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Úvodní poznámka 
Tento text je zpracován s citacemi textu zadání Územní studie Lysá nad Labem - Mlíčník, 
zpracovaného Ing. Markétou Kučerovou, odbor výstavby a životního prostředí – MěÚ Lysá nad 
Labem.  
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1) Základní identifikační údaje 

Název akce 
Územní studie – Lysá nad Labem - Mlíčník 

Místo stavby  
Lysá nad Labem, území P17a 
Katastrální území - Lysá and Labem (689 505) 

Předmět dokumentace 
Územní studie 

Žadatel 
Kaufland Česká republika v.o.s.,  
IČ: 251 10 161 

Pořizovatel 
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí 
Husovo náměstí 23 
289 22 Lysá nad Labem 
Ing. Markéta Kučerová, referent oboru výstavby a životního prostředí 

Zpracovatel 

EUROPROJEKT  spol. s r.o.  pracoviště Kolmá 675/3 
Kudrnova 144/17   190 00 Praha 9 
150 00 Praha 5   tel.: 224 238 112 (sekretariát) 
IČ: 43 87 29 99 

 
Zodpovědný projektant:  Projektant:  
Ing. arch. Jan Abt   Ing. arch. Zuzana Hudáková 
autorizace ČKA: 01183    

2) Cíle a účel pořízení územní studie 

Účelem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území. Územní studie 
bude zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle § 30 zák. 
č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon). 
 
V územním plánu Lysé nad Labem je využití přestavbové plochy VD – drobné výroby a výrobních 
služeb P17a, podmíněno zpracováním územní studie. Hlavním cílem územní studie (dále ÚS) je 
prověřit možnosti využití vymezených zastavitelných ploch VD – drobné výroby a výrobních služeb, 
v souladu s požadavky platného územního plánu Lysé nad Labem. 
 
Územní studie Lysá nad Labem – Na Mlíčníku byla pro tuto plochu již zpracována (08/2016 – 
zpracovatel SM Architects s.r.o.), ale změnou vlastníka dochází i ke změně záměru na využití 
území, proto je potřeba zhotovit novou územní studii. 
 
Územním plánem je požadováno zpracování územní studie, aby vždy pro celou lokalitu bylo 
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navrženo nejvhodnější dopravní řešení a připojení k sítím technické infrastruktury. Zároveň by bylo 
vhodné stanovit základní podmínky ochrany krajinného rázu (výšková regulace zástavby, charakter 
a struktura zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity 
jejich využití). 

Cílem územní studie je především: 
- Návrh využití celé plochy územní studie, plochy P17a 
- Případný návrh parcelace a prostorové regulace zástavby 
- Návrh dopravní obsluhy jednotlivých stavebních pozemků 
- Návrh napojení na technickou infrastrukturu 

3) Požadavky zadavatele na obsah řešení územní studie 

- Lokalita musí být napojena na městské páteřní komunikace a jejich prostřednictvím na nejbližší 
křižovatky nadřazené silniční tranzitní dopravy; řešení musí zahrnovat návrh dopravy v klidu 
a návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci. 

→ Požadavek je splněn. Lokalita bude dostupná přes ulici Na Mlíčníku, (ne přes její rezidentní 
část, nýbrž přes její východní část za železnicí) a dále pak ulicí Poděbradova a napojeno na 
páteřní komunikace ve městě. 

- Podmínkou je realizace kapacitního dopravního připojení, cílově k východnímu obchvatu města 

→ Je splněno. Doprava bude do území vedena z ulice Poděbradova, dále ulicí mezi stávajícími 
výrobními a skladovými halami východně od železniční trati a dále navazuje na již založenou 
kapacitní komunikaci v ose východ – západ, na kterou jsou již napojeny stávající průmyslové 
areály. Je počítáno s vybudováním okružní křižovatky, který leží jižním kraji území. 

- V územním plánu byly všechny dopravní trasy směřovány k Poděbradově ulici, ale vzhledem 
k jinému řešení obchvatu města a zrušení kruhového objezdu na Poděbradově ulici, je třeba 
hledat jiné dopravní řešení lokality, než územní plán předpokládal. 

