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Zastupitelstvo města Lysá nad Labem, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“),  za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona a § 54 odst. 2 stavebního 
zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a 
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“)  
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a.  Vymezení zastavěného území 
Hranice zastavěného území je vymezena na základě doplňujících průzkumů a rozborů 

analytické fáze zpracování územního plánu Lysá nad Labem korekcemi k datu 06.2011 a dále 

korigována po projednání konceptu ÚP k datu 05.2012 – viz výkres č.1 Výkres základního 

členění území  a č. 2.1 Hlavní výkres – urbanistická koncepce. 

 

 

b.  Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot 

 Návrh urbanistické koncepce města Lysá nad Labem zahrnuje rozvržení a vzájemnou 

koordinaci ploch s rozdílným způsobem využití území při zachování kompozičních 

vztahů, zásad ochrany krajiny a krajinného rázu (výkres č.2.1), systémů dopravní obsluhy 

(výkres č.2.3) a socioekonomických vztahů. Podstatnou částí urbanistické koncepce jsou 

regulativy využití území s rámcovými prostorovými regulativy (kap.f), které stanovují 

hladiny zástavby v závislosti na konkrétních potřebách kompozičních vztahů; 

 

 Urbanistická koncepce v úrovni územního plánu, tj. řešení vzájemných vazeb ve využití 

území (ve smyslu systémového pojetí) a prostorových kompozičních vztahů struktury 

sídla jako celku, je vydáním územního plánu stanovena jako závazná. Při uplatnění zásad 

urbanistické koncepce budou důsledně respektovány jedinečné vlastnosti daného 

prostředí, limity a možnosti jeho využití – a to s cílem vytvořit harmonickou sídelní 

strukturu bez vzájemných střetových jevů;  

 

 Urbanistická koncepce musí být v průběhu platnosti územního plánu respektována – jak 

správou území (stavební úřad, zastupitelstvo obce, …), tak investory, kteří do území se 

svými záměry vstupují – jako hlavní podstata závazné části územně plánovací 

dokumentace; 

 

 Urbanistická koncepce je závazným podkladem pro zadání, případně pro koordinaci a 

úpravu vzájemných vztahů jednotlivých oborových (rezortních) koncepcí, přičemž sama 

ze své podstaty komplexního pojetí zastává roli zastřešujícího koordinačního dokumentu 

pro rozhodování o využití území; 

 

 Jako základní vstupní předpoklady navržené koncepce rozvoje města Lysá nad Labem 

budou nadále respektovány:  

 úloha města střední velikostní kategorie jako stabilizovaného jádra urbanizovaného 

prostoru, které bude nadále plnit a komplexně rozvíjet funkci obce s rozšířenou 

působností pro svůj správní obvod; 

 význam kulturních tradic a vazba města k založení Šporkovy barokní krajiny a 

k dominantě zámku se zámeckým parkem; 

 přírodní předpoklady a hodnoty soustředěné v příměstské krajině Polabí; 
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c. Urbanistická koncepce  
 Pro příští rozvoj města je nezbytná vzájemná koordinace vztahů a dohoda samosprávných 

orgánů sousedících obcí o koordinaci navazující územně plánovací dokumentace; některé 

záměry přesahují správní hranice sousedících obcí (Milovice, Přerov nad Labem, Ostrá, 

…) a vytvářejí překryv zájmových ploch pro řešení infrastruktury dopravní, případně 

technické. 

 

 Rozvoj sídla musí respektovat lokální podmínky a limity, které vycházejí především 

z historického vývoje sídlení struktury a které vytvořily základ urbanistické struktury. 

 

 Základní prvky urbanistické struktury města:   

 Historická jádra patrná v rozsahu obestavění uliční sítě doložené na mapě stabilního 

katastru z roku 1842 budou stabilizována a chráněna v roli celoměstského, resp. 

lokálního jádra osídlení.   

Jádrová území kromě ploch veřejného prostranství (PV, PV.1, PZ) zahrnují plochy SC 

- smíšené využití centra města, OV- veřejná vybavenost, SM – smíšené využití území 

městského typu, (viz kap.f). V přímé vazbě na jádrové území města je nezbytné posílit 

plochy veřejné sídelní doprovodné zeleně a intenzifikovat plochy záchytných 

parkovišť – tak, aby historické jádro mohlo nadále rozvíjet předpoklady pro naplnění 

úlohy centra města. 

Kompaktní město – urbanistická koncepce bude cíleně směřovat k vytvoření 

kompaktní formy města využívající zejména proluky uvnitř zastavěného území i na 

jeho okrajích s důrazem na lokalizaci výrobních a komerčních ploch v návaznosti na 

severovýchodní obchvat silnice II/272 a obytných ploch na severním a západním 

okraji města (Hrabanov, U Cihelny, …) ve vazbě na příměstskou rekreační krajinu a 

uvnitř Litole (Na Vysoké mezi).   

Urbanistická koncepce zahrnuje návrh propojení městských částí zklidněnými pěšími 

a cyklistickými komunikacemi s využitím podchodu pod železniční stanicí, ke které – 

jako k frekventovanému uzlu vyjížďky je třeba směřovat lokální pěší a cyklistické 

páteřové osy. 

 Vnější sídelní území  
V územně odloučených sídlech ve správním území města bude podporována 

stabilizace obytné funkce - vymezením drobných rozvojových ploch pro obytnou 

zástavbu venkovského charakteru s event. podílem užitkových zahrad a ploch pro 

chovatelství a pěstitelství. Jedná se o sídla spádující do Lysé nad Labem: 

▫ Byšičky 

▫ Dvorce 

Rozvojové předpoklady sídel ovlivní kvalita připojení k obci s rozšířenou působností 

(spojení silniční, cyklistické, pěší) a dále kvalita a četnost nadřazených dopravních 

propojení s jádrem regionu (rychlostní komunikace, železnice, …).  

 Areál zámku Lysá nad Labem, zámecký park a areál kostela sv. Jana Křtitele – 

zcela specifické kompoziční prvky z hlediska kulturně památkového musí být 

chráněny a respektovány i jako stavební a kulturní dominanty (včetně ozeleněného 

návrší parku), které se uplatňují v dálkových krajinných pohledech na panorama 

města. Vztah zástavby města na zachování dominantní role zámku, parku a kostela je 

podstatou kompozičních vztahů stávající i navrhované zástavby.  
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 Základní členění území města 

Rámcové členění zastavěných území a zastavitelných ploch Lysé nad Labem na území 

rozvojová, přestavbová a stabilizovaná (viz výkres č.1 Základní členění území) pro 

potřebu územního plánu je následující: 
 

 území rozvojová – zastavitelné plochy (převážně mimo zastavěné území města) 

určené pro novou zástavbu; rozvojové plochy, resp. nové zastavitelné plochy 

stanovené návrhem územního plánu vymezují hlavní směry příštího územního rozvoje 

města (kvantitativní rozvoj). [čísla lokalit zahrnutých v rozvojovém území jsou 

uvedena v hranatých závorkách]: 

I. sever - Hrabanov   

o bydlení individuální v rodinných domech  [1a, 1b, 1c, 2, 3, 51a, 51c, 51d] 

o veřejná prostranství s převahou zeleně [ 1d, 4a]  

o veřejná vybavenost specifická (areál HZS, …) [6a] 

o sídelní zeleň ochranná [6b, 51b] 

