
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 13. 4. 2022

Návrh na změnu územního plánu Lysá nad Labem - Lidl

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kučerová Markéta (referent územního plánování)

Důvodová zpráva:
Pořizovatel obdržel žádost na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem na pozemcích parc. č. 35/1, 35/3 a 35/7 
v k.ú. Litol z ploch ZO.1 sídelní zeleň ochranná specifická na plochy OK - komerční vybavenost. Záměrem je umístění 
obchodního domu Lidl na předmětných pozemcích.
Investor je připraven se podílet na úhradě finančních nákladů souvisejících s pořízením změny územního plánu ve 
vztahu k uvedenému investičnímu záměru.
Důvodem pro pořízení změny je umožnění doplnění nedostatečné a nerovnoměrně rozmístěné komerční občanské 
vybavenosti na území města a rozšířit chybějící obchodní síť v lokalitě Litol v prostoru mezi stávající rodinnou 
zástavbou a navrhovaným obchvatem silnice II/272.
Žádost je úplná, součástí žádosti jsou příslušná stanoviska podle § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona.
Určeným zastupitelem pro toto volební období byl zvolen Mgr. Jiří Havelka.
Obsahem každé změny územního plánu je dle § 58 odst. 3 stavebního zákona aktualizace hranice zastavěného území.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 35/1, 35/3 a 35/7 v k.ú. 
Litol z ploch ZO.1 sídelní zeleň ochranná specifická na plochy OK - komerční vybavenost

II. schvaluje
obsah změny územního plánu Lysá nad Labem:
- změna využití pozemků parc. č. 35/1, 35/3 a 35/7 v k.ú. Litol z ploch ZO.1 sídelní zeleň ochranná specifická na 
plochy OK - komerční vybavenost
- aktualizace hranice zastavěného území
- posouzení vlivů předmětné změny územního plánu na udržitelný rozvoj území

III. stanovuje
v souladu s § 55a odst. 6 stavebního zákona, že úhradu nákladů, uvedených v § 55a odstavci 2 písm. f) stavebního 
zákona, na pořízení změny územního plánu, uhradí navrhovatel 

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno
29. 3. 2022 Projednáno RM

208 vzala na vědomí

návrh na změnu územního plánu Lysá nad Labem zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 35/1, 35/3 a 35/7 v k.ú. 
Litol z ploch ZO.1 sídelní zeleň ochranná specifická na plochy OK - komerční vybavenost

Dosavadní rozhodnutí:
         


