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TEXTOVÁ ČÁST 

 
 

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

A.00 Identifikační údaje 

 

Název: 

Územní studie Lysá nad Labem - Ke spalovně 

 

Město: 

Lysá nad Labem 

 

Dotčené pozemky:  

 

Parcely katastru nemovitostí (KN), k.ú. Lysá nad Labem 

 

p.č. Výměra [m2] Druh pozemku 

St. 1410 255 Zastavěná plocha a nádvoří 

St. 2481 160 Zastavěná plocha a nádvoří 

2835 7655 Ostatní plocha 

2836/1 161302 Orná půda 

2836/4 191 Ostatní plocha 

2836/6 2567 Ostatní plocha 

2867/1 4752 Ovocný sad 

2867/2 4889 Ovocný sad 

2867/3 9795 Ovocný sad 

2867/6 31913 Orná půda 

2867/10 34512 Orná půda 

2867/16 3183 Ostatní plocha 

2867/18 4625 Ovocný sad 

2867/25 280 Ostatní plocha 

2870/10 24839 Orná půda 

2870/12 6702 Ovocný sad 

2870/15 4955 Ovocný sad 

2870/17 4854 Ovocný sad 

2870/26 2850 Zahrada 

2870/42 4874 Orná půda 

2870/43 4690 Orná půda 

St. 3170 120 Zastavěná plocha a nádvoří 

St. 3406 911 Zastavěná plocha a nádvoří 

3594/2 5028 Ostatní plocha 

3594/3 248 Orná půda 

3733 108 Ostatní plocha 
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Parcely zjednodušené evidence (ZE), k.ú. Lysá nad Labem 

 

p.p.č. Výměra [m2] Druh pozemku 

2822 15705 - 

2823/4 15469 - 

2831 19105 - 

2832 6215 - 

2833 7449 - 

2834 6229 - 

2835 - - 

2836 13599 - 

2837 20713 - 

2852/1 4563 - 

2867/1 - - 

2867/2 - - 

2867/3 - - 

2867/7 3873 - 

2867/8 5172 - 

2867/13 1157 - 

2869 696 - 

2870/7 4967 - 



ÚZEMNÍ STUDIE LYSÁ NAD LABEM - KE SPALOVNĚ 

3/16 

2870/8 - - 

2870/9 5028 - 

2870/10 9973 - 

2870/11 3586 - 

2870/12  - - 

2870/13 8415 - 

2870/14 9260 - 

2870/15 - - 

2870/16 5016 - 

2870/17 - - 

2870/18 4854 - 

2870/21 6137 - 

3593 1192 - 

3594 - - 

 

 

 
 

 

Seznam vlastníků platný k datu zpracování studie: 

 

vlastník adresa 

Čásecká Anna Masarykova 886/54, 250 88 Čelákovice 

Česká republika (Státní pozemkový úřad) Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 

Eliášová Libuše Masarykova 1767/37, 288 02 Nymburk 
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Fišer Jiří Ing. Třešňová 1627/3, 289 22 Lysá nad Labem 

Háša Petr 5. května 65/12, 289 24 Milovice 

Hendrich Jiří Ke Vrutci 1055/1, 289 22 Lysá nad Labem 

Junková Marie Mírová 370/39, Litol, 289 22 Lysá nad Labem 

Kaplan Vítězslav Ostrovní 8, Praha 2 

Kopejtko Karel Generála Antonína Sochora 2080, 288 02 Nymburk 

Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem 

Misan s.r.o. Ke Vrutici 1795, 289 22 Lysá nad Labem 

Myslivecký spolek Lysá nad Labem 

"Doubrava" 

K Milovicům 2071, 289 22 Lysá nad Labem 

Nováková Jarmila Polská 1628/19, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

Pýcha František a Pýchová Božena Náměstí B. Hrozného 441/15, 289 22 Lysá nad Labem 