II. severovýchod – K Milovicům, Ke Vrutici   
o komerční vybavenost specifická [7 / 8 / 52] 

o smíšené využití městského typu [10] 

o bydlení individuální v rodinných domech [9, 11, 53] 

III. východ  - Poděbradova – Na Mlíčníku 

o smíšené využití městského typu [15, 16] 

o lehká výroba  a sklady [19, 20] 

o dopravní dvůr, parkování kamionů a autobusů [71] 

o doprava železniční [112a, 112b] 

IV. jihovýchod - Družstevní 

o smíšené využití městského typu [21a] 

o sídelní zeleň ochranná specifická [21b, 22b] 

o bydlení individuální v rodinných domech [22a, 23] 

V. jih – Na Zemské stezce – Mírová – Jiráskova  

o bydlení individuální v rodinných domech, [29] 

o sport, tělovýchova specifická – plochy v dosahu záplavového území [26] 

o veřejná prostranství s převahou ozelenění [30] 

o sídelní zeleň ochranná [25b, 25d, 58b, 61b] 

o drobná výroba a výrobní služby [57] 

o doprava silniční [102, 152a, 153, 154] 

VI. jihozápad – K Závodišti 

o sídelní zeleň ochranná [67b, 67c] 

o sport, tělovýchova [37, 38] 

o doprava silniční [152b] 

VII. západ - Sojovická – U Křížku 

o bydlení individuální v rodinných domech  [39] 

o smíšené využití území městského typu [36] 

o doprava silniční [151] 

VIII. střed  

o doprava silniční [103] 
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IX. Dvorce  
o bydlení individuální v rodinných domech – vesnické [46, 47a, 47b] 

o vodní plochy [81, 82] 

o doprava silniční [155] 

X. Byšičky  

o smíšené využití území venkovského typu – se zvýšenými nároky 

památkové ochrany [44, 45] 

o sport [43] 

 

 území přestavbová (transformační) – převážně plochy uvnitř současně zastavěného 

území určené k jinému než stávajícímu využití; jako takové poskytují nabídku na 

ozdravění, regeneraci a revitalizaci prostředí městských čtvrtí (kvalitativní rozvoj) 

[čísla lokalit zahrnutých v přestavbovém území jsou uvedena v hranatých závorkách]: 

P-I. sever - Hrabanov  

o veřejná prostranství s převahou zeleně [ P4b]  

P-III. východ  - Poděbradova – Na Mlíčníku 

o komerční vybavenost  [P18] 

o drobná výroba a výrobní služby [P17a] 

o sídelní zeleň ochranná [P17b] 

o doprava silniční [P17c, P156] 

P-IV. jihovýchod - Družstevní 

o sídelní zeleň ochranná specifická [P21c] 

o veřejná vybavenost (školské zařízení) [P24] 

P-V. jih – Na Zemské stezce – Mírová – Jiráskova 

o veřejná vybavenost [P54a] 

o veřejná prostranství [P54b] 

o veřejná prostranství s převahou ozelenění [P25c, P54c] 

o lehká výroba a sklady [P25a] 

P-VI. jihozápad – K Závodišti 

o smíšené využití území městského typu specifické – K Závodišti [P72] 

P-VII. západ - Sojovická – U Křížku 

o bydlení individuální v rodinných domech  [P40, P42] 

o smíšené využití území městského typu [P41] 

P-VIII střed  

o smíšené využití centra města [P12, P14, P32] 

o smíšené využití území městského typu [P34, P35, P33b] 

o sport, tělovýchova [P33a] 

o veřejná vybavenost a komerční vybavenost specifická [P31] 

 

 území stabilizovaná – všechny ostatní plochy, jejichž využití se řešením nového 

územního plánu nemění.  

I v území stabilizovaném však územní plán formou verbální specifikace regulativů 

upřesňuje podmínky pro funkční a rámcové prostorové využití s cílem vzájemné 

koordinace střetových jevů v území (viz kap. f). 
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 Podrobné členění struktury města – plochy s rozdílným způsobem využití  

Správní území města je pro účel územního plánu členěno na přibližně stejnorodé plochy 

využití území. 

Každá plocha s rozdílným způsobem využití je definována z hlediska hlavního využití 

(převažujícího účelu), přípustného nebo nepřípustného využití a dalších podmínek a 

z hlediska prostorového uspořádání (rámcových podmínek forem zástavby). Každá 

vymezená územní plocha je v hlavním výkresu označena kódem regulativu využití území. 

Regulativy využití ploch podle kódového označení jsou obsahem kapitoly f.  
 

 Ochrana kompozičních vztahů a panoramatu města 

 Kompoziční vztahy a panorama města jsou specifickým předmětem ochrany a tedy i 

specifickým limitem územního rozvoje a stavebních aktivit ve správním území města.  

 Výškovou hladinu zástavby je třeba chránit s ohledem na zachování měřítka zastavění, 

charakteru zástavby městského jádra. 

 Je třeba dbát na ochranu a působnost topografie města a rámce přírodních horizontů a 

návrší (zámecký vrch, …). Jako specifický prvek kompozice sídla působí zámek Lysá 

nad Labem s klášterem a zámeckký vrch s parkem.  

Veškeré budoucí záměry, které by překročily převládající hladinu zástavby a zasáhly tak 

do panoramatu města nebo do krajinného rámce, je nezbytné prověřit s cílem chránit 

panorama města a krajinný ráz. 

 

c.01  Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 
sídelní zeleně 

c.01.1 Zastavitelné plochy 
 Hlavní rozvojové plochy města (resp. zastavitelné plochy) navazují na hranici zastavěného 

území města: 
 

I. sever - Hrabanov  

Zastavitelná plocha zahrnuje lokality 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 3, 4a, 6a, 6b, 51a, 51b, 51c, 51d 

 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské 

- PZ – veřejná prostranství s převahou zeleně 

- ZO – sídelní zeleň ochranná 

- OV.1 – veřejná vybavenost specifická - sever 

Plochy jsou přístupné: novou komunikací z ul. Ke Vrutici severně od sídliště; dále z 

ulic Hrabanov, Jaromírovy Sady, Rybízová, Jahodová; 

 specifické podmínky využití: 

- lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací 

komunikacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro trvalé bydlení; řešení musí 

zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na 

celoměstskou koncepci; podmínkou je realizace nové komunikace z ul. Ke Vrutici; 

- území je určeno převážně pro bydlení v rodinných domech, zčásti po veřejnou 

vybavenost, v území budou zachována veřejná prostranství a nezastavitelná plocha 

sídelní ochranné zeleně; 

- podmínkou je zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí ÚP 

(napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody včetně 

výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 

- protihluková opatření podél trasy severozápadního obchvatu města silnicí II/331 

v rámci plochy ZO (51b); 
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 podmínka pro rozhodování: 

- regulační plán lokalit 1a,b,c,d,2,3 (schválen); územní studie pro lokality 51a, 

51b, 51c, 51d, 6a, 4a. 

 lhůta vypracování regulačního plánu:  RP schválen 

 lhůta vypracování územní studie:  v závislosti na zájmu investora, nejpozději do 12 let 

od vydání ÚP; 

 

II. severovýchod – K Milovicům, Ke Vrutici   

Zastavitelná plocha zahrnuje lokality 7, 8, 9, 10, 11, 52, 53,  

 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- OK.2 – komerční vybavenost specifická - severovýchod  

- SM – smíšené využití území městského typu 

- BI – bydlení individuální v rodinných domech 

Plochy jsou přístupné z ulice Ke Vrutici a z ulice K Milovicům. 

 specifické podmínky využití: 

- lokalita musí být napojena na městské páteřové komunikace a jejich 

prostřednictvím na nejbližší křižovatky nadřazené silniční tranzitní dopravy; řešení 

musí zahrnovat návrh dopravy v klidu a návrh systému vnitřní dopravní a 

technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci;  

- lokality č. 7, 8, 52 jsou určeny pro komerční vybavenost s možností lokalizace 

prodejen marketového typu; objekty musí objemem a hladinou zástavby (max. 

však 10m nad úrovní terénu) respektovat kompoziční vztahy. Stavby budou 

posuzovány z hlediska ochrany krajinného rázu.  

