školy), chybí 
kulturní  zařízení  (kulturní  sál)  a  sportovní  vybavenost  (zimní  stadion,  bazén).  Bylo  by vhodné  funkční 
význam města, jako centra, podpořit. 

Krajinu lze charakterizovat jako velmi intenzivně využívanou (orná půda činí 90,4 % ze zemědělské 
půdy).  Koeficient  ekologické  stability je  0,38  (0,3  <  1,0  území  intenzivně  využívané  pro  zemědělství). 
Odvodněny jsou i některé pozemky v údolních nivách. 

ÚSES je z velké části vymezen, řada prvků však není funkční. Některé nadregionální biokoridory 
vedou přes zastavěná území. 
 Menší  toky  jsou  znečištěné,  kanalizace  a  ČOV nejsou  vybudovány  ve  všech  sídlech.  Rovněž 
vodních ploch je v území málo (2,1 %). Ve Stratově téměř není les (0,5 %). Ke zlepšení ovzduší by přispěla 
plynofikace obcí. 

Důležité je vybudování vodovodů, které ve třech obcích chybí úplně, v jiných nejsou rozvedené po 
celém území  obce.  Voda  ve  studních  je  nekvalitní  kvůli  vysoké  míře  obdělávání  orné  půdy (hnojení, 
chemizace)  a  chybějící  splaškové  kanalizaci.  Celé  území  je  zařazeno  mezi  zranitelné  oblasti  (ohrožení 

12



povrchových i podzemních vod dusičnany).
V Přerově  nad  Labem se  nachází  budovy hospody a  pivovaru,  které  jsou  uvedeny v  seznamu 

nejohroženějších  nemovitých  památek.  Zatímco hospoda  prochází  komplexní  opravou,  budova  pivovaru 
nadále chátrá.

Přerov nad Labem, Starý Vestec a Jiřice nemají dosud územní plán. Tím pádem nemají ani závazný 
ÚSES a síť je v území neúplná.

V území nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy.

3.5   Šance a rizika Lysecka (= příležitosti a hrozby)
Transformace  nevyužívaných  ploch  (brownfields)  pro  nové  ekonomické  i  jiné  aktivity.  Růst 

ekonomických aktivit realizací rozvojových programů v prostoru Lysá n. L. – Milovice umožní snížení silné 
vyjížďky za prací. Ke zlepšení podmínek pro dojížďku za prací přispěje zvýšení kvality komunikací a nové 
železniční spojení Praha – Lysá nad Labem – Milovice – Mladá Boleslav. Pro zklidnění dopravy v Lysé nad 
Labem by mělo přispět dokončení obchvatu města.

Lysecko je výraznou zemědělskou oblastí, ve které lze očekávat pokračování trendu ve snižování 
pracovních příležitostí v zemědělské prvovýrobě. Šancí je rozvoj navazujícího zpracovatelského průmyslu a 
logistiky. V území se nachází svažité pozemky, u nichž by bylo vhodné jako protierozní opatření provést 
částečné zatravnění. 

Šancí, jejíž význam však nelze přeceňovat, je podpora a rozvoj rekreace, jak místní každodenní, tak 
víkendové.  Podporovat  turistiku  a  cykloturistiku  (vybudovat  cyklotrasu  podél  Labe).  Lysecko  má  také 
potenciál k využití vhodných ploch pro koupání, např. ploch po těžbě štěrkopísků. Podporovat a rozvíjet 
víkendovou rekreaci ze širšího okolí (vytvoření rekreačního zázemí pro Prahu, Nymburk a další města).

Příležitostí  z hlediska zvýšení  pracovních příležitostí  by mohlo být  nové využití  areálu letiště  v 
Milovicích, či  obnovení provozu letiště, i když na druhé straně spojené se zvýšenou hlučností. Vlastník, 
Středočeský kraj, zvažuje v bývalém vojenském prostoru Mladá umístit například technologický a logistický 
park evropského významu. Bývalý vojenský prostor Mladá by mohl také zčásti sloužit rozvoji cestovního 
ruchu, rekreačních aktivit či bytové výstavbě. 

3.6   Shrnutí SWOT analýzy dle jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje:
Zjištěné podmínky pro příznivé životní prostředí jsou průměrné. Území je velmi silně zemědělsky 

využíváno, lesnatost je podprůměrná. Na druhou stranu jsou zde přírodně hodnotné lokality v těsném okolí 
Labe a dále v Milovicích, v bývalém vojenském prostoru.