Pýcha Miroslav Gutova 1869/38, Strašnice, 100 00 Praha 10 

Rambousek Martin Masarykova 587/4, 289 22 Lysá nad Labem 

Rážková Irena Mladá 1567/2, 289 22 Lysá nad Labem 

Rážková Jana Mladá 1567/2, 289 22 Lysá nad Labem 

Retr Luboš Poděbradova 1708, 28922 Lysá nad Labem 

Rubeš Petr Poděbradova 137/49, 289 22 Lysá nad Labem 

Skuhrovec Jaroslav Vodákova 489/3, 289 22 Lysá nad Labem 

Skuhrovec Michal Jedličkova 1687/11, 289 22 Lysá nad Labem 

Suchá Helena, Suchý Petr Jungmanova 1168/31, 250 88 Čelákovice 

Votava Milan Jasmínova 2136, 288 02 Nymburk 

Vráblíková Jaroslava, Ing., CSc. Na Vyhlídce 2014/1, Ústí nad Labem - centrum, 400 11 Ústí nad Labem 

Wais Martin Kosmova 717/11c, Královo Pole, 612 00 Brno 

 

 

Pořizovatel: 

Městský úřad Lysá nad Labem 

Stavební úřad, úřad územního plánování 

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

 

Objednatel: 

Město Lysá nad Labem 

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

 

Zhotovitel: 

a23 architekti 

Ing. arch. Michaela Dejdarová 

Holečkova 2650/86, 150 00 Praha 5 – Smíchov 

IČ 71407014 

tel. +420 723 762 444 

e-mail: dejdarova@a23rchitekti.cz 

 

Projektant: 

Ing. arch. Michaela Dejdarová, ČKA 4079  

 

Spolupráce: 

Ing. Eduard Žaluda, ČKA 4077 
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Datum: 

01/2017 

 

Stupeň: 

Územní studie 

 

 

A.01 Hlavní cíle řešení 

 
Cílem a účelem územní studie je ověřit možnosti a podmínky změn v území pro vymezenou plochu, stanovit podrobné podmínky pro 

rozhodování v území, zajistit koordinaci rozvoje území, vazby na veřejnou infrastrukturu a okolní zástavbu zejména se zaměřením 

na následující úkoly:   

 

- vymezit pozemky a jejich využití 

- navrhnout systém veřejné infrastruktury - zejména vymezit veřejná prostranství 

- stanovit regulační prvky funkčního a prostorového uspořádání 

 

Při řešení budou respektovány územní a technické limity (zachování podmínek přirozeného odtoku a retence dešťových vod v 

území, respektování ochranných pásem, …). 

Konkrétní požadavky zadání: 

 

- obsluhu území navrhnout v souladu s koncepcí ÚP (napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody 

včetně výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť) a řešení dopravy, včetně napojení na stávající 

komunikace s respektováním stávající dopravní infrastruktury 

- podél plánovaného obchvatu města navrhnout pás izolační zeleně 

- pozemky pro komerční účely navrhnout tak, aby byly variabilní pro potřeby různých firem 

- na pozemku p.č. 2870/26 respektovat stávající stavby, pozemek p.č. 2870/12 zahrnout do ostatních ploch komerce, prověřit 

možnost umístění čerpací stanice v severní části, blíže k obchvatu 

- pozemky p.č. 2867/18 a p.p.k. 2867/8 – možným způsobem umožnit legalizaci stávající stavby 

- prověřit možnost stavby supermarketu na pozemku p.č. 2870/43 a v případě potřeby zvážit přičlenění sousedního pozemku, 

event. jeho části do komerční zóny OK.2, ve vazbě na plochu SM 

 

 

A.02 Podmínky vyplývající z ÚPD 

Z Územního plánu Lysé nad Labem vyplývá požadavek na prověření zastavitelných ploch mimo jiné i lokalit 7, 8, 52 územní studií.  