→ Je splněno. Viz předchozí odpověď. 

- Při přestavbě bude v rámci prostorového uspořádání respektován kontext okolní zástavby. 

→ Splněno. Plánovaná zástavba je v souladu s okolní zástavbou. 

- Podmínkou je zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí územního plánu (napojení 
na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody včetně výstavby nových 
trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť). 

→ Požadavek je splněn. Veškerá napojení řešeného území na technickou infrastrukturu obce 
s výjimkou severovýchodního cípu řešeného území budou realizována z nově budovaných 
páteřních sítí v ulici Na Mlíčníku dle ÚP.  

- Územní studie bude respektovat již realizovanou stavbu haly v severní části pozemku parc. 
č. 511/52 a připravovaný záměr haly na pozemku parc. č. 511/30 v k.ú. Lysá nad Labem. Obě 
mají dopravní připojení řešené z Poděbradovy ulice. 

→ Požadavek je splněn, obě stavby jsou ve studii respektovány. 

- Plocha P17a se částečně nachází v ochranném pásmu dráhy. 

→ Studie respektuje ochranné pásmo. 

Požadavky dotčených orgánů  
Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány po obdržení stanovisek. 
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4) Vymezení území a širší vztahy 

4.1) Vymezení území 

Podkladem pro návrh územní studie je platný územní plán Lysé nad Labem, v úplném znění po 
změně č.1 s účinností od 9.8.2018. Územní rozsah plochy ÚS Lysá nad Labem – Mlíčník, je vymezen 
ve výkresech č.1: „Výkres základního členění území“ a č.2: „Hlavní výkres – urbanistické koncepce“ 
územního plánu Lysá nad Labem. 

Tato územní studie řeší rozvojové území P17a o rozloze cca 42 ha na jihovýchodním okraji 
zastavěného území města Lysá nad Labem. Nachází mezi ulicemi Na Mlíčníku na jihu, Poděbradova 
resp. průmyslovým areálem Unispo na severu, drážním tělesem dráhy do Milovic na západě 
a zeleným pruhem na východě. 
 

4.2) Územní plán 

Studie navrhuje optimální využití území pro účel stanovený územním plánem – VD, tedy: 
„DROBNOU VÝROBU A VÝROBNÍ SLUŽBY“. Územní plán stanovil pro plochy VD následující 
podmínky pro využití území: 

a) Využití plochy 

Hlavní využití 

- Malovýroba a řemeslná výroba (výrobní činnost, u níž nelze vyloučit mírnou zátěž okolí) 

Přípustné využití 

- Sklady, výrobní i nevýrobní služby, servisy, 

- Maloobchod, 

- Vývojová pracoviště, 

- Lokální administrativa a stravovací zařízení, 

- Lokální pracoviště a dopravní zařízení včetně čerpacích stanic PHM, 

- Prodejní sklady, velkoobchod, 

- Školící zařízení, učňovské školství 

- Útulky pro opuštěná zvířata 

- Služební a pohotovostní byty, byty vlastníků provozoven, 

- Ubytovny sezónních dělníků 

- Nezbytná technická vybavenost. 

Nepřípustné využití 

- Stavby a zařízení, které nesouvisí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím, 

- Bydlení (s výjimkou služebních a pohotovostních bytů a bytů vlastníků zařízení), 

- Všechny činnosti, které vyžadují posouzení vlivu na životní prostřední podle platné legislativy 

v úrovni tzv. „projektové EIA“ 

- Výroba energie (s výjimkou solárních článků aplikovaných na stavebních objektech) 

Podmínky 

- Parkování vozidel je nutné řešit na vlastním nebo k tomu účelu určenému pozemku, 

- Veškeré činnosti nesmí zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru a musí respektovat 

vyhlášená ochranná a bezpečnostní pásma 
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- Součástí výrobních ploch, zejména v sousedství obytné zástavby a volné krajiny musí být 

izolační zeleň 

- V případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást stavebního 

objektu 

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

b) Prostorové uspořádání 

Účelové stavby a provozy podnikání nesmí svým objemem a provozem negativně ovlivňovat 

prostředí v obytných objektech souseda. Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí 

členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem zástavby respektovat kompoziční 

vztahy a reagovat na měřítko a kontext okolí. Maximální výška hřebene střechy se sklonem nad 

35° - 9m nad úrovní terénu; maximální výška budov se sklonem střechy do 35° (včetně) – 7m. 