- podmínkou je zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí ÚP 

(napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody včetně 

výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 

- na rodinných domech v lokalitách smíšeného využití (10) a zejména v ploše 

individuálního bydlení jižně od ulice K Milovicům (9, 53) bude realizováno 

technické protihlukové opatření za účelem zajištění normové hladiny hluku 

v objektech. Nové stavby podél komunikace budou navrhovány jako barierové.  

- v území budou navržena veřejná prostranství s doprovodnou zelení; 

 podmínka pro rozhodování: 

- územní studie pro lokality 7, 8, 52 a pro lokality 9, 53; 

 lhůta vypracování územní studie:  v závislosti na zájmu investora, nejpozději do 12 let 

od vydání ÚP; 

 

III. východ  - Poděbradova – Na Mlíčníku 

Zastavitelná plocha zahrnuje lokalitu 15, 16, 19, 20, 71, 112a, 112b 

 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- SM – smíšené využití území městského typu 

- VL – lehká výroba  a sklady 

- DZ – doprava železniční  

- DS.1 – dopravní dvůr, parkování kamionů a autobusů  

Plochy jsou přístupné z ulice Poděbradovy a z propojení bývalého zemědělského 

areálu. 

 specifické podmínky využití: 

- lokalita musí být napojena na městské páteřové komunikace a jejich 

prostřednictvím na nejbližší křižovatky nadřazené silniční tranzitní dopravy; řešení 

musí zahrnovat návrh dopravy v klidu a návrh systému vnitřní dopravní a 

technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 
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- lokalita je určena zčásti pro zástavbu nízkopodlažními objekty rodinného bydlení 

(15,16); na pozemcích při ul. Poděbradově se předpokládá smíšené využití objekty 

členěnými do objemů odpovídajících nízkopodlažní rodinné zástavbě;  

- plochy určené pro lehkou výrobu (19, 20) je třeba územně koordinovat 

s koridorem obchvatu silnice II/272 a s napojovacími body dopravní obsluhy 

území a s možný připojením železniční vlečky; podmínkou je realizace izolační 

zeleně na obvodu nových výrobních ploch; 

- podmínkou je zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí ÚP 

(napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody včetně 

výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 

 podmínka pro rozhodování: 

- územní studie pro lokality 19, 20, 112a, 112b; 

 lhůta vypracování územní studie:  v závislosti na zájmu investora, nejpozději do 12 let 

od vydání ÚP; 

 

IV.   jihovýchod - Družstevní  

Zastavitelná plocha zahrnuje lokality 21a, 21b, 22b, 22a, 23,  

 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- BI – bydlení individuální v rodinných domech 

- SM – smíšené využití území městského typu 

- ZO.1 – sídelní zeleň ochranná specifická 

Plochy jsou přístupné z ulice Družstevní a dále z ulic Na Vysoké mezi, Křižíkovy, Na 

Zemské stezce, K Borku. 

 specifické podmínky využití: 

- obytné plochy a plochy smíšeného využití musí být napojeny na síť místních 

obslužných a propojovacích komunikací komunikacemi v kategorii odpovídající 

lokalitě pro trvalé bydlení; řešení musí zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a 

technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci;  

- plochy sídelní ochranné zeleně specifické lze využít pro relaxaci a do přírodního 

prostředí začleněná veřejně přístupná sportovní zařízení; s ohledem na potřebu 

koordinace celoměstských pěších relaxačních tras a prověření lokalizace 

protihlukových barier (valů) je žádoucí stanovit celkovou koncepci formou územní 

studie. 

- v území budou zachována veřejná prostranství a veřejně přístupná nezastavitelná 

plocha sídelní zeleně; 

- podmínkou je zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí ÚP 

(napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody včetně 

výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 

- protihluková opatření podél trasy východního obchvatu města silnicí II/272 

v rámci plochy ZO.1 (21b, 22b); 

 podmínka pro rozhodování: 

- regulační plán lokality 23 (schválen); územní studie pro lokality 21b, 22b. 

 lhůta vypracování regulačního plánu:  RP schválen 

 lhůta vypracování územní studie:  v závislosti na zájmu investora, nejpozději do 12 let 

od vydání ÚP; 
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V.  jih – Za Cukrovarem: Na Zemské stezce – Mírová – Jiráskova 

Zastavitelné plochy zahrnují lokality 29, 26, 28, 30, 25b, 25d, 58b, 61b, 57, 102, 152a, 

153, 154,  

 využití ploch (viz kód regulativu – kap. f):  

- BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské 

- OS.1 – sport, tělovýchova specifická – plochy v dosahu záplavového území 

- PZ – veřejná prostranství s převahou ozelenění 

- ZO – sídelní zeleň ochranná 

- VD – drobná výroba a výrobní služby 

- DS - doprava silniční   

Plochy jsou přístupné z nově navrhované obvodové komunikace od ulice Jiráskovy 

podél bývalého zemědělského areálu a přístaviště, dále nově navrhovanou komunikací 

z ulice Mírové mezi areály bývalého cukrovaru (ARS Altman s.r.o.) a Zemědělské 

sklady (CTP Invest spol. s r.o.), a na severu ulicí Na Zemské stezce. 

 specifické podmínky využití: 

- lokalita musí být napojena na městské páteřové komunikace (JZ obvodová, 

Mírová, Na Zemské stezce) a na síť místních obslužných a propojovacích 

komunikací komunikacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro trvalé bydlení; 

řešení musí zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy 

v návaznosti na celoměstskou koncepci;  

- podmínkou je etapová realizace nové obvodové komunikace z ul. Jiráskovy 

k přejezdu u Kovony, příčného propojení k ul. Mírové a komunikace pro obsluhu 

ploch lehké výroby a nekrytého skladu podél jejich západního okraje k areálu 

ČOV; 

- lokality jsou určeny pro bydlení v rodinných domech v plochách individuálního 

bydlení (29), pro sportovní zařízení (26). Území je doplněno plochami veřejné 

zeleně a parků (30) a ochranné zeleně (25b, 25d, 58b, 61b); v návaznosti na areál 

ČOV je vymezena plocha pro jeho rozšíření (28) a pro drobnou výrobu (57), 

- územní rozvoj bývalého cukrovaru na jeho jižním okraji (P25a) je podmíněn 

realizací veřejného prostranství s cestní sítí a ozeleněním podél Litolské svodnice 

(P25c), revitalizací vodních ploch a kultivací veřejného prostranství v návaznosti 

na Králíčkovu vilu (P54a, b, c) 