Platným územním plánem jsou lokality 7, 8, 52 navrženy jako: 

Komerční vybavenost specifická - severovýchod (OK.2) 

hlavní využití: 

- velkoplošný maloobchod – i nad 100m2 prod. plochy (supermarkety, hypermarkety, velkoplošný hobby-prodej, …) se 

zázemím, 

přípustné využití: 

- stavby pro administrativu, 

- areál HZS, areál záchranné služby, 

- zařízení veřejné občanské vybavenosti (např. pro veřejnou správu, zdravotnictví),   

- nevýrobní služby, maloobchodní a stravovací služby, 
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- plochy okrasné a rekreační zeleně s mobiliářem pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť), 

- parkoviště pro potřebu zóny. 

- sklady – pouze související s využitím hlavní budovy,  

- dvorany pro kulturní a sportovní podniky, sjezdové haly a festivalové areály 

- sportovní a relaxační zařízení, 

- služební či pohotovostní byty, 

- ubytovací zařízení,  

- nezbytná technická vybavenost. 

nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí hlukem, prachem, 

exhalacemi nebo organoleptickým pachem; 

- komerční výroba solární energie (nad rámec spotřeby v objektu); 

podmínky: 

- pro hlavní i přípustné využití je nutné řešit parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozemku. 

- v případě lokalizace zařízení nevýrobních služeb je třeba posoudit vliv činností na sousední pozemky sloužící bydlení a 

občanské vybavenosti. 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást stavebního objektu; 

- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

 

podmínky prostorového uspořádání: 

Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem 

zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a kontext okolní zástavby. Stavby budou posuzovány z hlediska 

ochrany krajinného rázu. Maximální výška budov – 10 m nad úrovní terénu. 

KZ = 0,35; 

 

A.03 Vyhodnocení splnění zadání 

Zadání územní studie bylo zpracováno pořizovatelem (Městský úřad Lysá nad Labem, Stavební úřad, úřad územního plánování). Po 

podrobnějším prověření situace prostorového uspořádání v několika variantách bylo zvoleno řešení, které se od některých 

požadavků stanovených v zadání odchyluje. Odchylky jsou: 

Řešení dopravní obsluhy území vycházející z náznaku územního plánu dělí plochu řešeného území na menší celky. Řešení 

navržené územní studií je odchylné, veřejný prostor pro umístění průjezdné obslužné komunikace je koncipován v trase, která 

zachovává zastavitelnou plochu kompaktní ve větší ploše a tím je zástavba variabilnější s možností realizace větší škály záměrů. 

        



ÚZEMNÍ STUDIE LYSÁ NAD LABEM - KE SPALOVNĚ 

7/16 

Trasa přeložky vedení VN navržená územním plánem výrazně omezuje využití území. Je navrženo nadzemní vedení s ochranným 

pásmem 10 m. Územní studií je navržena přeložka podzemním vedením s ochranným pásmem 1 m, trasa je umístěna do 

navrženého veřejného prostoru, neomezuje zástavbu pozemků. 

 

      
 

 

Při zhodnocení vzájemného vlivu funkční plochy řešeného území (komerční vybavenost) a sousední plochy silniční dopravy pro 

umístění silnice II. třídy nebyly nalezeny důvody pro návrh pásu izolační zeleně na jejich vzájemné hranici, izolační zeleň není 

územní studií navržena. 

 

Jedna z nelegálních staveb na pozemku p.č. 2867/18, k.ú. Lysá nad Labem zasahuje do plochy silniční dopravy územním plánem 

vymezené pro stavbu silnice II. třídy. Možnost legalizace stavby se bude odvíjet od reálných parametrů budoucí stavby silnice. 

 

 
 

Nelegální stavby na pozemku p.č. 2870/26, k.ú. Lysá nad Labem jsou zakresleny na podkladu geodetického zaměření 

zpracovaného firmou GEOLYS CZ s.r.o., 07/2016.  
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Po zhodnocení charakteru budoucí zástavby území, jejích hmotových parametrů, její vazby na veřejný prostor komunikace a vlivu na 

prostorové působení veřejného prostoru je územní studií navržena pohyblivá stavební čára resp. minimální odstup stavby od hranice 

pozemku s veřejným prostorem odvíjející se od výšky umisťované stavby, podrobněji viz. vzorový řez.  
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Legalizace staveb je možná za podmínky dodržení regulativů daných územní studií. 

