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Návrh na změnu č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Kučerová Markéta (referent územního plánování)

Důvodová zpráva:
Na základě požadavku Rady města ze dne 4. 1. 2022 je zpracován a předkládán tento materiál: Návrh na změnu č. 1 
regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov.
Předmětem změny by měla být především změna etapizace výstavby v lokalitě. Etapa označená jako A4, v současné 
době zastavitelná jako poslední, by nově měla být zastavitelná jako první, případně nezávisle na ostatních etapách.
Se změnou etapizace souvisí změna systému technické infrastruktury, především odvádění dešťových vod z komunikací 
v etapě A4. Zároveň bude třeba nalézt nové řešení připojení etapy A4 na sítě technické infrastruktury, neboť dle 
stávajícího návrhu má být tato poslední etapa připojena na sítě vybudované v etapách A1-A3, které ovšem dosud nebyly 
realizovány.
U dopravní infrastruktury by měla změna regulačního plánu prověřit především nezbytnou šířku komunikací.
Součástí změny bude též uvedení regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov do souladu s územním plánem Lysá nad 
Labem v účinném znění.

V souladu s § 4 stavebního zákona orgány územního plánování a stavební úřady přednostně využívají zjednodušující 
postupy. Vzhledem k tomu pořizovatel doporučuje pořizovat změnu regulačního plánu zkráceným postupem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
Návrh na pořízení změny č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov z vlastního podnětu zkráceným postupem, 
a její obsah:
- prověří uvedení regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov do souladu s vydaným územním plánem, v úplném znění
- prověří změnu etapizace výstavby, kdy bude možnost realizace etapy A4 nezávisle na ostatních etapách
- prověří nezbytnou šířku přístupových komunikací
- prověří možnost vypuštění části komunikace na pozemku parc. č. 2588/11 v k.ú. Lysá nad Labem s tím, že bude 
pozemek rozdělen pouze na dvě parcely místo původních čtyř
- prověří nové řešení připojení sítí technické infrastruktury etapy A4, nezávisle na etapách A1- A3
- prověří nové řešení likvidace dešťových vod z komunikací pro etapu A4

Vazba na rozpočet města:

2022 05 | Odbor výstavby a životního prostředí

Nekryto 0,00 Kč

Akce by měla být kryta před schválením.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno
17. 1. 2022 Projednáno RM

43 vzala na vědomí

Návrh na pořízení změny č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov z vlastního podnětu zkráceným postupem, 
a její obsah:
- prověří uvedení regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov do souladu s vydaným územním plánem, v úplném znění
- prověří změnu etapizace výstavby, kdy bude možnost realizace etapy A4 nezávisle na ostatních etapách
- prověří nezbytnou šířku přístupových komunikací
- prověří možnost vypuštění části komunikace na pozemku parc. č. 2588/11 v k.ú. Lysá nad Labem s tím, že bude 



pozemek rozdělen pouze na dvě parcely místo původních čtyř
- prověří nové řešení připojení sítí technické infrastruktury etapy A4, nezávisle na etapách A1- A3
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17. 1. 2022 Projednáno RM

43 souhlasí a doporučuje ke schválení

návrh na pořízení změny č. 1 regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov na nejbližším zasedání

Dosavadní rozhodnutí:
         


