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ÚVOD 

Koncept územní studie Nová Litol představuje dlouhodobou vizi rozvoje nové městské 

části Lysé nad Labem, která bude naplňována v následujících desetiletích. Koncept územní 

studie navrhuje čtyři varianty (A, B, C ,D) rozvoje. Řešené území o rozloze 73 ha se nachází v 

jižní části města Lysá nad Labem a je zakresleno v grafické části této dokumentace. Koncept 

územní studie sestává z této textové části a ze šesti výkresů. V následující fázi bude, po dohodě 

se zadavatelem (město Lysá nad Labem), jedna ze čtyř variant dopracována do tzv. Návrhu 

územní studie Nová Litol, který bude dále projednáván. 

 

STAV 

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešené území se nachází v jižní části města Lysá nad Labem a má rozlohu 73 ha. Východní 

hranice řešeného území sousedí s městskou částí zvanou Litol. Litol představuje jižní část 

města, která je fyzicky oddělena od centrální části Lysé nad Labem železnicí. Na severu a na 

východě sousedí řešené  území se stávajícím zastavěným územím města. Na jihu se nachází 

čistírna odpadních vod a hranice řešeného území je zde vzdálena cca 100 m od řeky Labe. Na 

západě, stejně jako v celém řešeném území se nacházejí obhospodařovaná pole. Řešené 

území lze charakterizovat jako rovinu. Řešené území je vymezeno  v grafické části 

dokumentace, ve Výkrese vlastnických vztahů je zakreslena hranice řešeného území a jsou zde 

uvedena parcelní čísla pozemků dle katastru nemovitostí a pozemkového katastru. 

 

ŠIRŠÍ VZTAHY 

Město Lysá nad Labem leží ve Středočeském kraji v blízkosti hlavního města České 

republiky. Lysá nad Labem má do Prahy dobré dopravní spojení prostřednictvím železnice a 

dálnice D10. Město Lysá nad Labem je obcí s rozšířenou působností a nabízí služby nadmístní 

občanské vybavenosti. V současné době žije v Lysé nad Labem 9 795 obyvatel. 

Lysá nad Labem se nachází v území, které lze charakterizovat jako rovinu s výrazným 

kopcem uprostřed města (v prostorách zámeckého parku). Jižní část území města lemuje řeka 

Labe. Mimo zastavěné území města výrazně převažují plochy polí. Významnější lesní plochy se 

nachází západním směrem na Brandýs nad Labem -  Starou Boleslav. Jedná se o bývalé císařské 

lesy. Okraj lesa je vzdálen 2,5 km od centra města. 

Z hlediska nadřazené sídelní struktury je pro město Lysá nad Labem určující strategická 

poloha vůči hlavnímu městu Praze. Vzdálenost centra Prahy a centra Lysé nad Labem po 
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komunikacích pro motorová vozidla je 45 km, časově 42 min. Cesta vlakem ze zastávky Lysá 

nad Labem do zastávky Praha Hlavní nádraží trvá 48 min a obě zastávky jsou vzdáleny 35,8 km 

po železnici. 

Dobrá dopravní dostupnost hlavního města, jak po silnici, tak po železnici, je významným 

faktorem, který bude i nadále ovlivňovat budoucí rozvoj města.  

Jak již bylo zmíněno výše Lysá nad Labem je městem, ve kterém se nachází občanská 

vybavenost nadmístního významu. Občané zde najdou např. obchody, ordinace lékařů, poštu, 

restaurace, sportoviště, zámek se zámeckým parkem, výstaviště, městský úřad obce 

s rozšířenou působností, mateřské, základní a střední školy. Většina občanské vybavenosti je 

situována severně od železnice. 

Zájmové území, které řeší tato území studie, se nachází jižně od železnice, západně od 

městské části Litol. Železnice protínající město ve směru východ-západ odděluje město na dvě 

různé části. Občanská vybavenost jižně od železnice je výrazně méně zastoupena  

a v porovnání se severní částí města se jeví jako nedostatečná. Občané z Litole dojíždí za 

základní i vyšší občanskou vybaveností do severní části Lysé nad Labem, za železnici.  

Řešené  území sousedí se stávajícím zastavěným územím města na severu a na východě. 

Na jihu se nachází čistírna odpadních vod a cca 100 m dále na jih řeka Labe. Na západě, stejně 

jako v celém řešeném území, se nacházejí obhospodařovaná pole. 

Na severu od řešeného území se nachází plochy výroby a skladování v ulici Ke Kovoně, 

plochy bytových domů v ulici Na Zemské stezce a v ulici Vichrova a plochy zástavby rodinných 

domů v ulicích Na Zemské stezce, Havlínova, Fuksova a U Nové hospody. 

Na východ od řešeného území se rozprostírá rozsáhlá plochy výroby a skladování, která 

slouží jako překladiště osobních automobilů. Na severu od areálu  lemuje ulici Dukelskou 

zástavba rodinnými domy. 

Převažující funkcí městské části Litol je bydlení, poté následuje výroba a skladování. 

Vzhledem k tomu, že se město Lysá nad Labem nachází na rovině, je zde hojně využívána 

cyklistická doprava. Bezprostřední blízkostí řešeného území procházejí dvě značené 

cyklostezky, na severo-východě cyklostezka EV4 a na jiho-západě cyklostezka č. 2 - Labská. 

Tyto cyklostezky využívají převážně účelové a místní komunikace. V současné době je 

zpracován předběžný projektový záměr, který řeší výstavbu cyklostezky s vyloučením provozu 

motorových vozidel. Navrhovaná trasa vede z Čelákovic přes Lysou nad Labem do Nymburka, 

podél řeky Labe. Připravovaná cyklostezka by měla procházet cca 100 m jižně od hranice 

řešeného území. 

Lysá nad Labem se nachází v úrodném Polabí, kde významná část zemědělského půdního 

fondu má I. nebo II. třídu ochrany, což jsou nejvyšší stupně ochrany z celkových 5-ti stupňů.  
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HISTORICKÝ VÝVOJ URBANISTICKÉ 

STRUKTURY MĚSTA 

První písemná zmínka je datována již v roce 1013 a dokládá existenci opevněného 

hradiště v místě stávajícího zámku. Místní hradiště v té době patřilo k významným slovanským 

střediskům. Hradiště je opevněné sídlo, jež se typicky stavělo na kopcích a vyvýšeninách. 

Zámecký vrch představoval strategicky výhodnou polohu, která umožňovala výhled do 

polabské roviny. Postupem času se pod kopcem začalo vyvíjet město. 

První písemná zmínka o Lysé nad Labem, jako o sídle je v Kosmově kronice, která byla 

vydána v letech 1120 – 1125. Existence Lysé nad Labem, jako města, je doložena rokem 1291, 

kdy královna Guta, manželka Václava II., vydala listinu, jež sjednocovala osady statku v jeden 

hospodářský celek. 

V průběhu staletí v místě hradiště vznikl gotický čtyřkřídlý hrad, který byl v majetku 

Přemyslovců. Ten byl později přestavěn Habsburky na renesanční zámek a v roce 1548 byl 

povýšený na královský zámek. První velké přestavby byly uskutečněny za císaře Rudolfa II., 

který objekt používal jako lovecký zámeček.  

Významnou osobností, která se zasloužila o rozvoj města Lysá nad Labem byl hrabě 

František Antonín Špork (* 9. března 1662, † 30. března 1738). Hrabě Špork přestavěl Lyský 

zámek, v horním sále dal vymalovat otcovy hrdinské činy v bitvě u sv. Gottharda, v bývalé 

hradní věži zřídil kapli sv. Tří králů. Od zámku k městu nechal vybudovat francouzský park 

s řadami alegorických soch. Obnovil klášter bosých Augustiniánů. Ve městě postavil kostel 

Narození sv. Jana Křtitele s galerií soch na ohradní zdi. V lesích stavěl poustevny s kaplemi. 

Z urbanistické struktury je patrné, že centrum města dříve představovalo dnešní náměstí 

B. Hrozného, jehož severní části dominoval od roku 1741 barokní kostel Narození sv. Jana 

Křtitele. Kostel s kostelní věží o výšce 55 m se stal dominantou celého města. 

První mapování města Lysá nad Labem proběhlo v roce 1842. Na mapě (viz níže obr. 1) 

je vidět, že centrem města bylo dnešní náměstí B. Hrozného a naproti tomu Husovo náměstí 

v podobě, jak ho známe dnes, ještě neexistovalo. Z náměstí B. Hrozného vybíhá hlavní ulice 

směrem na východ. Zámecká ulice vede ke klášteru a k zámku. Urbanistická struktura je zde 

poměrně jasně definovaná náměstím v centru sídla, ze kterého vybíhají ulice, které se dále 

větví. Ve všech ulicích převažuje typická ulicová zástavba se štítovou orientací domů směrem 

do ulice. 
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Obr. 1 - Mapa stabilního katastru Čech z roku 1842 (zdroj: ČÚZK) 

V roce 1842 byla Lysá nad Labem a Litol dvě samostatná sídla, jejichž nejbližší okraje 

zastavěných území od sebe byla vzdálena 1,4 km. Litol v té době byla vsí, kterou tvořil návesní 

prostor, okolo kterého byly postaveny domy. V roce 1842 zde byla pouze výstavba obklopující 

současné Dobrovského sady a zástavba se nacházela také v ulici na Staré vsi. Litol byla dříve 

bezprostředně navázána na řeku Labe.  Na mapě stabilního katastru Litole (viz obr. 2) můžeme 

vidět řeku Labe ve svém přirozeném neupraveném korytu. Řeka Labe u Litole více 

meandrovala a z jižní strany lemovalo její slepé rameno stávající ulici Na Staré vsi z jihu. 

Postupem času bylo slepé rameno řeky Labe krajinnými úpravami zcela zrušeno a vysušeno až 

do dnešní podoby. Přirozené koryto řeky Labe bylo uměle narovnáno.  
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Obr. 2 - Mapa stabilního katastru Čech z roku 1842 (zdroj: ČÚZK) 

 

Další urbanistický rozvoj obou doposud samostatných sídel, města Lysá nad Labem a vsi 

Litol byl ovlivněn výstavbou železniční trati Praha – Lysá nad Labem – Kolín. Trať byla 

vybudována soukromou Rakouskou severozápadní dráhou po částech  v letech 1870 – 1873. 

Část z Nymburka do Kolína byla uvedena do provozu v roce 1870 a  část z Nymburka do Prahy 

jako díl tzv. doplňovací sítě je v provozu od roku 1873, přičemž úsek z Lysé nad Labem do Prahy 

sloužil jako odbočka z páteřní tratě mezi Vídní a Děčínem, která tvořila nejkratší spojnici 

Drážďan s Vídní. Z tohoto důvodu je kilometráž na trati mezi Kolínem a Lysou počítána právě 

z Vídně, zatímco kilometráž do Prahy má nultý kilometr umístěný v Lysé nad Labem. 

Po vybudování železniční trati lze pozorovat rozrůstání obou sídel směrem ke trati. 

Rozvoj Lysé nad Labem probíhal převážně v jižní části města, jak je patrné z mapy z roku 1900 

(obr. 3). 
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Obr. 3 - Mapa stabilního katastru Čech z roku 1900 (zdroj: ČÚZK) 

 

Rozvoj Litole probíhal převážně v okolí centra sídla, ve větší míře hlavně východním 

směrem od centra sídla. Na obrázku č. 3 je patrné, že zatímco Lysá nad Labem byla zastavěná 

až k nádraží již v roce 1900, ze strany Litole je pod nádražím jen několik domů v lokalitě Nová 

hospoda. Postupem času se zástavba v Litoli začala rozrůstat také směrem k železniční trati 

(viz obr. 4 z roku 1927). Na mapě můžeme pozorovat rozvoj také v západní části Litole, kde 

byla v roce 1917 postavena kubistická vila Michaela Beniese, podnikatele v cukrovarnictví. 

 

Obr. 4 - Mapa stabilního katastru Čech z roku 1927 (zdroj: ČÚZK) 
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K významnému územnímu rozvoji dochází v obou sídlech v první polovině 20. stol. Na 

mapách z roku 1953 můžeme pozorovat rozrůstání zástavby Lysé nad Labem do všech 

světových stran (obr. 5) a rozvoj Litole především v okolí železniční trati v návaznosti na Lysou 

nad Labem a také severně od historického centra Litole a dále severo-východním směrem 

(obr. 6). Z Lysé nad Labem a Litole je od roku 1950 jedno sídlo. 

 

Obr. 5 – Topografická mapa Lysé nad Labem z roku 1952 (zdroj: ČÚZK) 

 

Obr. 6 – Topografická mapa Litole z roku 1952 (zdroj: ČÚZK) 

Ve druhé polovině 20. století rozvoj obou sídel téměř stagnuje a město zůstává téměř 

v totožném půdorysu až do počátku 21. století. Za zmínku stojí pouze nepříliš zdařilá výstavba 

panelových bytových domů v severní části města. 

K dalšímu postupnému stavebnímu rozvoji Lysé nad Labem i Litole dochází především 

v posledních 10 letech (2010 – 2020), kdy můžeme pozorovat rozrůstání obou sídel (viz 

obrázky 7 – 10). Jedná se o jev, který je patrný v mnoha městech ve Středočeském kraji, které 
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jsou navázány na Prahu. Pro mnoho obyvatel se stává bydlení v Praze ekonomicky nevýhodné 

a dochází ke stěhování do měst a obcí Středočeského kraje.  

 

Obr. 7 – Ortofoto Lysé nad Labem z roku 2003 (zdroj: mapy.cz) 

 

Obr. 8 - Ortofoto Lysé nad Labem z roku 2018 (zdroj: mapy.cz) 
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Obr. 9 - Ortofoto Litole z roku 2003 (zdroj: mapy.cz) 

 

 

Obr. 10 - Ortofoto Litole z roku 2018 (zdroj: mapy.cz) 

 

 



13 

 

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 

Sledováním historie demografického vývoje lze odhadnout budoucí vývoj populace. 

Charakteristikami, které ukazují budoucí potenciál populace, jsou především počet obyvatel, 

jejich věková struktura, vliv migrace, porodnost a úmrtnost. Moderní sčítání lidu, domů a bytů 

probíhá již od roku 1869. V té době měla Lysá nad Labem 4 177 obyvatel. V dnešní době žije 

v Lysé nad Labem 9 795 obyvatel (k 31.12.2019), což je 2,3 x více než v roce 1869. Následující 

tabulky a graf uvádí vývoj počtu obyvatel od roku 1869 do roku 2011.  

Vývoj počtu obyvatel v letech 1869 - 2019 

rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 

počet obyvatel 4 177 4 749 4 663 4 943 5 376 5 977 7 863 

 

rok 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

počet obyvatel 7 907 8 902 9 811 9 113 8 450 8 208 8 803 

 

 

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

počet obyvatel 8 988 9 113 9 222 9 334 9 460 9 551 9 717 9 795 
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Na výše uvedených tabulkách a grafu můžeme vidět mírný nárůst počtu obyvatel Lysé 

nad Labem od prvního sčítání obyvatelstva v roce 1869 do počátku 20 stol. Poté nárůst počtu 

obyvatel nabral na intenzitě až do roku 1930. Strmý nárůst počtu obyvatel koresponduje 

s významným urbanistickým rozvojem sídla v letech 1900 – 1930. Mezi roky 1930 až 1950 

počet obyvatelstva stagnoval. Stagnace obyvatelstva je ovlivněna 2. světovou válkou a v řadě 

sídel v ČR v této době docházelo spíše k úbytku obyvatelstva, zatímco v Lysé nad Labem 

dochází k mírnému nárůstu počtu obyvatel. Strmé nárůsty počtu obyvatelstva můžeme 

pozorovat také v 50. a 60. letech minulého století. Zvýšení počtu obyvatelstva je způsobeno 

vyšší poválečnou porodností a nabídkou nových bytů v severní části města. V roce 1970 

dosáhlo sídlo svého populačního maxima za celé sledované období. V Lysé nad Labem v té 

době žilo 9 811 obyvatel. Od roku 1970 do roku 2001 dochází k úplně opačnému trendu 

vývoje. Za 31 let dochází k poklesu o 1 603 obyvatel na celkových 8 803 obyvatel. Od roku 2001 

můžeme pozorovat opět růst počtu obyvatel. Do roku 2019 počet obyvatel Lysé nad Labem 

strmě narůstá a urbanistický půdorys města se dále rozšiřuje. 

 

Dalším důležitým ukazatelem rozvoje města je počet postavených domů a bytů, které 

uvádějí následující tabulky a graf: 

rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 

počet domů a bytů 598 668 705 771 950 1023 1571 1963 

 

rok 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2019 

počet domů a bytů 1954 1983 1913 2155 2201 2396 2 760 

 

8 200

8 400

8 600

8 800

9 000

9 200

9 400

9 600

9 800

10 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vývoj počtu obyvatel v letech 2011 - 2019



15 

 

 

 

Na začátku moderního sčítání lidu, domů a bytů v roce 1869 - 2019 bylo v Lysé nad 

Labem celkem 598 domů a bytů. Do roku 1900 počet bytů a domů rostl v řádu desítek za 

desetiletí. Od počátku 20. století následuje strmější nárůst počtu bytů a domů až do roku 1950. 