V severní části pozemku p.č. 2870/12, k.ú. Lysá nad Labem je umístění čerpací stanice možné, je v souladu s funkčním využitím 

plochy daným platným územním plánem, územní studie stanovuje podrobnější regulativy pro umístění stavby. 

 

A.04 Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování 

Cíle územního plánování jsou uvedeny v § 18 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Řešení územní studie se týkají 

odst. 1, 2 a 4. 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojující potřeby 

současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Územní studie vytváří předpoklady pro výstavbu vymezením stavebních pozemků pro stavby komerční vybavenosti v souladu s 

územním plánem. Podrobnějším návrhem prostorového uspořádání a koncepce řešení dopravní a technické infrastruktury pro 

možnost koordinace záměrů v lokalitě vytváří předpoklad pro udržitelný rozvoj území. Studie dále stanovuje podrobnější podmínky z 

důvodu ochrany a rozvoje urbanistických a přírodních hodnot, jsou stanoveny s cílem vytvoření příznivého životního prostředí. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a 

prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za 

tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Územní studie respektuje obsahový rámec a metodický postup stanovený příslušnou legislativou. Mezi podklady pro návrh 

prostorového uspořádání patří dostupné informace o záměrech v území a zmapování majetkoprávních vztahů. Koncepce návrhu 

studie je projednána s vlastníky dotčených pozemků. 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich 

totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného 

území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 

zastavěného území. 

Územní studie rozpracovává koncepci ochrany a rozvoje urbanistických, architektonických a přírodních hodnot stanovenou 

v územním plánu. Urbanistickou koncepcí jsou definovány podmínky pro hospodárné využití zastavitelných ploch. Ochrana 

nezastavitelných ploch v rámci řešeného území je zajištěna vymezením odpovídajícího rozsahu ploch veřejných prostranství. 

 

B. ŘEŠENÍ STUDIE 

  

B.01 Vymezení řešeného území 

Územní studie řeší plochu v rozsahu lokalit 7, 8, 52 platného územního plánu města Lysá nad Labem, které jsou určeny jako 

zastavitelná plochy funkční zóny OK.2 (komerční vybavenost specifická - severovýchod). Do řešeného území jsou zahrnuty i 

sousední plochy zastavěného území. Severovýchodní hranicí přiléhá řešené území k ploše silniční dopravy určené pro stavbu silnice 

II. třídy, plánovaného obchvatu města. Jižní a západní hranici tvoří stávající místní páteřové komunikace. Jihozápadním směrem na 

území navazuje plocha smíšeného využití území městského typu. 

B.02 Charakteristika a vazby řešeného území 

Řešené území se nachází na severním konci města Lysá nad Labem. Plocha je vymezena pro zajištění dostatku prodejních ploch 

ve formě velkoplošného maloobchodu, i nad 100 m2 prodejní plochy (supermarkety, hypermarkety, velkoplošný hobby prodej, 

opod.).  

Území má dobrou vazbu na stávající technickou a dopravní infrastrukturu a je v přímé vazbě na plánovaný obchvat města. 
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Plochou prochází místní obslužná komunikace vedoucí ke spalovně, která je trasou plánovaného obchvatu přerušena. Zástavba 

okrajových ploch severní části území je limitována ochrannými pásmy nadzemních vedení VN. I jižní část území je zasažena 

nadzemním vedením VN, v tomto případě v trase, která výrazně omezuje využití území. Územní plán navrhuje přeložku vedení. 

Jižně od lokality jsou malé stabilizované a rozvojové plochy individuálního bydlení v rodinných domech. Západním směrem je blízká 

rozsáhlá stabilizovaná plocha hromadného bydlení v bytových domech. V přímé vazbě na řešené území se již nacházejí komerční 

stavby a stavby technického zařízení, které svým charakterem odpovídají předpokládané budoucí zástavbě lokality.  

Území je mírně svažité s jihozápadní orientací. 

