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ZMĚNA č. 2 REGULAČNÍHO PLÁNU LYSÁ NAD LABEM 

VYSOKÁ MEZ 

 
pořizovatel:  MĚSTO LYSÁ NAD LABEM  Husovo náměstí 23, PSČ 289 22  

Lysá nad Labem, tel. 325 510 211 
          zastoupené starostou panem 
        Mgr. Jiřím Havelkou  

 
projektant :  Ing. arch. Vladimír Kapička  nám. Bedřicha Hrozného 1737 

Lysá nad Labem, tel. 325 552 l45 
 

 
Návrh územně plánovací dokumentace regulačního plánu Lysá nad Labem 

městská část Vysoká Mez byl zhotoven v červenci 2006. Schválen byl usnesením č. 
7/II/18/06 zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 13.12.2006. Závazná část byla 
vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2006 s účinností od 13.12.2006. 

Změna č. 1 regulačního plánu byla pořizována Městským úřadem Lysá nad Labem, 
stavebním úřadem, na základě podnětu pana Vladimíra Tržického. Zadání změny č. 1  bylo 
zhotoveno v dubnu 2010 a bylo schváleno usnesením zastupitelstva města Lysá nad Labem 
č. II/21 dne 23.6.2010. 

Změna č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez byla vyvolána 
Družstvem na Vysoké Mezi. Předmětem změny č. 2 je změna likvidace splaškových vod 
v oblasti řešené regulačním plánem. Zadání změny č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem 
– Vysoká Mez bylo zhotoveno v dubnu 2013. 

 
 
 
 

   I. OBSAH ZMĚNY č. 2 REGULAČNÍHO PLÁNU 
      LYSÁ NAD LABEM – VYSOKÁ MEZ 
 

1) Textová část změny č. 2 regulačního plánu 
 
a) vymezení řešené plochy, 
b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, 
c) podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury, 
d) podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území, 
e) podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí, 
f) podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu, 
g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 
    opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci,     
    pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, v případě, že nahrazuje pro tyto 
    stavby územní rozhodnutí, též s uvedením katastrálních území a parcelních čísel   
    pozemků dotčených vymezením, 
h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit  
    předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel 
    pozemků, názvů katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 
    katastrálního zákona, 
i) výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje, 
j) údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části. 
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2) Textová část změny č. 2 regulačního plánu podle rozsahu 
navržené regulace, zejména podle jím nahrazovaných územních 
rozhodnutí dále obsahuje 

 
a) druh a účel umísťovaných staveb, 
b) podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb  
    veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování 
    projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu (například uliční a stavební  
    čáry, vzdálenosti stavby od hranic pozemků a sousedních staveb, půdorysnou velikost  
    stavby, nejsou-li vyjádřeny kótami v grafické části, podlažnost, výšku, objem a tvar stavby, 
    základní údaje o kapacitě stavby, určení části pozemku, které mohou být zastavěny,  
    zastavitelnost pozemku dalšími stavbami), 
c) podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
d) podmínky pro změnu využití území, 
e) podmínky pro změnu vlivu užívání stavby na území, 
f) podmínky pro vymezená ochranná pásma, 
g) podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability, 
h) v případě potřeby stanovení pořadí změn v území (etapizaci), 
i) technické podmínky požární bezpečnosti staveb, pro které regulační plán nahrazuje 

územní rozhodnutí, v rozsahu zvláštního právního předpisu, 
j) stanovení kompenzačních opatření podle § 65 odst. 6 nebo § 66 odst. 5 stavebního 

zákona. 
 

3) Grafická část regulačního plánu obsahuje vždy 
 

a) hlavní výkres obsahující hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků a graficky  
    vyjádřitelné podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury, 
b) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. 
 

4) Grafická část regulačního plánu podle rozsahu navržené regulace, 
zejména jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje 

 
a) jako součást hlavního výkresu graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb, které  
    nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, jejich napojení na veřejnou dopravní  
    a technickou infrastrukturu, pozemky územních rezerv, je-li účelné je vymezit a hranice 
    ochranných pásem, pokud vyplývají z návrhu regulačního plánu, 
b) výkres pořadí změn v území (etapizace). 
 