Zde se promítá zdánlivě různorodý vývoj počtu domů a bytů a odchyluje od se od počtu 

obyvatel, kde dochází ke stagnaci již mezi roky 1930 – 1950, zatímco počet domů a bytů 

v tomto dvacetiletí pořád rostl. Nesoulad je způsobem zejména 2. světovou válkou, která 

začala na podzim roku 1939. V době 2. světové války neproběhlo sčítání lidu po deseti letech, 

jak bylo zvykem a sčítání v roce 1940 nebylo realizováno.  Z tendence vývoje domů a bytů 

vidíme, že v letech 1921-1930 se postavilo celkem 548 domů a bytů. V následujícím dvacetiletí 

pokračovala výstavba do začátku války a pak došlo k útlumu. Došlo k výstavbě celkem 392 

domů a bytů během dvaceti měřených let, což zhruba odpovídá tendenci vývoji výstavby 

v předchozím měřeném období. Počet obyvatelstva v tomto dvacetiletí stagnuje vlivem ztrát 

ve 2. světové válce. V 50. – 80. letech došlo k mírnému zvýšení počtu bytů a domů. Vlivem 

rozdílné metodiky používané v tomto období se z tabulek a grafu zdá, že počet domů klesá. To 

je způsobem tím, že se v 50. - 80. letech minulého století sčítaly pouze obydlené byty bez 

neobydlených. Vlivem změny metodiky, kdy se opět v roce 1991 začali počítat také 

neobydlené byty a domy dochází ke skokovému nárůstu. Z následujících dat je patrné, že počty 

domů a bytů začaly stoupat od počátku tohoto století, ale k velkému růstu výstavby dochází 

zejména v nedávné době od roku 2008 do dnešní doby, jak dokládá tabulka počtu nově 

postavených domů a bytů v jednotlivých letech: 
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Byty  

celkem 
v rodinných 

domech 
v bytových 

domech 

1999 18 9 - 

2000 12 12 - 

2001 11 11 - 

2002 15 13 - 

2003 13 10 - 

2004 21 19 - 

2005 29 16 12 

2006 28 15 11 

2007 31 15 11 

2008 72 17 47 

2009 65 8 48 

2010 65 20 44 

2011 69 17 48 

2012 51 26 12 

2013 47 11 24 

2014 33 17 12 

2015 36 16 12 

2016 70 16 48 

2017 54 23 30 

2018 73 13 58 

 

VÝVOJ ÚMRTNOSTI, PLODNOSTI, MIGRACE 

Následující tabulky uvádí pohyb obyvatel v Lysé nad Labem. Jsou v nich zahrnuti 

narození, zemřelí občané a přištěhovalí, vystěhovalí občané. Z čísel je patrné, že přirozený 

přírůstek obyvatel je dán především počtem přistěhovalých obyvatel. Od roku 2014 dochází 

také k přírůstku přirozenou měnou, což je velmi pozitivní vliv, který odráží stěhování mladých 

lidí (především do Milovic), kteří zde následně zakládají rodiny. 
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Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Živě narození 86 100 96 107 118 106 107 

Zemřelí 120 109 133 115 111 107 111 

Přistěhovalí 281 429 414 282 317 354 335 

Vystěhovalí 222 292 328 295 242 228 223 

Přírůstek  

(úbytek) 

přirozený -34 -9 -37 -8 7 -1 -4 

stěhováním 59 137 86 -13 75 126 112 

celkový 25 128 49 -21 82 125 108 

 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Živě narození 117 93 130 115 121 114 139 116 

Zemřelí 89 102 104 103 92 108 132 92 

Přistěhovalí 351 361 361 358 367 373 416 342 

Vystěhovalí 193 227 278 258 270 288 257 288 

Přírůstek  

(úbytek) 

přirozený 28 -9 26 12 29 6 7 24 

stěhováním 158 134 83 100 97 85 159 54 

celkový 186 125 109 112 126 91 166 78 

 

Je nutné konstatovat, že z demografického hlediska to v roce 2000 nevypadalo pro Lysou 

nad Labem, tak pozitivně, jako nyní. V té době zde byla výrazná absence dětí a zastoupení 

reprodukčních ročníků nebylo nějak významné. Naopak zde bylo vysoké zastoupení seniorů 

nad 70 let. V té době se dalo předpokládat, že dojde ke stagnaci a následnému snížení počtu 

obyvatel. Situace se obrátila především kvůli migraci mladých obyvatel v reprodukčním věku, 

kteří zde následně založili rodiny a celý nepříznivý vývoj obrátili. 

 

Od počátku 20. stol. můžeme pozorovat nárůst výstavby v sídlech ve Středočeském kraji, 

které mají dobrou dopravní dostupnost do hlavního města Prahy. Tento jev je způsoben 

výrazně převažující poptávkou po nemovitostech v Praze nad její nabídkou. Lidé se stěhují 

z hlavního města do Středočeského kraje za levnějším bydlením. Sledované jevy, co významně 

zvyšují atraktivitu sídel, jsou zejména občanská vybavenost nadmístního významu a dobré 

dopravní spojení s Prahou. Lysá nad Labem oba tyto požadavky splňuje. 

Vzhledem k příznivému demografickému vývoji a vzhledem k dobré dostupnosti Prahy 

lze do budoucna přepokládat, že počet obyvatel v Lysé nad Labem nadále poroste. Město Lysá 

nad Labem má v současné době jedinečnou příležitost využít nedostatek nabídky bydlení 

v Praze a zabezpečit dostatek rozvojových ploch bydlení, jak pro nové obyvatele, tak pro 

stávající generaci dětí, kteří budou v budoucnosti hledat bydlení pro sebe v místě bydliště.  
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HODNOTY A LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Celé řešené území je dle územně analytických podkladů evidováno jako území 

s archeologickými nálezy a území významné pro těžbu štěrkopísku. 

V řešeném území nebo v jeho blízkém okolí jsou evidovány následující hodnoty a limity, 

které jsou graficky vymezeny ve Výkrese vybraných hodnot a limitů: 

- hranice zastavěného území, 

- cyklostezky, 

- naučné stezky, 

- kanalizace, 

- vodovod, 

- plynovod, 

- vedení el. energie (podzemní i nadzemní), 

- trafostanice, 

- čistírna odpadních vod, 

- investice do půdy, 

- zemědělský půdní fond I. a II. třídy ochrany (je doporučeno následující fázi zpracování 

Územní studie Nová Litol projednat s Krajským úřadem – odborem ochrany ZPF), 

- záplavové území stoleté vody řeky Labe (při výběru varianty C a D je doporučeno 

následující fázi zpracování Územní studie Nová Litol projednat se správcem povodí), 

- prognózní ložiska nerostných surovin. 

 

PLATNÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE 

Platný Územní plán Lysá nad Labem byl vydán v roce 2014. Na něj navazuje Změna č. 1A 

a č. 1 územního plánu Lysá nad Labem. Změna č. 1A byla vydána v roce 2017 a Změna č. 1 byla 

vydána v roce 2018. V současné době probíhá zpracování Změny č. 2 a Změny č. 3. Řešené 

území Nová Litol bylo součástí Konceptu územního plánu Lysá nad Labem, který byl zpracován 

v roce 2011. 

Ve stávajícím Územním plánu Lysá nad Labem, po Změně č. 1A a po Změně č. 1 je řešené 

území vymezeno jako plochy smíšené nezastavěného území.  V územním plánu jsou vymezeny 

také plochy dopravní infrastruktury (č. 152a, 154 a 153), lemující území řešené touto územní 
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studií. Územní studie z této stanovené dopravní koncepce vychází a dále ji rozvíjí ve více 

variantách. V jižní části řešeného území navrhuje územní plán plochy drobné výroby 

a výrobních služeb. Územní studie v těchto místech navrhuje ve většině variant plochy bydlení 

v rodinných domech. 

Územní studie prověřuje možnosti řešení využití území. Pokud by řešené území mělo být 

do budoucna využito dle konečné verze této územní studie, je třeba iniciovat zpracování 

změny územního plánu. Konečná verze územní studie neumožní realizovat výstavbu 

v řešeném území, k tomu je třeba zpracovat také změnu územního plánu.  

 

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 

Struktura občanské vybavenosti je značně rozdílná v severní části Lysé nad Labem nad 

železniční tratí a v jižní části města Litol pod železniční tratí. Jak je popsáno výše v kapitole 

Historický vývoj urbanistické struktury města, do poloviny minulého století se jednalo o dvě 

samostatná sídla. Lysá nad Labem byla městem, Litol vsí  a obě tato sídla se postupným 

rozšiřováním urbanistického půdorysu směrem k železniční trati spojila v sídlo jedno. Severní 

část Lysé nad Labem disponuje občanskou vybaveností nadmístního významu.  V části severně 

od železnice najdeme 4 mateřské školy, 3 základní školy, 2 střední školy, restaurace,  úřad obce 

s rozšířenou působností, sportoviště, zámek se zámeckým parkem, výstaviště, nejrůznější 

obchody a služby. 

 Obyvatelé Lysé nad Labem mají ve městě téměř vše, čímž nevzniká potřeba dojíždění 

do jiných měst za nákupy a službami v pravidelných intervalech. Pokud občany v nějakém 

sektoru neuspokojí nabídka ochodů a služeb v Lysé nad Labem, jezdí zpravidla do nedaleké 

Prahy (divadla, kina, specializovaní lékaři, obchodní centra apod.). Nabídka občanské 

vybavenosti v historické části Lysé nad Labem odpovídá velikosti sídla.  

V rámci průzkumů území bylo zjištěno, že Lysá nad Labem nemá kulturní dům pro 

pořádání společenských akcí a venkovní koupaliště přímo ve městě. Kapacita stávajícího 

domova důchodců je zcela naplněná a věk dožití se významně za poslední desetiletí 

prodlužuje. V rámci areálu domova důchodců by mohl být realizován také menší azylový dům 

pro matky s dětmi (viz Strategický plán rozvoje města). Dále bylo zjištěno, že město má dva 

supermarkety stejné značky. 

Na výše zmíněné body reagují všechny varianty Konceptu územní studie Nová Litol. 

Koncept územní studie řeší také problematiku školství a vychází z dokumentu „Koncepce 

školství Města Lysá nad Labem zaměřená na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska 

demografického vývoje“ ze září 2016. 
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V koncepci školství je řešena nutnost navýšení počtu míst, jak v mateřských školách, tak 

v základních školách. Kapacity mateřských škol jsou maximálně naplněné a podobně jsou na 

tom i základní školy. Koncepce školství předkládá několik variant řešení problému nedostatku 

kapacit v mateřských i základních školách. V principu navrhuje několik variant, v nichž je vždy 

uvažováno s rozšířením stávajících zařízení nebo s vybudováním zařízení nových. Vzhledem 

k tomu, že Koncept územní studie Nová Litol navrhuje významný rozvoj řešeného území, je 

třeba do budoucna počítat s dalším nutným navýšením kapacit školských zařízení. 

Z výše uvedených důvodů Koncept územní studie Nová Litol vymezuju ve všech 

variantách plochy občanské vybavenosti pro realizaci jedné nové mateřské školy a jedné nové 

základní školy pro první i druhý stupeň. Výměry stavebních pozemků pro mateřskou i základní 

školu jsou voleny tak, aby zde mohly být postaveny školy dle aktuální potřeby a do budoucna 

mohly být rozšířeny v případě potřeby vytvoření dalších míst pro nové žáky. Je zde zajištěn 

také dostatečný prostor pro venkovní zařízení školních areálů. Orientační výměry stavebních 

pozemků pro realizaci mateřské a základní školy jsou uvedeny v Hlavních výkresech ve 

variantách A a B. 

Zcela jiná situace z hlediska občanské vybavenosti je v jižní části města Lysá nad Labem, 

místní části Litol. Zde je občanská vybavenost výrazně méně zastoupena v porovnání se 

severní částí města. V Litoli se nacházejí následující zařízení občanské vybavenosti: 

- základní škola, 

- obchod s potravinami a smíšeným zbožím, 

- cukrárna, 

- obchod s matracemi, 

- zahradnická prodejna, 

- prodejna stavebního materiálu, 

- dětská hřiště, 

- fotbalové hřiště. 

Pokud se podíváme na historické prameny, zjistíme, že situace v roce 1932 byla 

z hlediska občanské vybavenosti mnohem příznivější. V té době byla v Litoli následující 

občanská vybavenost, která by z dnešního pohledu byla více než vyhovující: 

- 7 obchodů se smíšeným zbožím, 

- 6 hostinců, 

- cukrovar, 

- holič, 

- výroba cementového zboží, 
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- kolář, 

- kovář,  

- továrna na školní nábytek, 

- 2 obuvníci, 

- pekař, 

- 2 obchody s lahvovým pivem, 

- 4 řezníci, 

- slévárna železa, 

- trafika,  

- truhlář. 

  

Pro úplnost je nutné dodat, že v té době měla Litol 1030 obyvatel. Z charakteristiky 

občanské vybavenosti v roce 1932 vidíme, že se jednalo o převážně soukromé podnikatele. 

S nástupem komunismu byly veškeré podnikatelské aktivity potlačeny a spousta podniků byla 

znárodněna. To zapříčinilo přerušení tradic, na které bylo po revoluci obtížné navázat na území 

Litole.  

Dále si je nutné uvědomit, že Litol a Lysá nad Labem jsou jedním městem, kde veškerá 

občanská vybavenost je soustředěna kolem historického jádra města Lysá nad Labem. Dříve 

se jednalo o dvě samostatná sídla a mobilita obyvatel v dnešní době je zcela jiná než tomu bylo 

v roce 1932. Nové obchody a služby vznikaly po revoluci v roce 1989 právě v návaznosti na 

historické centrum Lysé nad Labem, kde je větší koncentrace a pohyb obyvatelstva. 

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A VEŘEJNÁ ZELEŇ 

V Litoli se nachází pouze menší veřejná prostranství, zejména u bytových domů, u 

základní školy a na styku ulic Družstevní a Palackého. Všechna tato veřejná prostranství nejsou 

v dobré docházkové vzdálenosti z řešeného území. U bytových domů pod nádražím se nachází 

menší dětské hřiště, které je v blízkosti řešeného území. 

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

K řešenému území vedou tři hlavní vstupy, jeden na severo-západě podél podniku 

Kovona přes dva železniční přejezdy se světelnou signalizací bez závor a druhý na jiho-východě 
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podél jižní strany překladiště aut firmy Ars Altman Praha s.r.o. Tyto dva vstupy do území je 

třeba připravit na zástavbu řešeného území tak, aby komunikace pro motorová vozidla byly 

dostatečně široké a doplněné chodníky. Třetí vstupem do území, který má již nyní vyhovujicí 

prostorové parametry je ulice Na Zemské stezce na severo-východě řešeného území. 

Bezprostřední blízkostí řešeného území procházejí dvě značené cyklostezky, na severo-

východě cyklostezka EV4 a na jiho-západadě cyklostezka č. 2, Labská. Tyto cyklostezky využívají 

převážně účelové a místní komunikace. V současné době je zpracován předběžný projektový 

záměr, který řeší výstavbu cyklostezky Nymburk - Lysá nad Labem – Čelákovice podél řeky 

Labe. Připravovaná cyklostezka by měla procházet cca 100 m jižně od hranice řešeného území.  

Chodníky se nachází v návaznosti na řešené území na severo-východě v ulicích Na 

Zemské stezce, Havlínova a Fuksova. 

Veřejná doprava je městě Lysá nad Labem realizována vlakem a autobusy. Nejbližší 

vlaková stanice Lysá nad Labem se nachází cca 500 m pěšky od hranice řešeného území. 

Nejbližší autobusová zastávka se nachází v ulici Mírová cca 850 m pěšky od hranice řešeného 

území. 

Na budoucí rozvoj řešeného území má nedaleké železniční stanice zásadní vliv, nejen 

kvůli její dobré docházkové vzdálenosti z řešeného území, ale také proto, že hlavní město 

Praha je po železnici dobře dostupné a vlaky zde jezdí velmi často (zvlášť během špiček). Cesta 

vlakem ze zastávky Lysá nad Labem do zastávky Praha Hlavní nádraží trvá 48 min a obě 

zastávky jsou vzdáleny 35,8 km po železnici. 

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

VODOVOD 

Stávající vodovodní řady prochází řešeným území v ulicích Na Zemské stezce a 

Švermova. Vodovodní řady se nacházejí dále v bezprostřední blízkosti řešeného území v ulici 

Havlínova, Fuksova a také v blízkosti čistírny odpadních vod. 

Stávající vydatnost jímacích vrtů je větší, než je spotřeba vody ve městě Lysá nad Labem. 

Výpočet bilancí dle údajů firmy Stavokomplet s.r.o.: 

Stávající vydatnost jímacích vrtů v Lysé nad Labem:  

- cenoman 9 l/s, 

- kvarter 8 l/s. 

Stávající roční vydanost jímacích vrtů: 536 112 m3. 

Spotřeba vody v roce 2019: 414 237 m3. 
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Spotřeba vody v roce 2018: 404 756 m3. 

Celková roční vydatnost – spotřeba v roce 2019 = roční rezerva 

                                                    536 112 – 404 756 = 131 356 m3 

 

KANALIZACE 

Lysá nad Labem, včetně místních částí Litol, má v současné době vybudovánu stokovou 

síť jednotné kanalizace, která odvádí splaškové i dešťové odpadní vody z převážné části 

zástavby na městskou čistírnu odpadních vod. Čistírna odpadních vod se nachází v jižní části 

řešeného území a v současné době má kapacitu 15 000 ekvivalentních obyvatel.  