 

Zhodnocení prostorových nároků možných záměrů ve vztahu ke kapacitě území ve formě schémat příkladů realizovaných staveb 

(pozemek + vlastní stavba). 

 

 

 
 

 

B.03 Návrh urbanistické koncepce 

Základním cílem urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro zástavbu území vhodně zapojené do stávající struktury a 

efektivně využívající vymezenou plochu s vytvořením potřebných vazeb na navazující zastavěné a zastavitelné plochy. Řešení je 

dále determinováno limity technického charakteru týkající se především dopravní a technické infrastruktury.  

 

 

B.04 Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání 

Regulační prvky vycházejí z podmínek plošného a prostorového uspořádání stanovených v územním plánu. Územní studie plochy 

dále člení a stanovuje podrobné podmínky využití. 

podmínky prostorového uspořádání 

šířka veřejného prostoru pro umístění komunikace je: 

větev "A"   min. 13,00 m 

větev "B","C"  min.   9,50 m 

větev "D"   min.   6,75 m od osy komunikace 
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Plocha veřejného prostoru - rezerva č.1 je vymezena pro možnost umístění obratiště do doby zprůjezdnění lokality realizací 

propojení větve "A" a "D". Po zprůjezdnění lokality je možné plochu rezervy zahrnout do plochy stavebního pozemku. 

Plocha veřejného prostoru - rezerva č.2 je vymezena pro možnost umístění místní obslužné komunikace z důvodu potřeby 

zprůjezdnění lokality. 

Plocha možného umístění dopravního propojení komunikace větve "A" a větve "D" v rámci areálových komunikací ve veřejně 

přístupném prostoru je možným řešením zprůjezdnění lokality. V případě, že dojde k využití této možnosti bude plocha veřejného 

prostoru rezervy č.2 zahrnuta do plochy stavebního pozemku.  V opačném případě bude průjezdnost zajištěna prostřednictvím 

místní obslužné komunikace v ploše veřejného prostoru rezervy č.2.  

sousední pozemky lze pro záměry většího měřítka scelovat 

stavby na sousedních pozemcích na sebe mohou stavebně navazovat  

stavební čára je pohyblivá, určuje minimální odstup stavby od hranice stavebního pozemku s veřejným prostorem s umístěním 

komunikace, rovná se výšce umisťované stavby nebo její části, výška měřena od stávajícího a upraveného terénu.  

 

výška stavby je limitována nepřekročitelnou hranicí výškového uspořádání stavby, hranice je v řezu vymezena linií vycházející pod 

úhlem 45° od hranice pozemku s veřejným prostorem 
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max. výška staveb: 10 m od stávajícího a upraveného terénu  

koeficient zeleně KZ min. 0,35. Koeficient zeleně vyjadřuje poměr nezastavěných a nezpevněných ploch k výměře pozemku. 

 

B.05 Limity využití území 

Zástavba okrajových ploch severní části území je limitována ochrannými pásmy nadzemních vedení VN. 

 

B.06 Návrh řešení dopravy a technického vybavení  

Doprava 

Dopravní řešení 

Pro dopravní obsluhu území je navržena kultivace přilehlé komunikace (větve "D") vymezením hranice veřejného prostoru a 

návrhem prostorového uspořádání profilu. Ke kultivaci je navržena také stávající komunikace v území vedoucí ke spalovně (větev 

"A").  

V závěru komunikace větve "A" je vymezena plocha veřejného prostoru - rezerva č.1 pro možnost umístění obratiště do doby 

zprůjezdnění lokality realizací propojení větve "A" a "D". Po zprůjezdnění lokality je možné plochu rezervy zahrnout do plochy 

stavebního pozemku. 

Řešení zprůjezdnění lokality je možné prostřednictvím dopravního propojení v rámci areálových komunikací konkrétního záměru v 

území. Dopravní propojení musí být umístěno ve veřejně přístupném prostoru. Umístění je možné v označené ploše, viz. situace - 

součást grafické části dokumentace. V případě, že dojde k využití této možnosti bude plocha veřejného prostoru rezervy č.2 

zahrnuta do plochy stavebního pozemku.  V opačném případě bude průjezdnost zajištěna prostřednictvím místní obslužné 

komunikace v ploše veřejného prostoru rezervy č.2.  