- podmínkou je zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí ÚP 

(napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody včetně 

výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 

- protihluková opatření podél tras páteřových komunikací – obvodové a podél 

cukrovaru – valy v rámci ploch ochranné zeleně ZO (58b, 61b); 

 

VI. jihozápad – K Závodišti 

Zastavitelná plocha zahrnuje lokality  67b, 67c, 37, 38, 152b 

 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- ZO – sídelní zeleň ochranná 

- OS – sport, tělovýchova 

- OS.2 – sport – specifické využití – jezdecký areál 

- OS.3 – sport – specifické využití – kynologické cvičiště 

- DS - doprava silniční   

Plochy jsou přístupné z navrhované jihozápadní obvodové komunikace od 

železničního přejezdu u Kovony, dále ze stávajícího přejezdu na prodloužení ulice 

Čapkovy a z ulice K Závodišti. 
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 specifické podmínky využití: 

- lokality musí být napojeny na městské páteřové komunikace (JZ obvodová, K 

Závodišti) a na síť místních obslužných a propojovacích komunikací 

komunikacemi v kategorii odpovídající požadovanému účelu využití; řešení musí 

zahrnovat problematiku dopravy v klidu a návrh systému vnitřní dopravní a 

technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

- obvodový pás ochranné zeleně (67b, 67c); 

- další využití: kynologické cvičiště (37) jezdecký areál (38); 

- podmínkou je prověření a zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí 

ÚP (napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody 

včetně výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 
 

VII. západ - Sojovická – U Křížku  

Zastavitelná plocha zahrnuje lokality 39, 36; 

 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské 

- SM – smíšené využití území městského typu 

Plochy jsou přístupné z ulice Sojovické, Kpt. Jaroše, U Křížku. 

 specifické podmínky využití: 

- lokality musí být napojeny na síť místních obslužných a propojovacích 

komunikací komunikacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro bydlení; řešení 

musí zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti 

na celoměstskou koncepci; 

- lokalita je určena pro bydlení v rodinných domech v plochách individuálního 

bydlení (39) a smíšeného využití (36);  

- prokázat soulad s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací v lokalitě 36; 

- podmínkou je zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí ÚP 

(napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody včetně 

výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 
 

VIII. střed 

Zastavitelná plocha zahrnuje lokalitu 103; 

 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- DS - doprava silniční   

Plocha je přístupná z ulice Čapkovy a z ulice Ke Kovoně  

 specifické podmínky využití: 

- prodloužení ul. Čapkovy k ul. Ke Kovoně a stávajícímu železničnímu přejezdu a 

zahrnutí nové trasy do páteřových městských komunikací; plochy podél tělesa 

železnice budou využity pro záchytné parkoviště návštěvníků; řešení musí 

respektovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na 

celoměstskou koncepci; 

- podmínkou je zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí ÚP 

(napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody včetně 

výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 
 

IX. Dvorce 

Zastavitelná plocha zahrnuje lokality 46, 47a, 47b, 

+ nezastavitelné pozemky pro vodní plochy v nezastavěném území v lokalitách  81, 82;  

 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- BV – bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 
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- Vodní plochy v krajinné zóně smíšené nezastavěného území s funkcí 

vodohospodářskou a zemědělskou NS.vz 

Plochy jsou přístupné ze silnice II/331 a z místní komunikace ve Dvorcích. 

 specifické podmínky využití: 

- lokality musí být napojeny na síť místních obslužných a propojovacích 

komunikací komunikacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro bydlení; řešení 

musí zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti 

na koncepci ÚP; 

- lokality pro bydlení v rodinných domech v plochách individuálního bydlení 

vesnického typu (46, 47a, 47b);  

- vodní plochy s retenční funkcí v souvislosti s revitalizací krajiny a toku 

 podmínka pro rozhodování: 

- územní studie pro lokality 46, 47a, 47b 

 lhůta vypracování územní studie:  v závislosti na zájmu investora, nejpozději do 12 let 

od vydání ÚP; 
 

X.  Byšičky  

Zastavitelná plocha zahrnuje lokalitu 44, 45, 43; 

 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- SV.2 – smíšené využití území venkovského typu – se zvýšenými nároky 

památkové ochrany 

- OS – sport, tělovýchova (v chatové lokalitě Řehačka) 

Plochy jsou přístupné ze silnice III/3315 ukončené v Byšičkách. 

 specifické podmínky využití: 

- lokality musí být napojeny na síť místních obslužných a propojovacích 

komunikací komunikacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro bydlení; řešení 

musí zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti 

na koncepci ÚP; 

- lokality jsou určeny pro bydlení v rodinných domech, resp. pro rekreační objekty 

v plochách smíšeného využití území vesnického typu se zvýšenými nároky 

památkové ochrany (44, 45), resp. v ploše individuální rekreace (43);  

- s ohledem na zájmy památkové ochrany je třeba záměr výstavby hlavních i 

doprovodných staveb ověřit formou územní studie, resp. architektonické studie 

zástavby a projednat s orgány památkové péče.  

 podmínka pro rozhodování: 

- územní studie pro lokalitu 44, 45 

 lhůta vypracování územní studie:  v závislosti na zájmu investora, nejpozději do 12 let 

od vydání ÚP; 
 

Kromě vymezení výše uvedených hlavních zastavitelných ploch jsou územním plánem 

vymezeny následující koridory nadřazených dopravních staveb regionálního a celostátního 

významu:  

 Doprava silniční (DS) - (viz kód regulativu – kap. f): 

 lokalita 101 – silnice II/272 – SV obchvat Lysé nad Labem 

 lokalita 151 – silnice II/331 – SZ obchvat Lysé nad Labem 

 lokalita 155 – silnice II/331 – S průjezd místní částí Dvorce 

 lokalita 157 – silnice II/272 – úprava poloměru jižního předmostí mostu přes Labe 
 

 Doprava železniční (DZ) - (viz kód regulativu – kap. f): 

 lokality 111a, 111b, 111c – přeložka železniční tratě č.232 Lysá nad Labem – 

Milovice – Všejany – Mladá Boleslav (Všejanská spojka) 
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c.01.2 Plochy přestavby 
 Hlavní přestavbové plochy města jsou soustředěny v následujících lokalitách: 
 

P-I.  sever - Hrabanov 

Přestavbová plocha zahrnuje lokality P4b; 

 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- PZ – veřejná prostranství s převahou ozelenění 

Plochy jsou přístupné novou komunikací z ul. Ke Vrutici severně od sídliště a dále 

z ulice Okružní ze sídliště; 

 specifické podmínky využití: 

- lokalita je určena k transformaci území a revitalizaci na plochy veřejného 

prostranství s převahou ozelenění; 

- lokalita bude sloužit jako plocha pro stabilizaci zeleně v zastavěném území a pro 

relaxaci obyvatel, výhledově též jako územní rezerva pro rozšíření městského 

hřbitova; 

- podmínkou je zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí ÚP 

(napojení na kanalizační síť, elektrorozvody …); 
 

P-III.  východ  - Poděbradova – Na Mlíčníku 

Přestavbová plocha zahrnuje lokalitu P18, P17a, P17b, P17c, P156; 

 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- OK – komerční vybavenost 

- VD – drobná výroba a výrobní služby 

- ZO – sídelní zeleň ochranná 

- DS - doprava silniční   

Plochy jsou přístupné z ulice Poděbradovy, Na Mlíčníku. 

 specifické podmínky využití: 

- lokalita musí být napojena na městské páteřové komunikace a jejich 

prostřednictvím na nejbližší křižovatky nadřazené silniční tranzitní dopravy; řešení 

musí zahrnovat návrh dopravy v klidu a návrh systému vnitřní dopravní a 

technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci;  

- podmínkou je realizace kapacitního dopravního připojení v etapě k ul. 

