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1. Základní údaje 
1.1. Důvody a účel pořízení územní studie 

Důvodem pořízení územní studie Stará Lysá 2 – západ je potřeba podrobnějšího ověření a 
koordinace zájmů vlastníků pozemků v řešeném území, vytvářeném zejména zastavitelnou 
plochou Z7, potřeb řešení veřejné infrastruktury území a kvality životního prostředí. 
V územním plánu Stará Lysá je využití zastavitelné plochy Z7 podmíněno zpracováním 
územní studie. 
Hlavním cílem územní studie (dále ÚS) je prověřit možnosti využití vymezených 
zastavitelných ploch BI – „bydlení individuální v rodinných domech – městské a příměstské“ 
v lokalitě Z 7, v souladu s požadavky platného územního plánu Stará Lysá. 
Účelem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území. Územní 
studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle § 30 
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění zákona č. 225/2017 
Sb.(dále jen stavební zákon).¨ 
 
1.2. Cíle územní studie 
 
Cílem územní studie v zadaném prostoru je především prověření předpokladů a 
podmínek pro umožnění zástavby a dostavby lokality rodinnými domy s charakterem 
bydlení čistého, vyřešení technické infrastruktury - napojení na veřejné inženýrské 
sítě, řešení dopravní obslužnosti území, respektování navazující zástavby obce a 
vazeb na okolní krajinu a její specifika. 
Pro tento cíl je nutno: 

 Podrobněji stanovit regulační prvky pro výstavbu v území a limity jeho využití 

 Koordinovat a organizačně zajistit soulad všech vazeb a podmínek v území 
V případě lokality Z7 to znamená: 

 Respektovat pozice přírodních prvků a chránit je před neuváženou a neúměrnou 
stavební činností. Vytvořit urbanistický koncept dostavby pro danou lokalitu 

 Zlepšovat podmínky pro volný pohyb v urbanizovaném území 

 Vhodně vyřešit dopravní obslužnost celé lokality s vazbou na dopravní infrastrukturu 
v jihozápadní části zastavěného území obce. 
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2. Vymezení území a širší vztahy 
Vymezení řešeného území - plocha Z7, vyplývá z územního vymezení zastavitelných ploch dle 
vydaného územního plánu Stará Lysá. Pro katastrální území 753807 Stará Lysá byly 
zpracovány a Českým úřadem zeměměřičským a kartografickým zpřístupněny nové digitální 
vektorové mapy, nad kterými byla územní studie ÚS 2 zpracována.  

Řešené území se nachází na části pozemku p.č. 125 v k.ú. Stará Lysá, který je ve vlastnictví 
obce Stará Lysá a část p.č. 135/56 v k.ú. Stará Lysá, SJM Macho Jan a Machová Simona, č. p. 
79, 28926 Stará Lysá. Výměra lokality činí dle územního plánu cca 1,98 ha.  
Dle § 7 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. se pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, 
rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné vymezuje s touto zastavitelnou 
plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2. Lokalita má 
výměru těsně pod 2 ha. Územní studií jsou vymezeny plochy veřejných prostranství, pro něž 
jsou přednostně využity pozemky pod vedením vysokého napětí a pásy uliční zeleně. 
Pozemek p.č. 135/56 v k.ú. Stará Lysá, který je v soukromém vlastnictví, není navrhován jako 
veřejné prostranství. Západně od tohoto pozemku je nově navržena v sousedství pozemku 
Mateřské školy plocha souvislé zeleně ZV na veřejném prostranství. 
Celé řešené území leží v údolní nivě Mlynařice – významném krajinném prvku. Jižně od 
řešeného území jsou vydaným územním plánem vymezeny plochy krajinné přírodní a 
soukromé zeleně a lokální biokoridor ÚSES, které jsou v řešení územní studie respektovány. 
Zastavitelnou plochou Z7 procházejí stoky splaškové a dešťové kanalizace a vzdušné vedení 
VN, které jsou výraznými limity využití území a jsou v návrhu řešení ÚS 2 plně respektovány, 
včetně příslušných ochranných pásem. Do severozápadního cípu řešeného území zasahuje 
vzdálenost 50 m od lesa. Pro umístění staveb ve vzdálenosti do 50 m od okraje pozemků 
určených pro plnění funkce lesa je nezbytný souhlas orgánu ochrany lesa. Řešeným územím 
rovněž prochází vodovodní řad systému závlah, jehož funkceschopnost je zabezpečena 
návrhem přeložky. 
 