Stávající kanalizace se nachází na severní hranici řešeného území, v ulicích Na Zemské 

stezce, Havlínova a Fuksova. Kanalizace vede také na celé východní hranici řešeného území, 

kde se napojuje na čistírnu odpadních vod. Před čistírnou odpadních vod se napojuje větev 

kanalizace situovaná podél jižní strany překladiště aut firmy Ars Altman Praha s.r.o. 

V případě vysokých průtoků ve stokách vlivem dešťových srážek je na několika místech 

nadbytečná voda oddělována pomocí odlehčovacích komor do okolních recipientů. Na 

východně straně území protéká vodoteč, která je úniky ze stávající kanalizace znečišťována. 

Místo výtoku splaškových vod z kanalizace představuje významný negativní vliv ovlivňující 

kvalitu vody ve vodoteči. 

 

PLYNOVOD 

Na hranici řešeného území zasahuje vedení plynovodu na jiho-východě pod 

překladištěm automobilů a na severo-východě,  v ulicích Na Zemské stezce, Švermova, 

Havlínova a Fuksova. V místí části Litol výrazně převažuje středotlaký plynovod a ve výše 

zmíněných lokalitách je veden také středotlaký plynovod. 

 

ELEKTRICKÁ ENERGIE 

Řešené území se nachází v blízkosti 5-ti transformačních stanic. Skrz řešené území 

prochází, jak nadzemní vedení el. energie, tak podzemní vedení el. energie. Podzemní vedení 

el. energie se nachází v severní části řešeného území pod účelovou komunikací jižně od areálu 

Kovona. Účelová komunikace je přímým pokračováním ulice Na Zemské stezce dále na západ. 

Ostatní vedení elektrické energie je nadzemní a umístěno dále jižním směrem. 
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VODNÍ PLOCHY A VODNÍ TOKY 

Významným vodní tokem je řeka Labe, která protéká cca 100 m jižním směrem od 

řešeného území.  

Město Lysá nad Labem připravuje výstavbu přístaviště u řeky Labe, které se nachází 

nedaleko jiho-východním směrem od řešeného území. 

Podél východní hranice řešeného se nachází drobná vodoteč, která se dále vlévá do 

Labe. Vodoteč byla v době terénních průzkumů silně znečištěná fekáliemi a o něco méně 

odpadky. Znečištění je způsobeno přepadem kanalizace do vodoteče v době nadměrného 

plnění kanalizačních stok (např. při deštích). Průtok vodoteče byl minimální, téměř žádný. 
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NÁVRH 

VARIANTA A  

NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

Varianta A využívá celé řešené území o rozloze 73 ha, vymezené v Zadání územní studie 

Nová Litol. 

Územní studie ve variantě A navrhuje: 

- plochy občanského vybavení,  

- plochy smíšené obytné,  

- plochy bydlení v bytových domech,  

- plochy bydlení v řadových domech,  

- plochy bydlení v rodinných domech  

- plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně pro realizaci přírodního parku 

v centrální části řešeného území. 

Odhad nárůstu počtu obyvatel: 1 673 obyvatel, 

- z toho v bytových domech: 785 obyvatel, 

- z toho v řadových domech: 323 obyvatel, 

- z toho v rodinných domech: 565 obyvatel. 

  

V rámci urbanistické koncepce je v této variantě kladen důraz na vytvoření nové městské 

části, která nabídne bydlení v kvalitním přírodním prostředí s dobrou pěší dostupností 

občanské vybavenosti. Občanská vybavenost je situována, co nejblíže železniční stanici Lysá 

nad Labem (ve vzdálenosti 500 m) v návaznosti na stávající zastavěné území. Na ni na východě 

a na jihu navazují plochy bydlení v bytových domech, kde bude v 1. nadzemním podlaží 

umístěna také občanská vybavenost. V rámci ploch občanského vybavení a ploch bydlení 

v bytových domech zde vznikne nové lokální městské centrum obchodů, služeb a bydlení. 

Plochy bydlení v bytových domech budou tvořeny z 80 % veřejnými prostranstvími a zelení. 

Tyto plochy budou přirozeně navazovat na rozsáhlý přírodní park v centrální části území a 

zeleň bude v obou plochách dominantním prvkem. Jižně od parku jsou umístěny plochy 

bydlení v řadových domech a také plochy bydlení v rodinných domech. Většina nových ulic je 

doplněna jednostranným stromořadím a celé území je propojeno sítí cyklostezek. 
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Podmínky prostorového uspořádání jednotlivých ploch dle jejich funkčního využití a  

dále podmínky, jaké stavby jsou na nich povoleny či zakázány jsou uvedeny na konci této 

kapitoly formou regulativů. 

Územním limitem ovlivňujícím rozvoj jižní části řešeného území je záplavové území 

stoleté vody řeky Labe. Záplavové území zasahuje od řeky Labe, zhruba po čistírnu odpadních 

vod. Proto v jižní části řešeného území není navrhována žádná výstavba.  

Návrh varianty A vychází především z geografické polohy řešeného území v návaznosti 

na místní část Litol, návaznosti na železniční stanici a také na stávající dopravní infrastrukturu 

pro motorová vozidla.  

Významný nárůst počtu obyvatel vyžaduje vytvoření podmínek pro dobré dopravní 

napojení prostřednictvím komunikací pro motorová vozidla a dále vymezením ploch pro 

realizaci občanské vybavenosti, které nebudou sloužit jen nové městské čtvrti, ale také 

stávajícím obyvatelům Litole a Lysé nad Labem. 

 

VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH PLOCH  

Územní studie navrhuje v této variantě následující plochy: 

Označení 

plochy 
Navrhované funkční využití plochy 

Výměra  

[ha] 

BD1 plochy bydlení v bytových domech 5,29 

BD2 plochy bydlení v bytových domech 1,67 

BD3 plochy bydlení v bytových domech 0,44 

BR1 plochy bydlení v řadových domech 1,54 

BR2 plochy bydlení v řadových domech 2,86 

BR3 plochy bydlení v řadových domech 1,34 

BI1 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,94 

BI2 plochy bydlení individuální v rodinných domech 1,01 

BI3 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,95 

BI4 plochy bydlení individuální v rodinných domech 1,43 

BI5 plochy bydlení individuální v rodinných domech 2,64 

BI6 plochy bydlení individuální v rodinných domech 1,03 

BI7 plochy bydlení individuální v rodinných domech 1,31 

BI8 plochy bydlení individuální v rodinných domech 2,18 

BI9 plochy bydlení individuální v rodinných domech 1,31 

BI10 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,99 

BI11 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,65 

BI12 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,77 

BI13 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,81 

BI14 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,95 

BI15 plochy bydlení individuální v rodinných domech 1,40 



27 

 

Označení 

plochy 
Navrhované funkční využití plochy 

Výměra  

[ha] 

BI16 plochy bydlení individuální v rodinných domech 1,79 

SO plochy smíšené obytné 2,05 

OV plochy občanského vybavení 3,93 

MŠ plochy občanského vybavení - Mateřská škola 0,67 

ZŠ plochy občanského vybavení – Základní škola 1,69 

SUPERMARKET plochy občanského vybavení – Supermarket 0,50 

KULTURNÍ DŮM plochy občanského vybavení – Kulturní dům 0,55 

DOMOV 

DŮCHODŮ 

A AZYLOVÝ 

DŮM 

plochy občanského vybavení – Domov důchodců a 
azylový dům 

0,52 

ZV plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně 1,20 

ZI1 plochy izolační zeleně 2,40 

ZI2 plochy izolační zeleně 1,01 

ZI3 plochy izolační zeleně 0,74 

ZI4 plochy izolační zeleně 0,97 

ZI5 plochy izolační zeleně 0,14 

ZI6 plochy izolační zeleně 0,14 

 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 

Současná občanská vybavenost místní části Litol je nedostatečná, stejně tak jsou na 

hraně kapacit důležitá zařízení občanské vybavenosti v celé Lysé nad Labem. Stávající 

občanská vybavenost je popsána v kapitole Stav, Občanská vybavenost na str. 19. 

Varianta A navrhuje soustředit veškerou občanskou vybavenost (OV) do severního 

sektoru řešeného území v návaznosti na stávající zastavěné území. Konkrétně jsou zde 

navrženy plochy pro možnou budoucí realizaci mateřské školy, základní školy, kulturního 

domu, domova důchodců, azylového domu a supermarketu. Tato občanská vybavenost by 

sloužila nejen obyvatelům z blízkého okolí, ale také obyvatelům celé Lysé nad Labem a 

přidružených sídel.  

V posledních desetiletích pozorujeme významný nárůst automobilové dopravy a je 

běžné, že v domácnostech jsou využívána dvě motorová vozidla. V případě realizace výše 

zmíněné občanské vybavenosti lze očekávat nárůst automobilové dopravy, směřující ve 

špičkách do školy a školky, v průběhu dne především do supermarketu, o víkendech 

a večerech do kulturního centra. Z tohoto důvodu je volena lokalizace ploch občanské 

vybavenosti tak, aby cesta k nim probíhala primárně mimo navrhovaná obytná území. 

Koncepce napojení řešeného území na dopravní infrastrukturu, je popsána níže v podkapitole 

Dopravní infrastruktura. 
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Rozvoj další občanské vybavenosti umožňují také plochy smíšené obytné a plochy 

bydlení v bytových domech. Plocha smíšená obytná je vymezena v severní části řešeného 

území. Od výrobních hal je na severní straně oddělena plochou izolační zeleně o šířce 40 – 

75 m. Na této ploše je možné realizovat stavby, kde bude občanská vybavenost umístěna v 1. 

nadzemním podlaží. Druhé a třetí nadzemní podlaží je vyhrazeno pro bydlení. Domy na této 

ploše budou umístěny u návrhové komunikace a zahrady k nim přilehlé budou směřovat na 

sever. 

Rozvoj občanské vybavenosti je umožněn také v rámci ploch bydlení v bytových 

domech. Ty mají v regulativech stanoveno, že 30 % z celkové zastavěné plochy domů bude 

vyhrazeno pro realizaci občanské vybavenosti v 1. nadzemním podlaží. Mohou zde vzniknout 

obchody, kanceláře, ordinace lékařů apod. 

Občanskou vybavenost zaměřenou na sport je možné realizovat na plochách veřejných 

prostranství veřejné zeleně. Zde je možno realizovat nejrůznější venkovní sportoviště (např. 

dětské hřiště, víceúčelové hřiště, pumptrack, venkovní posilovna).   

Všechny plochy, na kterých je možné realizovat občanskou vybavenost, na sebe 

bezprostředně navazují a vzniká zde nové centrum obchodu, služeb, vzdělávání a kultury. 

Všechny tyto funkce se mohou vzájemně podporovat a iniciovat postupný rozvoj komerční 

občanské vybavenosti v řešeném území. 

 

BYDLENÍ 

Varianta A vymezuje tři druhy ploch bydlení: 

- plochy bydlení v bytových domech, 

- plochy bydlení v řadových domech, 

- plochy bydlení individuální v rodinných domech. 

 

Plochy bydlení v bytových domech jsou navrženy v severním sektoru řešeného území 

(BD1, BD2, BD3). Na těchto plochách je možné realizovat bytové domy se čtyřmi nadzemními 

podlažími. V bytových domech je vyhrazeno 30 % prostor v prvním nadzemním podlaží pro 

realizaci občanského vybavení. Mohou zde vzniknout obchody, kanceláře, ordinace lékařů 

apod. 

Podmínky prostorového uspořádání připouštějí podíl zastavěných ploch bytovými domy 

max. 20 %. Zbytek budou tvořit plochy zeleně, veřejných prostranství, nezbytné dopravní a 

technické infrastruktury. Parkování pro rezidenty bude realizováno výhradně pod bytovými 

domy v podzemních podlažích. Parkování na povrchu bude vyhrazeno pouze pro návštěvy 

bytů a služeb. Z výše uvedeného je zřejmé, že na plochách bydlení v bytových domech budou 
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převažovat plochy zeleně a plochy veřejných prostranství. Domy v jižní části ploch bydlení 

v bytových domech záměrně sousedí s navrženým parkem a budou nabízet výhledy do zeleně. 

Stanovení podílu pouze 20 % zastavěných ploch vychází z předpokladu, že navržený park 

nebude striktně oddělen od ploch bydlení v bytových domech, jak je zakresleno v grafické části 

dokumentace, ale tyto dvě plochy se budou vzájemně prolínat a park bude prostupovat 

veřejnými prostory mezi bytovými domy. Tím vzniká velice atraktivní lokalita bydlení 

v bytových domech v zeleni. Tyto plochy bydlení bytových domů spolu s plochami občanského 

vybavení budou představovat nové centrum městské čtvrti Nová Litol. 

Varianta A navrhuje také plochy bydlení v řadových domech, které jsou situovány jiho-

západně pod parkem. Na plochách BR1 a BR2 je možné postavit 110 řadových domů. Část 

řadových domů bude mít vstup ze zahrad přímo do parku. Řadové domy budou mít max. výšku 

dvě nadzemní podlaží. 

Plochy bydlení individuální v rodinných domech  jsou vymezeny v jižním sektoru 

řešeného území a také v severo-východním sektoru řešeného území. 

V severo-východním sektoru řešeného území je navrženo dokončení ulic Havlínova 

a Fuksova směrem na východ prostřednictvím individuálních rodinných domů. 

V jižní části řešeného území jsou navrženy nové ulice, které obslouží jednotlivé stavební 

pozemky. Většina ulic má na jedné straně navrženo stromořadí. Orientační výměry stavebních 

pozemků jsou patrné z Hlavního výkresu. Převážná většina pozemků je orientována svou delší 

stranou ve směru jih-sever.  

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, VEŘEJNÁ ZELEŇ, IZOLAČNÍ ZELEŇ 

Návrh varianty A vymezuje v centrální části rozsáhlý park o rozloze 12 ha, jako plochu 

veřejných prostranství a veřejné zeleně (ZV). Park má délku 710 m a průměrnou šířku 150 m. 

Na územní parku je povoleno realizovat venkovní hřiště pro nejrůznější sportovní aktivity. 

V parku budou dominovat travní plochy, stromy a keře. Dále je zde navržena rekreační vodní 

plocha a síť cyklostezek. Park fyzicky odděluje plochu pro výstavbu bytových domů a plochy 

pro výstavbu individuálních rodinných i řadových domů tak, aby byly parkem zastíněny 

pohledy z nejvyšších pater bytových domů na zahrady a do oken nedalekých řadových domů. 

Důležité plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně jsou umístěny ve většině 

navržených ulic. Jedná o 2 m široký pruh zeleně mezi komunikací a chodníkem. Tento pruh 

zeleně je určen především k výsadbě stromořadí, které významně esteticky pozvedne 

charakter všech nových ulic a během horkých letních dnů zlepší klima ulice. V této variantě je 

navrženo jednostranné stromořadí a z hlediska zeleně v ulicích je tato varianta nejúspornější. 

Ostatní varianty mají navrženo stromořadí po obou stranách ulice. 
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Územní studie ve variantě A navrhuje také tzv. plochy izolační zeleně. Ty jsou umístěny 

převážně po obvodu řešeného území za účelem eliminace různých negativních vlivů 

ovlivňujících řešené území. 

Na severní straně se nachází plochy izolační zeleně (ZI1) u areálu Kovona. Navržená zeleň 

o šířce 40 – 75 m eliminuje pohledy na masivní stavby skladů, světelné znečištění, hluk a 

prašnost. 

Ze stejných důvodů je navržena plocha izolační zeleně (ZI3) na východní straně řešeného 

území, kde se nachází překladiště automobilů a další výrobní a skladovací haly. Izolační zeleň 

je zde navržena v šířce cca 10 - 12 m. Zde prochází plochou izolační zeleně drobná vodoteč, 

která bude revitalizována. Vodoteč je v nevyhovujícím stavu a je značně znečištěná přepady 

z jednotné kanalizační stoky a odpadky. Před revitalizací toku je nutné zamezit vytékání 

odpadních vod přepadem z kanalizace. 

Na jižní straně řešeného území izolační zeleň opticky eliminuje pohledy na čistírnu 

odpadní vod. 

Na západní straně navazují na řešené území plochy orné půdy. Izolační zeleň o šířce 10 

m bude tvořit zelenou bariéru mezi plochami určenými k výstavbě a plochami polí. Izolační 

zeleň je zde navržena především ke snížení prašnosti z přilehlých polí za větrného počasí. 

Jižní část řešeného území, zhruba po úroveň čistírny odpadních vod, se nachází 

v záplavovém území stoleté vody řeky Labe. Z tohoto důvodu je zde ponecháno stávající 

využití území (plochy zemědělské) beze změny. 

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Návrh varianty A zpřístupňuje řešené území prostřednictvím páteřní komunikace 

vedoucí od severo-západu podél areálu Kovona, po západní straně řešeného území, dále na 

jihu podél překladiště aut. Páteřní komunikace spojující ulici Čechova a Mírová představují 

základní předpoklad pro možný budoucí rozvoj území. Stávající komunikace, které návrh 

částečně využívá, je třeba uvést do stavu vyhovujícímu platným dopravním normám. Územní 

studie navrhuje ve variantě A šířku veřejných prostranství pro páteřní komunikaci 13 m, při 

následujícím šířkovém uspořádání: 2 m chodník, 6 m komunikace pro motorová vozidla, 2 m 

veřejná zeleň, 3 m pěší a cyklostezka; resp. 14 m při západní hraně řešeného území, kde je 1 

m navíc přidán na cyklo/pěší stezku.  