V případě potřeby lze graficky vyjádřitelné podmínky umístění a prostorového uspořádání 
staveb a staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a napojení staveb na ni 
zpracovat v samostatných výkresech. 
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II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 2  
    REGULAČNÍHO PLÁNU 
    LYSÁ NAD LABEM – VYSOKÁ MEZ 

 
 1) Textová část odůvodnění změny č. 2 regulačního plánu obsahuje, 

kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí 
uvedených v § 68 odst. 5 stavebního zákona, zejména 
 

a) údaje o způsobu pořízení změny č. 2 regulačního plánu, 
b) vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů,  
    včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu pořizovaného krajem s politikou územního 
    rozvoje a zásadami územního rozvoje, u ostatních regulačních plánů též souladu s  
    územním plánem, 
c) údaje o splnění zadání změny č. 2 regulačního plánu, případně vyhodnocení souladu  
    s pokyny pro jeho přepracování (§ 69 odst. 3 stavebního zákona), 
d) zdůvodnění navržené koncepce řešení, 
e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
    a na pozemky určené k plnění funkce lesa, 
f) zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staven, pro které regulační plán nahrazuje 
    územní rozhodnutí. 

 
 2) Grafická část odůvodnění změny č. 2 regulačního plánu obsahuje 

zejména 
 
a) koordinační výkres, 
b) výkres širších vztahů, dokumentující vazby na sousední území, 

c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 
 

3)  Odůvodnění návrhu regulačního plánu pořizovatelem  
 

Posouzení návrhu regulačního plánu pořizovatelem v souladu s § 68 odst. 4 stavebního 
zákona: 
a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických 

hodnot v území 
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů 
d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
 
Posuzování vlivů 
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
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I. ZMĚNA č. 2 REGULAČNÍHO PLÁNU VYSOKÁ MEZ 
 
1) Textová část změny č. 2 regulačního plánu Vysoká Mez 

 
a) vymezení řešené plochy, 
 

Řešená plocha schváleného návrhu regulačního plánu Lysá nad Labem Vysoká Mez 
se nachází v k.ú. Litol mezi ulicemi Družstevní, Na Vysoké Mezi a Palackého. 

Předmětem změny regulačního plánu č. 2 je změna likvidace splaškových vod 
v oblasti řešené regulačním plánem. 

 
 

b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, 
 
 Regulační plán navrhoval gravitační splaškovou kanalizaci svedenou do ČSOV, která 
by byla umístěna na středové západo-východní komunikaci, která je na spojnici ulic Husova 
a lokality „U Borku“. Výtlak je zaveden do ulice Na Vysoké mezi.  
 Podmínkou je kapacitně řešit „družstevní čerpací stanici“ už pro celé nezastavěné 
území a nikoliv jen pro rodinné domy družstva. Je třeba prokázat, že gravitační kanalizace 
pokryje i zbývající zástavbu dle regulačního plánu (nenapojenou gravitačně do ulice Na 
Vysoké mezi), aby zbytečně nedocházelo na konci gravitačních větví ke kombinaci s méně 
vhodnou kanalizací tlakovou. 
 
 

c) podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné  
    infrastruktury, 
 

Pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury platí stejné 
podmínky jako v platném regulačním plánu. 

Změnou číslo 2 se nemění plánované trasy ulic ani umístění tras dalších 
inženýrských sítí. Z tohoto hlediska bude čerpací stanice odpadních vod umístěna do 
uličního prostoru nově navrhované zástavby. Výtlak bude zaústěn do koncové revizní šachty 
v ul. Na Vysoké mezi. 

 
 
d) podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území, 
 

Podle urbanistické koncepce v územním plánu by měly veškeré nové záměry 
respektovat měřítko okolní zástavby a respektovat osobitost lokality. Zvýšená péče by měla 
být věnována objemové regulaci zóny. 

Ve změně regulačního plánu č. 2 jde o přemístění čerpací stanice odpadních vod 
z původně navrhovaného místa u propojovací ulice mezi Družstevní a Husova poněkud 
jižněji do prodloužení ulice Na Vysoké mezi směrem na východ k Vrchlického ulici.  

Zařízení je podzemní a nebude mít vliv na charakter území. 
 
 

e) podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí, 
 

Přemístěním podzemní čerpací stanice odpadních vod nedojde, z hlediska životního 
prostředí, oproti původnímu regulačnímu plánu ke změně. 
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f) podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu, 
 

Podmínkou pro ochranu veřejného zdraví je bezchybná funkčnost technického 
zařízení. Na požární ochranu nebude mít čerpací stanice odpadních vod vliv. 
 
