
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 4. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 7. 9. 2022

Pořízení změny č. 5 územního plánu Lysá nad Labem

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Kučerová Markéta (referent územního plánování)

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem rozhodlo usnesením č. 80 dne 22. 6. 2022 o návrhu na pořízení změny č. 5 
územního plánu Lysá nad Labem. Zároveň rozhodlo, že změna bude pořizována zkráceným postupem.
O změně územního plánu zkráceným postupem nelze dle § 55a stavebního zákona rozhodnout bez zohlednění 
stanovisek příslušného orgánu ochrany přírody a krajského úřadu podle odst. 2 písm. d) a e) § 55a stavebního zákona.
Je-li změna územního plánu pořizována z vlastního podnětu, zajistí stanoviska podle odst. 2 písm. d) a e) § 55a 
stavebního zákona pořizovatel.
Stanoviska byla pořizovatelem získána. Ve stanoviscích je uvedeno, že rozšíření základní školy v Litoli nemůže mít 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Krajský 
úřad nepožaduje ve svém stanovisku zpracování vyhodnocení vlivů změny územního plánu Lysá nad Labem na životní 
prostředí (tzv. SEA). Obsah změny územního plánu není třeba rozšiřovat o dokumentaci SEA.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
Stanovisko Agentury ochrany a přírody Středočeského kraje a stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje k 
navrhovanému obsahu změny č. 5 územního plánu Lysá nad Labem.

II. schvaluje
pořízení změny č. 5 územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu zkráceným postupem na rozšíření plochy OV 
pro základní školu v Litoli, a to pozemky parc. č. 861, 111/1, 364, 56/2 a st. 63, 90, 144 a část pozemku parc. č. 56/1 
vše v k.ú. Litol

III. schvaluje
obsah změny územního plánu: rozšíření plochy OV pro základní školu v Litoli, a to o pozemky parc. č. 861, 111/1, 364, 
56/2 a st. 63, 90, 144 a část pozemku parc. č. 56/1 vše v k.ú. Litol.

Vazba na rozpočet města:

2022 05 | Odbor výstavby a životního prostředí

Kryto 3635-4822 500 000,00 Kč

územní plán

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

22. 6. 2022 Projednáno ZM

80 schválila

I. schvaluje
návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu zkráceným postupem na rozšíření plochy 
OV pro základní školu v Litoli, a to pozemky parc. č. 861, 111/1, 364, 56/2 a st. 63, 90, 144 a část pozemku parc. č. 
56/1 vše v k.ú. Litol
II. schvaluje
obsah změny územního plánu: rozšíření plochy OV pro základní školu v Litoli, a to pozemky parc. č. 861, 111/1, 364, 
56/2 a st. 63, 90, 144 a část pozemku parc. č. 56/1 vše v k.ú. Litol.



30. 8. 2022 Projednáno RM

491 vzala na vědomí
I. bere na vědomí
Stanovisko Agentury ochrany a přírody Středočeského kraje a stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje k
navrhovanému obsahu změny č. 5 územního plánu Lysá nad Labem,
II. předkládá
Stanovisko Agentury ochrany a přírody Středočeského kraje a stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje k
navrhovanému obsahu změny č. 5 územního plánu Lysá nad Labem na nejbližší zasedání zastupitelstva města k
zohlednění těchto stanovisek při rozhodnutí o obsahu změny č. 5 územního plánu Lysá nad Labem.

Dosavadní rozhodnutí:
         