Na severu povede páteřní komunikace pro motorová vozidla z řešeného území podél 

areálu Kovona, v trase stávající účelové komunikace, přes dva železniční přejezdy a bude se 

napojovat na ulici Čechova. V současné době se na přejezdech nachází pouze světelná a  

zvuková signalizace.  
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Jedná se o vytvoření další alternativy napojení místní části Litol na centrum města 

prostřednictvím komunikací s odpovídajícími parametry. V současné době zde existuje pouze 

jedna spojnice pro motorovou dopravu: most mezi ulicemi Jedličkova a Mírová. 

Na jihu povede páteřní komunikace pod překladištěm aut v trase stávající účelové 

komunikace až k ulicím Mírová a Dobrovského sady. 

Další napojení řešeného území na komunikace pro motorová vozidla je navrženo v ulici 

Na Zemské stezce. 

Řešené území bude tedy napojeno komunikacemi pro motorová vozidla na třech 

místech, na severo-západě (podél areálu Kovona), na severo-východě (přes ulici Na Zemské 

stezce) a na jiho-východě (podél překladiště automobilů).  

Návrh neuvažuje s napojením řešeného území na komunikace pro motorová vozidla na 

severo-východním cípu řešeného území v blízkosti ulic Fuksova a Dukelská. Zde v ulicích 

Dukelská, U Nové hospody a Nerudova nejsou vhodné parametry pro napojení řešeného 

území a dá se předpokládat, že by zde během ranních spiček vznikaly zácpy.  V tomto místě je 

navrženo pouze napojení pro pěší a cyklisty. 

Uvnitř řešeného území je navržena dopravní obslužnost všech stavebních pozemků. Ve 

většině ulic jsou navrženy obousměrné komunikace pro motorová vozidla o šířce 6 m, 

doplněné chodníky po obou stranách o šířkách 2 m a jedním pruhem veřejné zeleně pro 

výsadbu stromořadí o šířce 2 m. V kratších úsecích ulic není navržen pruh veřejné zeleně a ve 

dvou propojovacích ulicích je navržen pouze jednostranný chodník. 

Celé řešené území je propojeno systémem cyklostezek, které se napojují dvě stávající 

značené cyklostezky, na severo-východě na cyklostezku EV4 a na jiho-západě na cyklostezku 

č. 2, Labská. V současné době je zpracován předběžný projektový záměr, který řeší výstavbu 

cyklostezky Nymburk - Lysá nad Labem – Čelákovice podél řeky Labe. Připravovaná 

cyklostezka by měla procházet cca 100 m jižně od hranice řešeného území. Z důvodu 

předpokládaných větších intenzit provozu, je trasa cyklostezky vedoucí podél západního 

okraje řešeného území rozšířena na 4 m šířky. Ostatní cyklostezky v řešeném území mají šířku 

3 m a lze se na nich bezpečně pohybovat po celém řešeném území. Celková délka navržených 

cyklostezek uvnitř řešeného území je cca 5,5 km, tvořených několika okruhy. 

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Řešené území lze ve variantě A napojit na následující sítě technické infrastruktury. 
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Elektrická energie 

Územní studie navrhuje všechna nadzemní vedení elektrické energie v řešeném území 

uložit do země a trasovat je v prostoru navržených ulic. V okolí řešeného území se nachází 15 

trafostanic. V případě potřeby je možné vybudovat nové transformační stanice v rámci 

řešeného všude tam, kde  v přípustném využití zmíněna technická infrastruktura. Řešené 

území lze elektrifikovat. 

Dle energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění bude k síti el. energie 

připojen každý, kdo si o to požádá.  

V další fázi zpracování územního studie, v tzv. Návrhu územní studie Nová Litol, bude 

jedna vybraná varianta zaslána firmě ČEZ Distribuce a.s. s žádostí o vyjádření. 

 

Vodovod  

Řešené území lze napojit na vodovodní řady. Stávající vydatnost jímacích vrtů je větší, 

než je spotřeba vody ve městě Lysá nad Labem. 

Na území města se dále nachází vrty, které nejsou plně využity, nejbližší je např. v areálu 

firmy Kovona. Stávající vydatnost jímacích vrtů by měla pokrýt uvažovaný rozvoj v této 

variantě, bez nutnosti budování nových vrtů nebo navyšování odběrů u částečně 

využitých/nevyužitých vrtů. 

V další fázi zpracování územního studie, v tzv. Návrhu územní studie Nová Litol, bude 

jedna vybraná varianta zaslána firmě Stavokomplet s.r.o. s žádostí o vyjádření. 

Výpočet bilancí dle údajů firmy Stavokomplet s.r.o.: 

Stávající vydatnost jímacích vrtů v Lysé nad Labem:  

- cenoman 9 l/s, 

- kvarter 8 l/s. 

Stávající roční vydanost jímacích vrtů: 536 112 m3. 

Spotřeba vody v roce 2019: 414 237 m3. 

Spotřeba vody v roce 2018: 404 756 m3. 

Celková roční vydatnost – spotřeba v roce 2019 = rezerva 

                                                    536 112 – 404 756 = 131 356 m3 
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Kanalizace 

Řešené území bude napojeno novou oddílnou kanalizací, která bude svedena do čistírny 

odpadních vod, která se nachází v bezprostřední blízkosti řešeného území. Čistírna odpadních 

vod je nyní dimenzována na 15 000 ekvivalentních obyvatel.  V současné době je na čistírnu 

odpadních vod napojena Lysá nad Labem s 9 795 obyvateli a také obec Stratov s 625 obyvateli 

(celkem 10 420 obyvatel). Řešené území lze napojit na čistírnu odpadních vod. 

V další fázi zpracování územního studie, v tzv. Návrhu územní studie Nová Litol, bude 

jedna vybraná varianta zaslána firmě Stavokomplet s.r.o. s žádostí o vyjádření. 

 

Plynovod 

Řešené území lze napojit na plynovod. Na hranici řešeného území zasahuje vedení 

plynovodu na jiho-východě pod překladištěm automobilů a na severo-východě,  v ulicích Na 

Zemské stezce, Švermova, Havlínova a Fuksova. V Litoly výrazně převažuje středotlaký 

plynovod a ve výše zmíněných lokalitách je veden také středotlaký plynovod. 

V další fázi zpracování územního studie, v tzv. Návrhu územní studie Nová Litol, bude 

jedna vybraná varianta zaslána správci plynovodu s žádostí o vyjádření. 

 

STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO VYUŽITÍ PLOCH 

Součástí této dokumentace je také grafická část, kde jsou v Hlavním výkrese uvedeny 

plochy s různým funkčním využitím. Koncept územní studie Nová Litol stanovuje pro tyto 

plochy základní regulativa, která jsou uvedena v následujících tabulkách. Z regulativů je 

patrné, jak mohou být plochy v budoucnosti využity. 

PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH (BI) 

Hlavní využití rodinné domy 

Přípustné využití veřejná prostranství a veřejná zeleň 

 doplňkové stavby ke stavbě hlavní 

 stavby pro pěstování plodin 

 dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového 
uspořádání 

podíl zastavěných ploch na stavebním pozemku max. 35 % 

maximální výška zástavby rodinnými domy: 2 nadzemní podlaží s rovnou stře-
chou nebo 1 nadzemní podlaží a podkroví 

na každé stavební parcele budou vyhrazena alespoň dvě místa určená k parko-
vání osobních automobilů 
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PLOCHY BYDLENÍ V ŘADOVÝCH DOMECH (BR) 

Hlavní využití řadové domy 

Přípustné využití veřejná prostranství a veřejná zeleň 

 doplňkové stavby ke stavbě hlavní 

 stavby pro pěstování plodin 

 dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového 
uspořádání 

podíl zastavěných ploch na stavebním pozemku max. 50 % 

maximální výška zástavby řadovými domy 2 nadzemní podlaží 

na každé stavební parcele budou vyhrazena alespoň dvě místa určená k parko-
vání osobních automobilů 

 

 

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH (BH) 

Hlavní využití bytové domy 

Přípustné využití veřejná prostranství a veřejná zeleň 

 občanská vybavenost 

 dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového 
uspořádání 

podíl zastavěných ploch bytovými domy max. 20 % 

(nevztahuje se na veřejná prostranství a dopravní infrastrukturu) 

30 % ploch 1. nadzemních podlaží bude vyhrazeno pro občanskou vybavenost 

maximální výška zástavby bytovými domy 4 nadzemní podlaží 

parkování residentů v podzemních garážích bytových domů; parkování návštěv 
a zákazníků na povrchu 

 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO) 

Hlavní využití rodinné domy 

občanská vybavenost 

Přípustné využití veřejná prostranství a veřejná zeleň 

 doplňkové stavby ke stavbě hlavní 

 podnikání a služby 

 ubytování 

 stavby pro pěstování plodin 

 dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového 
uspořádání 

podíl zastavěných ploch na stavebním pozemku max. 40 % 

maximální výška zástavby 3 nadzemní podlaží 

občanská vybavenosti je povolena pouze v 1. nadzemním podlaží (není podmín-
kou: 1. nadzemní podlaží lze využít také pro bydlení) 

na každé stavební parcele budou vyhrazena alespoň dvě místa určená k parko-
vání osobních automobilů a alespoň dvě další parkovací místa v případě realizace 
občanské vybavenosti 
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (OV) 

Hlavní využití občanská vybavenost 

Přípustné využití sociální služby 

 maloobchod a stravování 

 školská zařízení 

 stavby a zařízení pro kulturu 

 stavby a zařízení veřejné správy 

 podnikání a služby 

ubytování 

technická a dopravní infrastruktura 

veřejná prostranství a veřejná zeleň 

Nepřípustné využití veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového 
uspořádání 

maximální výška zástavby 3 nadzemní podlaží 

 podíl zastavěných ploch na stavebním pozemku max. 40 % 

 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A VEŘEJNÉ ZELENĚ (ZV) 

Hlavní využití veřejná prostranství a veřejná zeleň 

Přípustné využití venkovní hřiště 

 dopravní infrastruktura  

 technická infrastruktura 

 vodní plochy 

 parkové úpravy 

 mobiliář 

Nepřípustné využití veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

PLOCHY IZOLAČNÍ ZELENĚ (ZI) 

Hlavní využití izolační zeleň 

Přípustné využití veřejná prostranství a veřejná zeleň 

 dopravní infrastruktura  

 technická infrastruktura 

 mobiliář 

Nepřípustné využití veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 
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VARIANTA B 

NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

Varianta B využívá cca 2/3 řešeného území a představuje variantu minimální. 

Územní studie ve variantě B navrhuje: 

- plochy občanského vybavení,  

- plochy smíšené obytné, 

- plochy bydlení v rodinných domech,  

- plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně pro realizaci přírodního parku. 

Odhad nárůstu počtu obyvatel: 451 obyvatel. 

- z toho v bytových domech: 0 obyvatel, 

- z toho v řadových domech: 0 obyvatel, 

- z toho v rodinných domech: 451 obyvatel. 

 

V rámci urbanistické koncepce je v této variantě kladen důraz na vytvoření nové městské 

čtvrti, která nabídne bydlení v rodinných domech v kvalitním přírodním prostředí s dobrou 

pěší dostupností občanské vybavenosti. Bydlení v řadových a v bytových domech tato 

varianta, na rozdíl od ostatních, nenavrhuje. Občanská vybavenost je situována, co nejblíže 

železniční stanici Lysá nad Labem (ve vzdálenosti 500 m) a v návaznosti na stávající zastavěné 

území. V rámci této varianty je navrženo nové místní centrum ve tvaru kruhu, které je tvořeno 

plochami občanského vybavení z jihu a plochami smíšenými obytnými ze severu. V tomto 

místním centru bude realizována veškerá občanská vybavenost.  

Na centrum na východě, na západě a na jihu navazují plochy bydlení v rodinných 

domech. 

V centrální a jižní části řešeného území jsou navrženy plochy veřejných prostranství a  

veřejné zeleně (ZV) určené pro realizaci přírodního parku s venkovními sportovišti. Park 

navazuje na nově vytvořené místní centrum, ze kterého je přístupný po cyklo/pěší stezce. Park 

je také dobře přístupný ze všech navržených ploch bydlení v rodinných domech po 

cyklostezkách nebo chodnících. 

Většina nových ulic je doplněna oboustranným stromořadím a celé území je propojeno 

sítí cyklostezek. 
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Podmínky prostorového uspořádání jednotlivých ploch dle jejich funkčního využití a  

dále podmínky, jaké stavby jsou na nich povoleny či zakázány jsou uvedeny na konci této 

kapitoly formou regulativů. 

Územním limitem ovlivňujícím rozvoj jižní části řešeného území je záplavové území 

stoleté vody řeky Labe. Záplavové území zasahuje od řeky Labe, zhruba po čistírnu odpadních 

vod. Proto v jižní části řešeného území není navrhována žádná výstavba.  

Návrh varianty B vychází především z geografické polohy řešeného území v návaznosti 

na místní část Litol, návaznosti na železniční stanici a také vychází z návaznosti na stávající 

dopravní infrastrukturu pro motorová vozidla. Dále návrh vychází z požadavku zadavatele, 

navrhnout alespoň jednu minimální variantu pouze s rodinnými domy a občanskou 

vybaveností. Z tohoto důvodu návrh ve variantě B nevyužívá celé řešené území, ale navrhuje 

pouze novou lokalitu, která vytváří podmínky pro realizaci kvalitního bydlení v rodinných 

domech se zahradou na okraji města Lysá nad Labem. 

Varianta B vymezuje plochy pro realizaci občanské vybavenosti, které nebudou sloužit 

jen nové městské čtvrti, ale také stávajícím obyvatelům Litole a Lysé nad Labem. 

 

VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH PLOCH  

Územní studie navrhuje v této variantě následující plochy: 

Označení 

plochy 
Navrhované funkční využití plochy 

Výměra  

[ha] 

BI1 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,94 

BI2 plochy bydlení individuální v rodinných domech 1,01 

BI3 plochy bydlení individuální v rodinných domech 3,32 

BI4 plochy bydlení individuální v rodinných domech 2,26 

BI5 plochy bydlení individuální v rodinných domech 1,53 

BI6 plochy bydlení individuální v rodinných domech 1,52 

BI7 plochy bydlení individuální v rodinných domech 1,73 

BI8 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,70 

BI9 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,66 

BI10 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,54 

BI11 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,53 

BI12 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,60 

BI13 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,65 

SO plochy smíšené obytné 1,23 

OV plochy občanského vybavení  

MŠ plochy občanského vybavení - Mateřská škola 0,63 

ZŠ plochy občanského vybavení – Základní škola 0,96 

SUPERMARKET plochy občanského vybavení – Supermarket 0,48 

KULTURNÍ DŮM plochy občanského vybavení – Kulturní dům 0,46 
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Označení 

plochy 
Navrhované funkční využití plochy 

Výměra  

[ha] 

DOMOV 

DŮCHODŮ 

A AZYLOVÝ 

DŮM 

plochy občanského vybavení – Domov důchodců a 
azylový dům 

0,53 

ZV1 plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně 0,17 

ZV2 plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně 4,86 

ZV3 plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně 13,49 

ZI1 plochy izolační zeleně 0,33 

ZI2 plochy izolační zeleně 0,53 

ZI3 plochy izolační zeleně 0,14 

ZI4 plochy izolační zeleně 0,12 

ZI5 plochy izolační zeleně 0,11 

ZI6 plochy izolační zeleně 0,35 

 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 

Současná občanská vybavenost místní části Litol je nedostatečná, stejně tak jsou na 

hraně kapacit důležitá zařízení občanské vybavenosti v celé Lysé nad Labem. Stávající 

občanská vybavenost je popsána v kapitole Stav, Občanská vybavenost na str. 19. 

Varianta B navrhuje soustředit veškerou občanskou vybavenost (OV) do severního 

sektoru řešeného území v blízkosti železniční stanice a v návaznosti na stávající zastavěné 

území. Konkrétně jsou zde navrženy plochy pro možnou budoucí realizaci mateřské školy, 

základní školy, kulturního domu, domova důchodců a supermarketu. Tato občanská 

vybavenost by sloužila nejen obyvatelům z blízkého okolí, ale také obyvatelům celé Lysé nad 

Labem a přidružených sídel.  

V posledních desetiletích pozorujeme významný nárůst automobilové dopravy a je 

běžné, že v domácnostech jsou využívána dvě motorová vozidla. V případě realizace výše 

zmíněné občanské vybavenosti lze očekávat nárůst automobilové dopravy, směřující ve 

špičkách do školy a školky, v průběhu dne především do supermarketu, o víkendech 

a večerech do kulturního centra. Ve variantě B jsou navrženy dva vstupy do území, na severo-

západě podél areálu firmy Kovona a na severo-východě ulicí Na Zemské stezkce. Koncepce 

napojení řešeného území na dopravní infrastrukturu, je popsána níže v podkapitole Dopravní 

infrastruktura. 