Výjimku tvoří stabilizované a přestavbové plochy drobné výroby a výrobních služeb přiléhající 

z jihu k Poděbradově ulici a rozkládající se zároveň po obou stranách železnice č. 232 do 

Milovic, ve kterých je stanovena maximální výška budov – 13m nad úrovní terénu. V rámci 

vlastního pozemku je investor nebo vlastník zařízení povinen zajistit výsadbu izolační zeleně. 

KZ = 0,20 

4.3) Limity v řešeném území 

Přírodní a technické limity  
Území, pro které je územní studie pořizována, částečně ovlivňují tyto přírodní a technické limity 
(zdroj: územně analytické podklady 2016):  

- Část území s funkčním využitím P17a leží v ochranném pásmu dráhy.  
→ Návrh respektuje polohu v ochranném pásmu dráhy.  

- Ochranné pásmo vrtu ČHMÚ – celá lokalita.  
→ Návrh respektuje polohu v ochranném pásmu.  

Žádná jiná chráněná území nebo ochranná pásma se řešeného území nedotýkají.  
 
 



TECHNICKÁ ZPRÁVA                                | Územní studie – Lysá nad Labem - Mlíčník 

 EUROPROJEKT s.r.o.| Kolmá 3 | 190 00 Praha 9 číslo zakázky | 995 
  B 6/9 

4.4) Stavební pozemky a majetkoprávní vztahy 

 

Všechny pozemky jsou v katastrálním území 689 505 Lysá nad Labem. 

5) Urbanistická koncepce, včetně doporučených prostorových regulativů 
zástavby 

Návrh respektuje zadání pořizovatele ze dne 1.7.2020. Dále zohledňuje již realizovanou stavbu 
haly v severní části pozemku parc. č. 511/52 a připravovaný záměr haly na pozemku parc. 
č. 511/30 v k.ú. Lysá nad Labem. Obě mají dopravní připojení řešené z Poděbradovy ulice. 

V neposlední řadě návrh reflektuje investiční záměr žadatele na výstavbu objektu v západní části 
území za splnění parametrů odpovídajících platnému územnímu plánu. Součástí řešeného území 
bude i osazení reklamního pylonu a vlajkosláva (viz situace). Ostatní části řešeného území jsou 
řešeny volnou formou v návaznosti na tyto významné a formující plánované investice v okolí.  

Seznam dotčených pozemků v Lysé nad Labem (689 505)

Číslo pozemku Vlastník Využití Ochrana Výměra [m2] Poznámka

511/2 Josef Najman, Marie Poláková orná půda, ZPF 26000 688

511/3 Česká republika ostatní komunikace - 178
příslušnost hospodařit s majetkem 

státu: Státní pozemkový úřad

511/4 Město Lysá nad Labem ostatní plocha - 199

511/5 Město Lysá nad Labem orná půda, ZPF 26000 6 285

511/6 Česká republika orná půda, ZPF 20501 36
příslušnost hospodařit s majetkem 

státu: Státní pozemkový úřad

511/29 Česká republika ostatní plocha - 65
Právo hospodařit s majetkem státu: 