Poděbradově, cílově k východnímu obchvatu města silnicí II/272; 

- území je určeno pro komerční vybavenost s možností lokalizace prodejen 

marketového typu (lok. P18) a dále pro plochy drobné výroby a služeb (P17a), 

záchytného parkoviště silniční dopravy (P17c) a ochranné zeleně (P17b);  

- při přestavbě bude v rámci prostorového uspořádání respektován kontext okolní 

zástavby;  

- podmínkou je zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí ÚP 

(napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody včetně 

výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 

 podmínka pro rozhodování: 

- územní studie pro lokalitu P17a,c 

 lhůta vypracování územní studie:  v závislosti na zájmu investora, nejpozději do 12 let 

od vydání ÚP; 
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P-IV.  jihovýchod - Družstevní 

Přestavbová plocha zahrnuje lokalitu P21c, P24; 

 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- OV – veřejná vybavenost 

- ZO.1 – sídelní zeleň ochranná specifická 

Plochy jsou přístupné z ulice Kollárovy a Na Vysoké mezi. 

 specifické podmínky využití: 

- lokalita P21c je určena revitalizaci zbývající části areálu ZZN na plochy ochranné 

zeleně specifické, která vytvoří souvislou plochu zeleně se sousedními lokalitami  

21b a 22b – z uvedeného důvodu je žádoucí zahrnutí této lokality do územní studie 

požadované pro plochy 21b a 22b;  

- lokalita P24 je určena pro rozšíření areálu školského zařízení při ul. Na Vysoké 

mezi; lokalita P24 musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích 

komunikací komunikacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro veřejnou 

vybavenost školského typu; řešení musí zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní 

a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

- při přestavbě bude v rámci prostorového uspořádání respektován kontext okolní 

zástavby;  

 podmínka pro rozhodování: 

- regulační plán lokality P24 (schválen); územní studie pro lokalitu P21c. 

 lhůta vypracování regulačního plánu:  RP schválen 

 lhůta vypracování územní studie: v závislosti na zájmu investora, nejpozději do 12 let 

od vydání ÚP; 

 

P-V.  jih – Za Cukrovarem: Na Zemské stezce – Mírová – Jiráskova 

Přestavbová plocha zahrnuje lokalitu P54a, P54b, P25c, P54c, P25a; 

 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- VL – lehká výroba a sklady 

- OV – veřejná vybavenost 

- PV – veřejná prostranství 

- PZ – veřejná prostranství s převahou ozelenění 

Plochy jsou přístupné etapově z ulice Mírové, cílově z nové JZ obvodové komunikace 

odpojené z ulice Jiráskovy podél jižního okraje bývalého zemědělského areálu. 

 specifické podmínky využití: 

- lokality P54a (OV), P54b (PV), P54c (PZ) jsou vymezeny za účelem revitalizace 

prostoru bývalé vily majitele cukrovaru (kulturní památka – kubistická 

architektura arch. Králíčka); lokality přiléhají k ul. Mírové a mají předpoklad 

vytvořit veřejné prostranství jako rámec objektu památkové ochrany. 

- územní rozvoj bývalého cukrovaru na jeho jižním okraji (P25a) je podmíněn 

realizací veřejného prostranství s cestní sítí a ozeleněním podél Litolské svodnice 

(P25c), revitalizací vodních ploch a kultivací veřejného prostranství v návaznosti 

na Králíčkovu vilu (P54a, b, c) 

- lokality musejí být napojeny na síť místních obslužných a propojovacích 

komunikací; řešení musí zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické 

obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

- při přestavbě bude v rámci prostorového uspořádání respektován kontext okolní 

zástavby;  

- podmínkou je zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí ÚP 

(napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody včetně 

výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 
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 podmínka pro rozhodování: 

- územní studie pro lokality P54a,b,c;  P25a,c;  

 lhůta vypracování územní studie:  v závislosti na zájmu investora, nejpozději do 12 let 

od vydání ÚP; 

 

P-VI. jihozápad – K Závodišti 

Přestavbová plocha zahrnuje lokalitu P72 

 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- SM.1 - smíšené využití území městského typu specifické – K Závodišti 

- ZO – sídelní zeleň ochranná 

Plochy jsou přístupné z navrhované jihozápadní obvodové komunikace od 

železničního přejezdu u Kovony, dále ze stávajícího přejezdu na prodloužení ulice 

Čapkovy a z ulice K Závodišti. 

 specifické podmínky využití: 

- lokalita musí být napojena na městské páteřové komunikace (JZ obvodová, K 

Závodišti) a na síť místních obslužných a propojovacích komunikací 

komunikacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro smíšené využití městského 

typu; řešení musí zahrnovat řešení dopravy v klidu a návrh systému vnitřní 

dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

- před povolením staveb prokázat soulad s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 

- obvodový pás ochranné zeleně (67c); 

- podmínkou je prověření a zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí 

ÚP (napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody 

včetně výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 

 podmínka pro rozhodování: 

- územní studie pro lokalitu P72 

 lhůta vypracování územní studie:  v závislosti na zájmu investora, nejpozději do 12 let 

od vydání ÚP; 
 

P-VII.  západ - Sojovická – U Křížku 

Přestavbová plocha zahrnuje lokalitu P40, P42, P41; 

 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské 

- SM – smíšené využití území městského typu 

Plochy jsou přístupné z ulice Sojovické, U Cihelny 

 specifické podmínky využití: 

- lokality musejí být napojeny na síť místních obslužných a propojovacích 

komunikací komunikacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro trvalé bydlení; 

řešení musí zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy 

v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

- lokality jsou určeny k transformaci a revitalizaci území staré cihelny při 

respektování objektů památkové ochrany. Lokality zahrnují plochy pro 

individuální bydlení (P40, P42) a pro smíšené využití území městského typu 

(P41);  

- s ohledem na zájmy památkové ochrany je odůvodněný požadavek na vypracování 

územní studie v rozsahu lokality P41; 

- podmínkou je zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí ÚP 

(napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody včetně 

výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 
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 podmínka pro rozhodování: 

- územní studie pro lokalitu P40, P41, P42;  

 lhůta vypracování územní studie:  v závislosti na zájmu investora, nejpozději do 12 let 

od vydání ÚP; 

 

P-VIII   střed 

Přestavbové plochy zahrnují lokality P12, P14, P32, P34, P35, P33a, P33b, P31; 

 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- SC – smíšené využití centra města  

- SM – smíšené využití území městského typu 

- RH – hromadná rekreace 

- OV – veřejná vybavenost 

- OK.1 – komerční vybavenost specifická - výstaviště 

Plochy jsou přístupné z ulice Komenského (P12), Jedličkovy (P14), Zahradní (P32), 

Ke Kovoně (P34), Čechovy (P35, P33a, 33b), Čapkovy (P31); 

 specifické podmínky využití: 

- jednotlivé lokality představují dílčí plochy transformace zastavěného území pro 

nové potřeby města. Lokality musí být napojeny na síť místních obslužných a 

propojovacích komunikací komunikacemi v kategorii odpovídající požadovanému 

účelu využití; řešení musí zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické 

obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

- navrhovanou zástavbu jednotlivých lokalit a jejich začlenění do kontextu zástavby 

a panoramatu města je vhodné prověřit formou architektonických studií; 

novostavby, dostavby nebo nástavby objektů v městské památkové zóně nesmí 

překročit výškovou hladinu okolní historické zástavby a musí umožnit 

jednoznačné působení historických dominant. 