Rozvoj další občanské vybavenosti umožňují také plochy smíšené obytné. Plocha 

smíšená obytná je vymezena v severní části řešeného území a spolu s plochami občanského 

vybavení tvoří nové místní centrum. Od výrobních hal je plocha smíšená obytná na severní 

straně oddělena plochou izolační zeleně (ZI1) o šířce 40 – 75 m. Na této ploše je možné 

realizovat stavby, kde bude občanská vybavenost umístěna v 1. nadzemním podlaží. Druhé a 
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třetí nadzemní podlaží je vyhrazeno pro bydlení. Domy na této ploše budou umístěny u 

návrhové komunikace a zahrady k nim přilehlé budou směřovat na sever. 

Občanskou vybavenost zaměřenou na sport je možné realizovat na plochách veřejných 

prostranství a veřejné zeleně (ZV). Zde je možno realizovat nejrůznější venkovní sportoviště 

(např. dětské hřiště, víceúčelové hřiště, pumptrack, venkovní posilovna).   

 

BYDLENÍ 

Varianta B vymezuje jeden druh plochy bydlení: 

- plochy bydlení individuální v rodinných domech. 

 

Plochy bydlení individuální v rodinných domech nabízí budoucím obyvatelům bydlení se 

zahradou ve městě, které disponuje nadmístní občanskou vybaveností. Velmi dobrá pěší 

dostupnost železnice a vymezení ploch nové občanské vybavenosti  v severo-východním 

sektoru řešeného území vytvářejí vhodné výchozí podmínky pro realizaci kvalitního bydlení 

Varianta B navrhuje dokončení ulic Havlínova a Fuksova směrem na východ 

prostřednictvím individuálních rodinných domů. 

Ostatní plochy bydlení jsou přístupné z nově navržených ulic, které mají oboustranný 

chodník lemovaný a obě strany komunikace jsou lemovány stromořadím.  

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, VEŘEJNÁ ZELEŇ, IZOLAČNÍ ZELEŇ 

Návrh varianty B vymezuje plochu veřejných prostranství a veřejné zeleně (ZV1) o 

rozloze 1730 m2 v severní části řešeného území. Jedná se o nové místní centrum, kolem 

kterého jsou vymezeny plochy pro realizaci občanské vybavenosti. 

Návrh varianty B vymezuje v centrální a jižní části rozsáhlý park o rozloze 18,35 ha, jako 

plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně (ZV2 a ZV3). Park na ploše ZV2 má délku cca 

350 m a šířku cca 140 m, na ploše ZV3 má park délku cca 650 m a šířku cca 200 m. Na územní 

parku, na ploše ZV3, je povoleno realizovat venkovní hřiště pro nejrůznější sportovní aktivity. 

V parku budou dominovat travní plochy, stromy a keře. Dále je zde navržena rekreační vodní 

plocha a síť cyklostezek. Park fyzicky odděluje plochy pro výstavbu individuálních rodinných 

domů a plochy zemědělské – ornou půdu. 

Důležité plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně jsou umístěny ve většině 

navržených ulic. Jedná o 2 m široký pruh zeleně mezi komunikací a chodníkem. Tento pruh 

zeleně je určen především k výsadbě stromořadí, které významně esteticky pozvedne 

charakter všech nových ulic a během horkých letní dnů zlepší klima ulice. V této variantě je 
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navržen oboustranný pruh zeleně, tzn. že jsou vytvořeny podmínky pro realizaci stromořadí, 

které budou lemovat obě strany komunikací pro motorová vozidla. 

Územní studie ve variantě B navrhuje také tzv. plochy izolační zeleně. Ty jsou umístěny 

převážně po obvodu řešeného území za účelem eliminace různých negativních vlivů 

ovlivňujících řešené území. 

Na severní straně se nachází plochy izolační zeleně (ZI1) u areálu Kovona. Navržená zeleň 

o šířce cca 65 m eliminuje pohledy na masivní stavby skladů, světelné znečištění, hluk 

a  prašnost. 

Ze stejných důvodů je navržena plocha izolační zeleně (ZI6) na východní straně řešeného 

území, kde se nachází další výrobní a skladovací haly. Izolační zeleň je zde navržena v šířce cca 

10 - 12 m. Zde prochází plochou izolační zeleně a dále na jih plochou ZV3 drobná vodoteč, 

která bude revitalizována. Vodoteč je v nevyhovujícím stavu a je značně znečištěná přepady 

z jednotné kanalizační stoky a odpadky. Před revitalizací toku je nutné zamezit vytékání 

odpadních vod přepadem z kanalizace. 

Na západní straně navazují na řešené území plochy orné půdy. Izolační zeleň (ZI2) o šířce 

10 m bude tvořit zelenou bariéru mezi plochami určenými k výstavbě a plochami polí. Izolační 

zeleň je zde navržena především ke snížení prašnosti z přilehlých polí za větrného počasí. 

Jižní část řešeného území, zhruba po úroveň čistírny odpadních vod, se nachází 

v záplavovém území stoleté vody řeky Labe. Z tohoto důvodu je zde ponecháno stávající 

využití území (plochy zemědělské) beze změny. 

  

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Návrh varianty B zpřístupňuje řešené území prostřednictvím nové komunikace vedoucí 

od severo-západu podél areálu Kovona a prostřednictvím stávající komunikace v ulici Na 

Zemské stezce. Stávající komunikace podél areálu Kovona, kterou návrh částečně využívá, je 

třeba uvést do stavu vyhovujícímu platným dopravním normám. Územní studie navrhuje 

komunikaci rozšířit. Na severu povede rozšířená komunikace pro motorová vozidla z řešeného 

území podél areálu Kovona, v trase stávající účelové komunikace, přes dva železniční přejezdy 

a bude se napojovat na ulici Čechova. V současné době se na přejezdech nachází pouze 

světelná a  zvuková signalizace.  

Jedná se o vytvoření další alternativy napojení místní části Litol na centrum města. 

V současné době zde existuje pouze jedna spojnice pro motorovou dopravu: most mezi 

ulicemi Jedličkova a Mírová. 

Řešené území bude napojeno komunikacemi pro motorová vozidla na dvou místech, na 

severo-západě (podél areálu Kovona) a na severo-východě (přes ulici Na Zemské stezce).  
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Návrh neuvažuje s napojením řešeného území na komunikace pro motorová vozidla na 

severo-východním cípu řešeného území v blízkosti ulic Fuksova a Dukelská. Zde v ulicích 

Dukelská, U Nové hospody a Nerudova nejsou vhodné parametry pro napojení řešeného 

území. V tomto místě je navrženo pouze napojení pro pěší a cyklisty. 

Uvnitř řešeného území je navržena dopravní obslužnost všech stavebních pozemků. Ve 

většině ulic jsou navrženy obousměrné komunikace pro motorová vozidla o šířce 6 m, 

doplněné chodníky po obou stranách o šířkách 2 m a dvěma pruhy veřejné zeleně pro výsadbu 

stromořadí o šířce 2 m. Pouze krátké prodloužení ulic Havlínova a Fuksova je navrženo bez 

pruhů veřejné zeleně a respektuje stávající charakter již zrealizovaných ulic.  

Celé řešené území je propojeno systémem cyklostezek, které se napojují dvě stávající 

značené cyklostezky, na severo-východě na cyklostezku EV4 a na jiho-západě na cyklostezku 

č. 2, Labská. V současné době je zpracován předběžný projektový záměr, který řeší výstavbu 

cyklostezky Nymburk - Lysá nad Labem – Čelákovice podél řeky Labe. Připravovaná 

cyklostezka by měla procházet cca 100 m jižně od hranice řešeného území. Z důvodu 

předpokládaných větších intenzit provozu, je trasa cyklostezky vedoucí podél západního 

okraje řešené území rozšířena na 4 m šířky. Ostatní cyklostezky v řešeném území mají šířku 3 

m a lze se na nich bezpečně pohybovat po celém řešeném území. Celková délka navržených 

cyklostezek uvnitř řešeného území je cca 4,7 km, tvořených několika okruhy. 

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Řešené území lze ve variantě B připojit na následující sítě technické infrastruktury. 

 

Elektrická energie 

Územní studie navrhuje všechna nadzemní vedení elektrické energie v řešeném území 

uložit do země a trasovat je v prostoru navržených ulic. V okolí řešeného území se nachází 15 

trafostanic. V případě potřeby je možné vybudovat nové transformační stanice v rámci 

řešeného všude tam, kde  v přípustném využití zmíněna technická infrastruktura. Řešené 

území lze elektrifikovat. 

Dle energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění bude k síti el. energie 

připojen každý, kdo si o to požádá.  

V další fázi zpracování územního studie, v tzv. Návrhu územní studie Nová Litol, bude 

jedna vybraná varianta zaslána firmě ČEZ Distribuce a.s. s žádostí o vyjádření. 
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Vodovod  

Řešené území lze napojit na vodovodní řady. Stávající vydatnost jímacích vrtů je větší, 

než je spotřeba vody ve městě Lysá nad Labem. 

Na území města se dále nachází vrty, které nejsou plně využity, nejbližší je např. v areálu 

firmy Kovona. Stávající vydatnost jímacích vrtů by měla pokrýt uvažovaný rozvoj v této 

variantě, bez nutnosti budování nových vrtů nebo navyšování odběrů u částečně 

využitých/nevyužitých vrtů. 

V další fázi zpracování územního studie, v tzv. Návrhu územní studie Nová Litol, bude 

jedna vybraná varianta zaslána firmě Stavokomplet s.r.o. s žádostí o vyjádření. 

Výpočet bilancí dle údajů firmy Stavokomplet s.r.o.: 

Stávající vydatnost jímacích vrtů v Lysé nad Labem:  

- cenoman 9 l/s, 

- kvarter 8 l/s. 

Stávající roční vydanost jímacích vrtů: 536 112 m3. 

Spotřeba vody v roce 2019: 414 237 m3. 

Spotřeba vody v roce 2018: 404 756 m3. 

Celková roční vydatnost – spotřeba v roce 2019 = rezerva 

                                                    536 112 – 404 756 = 131 356 m3 

 

Kanalizace 

Řešené území bude napojeno novou oddílnou kanalizací, která bude svedena do čistírny 

odpadních vod, která se nachází v bezprostřední blízkosti řešeného území. V současné době 

má Lysá nad Labem 9 795 obyvatel. Čistírna odpadních vod je nyní dimenzována na 15 000 

ekvivalentních obyvatel. Řešené území lze napojit na čistírnu odpadních vod. 

V další fázi zpracování územního studie, v tzv. Návrhu územní studie Nová Litol, bude 

jedna vybraná varianta zaslána firmě Stavokomplet s.r.o. s žádostí o vyjádření. 

 

Plynovod 

Řešené území lze napojit na plynovod. Na hranici řešeného území zasahuje vedení 

plynovodu na jiho-východě pod překladištěm automobilů a na severo-východě,  v ulicích Na 

Zemské stezce, Švermova, Havlínova a Fuksova. V Litoly výrazně převažuje středotlaký 

plynovod a ve výše zmíněných lokalitách je veden také středotlaký plynovod. 
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V další fázi zpracování územního studie, v tzv. Návrhu územní studie Nová Litol, bude 

jedna vybraná varianta zaslána správci plynovodu s žádostí o vyjádření. 

 

STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO VYUŽITÍ PLOCH 

Součástí této dokumentace je také grafická část, kde jsou v Hlavním výkrese uvedeny 

plochy s různým funkčním využitím. Koncept územní studie Nová Litol stanovuje pro tyto 

plochy základní regulativa, která jsou uvedena v následujících tabulkách. Z regulativů je 

patrné, jak mohou být plochy v budoucnosti využity. 

 

PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH (BI) 

Hlavní využití rodinné domy 

Přípustné využití veřejná prostranství a veřejná zeleň 

 doplňkové stavby ke stavbě hlavní 

 stavby pro pěstování plodin 

 dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového 
uspořádání 

podíl zastavěných ploch na stavebním pozemku max. 35 % 

maximální výška zástavby rodinnými domy: 2 nadzemní podlaží s rovnou stře-
chou nebo 1 nadzemní podlaží a podkroví 

na každé stavební parcele budou vyhrazena alespoň dvě místa určená k parko-
vání osobních automobilů 

 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO) 

Hlavní využití rodinné domy 

občanská vybavenost 

Přípustné využití veřejná prostranství a veřejná zeleň 

 doplňkové stavby ke stavbě hlavní 

 podnikání a služby 

 ubytování 

 stavby pro pěstování plodin 

 dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového 
uspořádání 

podíl zastavěných ploch na stavebním pozemku max. 40 % 

maximální výška zástavby 3 nadzemní podlaží 

občanská vybavenosti je povolena pouze v 1. nadzemním podlaží (není podmín-
kou: 1. nadzemní podlaží lze využít také pro bydlení) 

na každé stavební parcele budou vyhrazena alespoň dvě místa určená k parko-
vání osobních automobilů a alespoň dvě další parkovací místa v případě realizace 
občanské vybavenosti 
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (OV) 

Hlavní využití občanská vybavenost 

Přípustné využití sociální služby 

 maloobchod a stravování 

 školská zařízení 

 stavby a zařízení pro kulturu 

 stavby a zařízení veřejné správy 

 podnikání a služby 

ubytování 

technická a dopravní infrastruktura 

veřejná prostranství a veřejná zeleň 

Nepřípustné využití veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným 

Podmínky prostorového 
uspořádání 

maximální výška zástavby 3 nadzemní podlaží 

 podíl zastavěných ploch na stavebním pozemku max. 40 % 

 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A VEŘEJNÉ ZELENĚ (ZV) 

Hlavní využití veřejná prostranství a veřejná zeleň 

Přípustné využití venkovní hřiště pouze na ploše ZV3 

 dopravní infrastruktura  

 technická infrastruktura 

 vodní plochy 

 parkové úpravy 

 mobiliář 

Nepřípustné využití veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

PLOCHY IZOLAČNÍ ZELENĚ (ZI) 

Hlavní využití izolační zeleň 

Přípustné využití veřejná prostranství a veřejná zeleň 

 dopravní infrastruktura  

 technická infrastruktura 

 mobiliář 

Nepřípustné využití veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 
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VARIANTA C 

NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

Varianta C využívá celé řešené území o rozloze 73 ha, vymezené v Zadání územní studie 

Nová Litol a navíc navrhuje změnu funkčního využití překladiště automobilů na východě a dále 

vymezuje plochy rekreace hromadné – přírodní koupaliště na jihu mezi řešeným územím a 

řekou Labe.  Tato varianta navrhuje největší územní rozvoj. 

Územní studie ve variantě C navrhuje: 

- plochy občanského vybavení,  

- plochy smíšené obytné,  

- plochy bydlení v bytových domech,  

- plochy bydlení v řadových domech,  

- plochy bydlení v rodinných domech, 

- plochy rekreace hromadné – přírodní koupaliště, 

- plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně pro realizaci přírodního parku 

v centrální části řešeného území. 

Odhad nárůstu počtu obyvatel: 2 508 obyvatel. 

- z toho v bytových domech: 1 648 obyvatel, 

- z toho v řadových domech: 335 obyvatel, 

- z toho v rodinných domech: 525 obyvatel. 

 

Urbanistická koncepce varianty C vychází z předpokladu, že stávající překladiště 

automobilů není v současné době vhodně umístěno. Rozsáhlé překladiště automobilů o 

rozloze téměř 9 ha se nachází v centrální a jižní části Litole, v přímé návaznosti na plochy 

bydlení. Po realizaci zástavby v rámci území řešeného touto územní studií, by se překladiště 

nacházelo v samém centru zastavěného území. Z urbanistického hlediska by bylo daleko 

vhodnější stávající překladiště automobilů využít především pro umístění občanské 

vybavenosti, která by byla dobře dostupná z větší části Litole i Nové Litole. Překladiště 

automobilů by bylo vhodné přesunout na jiné, odlehlejší místo, než je centrální část Litole 

a nyní řešené lokality Nová Litol. 

Územní studie ve variantě C představuje dlouhodobou vizi rozvoje Litole i Nové Litole, 

která neakceptuje nevhodně umístěné rozsáhlé překladiště automobilů přímo v centru dvou 

městských částí a navrhuje vhodnější využití tohoto prostoru: nové místní centrum sídla. 
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Územní studie v rámci varianty C dále navrhuje využít území, jižně od překladiště aut 

směrem k řece Labe, pro realizaci přírodního koupaliště. Územní studie zde navrhuje plochu 

rekreace hromadné – přírodního koupaliště. Tato plocha by propojovala rozsáhlý park (ZV) 

v jižní části řešeného území s připravovaným přístavištěm u řeky Labe. Samotná realizace 

přírodního koupaliště by měla pozitivní vliv na provoz přístaviště. Lidé, kteří by na koupališti 

trávili volný čas, by mohli využít i přístaviště a naopak. Propojení funkce přístaviště a funkce 

hromadné rekreace se zde může vzájemně vhodně doplňovat.  

V rámci urbanistické koncepce je v této variantě kladen důraz na vytvoření nové městské 

části, která nabídne bydlení v kvalitním přírodním prostředí s dobrou pěší dostupností 

občanské vybavenosti.  