Správa železnic, státní organizace

511/30 Jan Michálka orná půda, ZPF 26000 1 682

511/36 UNISPO Bezno s.r.o. orná půda, ZPF 20501 30

26000 198

20501 166

511/47 SJM Miroslav a Alena Plchovi orná půda, ZPF 20501 82

511/49 Město Lysá nad Labem orná půda, ZPF 26000 370

511/50 Josef Najman, Marie Poláková vodní nádrž umělá - 88

26000 6 910

20501 2 216

26000 2 763 celková výměra: 3 136 m2

20501 373
příslušnost hospodařit s majetkem 

státu: Státní pozemkový úřad

511/54 Město Lysá nad Labem orná půda, ZPF 26000 6

511/55 Josef Najman, Marie Poláková ostatní komunikace - 515

511/56 Město Lysá nad Labem ostatní komunikace - 99

511/57 Město Lysá nad Labem ostatní komunikace - 9

26000 661

20501 180

20501 55

26000 591

26000 10 982

20501 104

511/61 SJM Miroslav a Alena Plchovi orná půda, ZPF 26000 274

514/10 Václav Bílek ostatní komunikace - 6

514/11 Jan Michálka ostatní komunikace - 27

514/43 Město Lysá nad Labem ostatní komunikace - 159
 součástí záměru je jen část 

pozemku: 66,2 m2

514/47 Jan Michálka ostatní komunikace - 4

20501 553

26000 3211

520/3 Alena Schořálková orná půda, ZPF 26000 1098

524/4 Václav Bílek orná půda, ZPF 26000 316

orná půda, ZPF celková výměra: 11 086 m2

520/1 Alena Schořálková orná půda, ZPF celková výměra: 3 764 m2

511/60 Město Lysá nad Labem

SJM Miroslav a Alena Plchovi511/46 orná půda, ZPF celková výměra: 364 m2

511/53 Česká republika orná půda, ZPF

511/52 SJM Miroslav a Alena Plchovi orná půda, ZPF celková výměra: 9 126 m2

511/58 Josef Najman, Marie Poláková orná půda, ZPF celková výměra: 841 m2

511/59 Město Lysá nad Labem orná půda, ZPF celková výměra: 646 m2
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Celková plocha území je  41 086 m2 
Objekty   9 548 m2 
Silnice   10 203 m2 
Parkování   4 558 m2 
Pěší komunikace  2 089 m2 
Zeleň   12 778 m2 
Ostatní   1 900 m2 

Celková zastavěnost území je v souladu s platným územním plánem obce Lysá nad Labem.  

Koeficient zeleně: 

Požadovaná hodnota: 0,20 (viz odstavec 4.2)) 

 

Do plochy zeleně jsou započítány i zatravňovací dlaždice použité na části parkovacích ploch. Tyto, 
pokud budou užity typy s propustností 90 a více procent, nebudou započítány do zastavěných 
ploch. (Do zeleně je nyní započítáno 80% plochy těchto zatravňovacích dlaždic). 

6) Návrh dopravního řešení 

6.1) Dopravní napojení  

Dopravní napojení bude pro převážnou část řešeného území provedeno z jihu z ulice Na Mlíčníku. 
Pouze napojení rozšíření areálu firmy Unispo Bezno s.r.o. a i ostatních staveb v severovýchodním 
cípu lokality bude řešeno z ulice Poděbradova potažmo ze současného areálu firmy.  

U jihozápadního kraje území v ulici Na Mlíčníku bude nově navržena okružní křižovatka, ze které 
bude možný vjezd do řešeného území. Příjezd nákladní dopravy k řešené oblasti bude z ulice 
Poděbradova, dále ulicí východně od trati mezi stávajícími výrobními a logistickými objekty, dále 
ulicí Na Mlíčníku až k této okružní křižovatce. Dále do rezidenční oblasti nákladní doprava nebude 
vedena, bude povolena pouze ke stávajícím průmyslovým objektům, tedy bez konfliktu s oblastí 
obytných a rodinných domů. 

Nově budované komunikace v rámci řešeného území budou dvouproudové, obousměrné alt. 
s jedním chodníkem minimální šíře.  

6.2) Doprava v klidu  

Parkovací stání pro potřeby budoucí výstavby na řešeném území budou zbudována na řešeném 
území v blízkosti objektů.  

6.3) Pěší a cyklistické trasy  

Návrh počítá se zachováním stávajících pěších a cyklistických tras po obvodu území.  

Pozemky p.č. 514/10 a 514/11 budou, pokud nejsou již v majetku Města, vykoupeny na 
plánovanou cyklostezku.  