- prokázat soulad s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací v lokalitách P34 a P35; 

- při přestavbě bude v rámci prostorového uspořádání respektován kontext okolní 

zástavby, případně požadavky památkové ochrany ve vztahu k možnému ovlivnění 

charakteru městské památkové zóny;  

 podmínka pro rozhodování: 

- územní studie pro lokality P33a, P33b; 

 lhůta vypracování územní studie:  v závislosti na zájmu investora, nejpozději do 12 let 

od vydání ÚP; 
 

 Návrh územního plánu – kromě vymezení výše uvedených hlavních přestavbových lokalit 

– předpokládá možnost přestaveb nebo dostaveb i v rámci tzv. stabilizovaných ploch, 

avšak pouze za podmínek dodržení regulativů konkrétní plochy rozdílného využití.  

 

c.01.3 Systém sídelní zeleně 
 Zeleň je určitým podílem zastoupena v každé ploše s rozdílným využitím (viz koeficient 

zeleně - kap. f). Podstatný význam pro strukturu města však mají vymezené plochy 

veřejné zeleně, které jsou nezastavitelné a svým rozsahem mohou pozitivně ovlivnit 

mikroklima svého okolí a současně poskytují prostředí pro relaxaci obyvatel města. Tyto 

plochy jsou v územním plánu označeny kódem využití PZ, případně PZ.1, ZO.1, … a 

jejich funkci je nezbytné do budoucna zachovat a chránit. Stejně důležitá je ochrana 

zeleně na veřejných prostranstvích s vyšším podílem zpevněných ploch (PV, PV.1), kde 

se jedná zpravidla o zeleň doprovodnou nebo soliterní, která však má podstatný význam 

na celkový charakter prostředí lokality. Rozvoj zeleně v sídle je zaměřen na posílení ploch 
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zeleně uvnitř města a vytváření vzájemného propojení zelených ploch ve vazbě na hlavní 

pěší trasy a významné rekreační plochy příměstské krajiny. Jedná se zejména o plochy:  

 v historickém jádru města 

o Zámecký park – (PZ.1) parkově upravená zeleň navazující na severozápadní okraj 

městského centra; severozápadně od parku jsou dále vymezeny nezastavitelné 

plochy významných krajinných prvků zajišťující i do budoucna přirozené 

propojení s krajinným zázemím města.  

o Náměstí Bedřicha Hrozného, alej v Zámecké ulici na přístupové trase k zámku, 

enklávy ozelenění v rozšířeném koridoru ulice Stržiště – veřejná prostranství 

s převahou vysoké vzrostlé zeleně (PZ) je třeba udržovat jako charakteristický 

prvek lokální identity města. 

o Veřejná prostranství (PV)– Husovo náměstí, parková úprava před obchodním 

střediskem mezi ulicemi Sokolská – Legionářská, koridor ulice Masarykovy, 

náměstí Na Františku, Havlíčkovo náměstí – zpravidla doprovodná zeleň, aleje, 

drobné parkové plochy. Veškerou doprovodnou zeleň v uliční síti je třeba chránit, 

udržovat a v případě potřeby revitalizovat. 

… a další – viz výkresy č. 2.1, 2.2. 

 v rozvojových a přestavbových plochách města 

o Parková úprava v návaznosti na VKP V Lomu v lokalitě Hrabanov (PZ) 

o Revitalizace území v návaznosti na severní okraj hřbitova a severozápadní okraj 

sídliště formou veřejného prostranství s převahou zeleně (PZ) 

o Parková úprava pozemků jižně od areálu Kovony a v nových rozvojových 

plochách (PZ) – mají plnit úlohu 1) clony halových objektů závodu v dálkových 

panoramatických pohledech a 2) prostorů pro relaxaci obyvatel rozvojových 

lokalit jihozápadní části města. 

o Parková úprava pozemků podél Litolské svodnice v návaznosti na navrhované 

sportovní plochy a na úpravu veřejného prostranství u Králíčkovy vily (PZ) 

o Zvláštní úlohu v systému městské zeleně mají plochy specifické zeleně ochranné 

na severovýchodním okraji Litole (ZO.1), kde je možné terénními úpravami 

naplnit jednak funkci protihlukových opatření, ale současně – vzhledem k zapojení 

stávajících porostů lesního charakteru a s ohledem na rozsah ploch – je možné 

využít tuto zeleň jako prostor pro relaxaci obyvatel a lokalizaci veřejně 

přístupných plocha zařízení rekreačně sportovního charakteru.   

o Významnou úlohu v celkovém obrazu a prostředí města mají i ostatní plochy tzv. 

sídelní ochranné zeleně (ZO) – zejména přesahuje-li jejich šířka 10m. Plochy 

ochranné zeleně propojují plochy stávající a navrhované veřejné zeleně, izolují 

plochy s rozdílným potenciálně kolizním využitím a vytvářejí přechod 

zastavěného území do příměstské krajiny.  

… a další – viz výkresy č. 2.1, 2.2. 

Uvedené plochy sídelní zeleně vytvářejí bodové i liniové prvky systému propojeného 

podle možnosti alejovými stromořadími v uliční síti. Systém rovnoměrně pokrývá město a 

umožňuje dobrou dostupnost relaxačních ploch jeho obyvatelům. 

 Účelem systému sídelní zeleně je vymezení relaxačních ploch s podílem přírodního 

prostředí uvnitř zastavěného území města a současně zajištění prostupnosti přírodních 

systémů příměstské krajiny do organismu města. Plochy sídlení zeleně tak zajišťují 

přirozenou návaznost na krajinu a příměstskou nelesní zeleň. 
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c.02    Vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

 Územní rezervy vymezují koridory, linie nebo plochy pro záměry eventuálního využití ve 

vzdálenějším časovém horizontu. V případě Lysé nad Labem jsou jako územní rezervy 

evidovány plochy za jihozápadním okrajem zastavěného území, zpravidla tzv. plochy pro 

výhledové využití přejaté z původního územního plánu, které jsou určené k prověření 

budoucího účelu využití. 

 Plochy územních rezerv jsou vymezeny ve výkrese č.1 Základní členění území; 

c.03    Vymezení ploch podmíněných uzavřením dohody o parcelaci 

 Plochy, v nichž platí podmínka uzavření dohody o parcelaci, nejsou územním plánem 

Lysá nad Labem vymezeny.  

c.04    Vymezení ploch a koridorů pro vypracování územní studie 

 Vymezení ploch a koridorů, v nichž platí podmínka rozhodování podle územní studie, je 

patrné ve výkresu č.1 Základní členění území.  