Územní studie vymezuje plochy bydlení v bytových domech (BD1, BD2) v blízkosti 

železniční stanice Lysá nad Labem (ve vzdálenosti 500 m) v návaznosti na stávající zastavěné 

území. Další plochy bydlení jsou navrženy v návaznosti na nově vytvořené centrum v místě 

stávajícího překladiště automobilů (BD3). Zde v rámci ploch občanského vybavení a ploch 

bydlení v bytových domech zde vznikne nové lokální městské centrum obchodů, služeb a 

bydlení. Plochy bydlení v bytových domech budou tvořeny z 80 % veřejnými prostranstvími a 

zelení. Tyto plochy budou přirozeně navazovat na rozsáhlý přírodní park v centrální a jižní části 

řešeného území a zeleň bude v obou plochách dominantním prvkem. V jižní části území jsou 

umístěny plochy bydlení v řadových domech a také plochy bydlení v rodinných domech. 

Většina nových ulic je doplněna oboustranným stromořadím a celé území je propojeno sítí 

cyklostezek. 

Podmínky prostorového uspořádání jednotlivých ploch dle jejich funkčního využití a  

dále podmínky, jaké stavby jsou na nich povoleny či zakázány jsou uvedeny na konci této 

kapitoly formou regulativů. 

Nepřekročitelným územním limitem ovlivňujícím rozvoj jižní části řešeného území je 

záplavové území stoleté vody řeky Labe. Záplavové území zasahuje od řeky Labe, zhruba po 

čistírnu odpadních vod. Proto v jižní části řešeného území není navrhována žádná výstavba. 

Plocha rekreace hromadné – přírodního koupaliště (RH) musí být realizována tak, aby 

v případě povodní nezhoršila odtokové poměry, protože se také nachází v záplavovém území 

stoleté vody. 

Návrh varianty C vychází především z geografické polohy řešeného území v návaznosti 

na místní část Litol, návaznosti na železniční stanici a také na stávající dopravní infrastrukturu 

pro motorová vozidla. 

Významný nárůst počtu obyvatel vyžaduje vytvoření podmínek pro dobré dopravní 

napojení prostřednictvím komunikací pro motorová vozidla a dále vymezením ploch pro 

realizaci občanské vybavenosti, které nebudou sloužit jen nové městské čtvrti, ale také 

stávajícím obyvatelům Litole a Lysé nad Labem. 
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VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH PLOCH  

Územní studie navrhuje v této variantě následující plochy: 

Označení 

plochy 
Navrhované funkční využití plochy 

Výměra  

[ha] 

BD1 plochy bydlení v bytových domech 9,90 

BD2 plochy bydlení v bytových domech 1,92 

BD3 plochy bydlení v bytových domech 4,99 

BR1 plochy bydlení v řadových domech 1,88 

BR2 plochy bydlení v řadových domech 1,81 

BI1 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,94 

BI2 plochy bydlení individuální v rodinných domech 1,01 

BI3 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,95 

BI4 plochy bydlení individuální v rodinných domech 1,94 

BI5 plochy bydlení individuální v rodinných domech 3,08 

BI6 plochy bydlení individuální v rodinných domech 2,39 

BI7 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,88 

BI8 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,97 

BI9 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,80 

BI10 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,74 

BI11 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,61 

BI12 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,88 

BI13 plochy bydlení individuální v rodinných domech 1,46 

BI14 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,88 

BI15 plochy bydlení individuální v rodinných domech 1,58 

SO plochy smíšené obytné 2,05 

OV plochy občanského vybavení 4,07 

ZV plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně 1,51 

 ZI1 plochy izolační zeleně 2,40 

ZI2 plochy izolační zeleně 0,92 

ZI3 plochy izolační zeleně 0,21 

ZI4 plochy izolační zeleně 0,79 

ZI5 plochy izolační zeleně 0,18 

ZI6 plochy izolační zeleně 1,02 

RH plochy rekreace hromadné – přírodní 
koupaliště 

9,51 

 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 

Současná občanská vybavenost místní části Litol je nedostatečná, stejně tak jsou na 

hraně kapacit důležitá zařízení občanské vybavenosti v celé Lysé nad Labem. Stávající 

občanská vybavenost je popsána v kapitole Stav, Občanská vybavenost na str. 19. 
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Varianta C navrhuje soustředit občanskou vybavenost (OV) do prostoru stávajícího 

překladiště automobilů, kde bude umožněna realizace mateřské školy, základní školy, 

kulturního domu, domova důchodců, azylového domu a supermarketu. Tato občanská 

vybavenost by sloužila nejen obyvatelům Litole, ale také obyvatelům celé Lysé nad Labem 

a přidružených sídel. Dopravní napojení plochy OV je navrženo z ulice Mírová. 

Rozvoj další občanské vybavenosti umožňuje plocha bydlení v bytových domech 

s označením BD3, která je vymezena také v areálu překladiště automobilů v návaznosti na 

plochu občanské vybavenosti. Na ploše BD3 je 30 % z celkové zastavěné plochy bytových 

domů vyhrazeno pro realizaci občanské vybavenosti v 1. nadzemním podlaží. Mohou zde 

vzniknout obchody, kanceláře, ordinace lékařů apod. Stávající překladiště automobilů by se 

v rámci této varianty stalo novým místním centrem. 

Další rozvoj občanské vybavenosti je možné realizovat v rámci plochy smíšené obytné 

(SO) v severní části řešeného území. Na této ploše je možné realizovat stavby, kde bude 

občanská vybavenost umístěna v 1. nadzemním podlaží. Druhé a třetí nadzemní podlaží je 

vyhrazeno pro bydlení. Domy na této ploše budou umístěny u návrhové komunikace a zahrady 

k nim přilehlé budou směřovat na sever. Od výrobních hal je plocha smíšená obytná (SO) na 

severní straně oddělena plochou izolační zeleně (ZI1). Plocha smíšená obytná sousedí 

s plochami BD1 a BD2 pro výstavbu bytových domů bez občanské vybavenosti v této variantě 

C. 

Občanskou vybavenost zaměřenou na sport je možné realizovat na plochách veřejných 

prostranství veřejné zeleně (ZV). Zde je možno realizovat nejrůznější venkovní sportoviště 

(např. dětské hřiště, víceúčelové hřiště, pumptrack, venkovní posilovna).   

 

BYDLENÍ 

Varianta C vymezuje tři druhy ploch bydlení: 

- plochy bydlení v bytových domech, 

- plochy bydlení v řadových domech, 

- plochy bydlení individuální v rodinných domech. 

 

Plochy bydlení v bytových domech jsou navrženy v severním sektoru řešeného území 

(BD1, BD2) a v areálu stávajícího překladiště automobilů (BD3).  

Na těchto plochách je možné realizovat bytové domy se čtyřmi nadzemními podlažími. 

V bytových domech na ploše BD3 je vyhrazeno 30 % prostor v prvním nadzemním podlaží pro 

realizaci občanského vybavení. Mohou zde vzniknout obchody, kanceláře, ordinace lékařů 
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apod. Na plochách BD1 a BD2 bude v této variantě ve všech nadzemních podlažích pouze 

bydlení. 

Podmínky prostorového uspořádání připouštějí podíl zastavěných ploch bytovými domy 

max. 20 %. Zbytek budou tvořit plochy zeleně, veřejných prostranství, nezbytné dopravní 

a technické infrastruktury. Parkování pro rezidenty bude realizováno výhradně pod bytovými 

domy v podzemních podlažích. Parkování na povrchu bude vyhrazeno pouze pro návštěvy 

bytů a služeb. Z výše uvedeného je zřejmé, že na plochách bydlení v bytových domech budou 

převažovat plochy zeleně a plochy veřejných prostranství. Plochy bydlení v bytových domech 

BD2 a BD3 záměrně sousedí s navrženým parkem a budou nabízet výhledy do zeleně. 

Stanovení podílu pouze 20 % zastavěných ploch vychází z předpokladu, že navržený park 

nebude striktně oddělen od ploch bydlení v bytových domech, jak je zakresleno v grafické části 

dokumentace, ale tyto dvě plochy se budou vzájemně prolínat a park bude prostupovat 

veřejnými prostory mezi bytovými domy. Tím vznikají velice atraktivní lokality bydlení 

v bytových domech v zeleni. Plocha bydlení v bytových domech (BD3) spolu s plochami 

občanského vybavení (OV) budou představovat nové centrum lokality. 

Varianta C navrhuje také plochy bydlení v řadových domech, které jsou situovány jižně 

od  parku (ZV). Na plochách BR1 a BR2 je možné postavit 122 řadových domů. Polovina 

řadových domů bude mít vstup ze zahrad přímo do parku. Řadové domy budou mít max. výšku 

dvě nadzemní podlaží. 

Plochy bydlení individuální v rodinných domech jsou vymezeny v jižním sektoru 

řešeného území a také v severo-východním sektoru řešeného území. 

V severo-východním sektoru řešeného území je navrženo dokončení ulic Havlínova 

a Fuksova směrem na východ prostřednictvím individuálních rodinných domů. 

V jižní části řešeného území jsou navrženy nové ulice, které obslouží jednotlivé stavební 

pozemky. Většina ulic má navrženo oboustranné stromořadí. Orientační výměry stavebních 

pozemků jsou patrné z Hlavního výkresu. Převážná většina pozemků je orientována svou delší 

stranou ve směru jih-sever.  

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, VEŘEJNÁ ZELEŇ, IZOLAČNÍ ZELEŇ 

Návrh varianty C vymezuje v centrální části rozsáhlý přírodní park o rozloze 15 ha, jako 

plochu veřejných prostranství a veřejné zeleně (ZV). Park prochází centrální částí řešeného 

území ve směru východ-západ a dále po východní hranici směřuje směrem na jih, kde navazuje 

na plochu rekreace hromadné – přírodního koupaliště (RH). Park má délku 1125 m a šířku 80 m 

- 320 m. Na územní parku je povoleno realizovat venkovní hřiště pro nejrůznější sportovní 

aktivity. V parku budou dominovat travní plochy, stromy a keře. Dále je zde navržena vodní 

plocha a síť cyklostezek. Park fyzicky odděluje plochu pro výstavbu bytových domů a plochy 
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pro výstavbu řadových domů tak, aby byly parkem zastíněny pohledy z nejvyšších pater 

bytových domů na zahrady a do oken nedalekých řadových domů. 

Důležité plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně jsou umístěny ve většině 

navržených ulic. Jedná se o 2 m široký pruh zeleně mezi komunikací a chodníkem. Tento pruh 

zeleně je určen především k výsadbě stromořadí, které významně esteticky pozvedne 

charakter všech nových ulic a během horkých letních dnů zlepší klima ulice. V této variantě je 

navrženo jednostranné stromořadí mezi plochami bydlení v bytových domech (BD1, BD2) 

a oboustranné stromořadí u nových ulic mezi plochami bydlení v řadových domech a většinou 

ploch bydlení v rodinných domech.  

Územní studie ve variantě C navrhuje také tzv. plochy izolační zeleně. Ty jsou umístěny 

převážně po obvodu řešeného území za účelem eliminace různých negativních vlivů 

ovlivňujících řešené území. 

Na severní straně se nachází plochy izolační zeleně (ZI1) u areálu Kovona. Navržená zeleň 

o šířce 40 – 75 m eliminuje pohledy na masivní stavby skladů, světelné znečištění, hluk 

a prašnost. 

Plocha izolační zeleně (ZI4) je vymezena na východní straně řešeného území, kde se 

nachází překladiště automobilů a další výrobní a skladovací haly. Izolační zeleň je zde navržena 

v šířce cca 10 - 12 m. Zde prochází plochou izolační zeleně drobná vodoteč, která bude 

revitalizována. Vodoteč je v nevyhovujícím stavu a je značně znečištěná přepady z jednotné 

kanalizační stoky a odpadky. Před revitalizací toku je nutné zamezit vytékání odpadních vod 

přepadem z kanalizace. 

Na jižní straně řešeného území izolační zeleň (ZI6) opticky eliminuje pohledy na čistírnu 

odpadní vod. 

Na západní straně navazují na řešené území plochy orné půdy. Izolační zeleň (ZI2) o šířce 

10 m bude tvořit zelenou bariéru mezi plochami určenými k výstavbě a plochami polí. Izolační 

zeleň je zde navržena především ke snížení prašnosti z přilehlých polí za větrného počasí. 

Izolační zeleň (ZI3) odděluje zelenou bariérou plochy bydlení v bytových domech a 

plochy bydlení individuální v rodinných domech. 

Izolační zeleň (ZI5) odděluje zelenou bariérou plochy bydlení v bytových domech a 

plochy občanského vybavení od kubistické vily Michaela Beniese. 

 

PLOCHY REKREACE 

Varianta C navrhuje plochu rekreace hromadné – přírodního koupaliště (RH), jiho-

východně od řešeného území. Návrh této plochy umožní realizaci přírodního koupaliště, které 

bude sloužit k rekreaci obyvatel celé Lysé nad Labem. Plocha rekreace propojuje rozsáhlý park 

(ZV) a právě připravované přístaviště u řeky Labe. Samotná realizace přírodního koupaliště by 



51 

 

měla pozitivní vliv na provoz přístaviště. Lidé, kteří by na koupališti trávili volný čas, by mohli 

využít i přístaviště a naopak. Propojení funkce přístaviště a funkce hromadné rekreace se zde 

může vzájemně vhodně doplňovat. 

Plocha rekreace hromadné – přírodního koupaliště (RH) se celá nachází v záplavovém 

území stoleté vody. Přírodní koupaliště a jeho zázemí musí být realizováno tak, aby v případě 

povodní nezhoršilo odtokové poměry a nezpůsobilo další škody. 

Celá jižní část řešeného se nachází v záplavovém území stoleté vody řeky Labe. Hranice 

záplavového území zasahuje zhruba po čistírnu odpadních vod. Z tohoto důvodu zde území 

studie, kromě plochy RH, nenavrhuje žádný další rozvoj. 

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Návrh varianty C zpřístupňuje řešené území prostřednictvím páteřní komunikace 

vedoucí od severo-západu podél areálu Kovona, po západní straně řešeného území, dále na 

jihu podél překladiště aut. Páteřní komunikace spojující ulici Čechova a Mírová představují 

základní předpoklad pro možný budoucí rozvoj území v tomto rozsahu. Stávající komunikace, 

které návrh částečně využívá, je třeba uvést do stavu vyhovujícímu platným dopravním 

normám. Územní studie navrhuje ve variantě C šířku veřejných prostranství pro páteřní 

komunikaci 15 m, při následujícím šířkovém uspořádání: 2 m chodník 2 m veřejná zeleň, 6 m 

komunikace pro motorová vozidla, 2 m veřejná zeleň, 3 m pěší a cyklostezka; resp. 16 m při 

západní hranici řešeného území, kde je 1 m navíc přidán na cyklo/pěší stezku.  

Na severu povede páteřní komunikace pro motorová vozidla z řešeného území podél 

areálu Kovona, v trase stávající účelové komunikace, přes dva železniční přejezdy a bude se 

napojovat na ulici Čechova. V současné době se na přejezdech nachází pouze světelná 

a  zvuková signalizace.  

Jedná se o vytvoření další alternativy napojení místní části Litol na centrum města 

prostřednictvím komunikací s odpovídajícími parametry. V současné době zde existuje pouze 

jedna spojnice pro motorovou dopravu: most mezi ulicemi Jedličkova a Mírová. 

Na jihu povede páteřní komunikace pod plochou BD3 v trase stávající účelové 

komunikace až k ulicím Mírová a Dobrovského sady. 

Další napojení řešeného území na komunikace pro motorová vozidla je navrženo v ulici 

Na Zemské stezce. 

Řešené území bude tedy napojeno komunikacemi pro motorová vozidla na třech 

místech, na severo-západě (podél areálu Kovona), na severo-východě (přes ulici Na Zemské 

stezce) a na jiho-východě (podél překladiště aut).  

Návrh neuvažuje s napojením řešeného území na komunikace pro motorová vozidla na 

severo-východním cípu řešeného území v blízkosti ulic Fuksova a Dukelská. Zde v ulicích 
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Dukelská, U Nové hospody a Nerudova nejsou vhodné parametry pro napojení řešeného 

území a dá se předpokládat, že by zde během ranních spiček vznikaly zácpy.  V tomto místě je 

navrženo pouze napojení pro pěší a cyklisty. 

Uvnitř řešeného území je navržena dopravní obslužnost všech stavebních pozemků. Ve 

většině ulic jsou navrženy obousměrné komunikace pro motorová vozidla o šířce 6 m, 

doplněné chodníky po obou stranách o šířkách 2 m a dvěma pruhy veřejné zeleně pro výsadbu 

stromořadí o šířce 2 m. Pouze krátké prodloužení ulic Havlínova a Fuksova je navrženo bez 

pruhů veřejné zeleně a respektuje stávající charakter již zrealizovaných ulic.  

Celé řešené území je propojeno systémem cyklostezek, které se napojují dvě stávající 

značené cyklostezky, na severo-východě na cyklostezku EV4 a na jiho-západě na cyklostezku 

č. 2, Labská. V současné době je zpracován předběžný projektový záměr, který řeší výstavbu 

cyklostezky Nymburk - Lysá nad Labem – Čelákovice podél řeky Labe. Připravovaná 

cyklostezka by měla procházet cca 100 m jižně od hranice řešeného území. Z důvodu 

předpokládaných větších intenzit provozu, je trasa cyklostezky vedoucí podél západního 

okraje řešené území rozšířena na 4 m šířky. Ostatní cyklostezky v řešeném území mají šířku 3 

m a lze se na nich bezpečně pohybovat po celém řešeném území. Celková délka navržených 

cyklostezek uvnitř řešeného území je cca 4,9 km, tvořených několika okruhy. 