 

g) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, veřejně 
prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti 
státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit, v případě, že nahrazuje pro tyto stavby územní 
rozhodnutí, též s uvedením katastrálních území a parcelních čísel pozemků 
dotčených vymezením. 

 
Ve změně č. 2 nejsou požadovány pro účely vyvlastnění (dle § 170 stav. zákona) 

žádné další veřejně prospěšné stavby a opatření oproti platnému regulačnímu plánu Vysoká 
Mez. Čerpací stanice odpadních vod je přemístěna do prostoru komunikace, která je celá 
vedena jako veřejně prospěšná stavba. Jde o pozemek č. parc. 54/79 v k.ú. Litol (689556). 

Ve změně regulačního plánu nejsou žádné požadavky na asanace. 
 

 

h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 
uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo 
zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně 
dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona, 

 
Základní požadované veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření jsou 

vymezeny regulačním plánem Vysoká Mez a nemění se. 
 Ve změně č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem Vysoká Mez jde o přemístění 
čerpací stanice odpadních vod na jiné místo, ale do prostoru budoucí komunikace, která je 
sama veřejně prospěšnou stavbou. Podle stavebního zákona § 101 se jedná o opatření na 
která se vztahuje předkupní právo.  
 Druhem veřejně prospěšné stavby ve změně regulačního plánu č. 2 je plocha veřejné 
komunikace a současně plocha pro umístění čerpací stanice odpadních vod. 

Předkupní právo bude vloženo v katastrálním území Litol ve prospěch Města Lysá 
nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem. 

 
Seznam veřejně prospěšných staveb s uvedením katastrálního území a č. pozemku : 
 
Kat. území číslo katastru druh stavby  číslo pozemku KN LV 

Litol  689556 plocha veřejné komunikace 54/79  2307  
 
 

i) výčet územních rozhodnutí, která změna regulačního plánu nahrazuje, 
 
 Změna regulačního plánu nenahrazuje žádná územní rozhodnutí. 
 
 

j) údaje o počtu listů změny č. 2 regulačního plánu a počtu výkresů grafické  
   části. 

 
Počet listů změny číslo 2 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez je 11. 
Grafická část obsahuje výřezy výkresů v místě řešené části změnou číslo 2 (výkresy 

jsou zhotovené v měřítku katastrální mapy 1 : 1 000 a jsou označené písmenem K - 
kanalizace) : 
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K 1)   hlavní výkres 
K 3)   kanalizace 
K 9)   veřejně prospěšné stavby a opatření 
K 10) etapizace 
 
 

2) grafická část regulačního plánu obsahuje vždy 
 
a) hlavní výkres obsahující hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků a 
    graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury, 
 
 Hlavní výkres pod číslem K1) obsahuje výřez řešeného území s vyznačením hranice 
řešené plochy, vymezení a využití pozemků a graficky vyznačených ploch změn. 

Změna č. 2 regulačního plánu se dotýká řešení kanalizace, resp. přemístění čerpací 
stanice odpadních vod a je zobrazena na výkresu K3). 
 Ostatní výkresy řešení dopravy a inženýrských sítí byly součástí původního 
regulačního plánu a nemění se. 
 
 
b) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. 

 
Ve výkresu veřejně prospěšných staveb jsou uvedeny, ve výřezu, původně 

stanovené veřejně prospěšné stavby. Nově je vyznačen předmět změny č. 2 – přemístění 
polohy čerpací stanice odpadních vod, která je současně umístěna na pozemku budoucí 
komunikace, rovněž veřejně prospěšné stavby. 

Výkres výřezu veřejně prospěšných staveb je označený K9). Přemístění čerpací 
stanice odpadních vod do prostoru budoucí vozovky nevyvolává žádné další požadavky na 
rozšíření počtu veřejně prospěšných staveb oproti původnímu regulačnímu plánu. 
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II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 2 REGULAČNÍHO PLÁNU 
 
1) Textová část odůvodnění změny č. 2 regulačního plánu 

obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a 
náležitostí uvedených v § 68 odst. 5 stavebního zákona, 
zejména 

 
a) údaje o způsobu pořízení změny č. 2 regulačního plánu 
 

 Návrh územně plánovací dokumentace regulačního plánu Lysá nad Labem městská 
část Vysoká Mez byl zhotoven v červenci 2006. Schválen byl usnesením č. 7/II/18/06 
zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 13.12.2006. Závazná část byla vyhlášena Obecně 
závaznou vyhláškou č. 4/2006 s účinností od 13.12.2006. 

