
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Žádost o změnu regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov, etapa B a návrhy 
na změnu regulačního plánu Hrabanov podané na základě výzvy

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Kučerová Markéta (referent územního plánování)

Důvodová zpráva:
Pořizovatel obdržel žádost o změnu regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov, kterou podali vlastníci 
nezastavěných pozemků parc. č. 2619, a PK 2618, 2617 vše v k.ú. Lysá nad Labem, nacházejících se dle regulačního 
plánu v etapě B. Podle Regulačního plánu Hrabanov může být etapa B realizována samostatně.
Vlastníci předmětných pozemků žádají pořízení změny regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov zkráceným 
postupem. Obsahem změny by mělo být vyjmutí etapy B z regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov.
Navrhovatelé změny souhlasí s plnou úhradou nákladů na pořízení změny regulačního plánu dle § 72 odst. 2 písm. d) 
stavebního zákona.
Pořízení regulačního plánu je dáno jako podmínka v platném územním plánu. Pro vyjmutí etapy B z regulačního plánu 
Hrabanov, by bylo třeba nejprve projednat změnu územního plánu Lysá nad Labem, ve které je obsažen požadavek 
regulačního plánu pro rozvojovou plochu č. 3. Obě změny (územního plánu a regulačního plánu) lze projednávat 
souběžně.
Druhou možností je nevylučovat etapu B z regulačního plánu, ale projednat její změnu, která by řešila změnu tvaru 
komunikace (doplnění obratiště) a nové dělení pozemků v etapě B. Toto řešení se jeví jako jednodušší a lze je řešit 
pouze samostatnou změnou regulačního plánu.

Na základě výzvy zveřejněné v Listech a na stránkách města došly pořizovateli následující podněty na změnu 
regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov:
A) Návrh na změnu regulačního plánu, kterou podal Michal Fišer, žádost podepsali i další vlastníci pozemků v lokalitě 
Hrabanov. Podnět obsahuje několik dílčích návrhů, níže uvedené ve zkrácené verzi, celé odůvodnění je v příloze:
1) Prověření možnosti vsakování srážek drenáží na samotných pozemcích nebo jakékoliv jiné technické řešení, než 
retenční nádrž dle platného regulačního plánu.
2) Prověření jiného vedení kanalizace - ne přes zahrádkářskou kolonii. Možné je trasování po stávající cestě a napojení 
na konec kanalizace v Okružní ulici.
3) Nerealizovat komunikační větev 1 až k silnici II/272, ale prověřit ukončení na pozemku 2658 v k.ú. Lysá nad Labem z 
důvodu složitých vlastnických vztahů.
4) Prověřit možnost přeložení stávajícího vodovodu, který protíná řešené území do plánovaných komunikací.
5) Stanovit jasné vymezení podmínek pro zahájení a navázání jednotlivých etap (např. procento realizované výstavby, 
připravenost infrastruktury, atd.)
6) Prověřit vodovod zakreslený v širších vztazích regulačního plánu Hrabanov, definovat jeho povahu a jeho omezení 
pro výstavbu v ploše regulačního plánu Hrabanov.
B) Návrh vlastníků pozemků PK 2564/11 v k.ú. Lysá nad Labem, podporující výše uvedenou aktualizace regulačního 
plánu.
C) Návrh Tomáše Elicera - nesouhlasí se změnami stávajícího regulačního plánu Hrabanov a navrhuje regulační plán 
neměnit.
D) Návrh šesti obyvatel lokality Lom - stejné znění jako podání pana Elicera - nesouhlasí se změnami stávajícího 
regulačního plánu Hrabanov a navrhují regulační plán neměnit.

Posouzení pořizovatele:
Regulační plán nabyl účinnosti den 6. 11. 2008. V současné době není regulační plán v souladu s územním plánem. Dle 
regulačního plánu se v řešeném území nachází i plochy SM1 - smíšená obytná - obslužná městská zóna - Třešňovka, dle 
územního plánu je celé území v ploše BI - bydlení individuální v rodinných domech městské. Podle § 71 odst. 4 
stavebního zákona je obec povinna uvést regulační plán z podnětu do souladu s vydanou územně plánovací dokumentací 
kraje, schválenou politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem a vydaným územním plánem. Do té doby 
nelze rozhodovat podle částí regulačního plánu, které jsou v rozporu s touto územně plánovací dokumentací nebo 
politikou územního rozvoje. Při této změně regulačního plánu postupuje obec jako při změně z vlastního podnětu.
Nelze tedy přihlédnout k podnětům odmítajícím změnu regulačního plánu, neboť tu je třeba provést na základě 
ustanovení stavebního zákona.



Pořizovatel doporučuje změny projednávat samostatně - v jedné změně zkráceným postupem řešit pouze lokalitu B a 
dále pořídit větší změnu regulačního plánu, která uvede regulační plán do souladu s územním plánem, prověří 
aktuálnost řešení a prověří návrhy vlastníků. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
návrh na pořízení změny regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov zkráceným postupem

II. schvaluje
obsah změny regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov:
- změna prověří prostorové uspořádání v etapě B na pozemcích parc. č. 2619, a PK 2618, 2617 vše v k.ú. Lysá nad 
Labem
- změna prověří umístění obratiště na konci slepé komunikace
- změna prověří nové dělení pozemků, místo stávajících 7 pozemků na 9 pozemků 

III. stanovuje
že náklady na zpracování změny regulačního plánu a vyhotovení úplného znění regulačního plánu po jeho změně bude 
na náklady navrhovatelů

IV. ukládá
pořizovateli zpracovat do 31. 8. 2022 návrh zadání změny regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov z vlastního 
podnětu, se zapracováním návrhů vlastníků pozemků Hrabanov obdržených na základě zveřejněné výzvy

Vazba na rozpočet města:

2022 05 | Odbor výstavby a životního prostředí

Kryto 3635-5272 100 000,00 Kč

Regulační plány

Změna v etapě B nemá vliv na rozpočet města, neboť by byla pořizována na náklady navrhovatelů. Na změnu 
regulačního plánu z vlastního podnětu by zřejmě částka v rozpočtu nepostačovala. V případě schválení pořízení změny 
regulačního plánu je třeba počítat s jejím navýšením, především pro příští rok.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

24. 5. 2022 Projednáno RM

313 vzala na vědomí

         
24. 5. 2022 Projednáno RM

315 vzala na vědomí

         

Dosavadní rozhodnutí:
         