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Řešené území lze ve variantě C připojit na následující sítě technické infrastruktury. 

 

Elektrická energie 

Územní studie navrhuje všechna nadzemní vedení elektrické energie v řešeném území 

uložit do země a trasovat je v prostoru navržených ulic. V okolí řešeného území se nachází 15 

trafostanic. V případě potřeby je možné vybudovat nové transformační stanice v rámci 

řešeného všude tam, kde  v přípustném využití zmíněna technická infrastruktura. Řešené 

území lze elektrifikovat. 

Dle energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění bude k síti el. energie 

připojen každý, kdo si o to požádá.  

V další fázi zpracování územního studie, v tzv. Návrhu územní studie Nová Litol, bude 

jedna vybraná varianta zaslána firmě ČEZ Distribuce a.s. s žádostí o vyjádření. 

 

Vodovod  

Řešené území lze napojit na vodovodní řady. Stávající vydatnost jímacích vrtů je větší, 

než je spotřeba vody ve městě Lysá nad Labem. 
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Na území města se dále nachází vrty, které nejsou plně využity, nejbližší je např. v areálu 

firmy Kovona. Stávající vydatnost jímacích vrtů by měla pokrýt uvažovaný rozvoj v této 

variantě, bez nutnosti budování nových vrtů nebo navyšování odběrů u částečně 

využitých/nevyužitých vrtů. 

V další fázi zpracování územního studie, v tzv. Návrhu územní studie Nová Litol, bude 

jedna vybraná varianta zaslána firmě Stavokomplet s.r.o. s žádostí o vyjádření. 

Výpočet bilancí dle údajů firmy Stavokomplet s.r.o.: 

Stávající vydatnost jímacích vrtů v Lysé nad Labem:  

- cenoman 9 l/s, 

- kvarter 8 l/s. 

Stávající roční vydanost jímacích vrtů: 536 112 m3. 

Spotřeba vody v roce 2019: 414 237 m3. 

Spotřeba vody v roce 2018: 404 756 m3. 

Celková roční vydatnost – spotřeba v roce 2019 = rezerva 

                                                    536 112 – 404 756 = 131 356 m3 

 

Kanalizace 

Řešené území bude napojeno novou oddílnou kanalizací, která bude svedena do čistírny 

odpadních vod, která se nachází v bezprostřední blízkosti řešeného území. V současné době 

má Lysá nad Labem 9 795 obyvatel. Čistírna odpadních vod je nyní dimenzována na 15 000 

ekvivalentních obyvatel. Řešené území lze napojit na čistírnu odpadních vod. 

V další fázi zpracování územního studie, v tzv. Návrhu územní studie Nová Litol, bude 

jedna vybraná varianta zaslána firmě Stavokomplet s.r.o. s žádostí o vyjádření. 

 

Plynovod 

Řešené území lze napojit na plynovod. Na hranici řešeného území zasahuje vedení 

plynovodu na jiho-východě pod překladištěm automobilů a na severo-východě,  v ulicích Na 

Zemské stezce, Švermova, Havlínova a Fuksova. V Litoly výrazně převažuje středotlaký 

plynovod a ve výše zmíněných lokalitách je veden také středotlaký plynovod. 

V další fázi zpracování územního studie, v tzv. Návrhu územní studie Nová Litol, bude 

jedna vybraná varianta zaslána správci plynovodu s žádostí o vyjádření. 
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STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO VYUŽITÍ PLOCH 

Součástí této dokumentace je také grafická část, kde jsou v Hlavním výkrese uvedeny 

plochy s různým funkčním využitím. Koncept územní studie Nová Litol stanovuje pro tyto 

plochy základní regulativa, která jsou uvedena v následujících tabulkách. Z regulativů je 

patrné, jak mohou být plochy v budoucnosti využity. 

PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH (BI) 

Hlavní využití rodinné domy 

Přípustné využití veřejná prostranství a veřejná zeleň 

 doplňkové stavby ke stavbě hlavní 

 stavby pro pěstování plodin 

 dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového 
uspořádání 

podíl zastavěných ploch na stavebním pozemku max. 35 % 

maximální výška zástavby rodinnými domy: 2 nadzemní podlaží s rovnou stře-
chou nebo 1 nadzemní podlaží a podkroví 

na každé stavební parcele budou vyhrazena alespoň dvě místa určená k parko-
vání osobních automobilů 

 

PLOCHY BYDLENÍ V ŘADOVÝCH DOMECH (BR) 

Hlavní využití řadové domy 

Přípustné využití veřejná prostranství a veřejná zeleň 

 doplňkové stavby ke stavbě hlavní 

 stavby pro pěstování plodin 

 dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového 
uspořádání 

podíl zastavěných ploch na stavebním pozemku max. 50 % 

maximální výška zástavby řadovými domy 2 nadzemní podlaží 

na každé stavební parcele budou vyhrazena alespoň dvě místa určená k parko-
vání osobních automobilů 

 

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH (BH) 

Hlavní využití bytové domy 

Přípustné využití veřejná prostranství a veřejná zeleň 

 občanská vybavenost v 1. nadzemním podlaží na ploše BD3 

 dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového 
uspořádání 

podíl zastavěných ploch bytovými domy max. 20 % 

(nevztahuje se na veřejná prostranství a dopravní infrastrukturu) 

na ploše BD3 30 % ploch 1. nadzemních podlaží v bytových domech bude vyhra-
zeno pro občanskou vybavenost 

maximální výška zástavby bytovými domy 4 nadzemní podlaží 

parkování residentů v podzemních garážích bytových domů; parkování návštěv 
a zákazníků na povrchu 
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PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO) 

Hlavní využití rodinné domy 

občanská vybavenost 

Přípustné využití veřejná prostranství a veřejná zeleň 

 doplňkové stavby ke stavbě hlavní 

 podnikání a služby 

 ubytování 

 stavby pro pěstování plodin 

 dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového 
uspořádání 

podíl zastavěných ploch na stavebním pozemku max. 40 % 

maximální výška zástavby 3 nadzemní podlaží 

občanská vybavenosti je povolena pouze v 1. nadzemním podlaží (není podmín-
kou: 1. nadzemní podlaží lze využít také pro bydlení) 

na každé stavební parcele budou vyhrazena alespoň dvě místa určená k parko-
vání osobních automobilů a alespoň dvě další parkovací místa v případě realizace 
občanské vybavenosti 

 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (OV) 

Hlavní využití občanská vybavenost 

Přípustné využití sociální služby 

 maloobchod a stravování 

 školská zařízení 

 stavby a zařízení pro kulturu 

 stavby a zařízení veřejné správy 

 podnikání a služby 

ubytování 

technická a dopravní infrastruktura 

veřejná prostranství a veřejná zeleň 

Nepřípustné využití veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového 
uspořádání 

maximální výška zástavby 3 nadzemní podlaží 

 podíl zastavěných ploch na stavebním pozemku max. 40 % 
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PLOCHY REKREACE HROMADNÉ (RH) 

Hlavní využití přírodní koupaliště 

Přípustné využití venkovní hřiště 

 dopravní infrastruktura  

 technická infrastruktura 

 vodní plochy 

 parkové úpravy 

 sociální zázemí 

občanská vybavenost související s provozem koupaliště 

Nepřípustné využití veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového 
uspořádání 

plocha se nachází v záplavovém území stoleté vody, veškeré stavby a zařízení 
budou realizovány za podmínky, že nezhorší odtokové poměry a nezpůsobí 
škody v případě povodní 

 max. výška zástavby 1 nadzemní podlaží 

 podíl zastavěných ploch max. 10 % (bez vodní plochy) 

 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A VEŘEJNÉ ZELENĚ (ZV) 

Hlavní využití veřejná prostranství a veřejná zeleň 

Přípustné využití venkovní hřiště 

 dopravní infrastruktura  

 technická infrastruktura 

 vodní plochy 

 parkové úpravy 

 mobiliář 

Nepřípustné využití veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

PLOCHY IZOLAČNÍ ZELENĚ (ZI) 

Hlavní využití izolační zeleň 

Přípustné využití veřejná prostranství a veřejná zeleň 

 dopravní infrastruktura  

 technická infrastruktura 

 mobiliář 

Nepřípustné využití veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 
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VARIANTA D 

NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

Varianta D využívá celé řešené území o rozloze 73 ha, vymezené v Zadání územní studie 

Nová Litol, a navíc vymezuje plochy rekreace hromadné – přírodní koupaliště na jihu mezi 

řešeným územím a řekou Labe. Nové centrum je vymezeno v centrální části řešeného území a 

jeho dopravní napojení je navrženo přes stávající plochy výroby a skladování na ulici Mírová.   

Územní studie ve variantě D navrhuje: 

- plochy občanského vybavení,  

- plochy smíšené obytné,  

- plochy bydlení v bytových domech,  

- plochy bydlení v rodinných domech, 

- plochy rekreace hromadné – přírodní koupaliště, 

- plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně pro realizaci přírodního parku 

v centrální části řešeného území. 

Odhad nárůstu počtu obyvatel: 1 723 obyvatel. 

- z toho v bytových domech: 1 050 obyvatel, 

- z toho v řadových domech:  0 obyvatel, 

- z toho v rodinných domech: 673 obyvatel. 

 

Urbanistická koncepce varianty D umísťuje nové centrum s občanskou vybaveností (OV) 

do centrální části řešeného území, západně od stávajícího překladiště automobilů. Nové 

centrum bude přístupné z ulice Mírová přes stávající plochy výroby a skladování. Ze severu 

budou nové centrum lemovat plochy smíšené obytné (SO), kde v 1. nadzemním podlaží je 

možné realizovat občanskou vybavenost. V jižní části řešeného území je navržen park (ZV) o 

rozloze 7,2 ha. 

Územní studie v rámci varianty D dále navrhuje využít území, jižně od překladiště aut 

směrem k řece Labe, pro realizaci přírodního koupaliště. Územní studie zde navrhuje plochu 

rekreace hromadné – přírodního koupaliště (RH). Tato plocha by propojovala park (ZV) v jižní 

části řešeného území s připravovaným přístavištěm u řeky Labe. Samotná realizace přírodního 

koupaliště by měla pozitivní vliv na provoz přístaviště. Lidé, kteří by na koupališti trávili volný 

čas, by mohli využít také přístaviště a naopak. Propojení funkce přístaviště a funkce hromadné 

rekreace se zde může vzájemně vhodně doplňovat.  
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V rámci urbanistické koncepce je v této variantě kladen důraz na vytvoření nové městské 

části, která nabídne bydlení v kvalitním přírodním prostředí s dobrou pěší dostupností 

občanské vybavenosti.  

Územní studie vymezuje plochy bydlení v bytových domech na západní hranici řešeného 

území. Dálkové pohledy z jihozápadu na stavby bytových domů, o max. výšce 4 nadzemních 

podlaží, jasně definují Lysou nad Labem jako město. Plochy bydlení v bytových domech budou 

tvořeny z 80 % veřejnými prostranstvími a zelení.  

Ve zbývající části území jsou navrženy plochy bydlení v rodinných domech. Většina 

nových ulic je doplněna oboustranným stromořadím a celé území je propojeno sítí 

cyklostezek. 

Podmínky prostorového uspořádání jednotlivých ploch dle jejich funkčního využití a  

dále podmínky, jaké stavby jsou na nich povoleny či zakázány jsou uvedeny na konci této 

kapitoly formou regulativů. 

Územním limitem ovlivňujícím rozvoj jižní části řešeného území je záplavové území 

stoleté vody řeky Labe. Záplavové území zasahuje od řeky Labe, zhruba po čistírnu odpadních 

vod. Proto v jižní části řešeného území není navrhována žádná výstavba. Plochu rekreace 

hromadné – přírodního koupaliště (RH) je třeba realizovat tak, aby v případě povodní 

nezhoršila odtokové poměry, protože se také nachází v záplavovém území stoleté vody. 

Návrh varianty D vychází především z geografické polohy řešeného území v návaznosti 

na místní část Litol. 

Významný nárůst počtu obyvatel vyžaduje vytvoření podmínek pro dobré dopravní 

napojení prostřednictvím komunikací pro motorová vozidla a dále vymezením ploch pro 

realizaci občanské vybavenosti, které nebudou sloužit jen nové městské čtvrti, ale také 

stávajícím obyvatelům Litole a Lysé nad Labem. 

 

VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH PLOCH  

Územní studie navrhuje v této variantě následující plochy: 

Označení 

plochy 
Navrhované funkční využití plochy 

Výměra  

[ha] 

BD1 plochy bydlení v bytových domech 5,90 

BD2 plochy bydlení v bytových domech 3,27 

BI1 plochy bydlení individuální v rodinných domech 0,94 

BI2 plochy bydlení individuální v rodinných domech 1,01 

BI3 plochy bydlení individuální v rodinných domech 4,21 

BI4 plochy bydlení individuální v rodinných domech 2,01 

BI5 plochy bydlení individuální v rodinných domech 2,47 

BI6 plochy bydlení individuální v rodinných domech 2,45 
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Označení 

plochy 
Navrhované funkční využití plochy 

Výměra  

[ha] 

BI7 plochy bydlení individuální v rodinných domech 2,28 

BI8 plochy bydlení individuální v rodinných domech 3,64 

BI9 plochy bydlení individuální v rodinných domech 1,87 

BI10 plochy bydlení individuální v rodinných domech 1,19 

BI11 plochy bydlení individuální v rodinných domech 1,83 

BI12 plochy bydlení individuální v rodinných domech 1,79 

SO plochy smíšené obytné 1,28 

OV plochy občanského vybavení 6,30 

ZV plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně 7,20 

 ZI1 plochy izolační zeleně 2,40 

ZI2 plochy izolační zeleně 0,92 

ZI3 plochy izolační zeleně 0,76 

ZI4 plochy izolační zeleně 0,73 

ZI5 plochy izolační zeleně 0,20 

ZI6 plochy izolační zeleně 0,04 

ZI7 plochy izolační zeleně 0,02 

ZI8 plochy izolační zeleně 0,99 

ZI9 plochy izolační zeleně 0,19 

ZI10 plochy izolační zeleně 0,60 

RH plochy rekreace hromadné – přírodní 
koupaliště 

9,51 

 

OBČANSKÁ VYBAVENOST  

Současná občanská vybavenost místní části Litol je nedostatečná, stejně tak jsou na 

hraně kapacit důležitá zařízení občanské vybavenosti v celé Lysé nad Labem. Stávající 

občanská vybavenost je popsána v kapitole Stav, Občanská vybavenost na str. 19. 

Varianta D navrhuje soustředit občanskou vybavenost (OV) do centrální části řešeného 

území, západně od stávajícího překladiště automobilů. Nové centrum bude přístupné z ulice 

Mírová přes stávající plochy výroby a skladování. Ze severu od navržené komunikace budou 

nové centrum lemovat plochy smíšené obytné (SO), jižně plochy občanského vybavení (OV), 

kde je umožněna realizace mateřské školy, základní školy, kulturního domu, domova 

důchodců, azylového domu a supermarketu. Tato občanská vybavenost by sloužila nejen 

obyvatelům Litole, ale také obyvatelům celé Lysé nad Labem a přidružených sídel. 

Další rozvoj občanské vybavenosti je možné realizovat také v rámci plochy smíšené 

obytné (SO) v severní části řešeného území. Na této ploše je možné realizovat stavby, kde 

bude občanská vybavenost umístěna v 1. nadzemním podlaží. Druhé a třetí nadzemní podlaží 

je vyhrazeno pro bydlení. Třetí nadzemní podlaží je na této ploše možno realizovat pouze jako 

obytné podkroví (s ohledem na zástavbu rodinných domů na severu). Domy na ploše smíšené 
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obytné budou umístěny u návrhové komunikace a zahrady k nim přilehlé budou směřovat na 

sever.  

Občanskou vybavenost zaměřenou na sport je možné realizovat na plochách veřejných 

prostranství a veřejné zeleně (ZV). Zde je možno realizovat nejrůznější venkovní sportoviště 

(např. dětské hřiště, víceúčelové hřiště, pumptrack, venkovní posilovna).   

 

BYDLENÍ 

Varianta D vymezuje dva druhy ploch bydlení: 

- plochy bydlení v bytových domech, 

- plochy bydlení individuální v rodinných domech. 

 

Plochy bydlení v bytových domech (BD1, BD2) jsou navrženy na západní hranici 

řešeného území. Pohledy z jihozápadu na stavby bytových domů, o max. výšce 4 nadzemních 

podlaží, jasně definují Lysou nad Labem jako město. Plochy bydlení v bytových domech jsou 

od ploch bydlení v rodinných domech odcloněny izolační zelení (ZI3, ZI4) o šířce 17 m. 

Podmínky prostorového uspořádání připouštějí podíl zastavěných ploch bytovými domy 

max. 20 %. Zbytek budou tvořit plochy zeleně, veřejných prostranství, nezbytné dopravní 

a technické infrastruktury. Parkování pro rezidenty bude realizováno výhradně pod bytovými 

domy v podzemních podlažích. Parkování na povrchu bude vyhrazeno pouze pro návštěvy 

bytů. Z výše uvedeného je zřejmé, že na plochách bydlení v bytových domech budou 

převažovat plochy zeleně a plochy veřejných prostranství.  