 

 

3. Urbanistická koncepce, regulativy plošného a prostorového uspořádání 
 
3.1 vymezení užívaných pojmů 
 
Pro účely této územní studie jsou pojmy užívané v regulaci plošného a prostorového 
uspořádání definovány takto: 

Plocha - část současně zastavěného nebo zastavitelného území tvořená prostorově 
souvisejícími stavebními pozemky, popřípadě jediným stavebním pozemkem, vymezená 
veřejnými prostranstvími nebo veřejnými komunikačními prostory nebo hranicí současně 
zastavěného či zastavitelného území. Plocha je identifikována indexem, který je v souladu 
s vydaným územním plánem. 
RD – rodinný dům ve smyslu § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
Pozemek - Stavební pozemek, tj. zastavěné plochy a nádvoří, jakož i eventuální přiléhající 
další pozemky tvořené pozemkovými parcelami, které s nimi provozně souvisejí, 
prostorově na něj navazují a jsou s ním užívány jako jeden celek. 
Soubor staveb – vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru 
uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem. 
Hlavní stavba – stavbou hlavní souboru staveb se rozumí stavba, která určuje účel výstavby 
souboru staveb. 
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Vedlejší stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se stavbou hlavní svým účelem 
užívání nebo umístěním souvisí, a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo 
doplňuje účel užívání stavby hlavní. 
Nadzemní podlaží - Podlaží, která nemají úroveň horního líce podlahy v průměru níže než 
0,80m pod úrovní okolního rostlého terénu ve styku s lícem budovy. Pro výpočet průměru se 
v případě pochybností uvažují místa ve čtyřech reprezentativních (od středu budovy 
nejvzdálenějších) rozích posuzovaného podlaží. Pokud je stavebně upraveno k účelům využití 
podkroví o světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, považuje se za zvláštní 
druh nadzemního podlaží: jeho zastavěná plocha a obestavěný prostor v započitatelné části 
jsou započítávány spolu se zastavěnou plochou a obestavěným prostorem ostatních 
nadzemních podlaží. 
Podzemní podlaží – Podlaží, která mají úroveň horního líce podlahy v průměru níže než 
0,80m pod úrovní okolního rostlého terénu ve styku s lícem budovy a plochu o minimální 
výměře 40 m2. Pro výpočet průměru se v případě pochybností uvažují místa ve čtyřech 
reprezentativních (od středu budovy nejvzdálenějších) rozích posuzovaného podlaží. 
Zastavěná plocha nadzemní části stavby (dále též: zastavěná plocha) – Plocha půdorysného 
řezu v úrovni horního líce podlahy I. nadzemního podlaží, vymezená vnějším lícem 
obvodových konstrukcí tohoto podlaží. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových 
stěn) je vnějším obvodem obalová čára vedená vnějším lícem svislých konstrukcí. U 
zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha 
podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. Do 
zastavěné plochy se započte i plocha, v níž není strop nižšího podlaží, například schodiště, 
haly a dvorany probíhající přes více podlaží. Započítává se plocha prostor podloubí, průjezdů 
a podobně, které jsou součástí nosných konstrukcí staveb. 
 
3.2. Urbanistická koncepce a regulativy plošného a prostorového uspořádání 
 
V souladu se schváleným zadáním je území řešené územní studií navrženo k zástavbě 
samostatnými rodinnými domy na vlastním pozemku o minimální výměře 900 m2. Charakter 
zástavby je tudíž rozvolněný. Urbanistickou koncepcí se řeší následující hlavní problémy 
využití území: 
a) parcelací ploch je vymezeno celkem 12 pozemků rodinných domů pro individuální bydlení 
o výměře 900 m2 – 1450 m2 a v souladu s vydaným územním plánem Stará Lysá se stanovují 
následující podmínky jejich prostorového uspořádání: 

 koeficient zastavění zastavitelných ploch = 0,3, tj. nejvýše 30% výměry pozemku smí být 
zastavěno 

 intenzita využití zastavitelných ploch – koeficient zeleně minimálně 0,5 (tj. 50 % z celkové 
plochy pozemku) 

 Individuální, samostatně stojící RD umisťované v zastavitelných plochách jsou maximálně 
o jednom nadzemním podlaží s možností využití podkroví 

 Poměr výměry části pozemku v zastavitelné ploše, schopné vsakování dešťové vody 
k celkové výměře pozemku bude činit nejméně 0,4. 