Předcházející změna č. 1 regulačního plánu byla pořizována Městským úřadem Lysá 
nad Labem, stavebním úřadem, na základě podnětu pana Vladimíra Tržického, a byla 
vydána zastupitelstvem města Lysá nad Labem dne 22. 12. 2010. Účinnosti nabyla dne 
20. 1. 2011. 

 
O pořízení změny č. 2 regulačního plánu Vysoká Mez bylo rozhodnuto na základě 

podnětu Družstva Vysoká Mez. Tato změna regulačního plánu navrhuje jiné řešení systému 
likvidace splaškových vod v předmětném území. Pořízení změny č. 2 regulačního plánu Lysá 
nad Labem – Vysoká Mez bylo schváleno usnesením zastupitelstva města dne 28. 11. 2012. 

Zadání změny č. 2 regulačního plánu Vysoká Mez bylo zhotoveno pořizovatelem 
v dubnu 2013, a schváleno zastupitelstvem města Lysá nad Labem dne 26. 6. 2013.  

Obsah a skladba původního regulačního plánu byla řízena vyhláškou Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 135/2001 Sb. ze dne 24. 4. 2001.  

Změna č. 2 je zhotovena podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění zákona 
350/2012 Sb. a podle současně platné vyhlášky č. 500/2006 Sb. ve znění vyhlášky 
č. 458/2012 Sb. Ve výkresové části je postupováno přiměřeně v návaznosti na původní 
grafiku. 

Společné jednání o návrhu změny č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká 
Mez se konalo dne 25. 9. 2013. Veřejné projednání se konalo dne 11. 12. 2013. Stanoviska 
dotčených orgánů byla souhlasná, připomínky ani námitky nikdo nepodal.  
 
 

b) vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších 
územních vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu s územním 
plánem 
 

 Ve schváleném územním plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem je počítáno 
v předmětné lokalitě s umístěním bydlení individuelního – BI. Do jižní části řešeného území 
zasahuje zóna občanské vybavenosti - OV, která vyjadřuje prostor pro umístění 
víceúčelového hřiště v návaznosti na rozšíření sportoviště základní školy v Litoli. 

Lokalita Vysoká Mez se nachází na spojnici centra města Lysá nad Labem a městské 
části Litol. Trasa ulice Na Vysoké mezi je oproštěna od necílové dopravy, stala se 
přístupovou komunikací a měla by být zklidněná pouze pro potřeby města a místa.  

Podle urbanistické koncepce v územním plánu by měly veškeré nové záměry 
respektovat měřítko okolní zástavby a respektovat osobitost lokality. Zvýšená péče by měla 
být věnována objemové regulaci zóny. 
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 V oblasti vodního hospodářství navrhuje systém zásobování pitnou vodou a likvidace 
dešťových i splaškových vod, současně i v nízko položených částech území, které jsou pod 
úrovní stávající kanalizační sítě. 

 Z hlediska nakládání s odpady jsou vymezeny vazby na zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech (v platném znění) a v souladu s celoměstskou koncepcí. 

 Z hlediska ochrany ovzduší jsou vyjmenovány přípustné a nepřípustné funkce v území a 
jsou uvedeny požadavky na způsob vytápění objektů. 

 Z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou vyjmenovány prvky plošného a prostorového 
uspořádání a jsou stanoveny postupy při realizaci staveb v ochranném pásmu lesa. 

 Z hlediska eliminace hluku z dopravy v ulici Družstevní byly do závazné části návrhu 
územního plánu zapracovány regulativy vnitřního uspořádání a použité materiály a 
konstrukce pro stavbu objektů. 
 