Plochy bydlení individuální v rodinných domech jsou vymezeny téměř v celém řešeném 

území s výjimkou západní hranice a jiho-východního sektoru řešeného území. 

V severo-východním sektoru řešeného území je navrženo dokončení ulic Havlínova a 

Fuksova směrem na východ prostřednictvím individuálních rodinných domů. 

Nové ulice, které obslouží jednotlivé stavební pozemky, mají navrženy dva pruhy veřejné 

zeleně po obou stranách komunikací pro motorová vozidla, které jsou určeny pro výsadbu 

stromořadí. Orientační výměry stavebních pozemků jsou patrné z Hlavního výkresu. Převážná 

většina pozemků je orientována svou delší stranou ve směru jih-sever.  

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, VEŘEJNÁ ZELEŇ, IZOLAČNÍ ZELEŇ 

Návrh Varianty D vymezuje v jiho-východním sektoru řešeného území přírodní park o 

rozloze 7,2 ha, jako plochu veřejných prostranství a veřejné zeleně (ZV). Park má délku 540 m 

a šířku 110 m - 140 m. Na územní parku je povoleno realizovat venkovní hřiště pro nejrůznější 
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sportovní aktivity. V parku budou dominovat travní plochy, stromy a keře. Dále je zde 

navržena síť cyklostezek. Park fyzicky odděluje plochu občanského vybavení (OV) a plochu 

bydlení individuálního v rodinných domech (BI11). 

Důležité plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně jsou umístěny ve většině 

navržených ulic. Jedná o 2 m široký pruh zeleně mezi komunikací a chodníkem. Tento pruh 

zeleně je určen především k výsadbě stromořadí, které významně esteticky pozvedne 

charakter všech nových ulic a během horkých letních dnů zlepší klima ulic. V této variantě je 

navrženo oboustranné stromořadí u nových ulic (kromě dokončení ulic Havlínova a Fuksova). 

Územní studie ve variantě D navrhuje také tzv. plochy izolační zeleně. Ty jsou umístěny 

převážně po obvodu řešeného území za účelem eliminace různých negativních vlivů 

ovlivňujících řešené území. 

Na severní straně se nachází plochy izolační zeleně (ZI1) u areálu Kovona. Navržená zeleň 

o šířce 40 – 75 m eliminuje pohledy na masivní stavby skladů, světelné znečištění, hluk 

a prašnost. 

plochy izolační zeleně (ZI9, ZI10) jsou vymezeny na východní straně řešeného území, kde 

se nachází překladiště automobilů a další výrobní a skladovací haly. Izolační zeleň je zde 

navržena v šířce cca 10 - 12 m. Zde prochází plochami izolační zeleně drobná vodoteč, která 

bude revitalizována. Vodoteč je v nevyhovujícím stavu a je značně znečištěná přepady 

z jednotné kanalizační stoky a odpadky. Před revitalizací toku je nutné zamezit vytékání 

odpadních vod přepadem z kanalizace. 

Na jižní straně řešeného území izolační zeleň (ZI8) opticky eliminuje pohledy na čistírnu 

odpadní vod. 

Na západní straně navazují na řešené území plochy orné půdy. Izolační zeleň (ZI2) o šířce 

10 m bude tvořit zelenou bariéru mezi plochami určenými k výstavbě a plochami polí. Izolační 

zeleň je zde navržena především ke snížení prašnosti z přilehlých polí za větrného počasí. 

plochy izolační zeleně (ZI3, ZI4) o šířce 17 m oddělují zelenou bariérou plochy bydlení 

v bytových domech a plochy bydlení individuální v rodinných domech. 

plochy izolační zeleně (ZI4, ZI5, ZI6, ZI7) o šířce 10 m jsou navrženy podél páteřní 

komunikace vedoucí k novému centru a jsou navrženy za účelem eliminaci negativních vlivů 

automobilové dopravy 

 

PLOCHY REKREACE 

Varianta D navrhuje plochu rekreace hromadné – přírodního koupaliště (RH), jiho-

východně od řešeného území. Návrh této plochy umožní realizaci přírodního koupaliště, které 

bude sloužit k rekreaci obyvatel celé Lysé nad Labem. Plocha rekreace propojuje rozsáhlý park 

(ZV) a právě připravované přístaviště u řeky Labe. Samotná realizace přírodního koupaliště by 
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měla pozitivní vliv na provoz přístaviště. Lidé, kteří by na koupališti trávili volný čas, by mohli 

využít i přístaviště a naopak. Propojení funkce přístaviště a funkce hromadné rekreace se zde 

může vzájemně vhodně doplňovat. 

Plocha rekreace hromadné – přírodního koupaliště (RH) se celá nachází v záplavovém 

území stoleté vody. Přírodní koupaliště a jeho zázemí musí být realizováno tak, aby v případě 

povodní nezhoršilo odtokové poměry a nezpůsobilo další škody. 

Celá jižní část řešeného se nachází v záplavovém území stoleté vody řeky Labe. Hranice 

záplavového území zasahuje zhruba po čistírnu odpadních vod. Z tohoto důvodu zde území 

studie, kromě plochy RH, nenavrhuje žádný další rozvoj. 

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Návrh varianty D zpřístupňuje řešené území prostřednictvím páteřní komunikace 

vedoucí od severo-západu podél areálu Kovona, po západní straně řešeného území a dále na 

jihu podél překladiště aut. Páteřní komunikace spojující ulici Čechova a Mírová představují 

základní předpoklad pro možný budoucí rozvoj území v tomto rozsahu. Stávající komunikace, 

které návrh částečně využívá, je třeba uvést do stavu vyhovujícímu platným dopravním 

normám.  

Na severu povede páteřní komunikace pro motorová vozidla z řešeného území podél 

areálu Kovona, v trase stávající účelové komunikace, přes dva železniční přejezdy a bude se 

napojovat na ulici Čechova. V současné době se na přejezdech nachází pouze světelná 

a  zvuková signalizace.  

Jedná se o vytvoření další alternativy napojení místní části Litol na centrum města 

prostřednictvím komunikací s odpovídajícími parametry. V současné době zde existuje pouze 

jedna spojnice pro motorovou dopravu: most mezi ulicemi Jedličkova a Mírová. 

Na jihu povede páteřní komunikace pod překladištěm automobilů v trase stávající 

účelové komunikace až k ulicím Mírová a Dobrovského sady. 

Dále je v této variantě D navržena další páteřní komunikace pro motorová vozidla, která 

se napojuje na ulici Mírová. Tato komunikace vede ve směru východ-západ a propojuje nové 

centrum občanské vybavenosti s ulicí Mírová přes stávající plochy výroby a skladů. 

Další napojení řešeného území na komunikace pro motorová vozidla je navrženo také 

v ulici Na Zemské stezce. 

Řešené území bude tedy napojeno komunikacemi pro motorová vozidla na čtyřech 

místech, na severo-západě (podél areálu Kovona), na severo-východě (přes ulici Na Zemské 

stezce), na jiho-východě (podél překladiště aut) a na východě (přes plochy výroby a skladování 

na ulici Mírová).  
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Návrh neuvažuje s napojením řešeného území na komunikace pro motorová vozidla na 

severo-východním cípu řešeného území v blízkosti ulic Fuksova a Dukelská. Zde v ulicích 

Dukelská, U Nové hospody a Nerudova nejsou vhodné parametry pro napojení řešeného 

území a dá se předpokládat, že by zde během ranních spiček vznikaly zácpy.  V tomto místě je 

navrženo pouze napojení pro pěší a cyklisty. 

Uvnitř řešeného území je navržena dopravní obslužnost všech stavebních pozemků. Ve 

většině ulic jsou navrženy obousměrné komunikace pro motorová vozidla o šířce 6 m, 

doplněné chodníky po obou stranách o šířkách 2 m a dvěma pruhy veřejné zeleně pro výsadbu 

stromořadí o šířce 2 m. Pouze krátké prodloužení ulic Havlínova a Fuksova je navrženo bez 

pruhů veřejné zeleně a respektuje stávající charakter již zrealizovaných ulic.  

Celé řešené území je propojeno systémem cyklostezek, které se napojují dvě stávající 

značené cyklostezky, na severo-východě na cyklostezku EV4 a na jiho-západě na cyklostezku 

č. 2, Labská. V současné době je zpracován předběžný projektový záměr, který řeší výstavbu 

cyklostezky Nymburk - Lysá nad Labem – Čelákovice podél řeky Labe. Připravovaná 

cyklostezka by měla procházet cca 100 m jižně od hranice řešeného území. Z důvodu 

předpokládaných větších intenzit provozu, je trasa cyklostezky vedoucí podél západního 

okraje řešené území rozšířena na 4 m šířky. Ostatní cyklostezky v řešeném území mají šířku 3 

m a lze se na nich bezpečně pohybovat po celém řešeném území. Celková délka navržených 

cyklostezek uvnitř řešeného území je cca 4,5 km, tvořených několika okruhy. 

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Řešené území lze ve variantě D připojit na následující sítě technické infrastruktury. 

 

Elektrická energie 

Územní studie navrhuje všechna nadzemní vedení elektrické energie v řešeném území 

uložit do země a trasovat je v prostoru navržených ulic. V okolí řešeného území se nachází 15 

trafostanic. V případě potřeby je možné vybudovat nové transformační stanice v rámci 

řešeného všude tam, kde  v přípustném využití zmíněna technická infrastruktura. Řešené 

území lze elektrifikovat. 

Dle energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění bude k síti el. energie 

připojen každý, kdo si o to požádá.  

V další fázi zpracování územního studie, v tzv. Návrhu územní studie Nová Litol, bude 

jedna vybraná varianta zaslána firmě ČEZ Distribuce a.s. s žádostí o vyjádření. 
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Vodovod  

Řešené území lze napojit na vodovodní řady. Stávající vydatnost jímacích vrtů je větší, 

než je spotřeba vody ve městě Lysá nad Labem. 

Na území města se dále nachází vrty, které nejsou plně využity, nejbližší je např. v areálu 

firmy Kovona. Stávající vydatnost jímacích vrtů by měla pokrýt uvažovaný rozvoj v této 

variantě, bez nutnosti budování nových vrtů nebo navyšování odběrů u částečně 

využitých/nevyužitých vrtů. 

V další fázi zpracování územního studie, v tzv. Návrhu územní studie Nová Litol, bude 

jedna vybraná varianta zaslána firmě Stavokomplet s.r.o. s žádostí o vyjádření. 

Výpočet bilancí dle údajů firmy Stavokomplet s.r.o.: 

Stávající vydatnost jímacích vrtů v Lysé nad Labem:  

- cenoman 9 l/s, 

- kvarter 8 l/s. 

Stávající roční vydanost jímacích vrtů: 536 112 m3. 

Spotřeba vody v roce 2019: 414 237 m3. 

Spotřeba vody v roce 2018: 404 756 m3. 

Celková roční vydatnost – spotřeba v roce 2019 = rezerva 

                                                    536 112 – 404 756 = 131 356 m3 

 

Kanalizace 

Řešené území bude napojeno novou oddílnou kanalizací, která bude svedena do čistírny 

odpadních vod, která se nachází v bezprostřední blízkosti řešeného území. V současné době 

má Lysá nad Labem 9 795 obyvatel. Čistírna odpadních vod je nyní dimenzována na 15 000 

ekvivalentních obyvatel. Řešené území lze napojit na čistírnu odpadních vod. 

V další fázi zpracování územního studie, v tzv. Návrhu územní studie Nová Litol, bude 

jedna vybraná varianta zaslána firmě Stavokomplet s.r.o. s žádostí o vyjádření. 

 

 

Plynovod 

Řešené území lze napojit na plynovod. Na hranici řešeného území zasahuje vedení 

plynovodu na jiho-východě pod překladištěm automobilů a na severo-východě,  v ulicích Na 
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Zemské stezce, Švermova, Havlínova a Fuksova. V Litoly výrazně převažuje středotlaký 

plynovod a ve výše zmíněných lokalitách je veden také středotlaký plynovod. 

V další fázi zpracování územního studie, v tzv. Návrhu územní studie Nová Litol, bude 

jedna vybraná varianta zaslána správci plynovodu s žádostí o vyjádření. 

 

STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO VYUŽITÍ PLOCH 

Součástí této dokumentace je také grafická část, kde jsou v Hlavním výkrese uvedeny 

plochy s různým funkčním využitím. Koncept územní studie Nová Litol stanovuje pro tyto 

plochy základní regulativa, která jsou uvedena v následujících tabulkách. Z regulativů je 

patrné, jak mohou být plochy v budoucnosti využity. 

PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH (BI) 

Hlavní využití rodinné domy 

Přípustné využití veřejná prostranství a veřejná zeleň 

 doplňkové stavby ke stavbě hlavní 

 stavby pro pěstování plodin 

 dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového 
uspořádání 

podíl zastavěných ploch na stavebním pozemku max. 35 % 

maximální výška zástavby rodinnými domy: 2 nadzemní podlaží s rovnou stře-
chou nebo 1 nadzemní podlaží a podkroví 

na každé stavební parcele budou vyhrazena alespoň dvě místa určená k parko-
vání osobních automobilů 

 

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH (BH) 

Hlavní využití bytové domy 

Přípustné využití veřejná prostranství a veřejná zeleň 

 dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového 
uspořádání 

podíl zastavěných ploch bytovými domy max. 20 % 

(nevztahuje se na veřejná prostranství a dopravní infrastrukturu) 

maximální výška zástavby bytovými domy 4 nadzemní podlaží 

parkování residentů v podzemních garážích bytových domů; parkování návštěv 
a zákazníků na povrchu 
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PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO) 

Hlavní využití rodinné domy 

občanská vybavenost 

Přípustné využití veřejná prostranství a veřejná zeleň 

 doplňkové stavby ke stavbě hlavní 

 podnikání a služby 

 ubytování 

 stavby pro pěstování plodin 

 dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového 
uspořádání 

podíl zastavěných ploch na stavebním pozemku max. 40 % 

maximální výška zástavby 3 nadzemní podlaží 

občanská vybavenosti je povolena pouze v 1. nadzemním podlaží (není podmín-
kou: 1. nadzemní podlaží lze využít také pro bydlení) 

na každé stavební parcele budou vyhrazena alespoň dvě místa určená k parko-
vání osobních automobilů a alespoň dvě další parkovací místa v případě realizace 
občanské vybavenosti 

 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (OV) 

Hlavní využití občanská vybavenost 

Přípustné využití sociální služby 

 maloobchod a stravování 

 školská zařízení 

 stavby a zařízení pro kulturu 

 stavby a zařízení veřejné správy 

 podnikání a služby 

ubytování 

technická a dopravní infrastruktura 

veřejná prostranství a veřejná zeleň 

Nepřípustné využití veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového 
uspořádání 

maximální výška zástavby 4 nadzemní podlaží 

podíl zastavěných ploch na stavebním pozemku max. 40 % 
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PLOCHY REKREACE HROMADNÉ (RH) 

Hlavní využití přírodní koupaliště 

Přípustné využití venkovní hřiště 

 dopravní infrastruktura  

 technická infrastruktura 

 vodní plochy 

 parkové úpravy 

 sociální zázemí 

občanská vybavenost související s provozem koupaliště 

Nepřípustné využití veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového 
uspořádání 

plocha se nachází v záplavovém území stoleté vody, veškeré stavby a zařízení 
budou realizovány za podmínky, že nezhorší odtokové poměry a nezpůsobí 
škody v případě povodní 

max. výška zástavby 1 nadzemní podlaží 

podíl zastavěných ploch max. 10 % (bez vodní plochy) 

 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A VEŘEJNÉ ZELENĚ (ZV) 

Hlavní využití veřejná prostranství a veřejná zeleň 

Přípustné využití venkovní hřiště 

 dopravní infrastruktura  

 technická infrastruktura 

 vodní plochy 

 parkové úpravy 

 mobiliář 

Nepřípustné využití veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

PLOCHY IZOLAČNÍ ZELENĚ (ZI) 

Hlavní využití izolační zeleň 

Přípustné využití veřejná prostranství a veřejná zeleň 

 dopravní infrastruktura  

 technická infrastruktura 

 mobiliář 

Nepřípustné využití veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 
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ZHODNOCENÍ PODNĚTŮ VEŘEJNOSTI 

Před zpracováním Konceptu územní studie Nová Litol byla oslovena veřejnost, aby 

podala náměty a připomínky k řešení územní studie. 

Celkem dorazilo 14 různých podnětů a připomínek, ty zhotovitel územní studie 

vyhodnotil a relevantní náměty zapracoval do tohoto Konceptu územní studie Nová Litol, 

který představuje čtyři možné varianty rozvoje území. 

Mezi nejčastějšími náměty, na které Koncept reaguje patří: 

- požadavky na vymezení parku, 

- požadavky na vymezení dostatečného množství zeleně, 

- upozornění na záplavové území, 

- upozornění na nevyhovující stávající dopravní infrastrukturu, 

- upozornění na prašnost a větrnost z polí, 

- požadavky na nutnost řešit školu a školku, 

- požadavek na zvýšení podílu pěší a cyklodopravy, 

- upozornění na nedostatečnou občanskou vybavenost v Litoli. 
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