 Pozemky musí být navrženy tak, aby ke každému rodinnému domu byl zajištěn příjezd 
osobním vozem. Hlavní přístupová komunikace do území bude navržena tak, aby 
umožňovala příjezd nákladních vozů a hasící techniky, včetně jejich otočení 
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 Všechny nové RD budou vybaveny garážemi jako součástí stavby hlavní nebo odstavným 
stáním na vlastním pozemku pro stupeň automobilizace 1:1,5 (tj. 2 stání na 3 obyvatele 
nebo na 1 bytovou jednotku) 

 Není přípustná výstavba nových rodinných domků v zahradách stávajících rodinných 
domků mimo uliční frontu 

b) umístění, prostorové a architektonické uspořádání staveb (výšková regulace zástavby, 
charakter a struktura zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních 
pozemků a intenzity jejich využití); při návrhu prostorové regulace jsou respektovány 
podmínky pro využití ploch dané územním plánem Stará Lysá. Územní studie dále zpřesňuje 
podmínky využití jednotlivých parcel RD na zastavitelné ploše Z 7 takto: 

 Vymezením plochy přípustného umístění stavby RD na každé parcele 

 Vymezením části uliční stavební čáry, vhodné pro vjezd na pozemek RD. 
Další možné podrobné regulativy využití území jako např. stavební čáry závazné a 
nepřekročitelné, atp. nejsou s přihlédnutím k omezené velikosti souboru staveb, kontextu 
s okolní zástavbou a na výslovné přání vedení obce použity. 
c) řešení veřejné dopravní infrastruktury – ÚS 2 navrhuje širší komunikační napojení 
zastavitelné plochy Z7, návrh místní komunikační sítě, vč. dopravy v klidu, přičemž je 
minimalizován počet slepých komunikací na jediný krátký úsek podél oplocení pozemku MŠ 
(podrobněji viz kap. 4). Koncepce řešení dopravy v klidu splňuje požadavky dle platných 
předpisů, tj.: 
 

Funkce 
plochy 

Odstavování vozidel 
rezidentů 

Parkování zákazníků 
živností a služeb 

Krátkodobé parkování 
návštěvníků 

bydlení zajistit na pozemku se 
stavbou pro bydlení alespoň 
jedno stání osobního 
automobilu v garáži v rámci 
hlavní stavby + jedno další 
stání osobního automobilu 
třídy B (ČSN 73 6056 
Odstavné a parkovací plochy, 
ČSN 73 6058 Hromadné 
garáže) 

zajistit na vlastním 
pozemku dostatečný 
počet parkovacích míst 
podle druhu podnikání; 
krytá stání mohou být 
umístěna jen v prostoru 
přípustném pro stavby 

budov 

možno uvažovat 
v přilehlém veřejném 

prostranství (na ulici) 

 
d) řešení veřejně technické infrastruktury – ÚS 2 navrhuje koncepci a trasy vedení veřejných 
inženýrských sítí vč. míst napojení na stávající technickou infrastrukturu a bilance potřeb 
jednotlivých médií (podrobněji viz kap. 6) 
e) vymezení veřejných prostranství – územní studie vymezuje v řešeném území veřejná 
prostranství, jimiž jsou vedeny nové úseky místních komunikací a technické infrastruktury a 
dále souvislou plochu veřejné parkové zeleně ZV u Mateřské školy (podrobněji viz kap. 5)  
f) návrh nezbytných přeložek závlahového či odvodňovacího zařízení – investic do půdy tak, 
aby byla zachována funkčnost zařízení.  
  