V souvislostech s řešením likvidace splaškových vod a ve vazbě na stav a funkčnost 
okolních kanalizačních řadů, je navrženo ve změně regulačního plánu Vysoká Mez č. 2 
přemístění čerpací stanice odpadních vod na jiné místo. Pozemek č. parc. 54/79, kde bude 
čerpací stanice nově umístěna, je současně pozemkem určeným pro veřejnou komunikaci. 
 

c) údaje o splnění zadání změny č. 2 regulačního plánu, případně vyhodnocení 
souladu s pokyny pro jeho přepracování (§ 69 odst. 3 stavebního zákona), 

 
 V zadání změny č. 2 regulačního plánu Vysoká Mez byla stanovena podmínka pro 
řešení kapacity „družstevní čerpací stanice“ tak, aby vyhovovala pro celé nezastavěné území 
a nikoliv jen pro rodinné domy družstva. Úkolem bylo též prokázat, že gravitační kanalizace 
pokryje i zbývající zástavbu dle regulačního plánu (nenapojenou gravitačně do ulice Na 
Vysoké mezi), aby zbytečně nedocházelo na konci gravitačních větví ke kombinaci s méně 
vhodnou kanalizací tlakovou. 
 Změna č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez navrhl řešení splňující 
tyto podmínky. 
 

d) zdůvodnění navržené koncepce řešení,  
 
 Změnu regulačního plánu vyvolalo družstvo vlastníků pozemků. Změna koncepce 
odkanalizování, spočívající v přemístění čerpací stanice odpadních vod, byla podpořena 
vyjádřením provozovatele kanalizace – firmou Stavokomplet s.r.o.  
 
 

e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa, 

 
 Navržené řešení nevyžaduje posuzování záměru z hlediska vlivu na zemědělský 
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa. 

Z hlediska ochrany ZPF lze přihlédnout ke skutečnosti, že již schváleným územním 
plánem byla lokalita určena k zástavbě. Pozemky jsou umístěny převážně v zastavěném 
území na zemědělské půdě s třídou ochrany IV. v bonitní třídě BPEJ 2.55.00 – severní část 
plochy, jižní část I. – 2.56.00.  

V lokalitě se nenacházejí biocentra ÚSES.  
Lesní porost - Borek - je veden v ÚPNSÚ pouze jako vysoká zeleň. Do pozemků 

určených k plnění funkcí lesa nebude žádným způsobem zasahováno. 
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f) zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro které regulační 
plán nahrazuje územní rozhodnutí. 

 
Z hlediska požární bezpečnosti nebude mít přemístění čerpací stanice odpadních vod 

do prostoru komunikace vliv na využití území ani na řešení budoucí zástavby. 
 

2) Grafická část odůvodnění regulačního plánu obsahuje 
zejména 

 
a) koordinační výkres, 
 
 Koordinační výkres zahrnuje výřez řešeného území v souvislostech a s inženýrskými 
sítěmi. Výkres č. K 11). 
 

b) výkres širších vztahů, dokumentující vazby na sousední území, 
 

Výkres širších vztahů dokumentuje vazbu území, které se nachází uprostřed městské 
části Litol. Je označen číslem K 13) širší vztahy a je převzatý z původního regulačního plánu. 
Výkres je vložený do textové části. 

 
c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 
 
 Ve výkresu K 12) je zvýrazněna třída ochrany. Z hlediska záborů dochází ke 
zjednodušení ve smyslu ztotožnění plochy pro podzemní čerpací stanici s pozemkem 
určeným pro budoucí komunikaci. 
 
 

3) Odůvodnění návrhu regulačního plánu pořizovatelem  
 
Posouzení návrhu regulačního plánu pořizovatelem v souladu s § 68 odst. 4 

stavebního zákona: 
 

a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
 

Pro změnu č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez nevyplývají z Politiky 
územního rozvoje 2008 (schválené usnesením vlády České republiky č. 929, ze dne 20. 7. 
2009) zvláštní požadavky. 

Ze Zásad územního rozvoje (schválených Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 19. 
12. 2011, usnesením č. 4–20/2011/ZK, vydané dne 7. 2. 2012, které nabyly účinnosti dne 22. 
2. 2012) nevyplývají pro řešené území žádné požadavky.  