7) Návrh veřejných prostranství 

Součástí studie je i návrh veřejného prostranství u okružní křižovatky. Nabízí se řešení ozelenění 
vzrostlými stromy, budou zde cesty pro pěší a možnost krátkodobé relaxace na volně přístupném 
mobiliáři. 

Cp celek - pozemek 41086,8 Cz/Cp 0,3203

Cz celek - zeleň 13158,2 ✓
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8) Technická infrastruktura 

Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny dle technické mapy města a ověřeny u správců sítí.  

Veškeré trasy inženýrských sítí v rámci nově budovaných komunikací v řešeném území budou 
navrženy a realizovány v souladu s normou. 

8.1) Rozvody elektrické energie  

V ulici Na Mlíčníku bylo dle územního plánu vybudováno nadzemní vedení VN. Počet a umístění 
trafostanic bude konzultováno se správcem sítě v rámci územního a stavebního řízení.  

8.2) Rozvody plynu  

Nejbližší rozvody STL plynovodu se nachází v ulici Na Mlíčníku. Pokud bude zapotřebí, území bude 
napojeno na rozvody plynu z této ulice.  

8.3) Rozvody vody  

V prostoru řešeného území se nenachází žádná trasa vodovodu.  

V ulici Na Mlíčníku se nachází stávající vodovod, který je v současné době ukončen nedaleko 
jihozápadního cípu řešeného území. Napojení řešeného území na tento vodovod, je podmiňující 
investicí pro vybudování investičního záměru v řešeném území.  

8.4) Kanalizace - splašková  

V prostoru řešeného území se nenachází žádná kanalizace.  

V ulici Na Mlíčníku se nachází stávající gravitační kanalizace. Ta je v současné době ukončena 
nedaleko jihozápadního cípu řešeného území. Vybudování čerpací stanice splaškových vod a její 
napojení tlakovou kanalizací do stávajícího gravitačního vedení je podmiňující investicí pro 
vybudování investičního záměru v řešeném území. 

8.5) Likvidace dešťových vod  

Původně se na území nacházela vodní plocha, do které byly svedené dešťové vody v území. Tato 
vodní plocha se již v území nenachází, je zasypaná. Ale předpokládá se, že se zde stále nachází 
zatrubněný propoj z areálu Unispo s touto bývalou nádrží. V rámci budoucí výstavby je nutné zjistit 
skutečný průběh a zaintegrovat odvod dešťových vod do systému odvodnění celé oblasti. 

Dešťové vody budou likvidovány na řešeném území vsakem, retenčními nádržemi nebo kombinací. 
Regulovaný odtok z vsakovacích a retenčních nádrží se uvažuje do částečně zatrubněné vodoteče 
na jihu území. Regulace bude minimálně taková, aby nebylo překročeno množství z území bez 
zástavby. Rozsah tohoto řešení záleží na velikosti nových objektů a materiálů, resp. skladeb užitých 
na střechách a okolních plochách objektů.  

8.6) Veřejné osvětlení  

Veškeré nové komunikace a veřejné prostory budou vybaveny veřejným osvětlením.  

Napojení na distribuční síť elektro bude provedeno v souladu s podmínkami provozovatele.  

8.7) Odpadové hospodářství  

Odpad z výrobních objektů bude lokalizován v odpadových nádobách na řešeném území. Odvoz 
bude smluvně zajištěn.  

Pro systém recyklace surovin bude dále vyčleněn prostor pro umístění nádob na separovaný 
odpad. Situace bude řešena stejně jako ve zbylých částech města – nadzemními kontejnery. 
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9) Komplexní odůvodnění navrženého řešení 

Územní studie navrhuje základní prostorové a funkční uspořádání v území na základě investičních 
záměrů v souladu s platným uzemním plánem. Při její tvorbě autor vycházel z platného ÚP města 
Lysá nad Labem a zadání formulovaného zadavatelem.  

10) Příloha – vyjádření správců sítí a dotčených orgánů 

 
 
 
 
 
 
 

+ Výkresová část 

- Hlavní výkres, M = 1:1000 

- Výkres veřejné infrastruktury, M = 1:1000 

- Výkres širších vztahů, M = 1:5000 
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