 

 

 



6 
 

Územní studie ÚS 2 Stará Lysá – západ 
 

4. Návrh dopravního řešení 

Zastavitelná plocha Z 7 je dopravně napojená na dopravní skelet obce prostřednictvím 
nedávno rekonstruované ulice Toušeňská, která lemuje zastavitelnou plochu na severu, je 
vybavena dešťovou vsakovací kanalizací a ostatní technickou infrastrukturou. Ulice je 
vybudována jako obytná zóna. Nové úseky místních komunikací K1 a K2 jsou navrženy jako 
typ C 3 – obytná zóna s celkovou šířkou veřejného profilu 10,0 m mezi oplocením. Provoz na 
těchto komunikacích bude obousměrný. Oplocení pozemků bude v dalším stupni projektové 
přípravy upraveno tak, aby na styku jednotlivých úseků komunikací neomezovalo rozhledové 
poměry. Veřejný profil komunikací K1 a K2 je členěn na dopravní prostor s min. šířkou 4,25 m 
a oboustranný, směrově vystřídaný zelený pás o šířce 3,0 m resp. 2,75 m. Zelené pásy obou 
těchto šířek umožňují umístit do nich vjezdy na soukromé pozemky, podélná parkovací stání 
návštěvníků, stávající i nově navržené úseky inženýrských sítí, včetně jejich ochranných 
pásem. Na úsecích zelených pásů, kde nejsou a nebudou uloženy stávající i nově navržené 
úseky inženýrských sítí jsou navrženy parkové úpravy včetně stromořadí, zbytek úseků 
zelených pásů bude zatravněn. Směrové střídání zelených pásů poskytuje zpevněnou část 
komunikace o min. šířce 4,25 + 3,0 m, resp. 4,25 + 2,75 m, což umožňuje vyhnutí vozidel 
skupiny 1 a 2. Odtok srážkových vod z vozovek komunikací K1 a K2 bude zajištěn odtokem do 
uličních vpustí, resp. pásového odvodňovače, napojených na kanalizaci. K zajištění 
bezpečnosti provozu budou respektovány požadavky vyhlášky č. 309/2009 Sb. Součástí 
stavebního provedení obou nových úseků komunikací bude provedení vodorovného a 
svislého značení. Vjezdy a výjezdy komunikací K1 a K2 na ulici Toušeňskou budou opatřeny 
dopravními značkami „obytná zóna“ a případně též zpomalovacími prahy. Definitivní 
dopravní značení bude projednáno v dalším stupni projektové přípravy v rámci zpracování 
žádosti o stanovení DZ.   
Řešení dopravy v klidu v souladu s platnými předpisy předpokládá, že odstavování vozidel 
rezidentů bude řešeno na jednotlivých parcelách č. 01 – 12. Návštěvnická stání v počtu 
celkem 10 stání krátkodobého parkování jsou navržena v zeleném pásu podél ulice 
Toušeňská a v zeleném pásu podél oplocení pozemku MŠ.  

5. Návrh veřejných prostranství 

5.1. Zásady návrhu veřejných prostranství. 

Územní studie respektuje veřejná prostranství, vymezená vydaným územním plánem Stará 
Lysá a v návaznosti na ně navrhuje nová. Ta jsou navržena jednak ve formě koridorů o šířce 
10,0 m pro umístění komunikací K1, K2 včetně průchodu stávajících sítí (splašková 
kanalizace, vzdušné vedení VN 22 kV) a umístění nových, jednak ve formě souvislé plochy 
veřejné parkové zeleně u MŠ na jihovýchodním okraji obytné zóny. Tento navržený veřejný 
prostor umožňuje ve smyslu § 7, odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o povinném vymezení 
souvislé plochy veřejného prostranství umístit dětské hřiště a mobiliář pro denní relaxaci a 
sociální kontakt obyvatel. Tato plocha prostorově navazuje na pozemek mateřské školy, 
privátní klubové zařízení na pozemcích p. Macho a rozsáhlé přiléhající plochy zeleně v údolní 
nivě Mlynařice, vymezené vydaným územním plánem. 
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5.2. Zásady uspořádání zeleně ve veřejném prostoru 
 