 Územní studie jako nástroj pro rozhodování správního orgánu o využití území bude 

obsahovat stanovení regulačních prvků funkčního a prostorového řešení sledované 

lokality, včetně návrhu systémů veřejné infrastruktury – zejména vymezení veřejných 

prostranství a prostorů na základě rozboru kompozičních vztahů. Při řešení budou 

respektovány územní a technické limity (zachování podmínek přirozeného odtoku a 

retence dešťových vod v území, respektování ochranných pásem, …) zahrnuté 

v koordinačním výkresu odůvodnění územního plánu, resp. v aktuálních územně 

analytických podkladech, případně zjištěné doplňujícím průzkumem a rozborem;  

Předmět řešení jednotlivých územních studií je dále specifikován z hlediska:  

 využití plochy 

 prověření dopravní obsluhy a dělení pozemků 

 specifických podmínek využití  

viz též popis zastavitelných, resp. přestavbových ploch v kap. c.01.1, resp. c.01.2 

 Územní studie jako podmínka pro rozhodování v území se požaduje pro následující 

zastavitelné plochy (podrobněji viz kap. c.01): 

 I.  sever – Hrabanov: pro lokality  51a + 51b;  51c + 51d;  6a, 4a; 

 II.  severovýchod – K Milovicům, Ke Vrutici: pro lokality: 7+8+52 a pro 

lokality 9+ 53; 

 III.  východ  - Poděbradova – Na Mlíčníku: pro lokality 19 + 112b;  20 + 112a; 

 IV.  jihovýchod – Družstevní:  pro lokality  21b+22b (příměstský lesopark);   

 IX.  Dvorce: pro lokality 46, 47a, 47b; 

 X.  Byšičky:  pro lokalitu 44+45; 

 Územní studie jako podmínka pro rozhodování v území se požaduje pro následující 

přestavbové plochy (podrobněji viz kap. c.01): 

 P-III.  východ  - Poděbradova – Na Mlíčníku: pro lokalitu P17a, P17c; 

 P-IV.  jihovýchod – Družstevní:  pro lokalitu P21c; 

 P-V.  jih – Na Zemské stezce – Mírová – Jiráskova: pro lokality 

P54a+P54b+P54c;  P25a+P25c;     

 P-VI.  jihozápad – K Závodišti: pro lokalitu  P72; 

 P-VII.  západ - Sojovická – U Křížku: pro lokality P40, P41, P42;  

 P-VIII. střed: pro lokality P33a, P33b; 
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c.05  Vymezení ploch a koridorů pro vypracování regulačního 
plánu 

 Vymezení ploch a koridorů, v nichž platí podmínka rozhodování podle regulačního plánu, 

je patrné ve výkresu č.1 Základní členění území.  

 Regulační plán jako nástroj pro rozhodování správního orgánu o využití území bude 

obsahovat stanovení regulačních prvků funkčního a prostorového řešení sledované 

lokality, včetně návrhu systémů veřejné infrastruktury – zejména vymezení veřejných 

prostranství a prostorů na základě rozboru kompozičních vztahů. Při řešení budou 

respektovány územní a technické limity (zachování podmínek přirozeného odtoku a 

retence dešťových vod v území, respektování ochranných pásem VN, …) zahrnuté 

v koordinačním výkresu odůvodnění územního plánu, resp. v aktuálních územně 

analytických podkladech, případně zjištěné doplňujícím průzkumem a rozborem; obsah 

regulačního plánu je dán prováděcí vyhláškou stavebního zákona v platném znění.  

Předmět řešení jednotlivých regulačních plánů je dále specifikován z hlediska:  

 využití plochy 

 specifických podmínek využití  

viz popis zastavitelných, resp. přestavbových ploch v kap. c.01.1, resp. c.01.2 

 Regulační plán jako podmínka pro rozhodování v území se uplatní pro následující 

zastavitelné plochy: 

 I.  sever - Hrabanov:  pro lokality 1a+1b+1c+1d+2+3  (RP Hrabanov je platný); 

 IV.  jihovýchod - Družstevní: pro lokalitu 23  (RP Na Vysoké mezi je platný); 

 Regulační plán jako podmínka pro rozhodování v území se požaduje pro následující 

přestavbové plochy: 

 P-IV. jihovýchod - Družstevní: pro lokalitu P24  (RP Na Vysoké mezi je platný); 

 Kromě platných regulačních plánů nejsou další plochy a koridory pro vypracování 

regulačního plánu územním plánem stanoveny.   

 Regulační plány komerčních nebo výrobních ploch mohou být vzhledem k legislativním 

požadavkům a podmínkám dotčených orgánů zpracovány pouze v případě konkrétního 

záměru investora. 

 

c.06  Vymezení významných staveb s podmínkou vypracování 
dokumentace autorizovaným architektem 

 Požadavek na vypracování dokumentace stavby autorizovaným architektem bude uplatněn 

na základě …:  

 … individuálního zhodnocení a posouzení významu stavby a významu konkrétní 

stavební lokality Stavebním úřadem – případně ve spolupráci se Stavební komisí;  

 … zpracované podrobnější územně plánovací dokumentace (regulační plán) nebo 

územní studie;  

 Nová zástavba musí respektovat charakter jednotlivých městských částí a působnost 

městských dominant. Vliv nových staveb, dostaveb nebo nástaveb na celkové městské 

panorama a zvláště na horizont historického jádra musí být dokumentován vhodnými 

prostředky vizualizace v širších souvislostech panoramatu města. 
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d. Koncepce veřejné infrastruktury  

d.01  Občanská vybavenost 

 Sféra občanského vybavení je územním plánem členěna na následující základní druhy 

provozů a zařízení sloužících veřejnosti: 

 Vybavenost s převahou zařízení ve veřejném zájmu (s předpoklady podpory města, 

kraje nebo státu – viz kód regulativu OV, OH – kap. f): 

- veřejná vybavenost – plochy pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o 

rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (§2, 

odst.1, písm. k, bod 3 Stavebního zákona) 

- veřejná pohřebiště a související služby 

 Vybavenost s převahou zařízení podnikatelského charakteru hospodařících na základě 

poptávky a nabídky – (viz kódy regulativu OK, OK.1, …, OS, OS.1,… – kap. f) 

- komerční vybavenost – plochy pro obchod, ubytování, stravování a nevýrobní 

služby (druhá část odst.2 §6 vyhl.č. 501/2006 Sb.);  

pozn.: výrobní služby je možné s ohledem na rušivé vlivy na okolí lokalizovat 

pouze v plochách výroby. 

- sport a tělovýchova (druhá část odst.2 §6 vyhl.č. 501/2006 Sb.) 