Umístění plochy veřejného prostoru rezervy č.2 pro umístění obslužné komunikace je zvoleno s ohledem na zachování kompaktnosti 

zastavitelné plochy ve větší ploše pro co možná největší variabilitu zástavby. Šířka vymezeného veřejného prostoru odpovídá 

umístění vedlejší komunikace, jako hlavní nástupní plochy jsou koncipovány veřejné prostory stávajících komunikací. 
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Studií je navržena koncepce základního prostorového uspořádání. Detailní návrh je předmětem dalších stupňů projektové 

dokumentace. Při navrhování místních komunikací a křižovatek je doporučeno respektovat požadavky ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek a místních komunikací, ČSN 73 6056 odstavné a parkovací plochy a 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 

Doprava v klidu 

Parkování vozidel bude řešeno na vlastních pozemcích v rámci navazujících stupňů projektové dokumentace konkrétních záměrů.  

Hromadná doprava 

V docházkové vzdálenosti cca 500 m jižním směrem je autobusová zastávka Lysá nad Labem sídliště linky Lysá nad Labem – 

Milovice. Železniční stanice Lysá nad Labem trati Praha - Kolín je cca 2,5 km jižním směrem. 

Pěší komunikace 

Pro bezpečný pohyb pěších jsou v profilu komunikací navrženy chodníky. V profilu větve „A“ a větve „D“ jsou od pojízdné plochy 

odděleny vegetačním pásem.  

Veřejná prostranství  

Jsou navržena veřejná prostranství pro umístění obslužných komunikací s různou minimální šířkou odpovídající hierarchii dopravní 

sítě. 

Zeleň 

K výsadbám ve veřejném prostoru je vhodné využít druhově původních dřevin.  
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Technická infrastruktura 

Zásobování pitnou vodou 

Vodovodní síť včetně souvisejících zařízení je ve správě provozovatele firmy Stavokomplet, s.r.o. Vlastníkem vodárenského zařízení 

je město Lysá nad Labem.  

Stávající vodovod se nachází při západní hranici řešeného území. Pro zásobování lokality vodou je navržen nový vodovodní řad 

s napojením v místě hlavního dopravního napojení lokality na komunikaci v ulici Ke Vrutici. Při jižní hranici území je navržen nový 

vodovodní řad v trase stávající vodovodní přípojky jako její částečná náhrada. Vodovod je navržen jako zokruhovaný. 

Zakreslení navrženého řadu je orientační, bude umístěn ve veřejném prostranství, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni 

projektové dokumentace stejně jako přípojky, které souvisí s umístěním staveb v rámci konkrétních záměrů. 

Veřejný vodovod nebude spoužit pro přímé pokrytí okamžitých požárních potřeb jednotlivých objektů, ta budou vždy vybaveny 

autonomním požárním systémem s vlastní požární akumulací. Doplňování akumulací je možno z vodovodu pro veřejnou potřebu 

řízeným způsobem za předpokladu nepřekročení smluvních limitů definovaných ve smlouvě o dodávce vody. 

Ochranná pásma 

viz. kapitola Kanalizace 

Kanalizace 

Kanalizace splašková 

Kanalizační síť včetně souvisejících zařízení je ve správě provozovatele firmy Stavokomplet, s.r.o.. Vlastníkem zařízení je město 

Lysá nad Labem. 

Jižní část území bude obsloužena novým kanalizačním řadem vedeným v trase stávající přípojky tlakové kanalizace v ul. K 

Milovicům. Likvidace splaškových odpadních vod severní části území je navržena prodloužením stávajícího kanalizačního řadu s 

napojením v blízkosti hlavního dopravního napojení lokality. 

Zakreslení navržených řadů je orientační, budou umístěny ve veřejném prostoru, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni 

projektové dokumentace stejně jako přípojky, které souvisí s umístěním staveb v rámci konkrétních záměrů. 