Zelené pásy v obytných ulicích i nově navržená plocha veřejné parkové zeleně tvoří výrazné 
přírodní prvky, které spolu s omezenou velikostí obytné zóny, tj. celkem 12 nadstandardně 
prostorných pozemků pro umístění RD, přispějí k integraci nové obytné zóny do přírodního 
prostředí údolní nivy Mlynařice. Zelené, směrově prostřídané pásy o šířce 3,0 m, resp. 2,75 m 
s jednoduchým stromořadím nebo nízkou zelení budou rytmicky členit veřejný prostor 
obytných ulic. Části zelených pásů, v nichž jsou uloženy stávající sítě (např. splašková 
kanalizace v ulici K1, nebo vedení VN s ochranným pásmem podél severní hranice parcel 10 – 
12) bude zatravněn. Totéž platí v úsecích zelených pásů, v nichž budou uloženy nově 
navržené inženýrské sítě. Na základě výsledku průběžných konzultací územní studie 
s vedením Obce Stará Lysá byl vyřazen zelený pás nad stávající dešťovou kanalizací mezi 
parcelami 05 – 07 a 08, 09. Pás byl rozdělen na dva pozemky, přičleněné k parcelám 08, resp. 
09 s tím, že s budoucími vlastníky obou těchto parcel bude sjednáno věcné břemeno údržby 
kanalizačního řadu. Pokud nebude možno dospět s budoucími vlastníky k dohodě o věcném 
břemenu, budou prodávané parcely 08 a 09 zmenšeny o výměru příslušné části pásu nad 
kanalizací. 
Druhová skladba výsadeb parkových úprav: 
V sortimentu dřevin budou zastoupeny převážně domácí dřeviny z původních společenstev: 
• Stromy: dub letní, dub zimní, habr obecný, lípa srdčitá, javor mléč a javor klen, jasan 
ztepilý, bříza bílá; z jehličnanů borovice lesní. V omezeném uličním prostoru budou použity v 
přiměřené míře tvarové a vzrůstové kultivary uvedených druhů. 
• Keře: vzhledem k omezenému sortimentu domácích keřů bude výběr domácích druhů 
doplněn o osvědčené a dokonale aklimatizované introdukované dřeviny: kalina obecná, 
meruzalka horská, ptačí zob obecný, tavolník van Houttenův, tavolník nízký, mochna křovitá, 
sadové a záhonové růže, aj. 
Úprava obytných zahrad se předpokládá individuální. 

6. Návrh veřejně prospěšných staveb 
 
Nad rámec zadání územní studie ÚS 2 byl jako územně plánovací podklad pro souběžně 
zpracovávaný návrh změny č. 1 ÚP Stará Lysá zpracován návrh veřejně prospěšných staveb, 
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Jsou to plochy a koridory s možností 
omezení práv či vyvlastnění (dle §170 zák. č. 183/2006 Sb ve znění zákona č. 225/2017 Sb.) a 
vybraná veřejná infrastruktura (dle §2 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 225/2017 Sb.). 

V rámci území řešeného ÚS 2 jsou navrženy nebo upřesněny jako veřejně prospěšné stavby 

nové úseky komunikací K1 a K2 a dále nové úseky inženýrských sítí pro veřejnou potřebu 

v členění dle výkresu č. 3: 

   

Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury:  

   

Index Stavba K.ú./p.p.č. 



8 
 

Územní studie ÚS 2 Stará Lysá – západ 
 

WD 01 Stavba místní komunikace K1 

v zastavitelné ploše Z 7 

Stará Lysá/125 

WD 02 Stavba místní komunikace K2 

v zastavitelné ploše Z 7 

Stará Lysá/125 

   

Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury:  

   

Index Stavba K.ú./p.p.č. 

WT 01 Stavba nového úseku elektrického 

vedení NN 

Stará Lysá/125, 135/57, 890/1, 942 

WT 02 Stavba nového úseku elektrického 

vedení NN 

Stará Lysá/125, 135/57, 890/1, 942 

WT 03 Stavba nového úseku elektrického 

vedení NN 

Stará Lysá/125, 135/57, 890/1, 942 

WT 04 Stavba nového úseku elektrického 

vedení NN 

Stará Lysá/125, 135/57, 890/1, 942 

WT 05 Stavba nového úseku dešťové 

kanalizace 

Stará Lysá/125 

WT 06 Stavba nového úseku splaškové 

kanalizace 

Stará Lysá/125 

WT 07 Stavba nového úseku splaškové 

kanalizace 

Stará Lysá/125 

WT 08 Stavba nového úseku splaškové 

kanalizace 

Stará Lysá/125 

WT 09 Stavba nového úseku veřejného 

vodovodu 

Stará Lysá/125, 135/47, 135/57, 890/1 

   

 

7. Technická infrastruktura. 

7.1. Současný stav 
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Stávající sítě rozvodu pitné vody, splaškové i dešťové kanalizace, elektrické energie a 
veřejného osvětlení jsou dovedeny do bezprostřední blízkosti řešeného území a mají 
dostatečnou kapacitu. 

