
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 22. 6. 2022

Návrh na změnu územního plánu Lysá nad Labem - pozemek parc. č. 2870/43 v 
k.ú. Lysá nad Labem

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Kučerová Markéta (referent územního plánování)

Důvodová zpráva:
Pořizovatel obdržel podnět vlastníka pozemku na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem. Předmětem změny 
by měla být změna využití pozemku parc. č. 2870/43 v k.ú. Lysá nad Labem z plochy OK.2 komerční vybavenost 
specifická - severovýchod, na plochu SM - smíšené využití území městského typu.
Odůvodnění návrhu žadatele je součástí žádosti, která je uvedena v příloze, zkráceně: Vzhledem k tomu, že stavby pro 
komerční vybavenost jsou umisťovány jinde ve městě, není o tuto lokalitu na severním okraji takový zájem. V 
bezprostředním sousedství se již nyní nacházejí rodinné domy. Plochu SM, která s předmětným pozemkem sousedí, lze 
o tento jeden pozemek rozšířit, ale zbytek plochy doporučuji již ponechat pro komerční vybavenost. Pokud bude dle 
územního plánu naplněna lokalita Hrabanov, mohl by se zvýšit i zájem i o využití plochy OK.2.Navrhovatel souhlasí i s 
úplnou úhradou nákladů na pořízení změny územního plánu.
Pořizovatel upozorňuje, že v případě změny územního plánu v této lokalitě bude třeba přepracovat územní studii Lysá 
nad Labem - Ke spalovně, která je pro tuto rozvojovou plochu pořízena. Nevyužité plochy pro bydlení ještě v územním 
plánu jsou, ale komerční plocha je jenom tato. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 neschvaluje
návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem, který má prověřit změnu využití pozemku parc. č. 2870/43 v 
k. ú. Lysá nad Labem z ploch OK.2 komerční vybavenost specifická - severovýchod, na plochu SM - smíšené využití 
území městského typu.

Vazba na rozpočet města:

2022

Nekryto 0,00 Kč

Navrhovatel souhlasí i s úplnou úhradou nákladů na pořízení změny územního plánu.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno
24. 5. 2022 Projednáno RM

314 vzala na vědomí

         

Dosavadní rozhodnutí:
         