Ve schváleném územním plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem je počítáno 
v předmětné lokalitě s umístěním bydlení individuálního – BI. Do jižní části řešeného území 
zasahuje zóna občanské vybavenosti - OV, která vyjadřuje prostor pro umístění 
víceúčelového hřiště v návaznosti na rozšíření sportoviště základní školy v Litoli. 

 
b) S cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických hodnot v území 
 
Předpokladem pro rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a samotnou výstavbu 

rodinných domů je vybudování kanalizace s odvodem splašků na čistírnu odpadních vod pro 
celé území řešené regulačním plánem. Vzhledem ke geomorfologii terénu, majetkoprávním 
vztahům a složitým geomorfologickým poměrům vznikla potřeba změny řešení 
odkanalizování předmětného území.  
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Změna regulačního plánu řeší gravitační splaškovou kanalizaci svedenou do čerpací 
stanice odpadních vod. Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní stavbu, neklade řešení 
návrhu změny č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez žádné nároky na 
ochranu architektonických hodnot v území.  

 
c) S požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů 
 
Při zpracování změny č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez se 

vycházelo z platného regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez. Při projednání a 
vydání návrhu změny regulačního plánu se postupovalo podle zákona č. 183/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a jeho vyhlášek. Regulační plán byl zpracován v souladu 
s požadavky stanovenými v příloze č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Výkresy jsou zpracovány 
v měřítku 1: 1 000, výkres širších vztahů v měřítku 1: 10 000. 

 
d) S požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
 

Dotčené orgány dle § 67 odst. 2) stavebního zákona uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne 
veřejného projednání svá stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání 
(§ 65 odst. 3 až 6) změněny. Jelikož se návrh řešení změny č. 2 regulačního plánu Lysá nad 
Labem – Vysoká Mez po společném jednání neměnil, platí i vyjádření zaslaná ke 
společnému jednání. Pořizovatel vyhodnotil stanoviska dotčených orgánů takto: 

 

Ke společnému jednání, které se konalo dne 25.9.2013 došla tato stanoviska dotčených 
orgánů: 

- Státní pozemkový úřad, Krajský úřad pro Středočeský kraj, pobočka Nymburk – 
neuplatňuje žádné námitky, požadavky a připomínky 

- Krajský úřad Středočeského kraje, koordinované stanovisko – odbor životného 
prostředí a zemědělství – nemá připomínky, odbor dopravy – nemá žádné připomínky, 
odbor kultury a památkové péče – není příslušný 

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště 
Nymburk – souhlasí 

- ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk – 
souhlasné stanovisko 

- ČR – Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a 
Středočeský kraj – za předpokladu respektování především požadavků § 46, § 68, § 69 a 
§ 87 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů nemáme další připomínky. - 
Pořizovatel: Změna č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez respektuje 
energetický zákon 

- ČR – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha – souhlasí; 
upozorňují na nutné dodržení § 175 stavebního zákona – Pořizovatel: Změna č. 2 
regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez nenahrazuje žádná územní rozhodnutí 

 

K veřejnému projednání, které se konalo dne 11. 12. 2013, pořizovatel obdržel tato 
stanoviska dotčených orgánů: 

- Státní pozemkový úřad, Krajský úřad pro Středočeský kraj, pobočka Nymburk – 
neuplatňuje žádné námitky, požadavky a připomínky 

- ČR – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha – souhlasí; 
upozorňují na nutné dodržení § 175 stavebního zákona - Pořizovatel: Změna č. 2 
regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez nenahrazuje žádná územní rozhodnutí 
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- Krajský úřad Středočeského kraje, koordinované stanovisko – odbor životného 
prostředí a zemědělství – nemá připomínky, odbor dopravy – nemá žádné připomínky, 
odbor kultury a památkové péče – nemá připomínky. 
 

Posouzení návrhu regulačního plánu pořizovatelem v souladu s § 68 odst. 5 
stavebního zákona: 

 
Posuzování vlivů (dle § 68, odst. 5 b), c) d) stavebního zákona): 
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje vydal dne 

6. 5. 2013 k zadání změny č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez 
koordinované stanovisko č.j. 060927/2013/KUSK, ve kterém sděluje, že předložený návrh 
zadání změny č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez nepodléhá 
zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů.   

 
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení: 
Změna koncepce odkanalizování s přesunutím čerpací stanice odpadních vod je 

nezbytná z důvodu složitých majetkoprávních vztahů, geomorfologie terénu, nepříznivého 
geologického podloží a vysoké hladiny spodní vody. 

Realizace této stavby je podmínkou pro zahájení výstavby rodinných domů v lokalitě Na 
Vysoké Mezi, která se nachází v centru zástavby Litole, a je již ze všech stran obestavěná. 