Ke zlepšení čistoty povrchových i podzemních vod by přispělo vybudování splaškové kanalizace a 
ČOV ve všech obcích.  Důležité bude též doplnění  vodovodů do všech obcí,  neboť voda ve studních je 
nekvalitní kvůli absenci kanalizace a hnojení orných půd. Ke zlepšení ovzduší, zvláště v zimním období, by 
přispěla plynofikace území. 

Podporou  realizací  ÚSES  by  došlo  ke  zvýšení  stability  a  prostupnosti  krajiny,  a  zároveň  k 
rozšiřování "zelených klínů a prstenců", v souladu s Politikou územního rozvoje. 

Zjištěné podmínky pro hospodářský rozvoj jsou dobré, území má velmi dobré dopravní napojení 
na  okolí,  a  to  jak  silniční,  tak  především železniční.  Územím protéká  též  řeka  Labe.  V Milovicích  je 
nevyužívaný areál letiště.

Potenciál  hospodářského  rozvoje  je  především v  Lysé  nad  Labem a  v  Milovicích.  V území  je 
nedostatek pracovních příležitostí, ale díky dobrému dopravnímu spojení většina obyvatel za prací vyjíždí, 
především do Prahy. 

Funkce města Lysá nad Labem jako centra obce s rozšířenou působností je zatím slabá, neboť ve 
městě  je  nedostatek  ubytovacích  možností,  kulturního  a  sportovního  vybavení.  Též  kapacita  dalšího 
občanské vybavenosti (např. mateřské školy) je nedostatečná.

Sociální soudržnost obyvatel v území je celkově dobrá. Je to dáno příznivou polohou v zázemí 
Prahy, severní část ORP má dobré napojení i na Mladou Boleslav. V nových větších plochách určených k 
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bydlení je třeba v územních a regulačních plánech pamatovat na veřejná prostranství a další rozvoj občanské 
vybavenosti (zvláště kapacitu základních a mateřských škol). Vysoký je nárůst především mladých obyvatel 
v  Milovicích,  v  ostatních  obcích  počet  obyvatel  stagnuje,  až  mírně  roste.  V  území  je  podprůměrná 
vzdělanost obyvatel a nadprůměrně vysoká nezaměstnanost. 

Pro udržitelný rozvoj území je potřeba nadále podporovat podmínky pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel a zlepšit podmínky pro životní prostředí.

4   Problémy k řešení v územně plánovací činnosti

4.1   Priority Lysecka v územně plánovací činnosti
Řešené území se dle  Politiky územního rozvoje nachází  v rozvojové oblasti  Praha. Jedná se o 

území  ovlivněné  rozvojovou  dynamikou  hlavního  města  Prahy,  při  spolupůsobení  vedlejších  center. 
Zřetelným rozvojovým předpokladem je připojení na dálnice, rychlostní komunikace a tranzitní železniční 
koridory. 

Úkolem pro územní plánování je vymezit územní rezervy pro vytvoření souvislých ploch veřejně 
přístupné  zeleně  (zeleného  pásu).  Cílem  je  zachování  souvislých  pásů  nezastavěného  území  v 
bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace, a dále pro vznik 
a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.  Zelené pásy by mohly být na Lysecku posíleny 
realizací ÚSES. 

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické  infrastruktury  s  ohledem  na  prostupnost  krajiny.  Při  umisťování  dopravní  a  technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny;  je-li  to z těchto 
hledisek účelné umísťovat tato zařízení do společných koridorů.  

4.2 Problémy k řešení na území jednotlivých obcí Lysecka
1 rozvoj ekonomických aktivit v prostoru Lysá n. L. – Milovice, což umožní snížení silné vyjížďky za 

prací (navržení ploch pro rozvoj)
2 využívání  brownfields,  zejména  transformace  nevyužívaných ploch  pro  nové  ekonomické  i  jiné 

aktivity (např. bývalé letiště v Milovicích) 
3 podpora cestovního ruchu, rozvoj rekreace (návrh ploch pro sport a rekreaci - ubytovací zařízení, 

koupaliště, cyklotrasa podél Labe)
4 řešení technické infrastruktury (návrh řešení odkanalizování včetně výstavby čistíren odpadních vod 

ve  všech  obcích,  kde  dosud  není  navrženo;  doplnění  vodovodních  sítí  v  obcích;  návrh  řešení 
plynofikace v obcích, kde dosud není)