7.2. Návrh řešení  

Řešení technické infrastruktury vychází z navrženého počtu 12 rodinných domů napojením 
na stávající sítě bez nutnosti systémových změn. Návrh vymezuje pouze trasy jednotlivých 
sítí, jejich napojení na stávající sítě a napojení jednotlivých objektů. Detailní technické řešení 
sítí bude upřesněno projektem při respektování všech platných zákonných předpisů a 
technických norem. Veškeré nové úseky sítí jsou navrženy ve veřejných prostorech. Návrh 
respektuje ochranná pásma stávajících sítí a zařízení ve smyslu platných zákonných předpisů 
(ve výkresech jsou zakreslena, jen pokud to umožňuje měřítko výkresu), 

7.2.1. Zásobování pitnou vodou 

Stará Lysá je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Benátecká Vrutice, 
zdrojem jsou podzemní vrty. Správcem vodovodu je společnost VAK Nymburk, a.s. 
Výpočet nárůstu potřeby vody pro 12 rodinných domů: 

počet obyvatel 12x3=36 
specifická potřeba cca 100 l/den/obyv  (podle vyhlášky MZ č.428/2001 Sb.) 
koeficient denní nerovnoměrnosti zvolen kd=2,1 
koeficient hodinové nerovnoměrnosti zvolen kh=1,8 

Výpočtem vychází: 
denní potřeba 3,6 m3/den 
maximální hodinová potřeba 0,4 m3/hod 
Podle vyjádření správce sítě je stávající síť v obci schopna tento nárůst pokrýt. 
 

7.2.2. Splašková kanalizace 

Stará Lysá má vybudovánu splaškovou kanalizaci, zakončenou vlastní ČOV. Stoková síť je 
zčásti gravitační, zčásti tlaková. Správcem kanalizace je společnost VAK Nymburk, a.s. Na 
řešené území navazuje oblast nové výstavby rodinných domů, kde byla v nedávných letech 
vybudována gravitační splašková kanalizace, zakončená čerpací stanicí, ze které je vedeno 
výtlačné potrubí na ČOV. Výškové poměry v řešeném území nedovolují použít i zde gravitační 
systém. Studie proto navrhuje tlakovou kanalizaci s čerpacími stanicemi u každého objektu, 
zaústěnou do jímky u stávající obecní čerpací stanice. Podle vyjádření správce sítě má tato  
čerpací stanice dostatečný výkon i pro navrhovaných 12 rodinných domů. 

 

7.2.3. Dešťová kanalizace 

Dešťové vody ze střech objektů musí být likvidovány přímo na jednotlivých pozemcích. Díky 
písčité půdě je možné zasakování, příp. využití k zavlažování. Dešťové vody z komunikací 
budou odváděny samostatnou dešťovou kanalizací, provedenou jako vsakovací drenážní 
potrubí. Přebytek vody, který se nevsákne, bude sveden do stávající dešťové kanalizace, jejíž 
stoka prochází středem řešeného území a ústí do  Mlynařice (je nutno vyřešit chránění této 
stoky při křížení s novou komunikací kolem parcel 05 a 09). 
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7.2.4. Závlahový systém 

Řešené území bylo dlouhodobě využíváno jako pěstební plocha a bylo zde vybudováno 
závlahové potrubí zakončené připojovacími armaturami. Úseky zasahující do řešeného území 
včetně armatur budou odstraněny. 

7.2.5. Zajištění požární vody 

Zdroje požární vody jsou vymezeny OZV č.03/2009 – Požární řád. Vzhledem k malému 
rozsahu výstavby, řešené touto studií, není nutno do požárního řádu zasahovat. 