Kanalizace dešťová 

Řešené území je z hlediska proudění podzemní vody v předpolí prameniště „Na Šibáku“, kde je k vodárenským účelům využívána 

rovněž lehce zranitelná kvartérní zvodeň. Koncepce hospodaření se srážkovými vodami (vsakování, retenování, využívání a řízené 

vypouštění) v řešeném území bude respektovat požadavky „Rámcového návrhu řešení odvodnění města“, který je ve zpracování. 

K dalšímu stupni projektové dokumentace (DUR) bude třeba stanoviska vodoprávního úřadu. 

Ochranná pásma 

Údaje o ochranných pásmech dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích): 

(§ 23, odst. 3)  

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,  

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,  

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v  

hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího  

líce zvyšují o 1,0 m.  

Zásobování elektrickou energií 

Územím prochází el. vedení VN. Z důvodu velkého omezení využití území nadzemním vedením VN v jižní části území je navržena 

jeho přeložka podzemním vedením umístěným v navrženém veřejném prostoru komunikace. 

Zásobování řešeného území elektrickou energií bude zajištěno rozvody NN z nové trafostanice umístěné ve veřejném prostranství.  

Stávající vedení sítí je zakresleno v podrobnosti podkladů získaných od správce sítě. Zakreslení navrženého vedení je orientační, 

bude umístěno ve veřejném prostoru, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace stejně jako přípojky, 

které souvisí s umístěním staveb v rámci konkrétních záměrů. 
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Ochranná pásma 

Údaje o ochranných pásmech dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

(§ 46, odst. 3)  

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve 

vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

 1. pro vodiče bez izolace 7 m, 

 2. pro vodiče s izolací základní 2 m, 

 3. pro závěsná kabelová vedení 1 m, 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

 1. pro vodiče bez izolace 12 m, 

 2. pro vodiče s izolací základní 5 m, 

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m, 

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m, 

e) u napětí nad 400 kV 30 m, 

f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m, 

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m. 

(§ 46, odst. 5)  

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po 

obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.  

(§ 46, odst. 6)  

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m  

od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,  

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí  

z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu  

stanice ve všech směrech,  

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší  

než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,  

d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění. 

(§ 98, odst. 2)  

Ochranná pásma stanovená v elektroenergetice a teplárenství podle dosavadních právních předpisů se nemění po nabytí účinnosti 

tohoto zákona. Výjimky z ustanovení o ochranných pásmech udělené podle dosavadních právních předpisů zůstávají zachovány i 

po dni účinnosti tohoto zákona. 

Elektrické venkovní vedení VN – 10 m od krajního vodiče na každou stranu 

Kabelová el. Stanice VN – 2 m 

Kabelová vedení všech druhů napětí – 1 m po obou stranách krajního kabelu 
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Veřejné osvětlení 

V území bude realizováno veřejné osvětlení v souladu s platnými právními předpisy. Zapínací místo bude vybudováno na 

samostatném vývodu z navržené trafostanice. Rozvody a stožáry veřejného osvětlení budou realizovány v plochách veřejných 

prostranství. Přesné umístění vedení a počty lamp veřejného osvětlení bude navrženo v dalších stupních projektové dokumentace. 

Zásobování plynem 

Zásobování lokality plynem je možné zajistit ze stávajících STL řadů. Pro distribuci plynu severního konce území je navržen nový 

STL řad s napojením v blízkosti hlavního dopravního napojení lokality. 

Stávající vedení je zakresleno v podrobnosti podkladů získaných od správce sítě. Zakreslení navrženého vedení je orientační, bude 

umístěno ve veřejném prostoru, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace stejně jako přípojky, které 

souvisí s umístěním staveb v rámci konkrétních záměrů. 

Odpady 

Prostor pro umístění nádob na komunální a separovaný odpad bude vymezen na vlastních pozemcích staveb.  

 

B.07 Návrh etapizace, zásady organizace výstavby 

Vzhledem k rozsahu řešeného území není etapizace navržena. 

 