5 úprava trasování nadregionálních a regionálních biokoridorů vedoucích přes zastavěná území
6 doplnění a úprava trasování lokálních ÚSES tak, aby po realizaci tvořila funkční síť 
7 řešení  postupné  revitalizace  krajiny  (ochrana  přírody  a  krajiny,  návrh  protierozních  opatření, 

revitalizace vodních toků, návrh nových vodních ploch)
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4.3   Konkrétní problémy, uváděné pro jednotlivé obce k řešení v ÚPD, resp. změny ÚPD v 
obci:
JIŘICE
− řešit směrovou úpravu komunikace II/272
− řešit novou komunikaci III/2728 z Jiřic do Předměřic nad Jizerou dle VÚC Mladá

LYSÁ NAD LABEM
− řešit upřesnění trasy přeložky silnice II/272 (jižně od mostu přes Labe)
− řešit upřesnění trasy přeložky silnice II/331 (severozápadní obchvat Lysé nad Labem), a upřesnění 

úpravy trasy u Dvorců
− řešit trasu nového elektrorozvodu VVN 110 KV dle VÚC Mladá
− vymezit plochy pro rozvoj ekonomických aktivit, což umožní snížení vysoké vyjížďky za prací 

MILOVICE
− řešit trasu nové silnice Stará Lysá – Benátecká Vrutice dle VÚC Mladá
− řešit trasu nového elektrorozvodu VVN 110 KV dle VÚC Mladá
− využívání brownfields, zejména transformací nevyužívaných ploch pro nové ekonomické i jiné aktivity
− vymezit plochy pro rozvoj ekonomických aktivit, což umožní snížení vysoké vyjížďky za prací 

OSTRÁ
− vymezení ploch pro rozvoj ekonomických aktivit, což umožní snížení vysoké vyjížďky za prací 

PŘEROV NAD LABEM
− řešit nadregionální biokoridory, které vedou přes zastavěná území
− řešit směrovou úpravu silnice II/272

SEMICE
-     řešit směrovou úpravu komunikace II/272

STARÁ LYSÁ
− řešit regionální biokoridor, který vede přes zámeček Bon Repos
− řešit trasu nové silnice Stará Lysá – Benátecká Vrutice dle VÚC Mladá
− řešit trasu nového elektrorozvodu VVN 110 KV dle VÚC Mladá

STARÝ VESTEC
- řešit trasu přeložky silnice II/272 mimo obec

STRATOV
− vymezení ploch pro rozvoj ekonomických aktivit, což umožní snížení vysoké vyjížďky za prací 

5   Problémy k řešení jinými nástroji veřejné správy
Pořizovatel  na  základě  územně  analytických  podkladů,  s  přihlédnutím především  k  výsledkům 

rozboru udržitelného rozvoje území Lysecka, upozorňuje na problémy Lysecka,  které nelze bezprostředně 
řešit nástroji územního plánování.

V rámci územně plánovací činnosti lze připravit podmínky pouze pro ta řešení, která mají územní 
průmět.
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Pořizovatel doporučuje vytvářet podmínky pro:
1. podporu podnikání - zvyšování ekonomické aktivity obyvatel, vznik nových pracovních příležitostí
2. podpořit lepší koordinaci rozvoje měst Lysá nad Labem a Milovice
3. posílení významu Lysé nad Labem (rozvoj sociální infrastruktury)
4. řešit znečištění vod realizací navrženého odkanalizování území, včetně čistíren odpadních vod
5. řešit realizaci vodovodů v obcích
6. řešit znečištění ovzduší realizací plynofikací v obcích
7. podporovat alternativní zdroje energie 
8. iniciovat zpracování komplexních pozemkových úprav (KPÚ) 
9. provést realizaci KPÚ včetně územních systémů ekologické stability a protierozních opatření
10. provést revitalizaci malých vodních toků a provádět jejich kvalitní průběžnou údržbu
11. odvodnění v údolních nivách a na loukách ponechat na dožití
12. podporovat přirozenou druhovou a věkovou skladbu v lesích, především v lokalitách ÚSES
13. dokončit územní plány v obcích, které je dosud nemají (Přerov nad Labem, Starý Vestec a Jiřice)
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