 

7.2.6. Elektrická energie 

Územím prochází nadzemní vedení VN 22 kV s odbočkou do stožárové trafostanice, 
umístěné na parcele č. 122/80. 
Výpočet potřeby elektrické energie: 

Specifická potřeba 11 kW/byt 
Koeficient soudobosti 0,4 

Soudobý příkon 12 x 11 x 0,4 = 53 kW 
Vedení NN bude provedeno jako podzemní ve veřejných prostorech (zelené pásy podél 
komunikací. Vedení bude zasmyčkováno v kabelových přípojkových skříních, umístěných na 
rozhraní jednotlivých parcel a veřejně přístupného prostoru. Pokud to dovoluje dispozice 
jednotlivých parcel, budou přípojkové skříně společné pro dvě sousední parcely. V souběhu 
s vedením NN bude uloženo i vedení pro veřejné osvětlení (ve výkresech není zakresleno). 
 

7.2.7. Vytápění 

Ve Staré Lysé není systém centrálního vytápění, ani zde není zaveden zemní plyn, proto 
zbývá možnost vytápění tuhými palivy. Je však nanejvýš žádoucí kombinovat vytápění tuhými 
palivy s netradičními a obnovitelnými zdroji tepla (fotoelektrické panely, tepelná čerpadla 
apod.) Vzhledem k tomu, že vlastní výstavba domů bude zajišťována individuálně, nelze 
v této fázi přípravy způsoby vytápění blíže specifikovat. 

 

7.2.8. Telekomunikace 

Rozvodná síť sdělovacích kabelů je v obci dovedena do vzdálenosti cca 200 m od řešeného 
území, kde se lze napojit a pokračovat kabelovým vedením v souběhu s vedením NN. 
S ohledem na současný stav telekomunikačních vedení v obci však bude pravděpodobně 
nutné rekonstruovat spojení mez místem napojení a hlavní rozvodnou skříní ve vzdálenosti 
cca 400 m. Napojení je technicky řešitelné, je však třeba zvážit, zda budoucí stavebníci budou 
mít o ně zájem (ve stávající nové zástavbě v těsném sousedství není telekomunikační 
kabelová síť provedena). 
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7.2.9. Odpadové hospodářství 

Uložení nádob na směsný odpad musí být zajištěno na příslušných pozemcích jednotlivých 
domů. 

Prostor pro nádoby na tříděný odpad (zatím neupravený) je situován na pozemku 
vymezeném v platném územním plánu jako plocha občanské vybavenosti, s plánovaným 
využitím pro stavbu mateřské školy. 

Připojovací body jednotlivých systémů jsou zakresleny ve výkresu č. 2 v tomto členění: 

 

 

8. Komplexní odůvodnění navrženého řešení, etapizace 

Územní studie ÚS 2 Stará Lysá západ řeší zástavbu zastavitelné plochy Z 7 o výměře 19 788 

m2, vymezené vydaným územním plánem v roce 2015. Funkční určení plochy Z 7 je BI – 

bydlení v rodinných domech městské a příměstské. Plocha sousedí s jihozápadní hranicí 

zastavěného území obce. Okolní zástavba rodinnými domy má čistě rezidenční charakter bez 

zjevných zátěží životního prostředí. 

Správní území Obce Stará Lysá je součástí rozvojové oblasti OB 1 – Metropolitní oblast Praha, 

vymezeného Politikou územního rozvoje ČR. Tato oblast se vyznačuje různě intenzívní mírou 

urbanizace. Rovněž Obec Stará Lysá zaznamenává díky kvalitnímu životnímu prostředí, 

blízkosti regionálních center Lysá n.L. a Nymburk i dobrému dopravnímu spojení s hl.m. 

Prahou zvýšený zájem o bydlení.  

ÚS 2 prověřuje a podrobně upřesňuje podmínky využití území (regulativy), vymezuje 

pozemky pro umístění potřebné veřejné infrastruktury a veřejné zeleně a pro umístění 

staveb rodinných domů a organizuje dopravní obsluhu řešeného území. V řešeném území 

jsou vymezeny pozemky rodinných domů v následující skladbě: 

Pozemek č. Orientační výměra 

v m2 

Specifická podmínka využití 

01 1 075 Stavba hlavní pro bydlení nebude umístěna ve 

vzdálenosti menší než 50 m od hranice pozemků 

určených pro plnění funkce lesa, pokud orgán 

ochrany lesa neurčí jinak 
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02 1 000  

03 970  

04 1 140  

05 1 055  

06 1 155  

07 1 135  

08 1 100 Při umísťování staveb bude respektován řad 

dešťové kanalizace, včetně ochranného pásma 

09 1 150 Při umísťování staveb bude respektován řad 

dešťové kanalizace, včetně ochranného pásma 

10 900 Při umísťování hlavní stavby pro bydlení bude 

respektováno ochranné pásmo vedení VN 22 kV 

11 1 010 Při umísťování hlavní stavby pro bydlení bude 

respektováno ochranné pásmo vedení VN 22 kV 

12 1 450 Při umísťování hlavní stavby pro bydlení bude 

respektováno ochranné pásmo vedení VN 22 kV 

 

Návrh parcelace a vybudování související infrastruktury za účelem následné výstavby 

rodinných domů je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 

Stavební záměr parcelace na větší pozemky rodinných domů, podmínky prostorového 

uspořádání a dostatečně dimenzovaná veřejná prostranství jsou plně v kontextu 

s charakterem okolní zástavby a jsou zároveň v souladu s podmínkami, stanovenými 

vyhláškou č. 501/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů o obecných požadavcích na využívání 

území. Dle § 7, odst.2 musí být pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení, rekreace, 

občanského vybavení nebo smíšené obytné vymezena s touto zastavitelnou plochou 

související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1 000 m2, přičemž se do této 

plochy nezapočítávají plochy pozemních komunikací. I když je výměra zastavitelné plochy Z 7 

těsně pod stanovenou hranicí, vymezuje urbanistické řešení řešeného území 

v severovýchodní části dostatečně dimenzovaný veřejný prostor s parkovou zelení pro 

umístění dětského hřiště a mobiliáře pro denní rekreaci a sociální kontakt obyvatel. 

V souladu s § 20, odst. 3 a 4 byly jednotlivé pozemky pro výstavbu rodinných domů 

vymezeny tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým 

uspořádáním umožňovaly: 
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 umístění, realizaci a užívání stavby pro stanovenou funkci bydlení v rodinných 

domech 

 dopravní napojení na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci 

V souladu s § 20, odst. 5 a § 21 jsou pozemky vymezeny tak, aby na nich bylo možné 

umístění odstavných a parkovacích stání a bylo zajištěno nakládání s odpady a odpadními 

vodami, které na pozemku vznikají, tj. splaškové odpadní vody jsou svedeny do kanalizace 

pro veřejnou potřebu, dešťové vody budou vsakovány na dostatečně dimenzované 

nezastavěné části stavebního pozemku RD. Komunální odpad bude pravidelně odvážen 

specializovanou firmou. 

V souladu s § 20, odst. 7 vede ke každé stavbě RD zpevněná komunikace, která je širší než 

2,5 m a končí blíže, než maximálně možných 50 m od stavby. 

V souladu s § 22, odst. 2 je navržená šířka 10 m koridorů veřejných prostranství (ulice K1 a K2 

větší než minimálně možných 8 m pro obousměrný provoz 

V souladu s § 23, odst. 1 navržené urbanistické řešení umožňuje umístit RD tak, aby bylo 

možné jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace, a aby jejich 

umístění na pozemku umožňovalo přístup požární techniky a provedení požárního zásahu. 

V souladu s § 25 jsou jednotlivé pozemky RD a plochy pro přípustné umístění hlavní stavby 

pro bydlení vymezeny tak, aby byly zachovány dostatečné odstupové vzdálenosti od hranic 

pozemku i od sousedního RD. Stanovené odstupy staveb splňují požadavky urbanistické, 

architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a 

podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, 

prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality 

prostředí. Odstupy umožňují údržbu staveb a užívání prostoru mezi sousedícími stavbami pro 

technické vybavení a infrastrukturu. 

 8.1. Etapizace. 

Realizace stavebního záměru zástavby plochy Z 7 se člení do dvou na sebe navazujících etap, 

jejichž prostorové vymezení je patrné z hlavního výkresu č. 1. Stavebně technicky bude na 

přípravu území k výstavbě (demontáž a případně přeložka závlahového vodovodního řadu) 

navazovat výstavba nových úseků sítí technické infrastruktury, výstavba obytných ulic K1 a 

K2, výstavba RD a souvisejících staveb a provedení parkových úprav. 