 

 Územním plánem jsou pro rozvoj a zvýšení kvality sféry občanské vybavenosti navržena 

tato nová zařízení, resp.opatření: 

 Vybavenost s převahou zařízení ve veřejném zájmu: 

o Vzdělání a výchova  

- nová zařízení péče o děti v předškolním věku (mateřské školy) a školská 

zařízení:  

 lokalita P24 (dokončení areálu základní školy v Litoli, Palackého ul.);  

o Sociální služby 

- dům s pečovatelskou službou, domov důchodců (seniorů), azylový dům,….)  

 lokalita P12 (domov důchodců – Komenského ul.); 

 lokalita P32 (senior park – domov seniorů Zahradní ul.); 

 zařízení penzionu pro seniory a azylové domy je též možné realizovat 

rekonstrukcí vhodných objektů a v navazujícím vnitrobloku v plochách 

smíšeného využití centra města (SC); 

o Veřejná pohřebiště a související služby 

- Plocha městského hřbitova je stabilizovaná;   

o Využití kulturní památky 

- revitalizace a rekonstrukce kulturní památky;  

 lokalita P54a (Králíčkova vila Litol, Mírová ul.); 

 Vybavenost s převahou zařízení podnikatelského charakteru: 

o komerční vybavenost – plochy pro obchod, ubytování, stravování a nevýrobní 

služby 

- podmínky pro lokalizaci a možnost začlenění konkrétního zařízení v rámci 

jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jsou specifikovány 

v regulativech využití území (viz kap. f); 

 lokalita P18 (obchod marketového typu – Na Mlíčníku); 

 lokality 7, 8, 52 (soustředění obchodů marketového typu – Ke Vrutici – K 

Milovicům); 

 lokalita P14 (polyfunkční dům,– bývalá Fruta – Slunéčkova zahrada); 

- specifické plochy a zařízení podnikatelského charakteru: 
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 lokalita P31 (přestavba bývalého areálu závodu Kovona sever pro potřeby 

areálu Výstaviště Lysá nad Labem – Čapkova ul.); 

o sport a tělovýchova 

- sportovní plochy a zařízení: 

 lokalita 37 (Kynologické cvičiště – ul. K Závodišti); 

 lokalita 38 (rozšíření jezdeckého areálu – lokalita K Závodišti); 

- zařízení hromadné rekreace: 

 lokalita P33a (revitalizace veřejného koupaliště – Čechova ul.); 

- specifické sportovní plochy a zařízené – v záplavovém území;  

 lokalita 26 (v jižní části rozvojových ploch Litol – Za Cukrovarem, 

východně od areálu ČOV); 

 

d.02 Dopravní infrastruktura 
 

d.02.1 Silniční doprava  

Základní systém páteřových komunikací 

 Územní plán respektuje a vymezuje základní páteřní komunikační systém správního 

území, který tvoří trasy průjezdních úseků: 

a)  silnice II. třídy - II/272, II/331 a II/332 

b)  silnice III. třídy - III/2725, III/3314 a III/3315. 

 Územní plán respektuje v minulosti založený záměr a vymezuje plochu VPS D1 pro 

realizaci východní obchvatové trasy silnice II/272 ve smyslu dokumentace k územnímu 

řízení. Mimo navrhovaný úsek obchvatové trasy je stávající trasa silnice II/272 

považována územně za stabilizovanou. Ve smyslu návrhu kategorizace silniční sítě kraje 

bude obchvatová trasa a navazující úseky postupně upravovány pro parametry 

návrhové kategorie S 9,5/80 a následně pak S 9,5/70.  

 Územní plán vymezuje plochu VPS D2 pro realizaci severní obchvatové trasy silnice 

II/331 v úseku od ulice Ke Vrutici po připojení na současnou trasu v prostoru Bažantnice. 

Ve smyslu návrhu kategorizace silniční sítě kraje bude obchvatová trasa a navazující 

úseky postupně upravovány pro parametry návrhové kategorie S 9,5/70. 

 Územní plán dále vymezuje plochu VPS D3 pro realizaci obchvatové trasy silnice II/331 

vedené po severním obvodu zástavby místní části Dvorce, včetně úpravy připojení silnice 

III/3314. Mimo oba navrhované obchvatové úseky je stávající trasa silnice II/331 

považována územně za stabilizovanou. Ve smyslu návrhu kategorizace silniční sítě kraje 

budou obchvatové i navazující úseky postupně upravovány pro parametry 

návrhové kategorie S 9,5/70. 

 Územní plán respektuje současné trasy silnic III. třídy - III/2725, III/3314 a III/3315 a 

považuje je územně za stabilizované. Jisté úpravy těchto tras je možné předpokládat pouze 

v návaznosti na případnou výstavbu obchvatových komunikačních tras. V souvislosti 

s návrhem a realizací severní obchvatové trasy silnice II/331, z důvodu zajištění vazeb 

silniční dopravy, bude trasa silnice III/3315 následně převedena do stopy Sojovické ulice 

a připojena na silnici II/331 v prostoru Bažantnice. 

 Na všech silnicích III. třídy ve správním území je třeba v dlouhodobém horizontu počítat 

s jejich postupnou úpravou pro vedení návrhové kategorie S 7,5/60, případně S 6,5/50. 

 Koncepce uspořádání základního komunikačního skeletu správního území města je 

založena na návrhu východní a severní obchvatové trasy silnice II/272 a II/331. Tyto trasy 
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převezmou rozhodující podíly tranzitní a cílové dopravy, která v současné době prochází 

centrální zónou města se všemi z toho plynoucími dopady na život města. 

 Současné stopy silnic II/272 a II/331 si i po realizaci navrhovaných obchvatových 

silničních tras ponechají svůj přirozený páteřní charakter komunikační obsluhy 

zastavěného území a jsou řazeny ve skupině komunikací s páteřním celoměstským 

významem. Jedná se o úseky ulic: Jiráskova, Mírová, Družstevní, Jedličkova, 

Československé armády, Ke Vrutici, K Milovicům, Sojovická a Poděbradova. 

 Tento systém dále doplňuje: 

 obvodová komunikace procházející v odstupu podél jihozápadního okraje města od 

ulice Jiráskova k připojení na ulici K Závodišti (průjezdní úsek silnice III/3315), 

 propojovací komunikace procházející po severní straně železniční stanice ulicemi 

Čapkova a 9. května s navrhovaným prodloužením ulice U Dráhy až k Poděbradově 

ulici, 

 komunikační propojení vedené od ulice Družstevní ulicí Na Zemské stezce a dále 

v navrhovaném prodloužení až k připojení na JZ obvodovou komunikaci,  

 komunikační propojení ul. Mírové a obvodové komunikace jihozápadně od okraje 

města, včetně úseku podél západního okraje areálu bývalého cukrovaru, 

 Při realizaci nových komunikací a revitalizaci stávajících bude zohledněno využití zeleně 

při dodržení šířkových poměrů. 

 Realizace dopravních staveb nesmí narušit funkci ÚSES; v místech křížení tras 

dopravních staveb a ÚSES musí být zajištěna prostupnost pro migraci organismů. 

Navazující síť místních a účelových komunikací 

 Na výše popsaný páteřní komunikační skelet je připojena soustava místních a účelových 

komunikací, které zajišťují propojení jednotlivých místních částí a sektorů, dále dopravní 

obsluhu jednotlivých objektů a jednotlivých obhospodařovaných ploch a pozemků. 

Územní plán považuje systém místních a účelových komunikací, které zajišťují 

komunikační dostupnost a obsluhu stávající zástavby správního území města, prakticky za 

stabilizovaný, krom navrhovaných úseků páteřních komunikací celoměstského významu, 

které byly popsány výše a hlavních obslužných komunikací vyznačených ve výkrese 

č.2.3. 

 Návrh územního plánu v souladu se zadáním zakládá ve správním území nové rozvojové 

plochy, jejichž komunikační dostupnost je zajištěna buď prostřednictvím vazeb na 

stávající komunikační síť anebo návrhem nových místních komunikací, které budou 

připojeny na stávající komunikace. 

 U rozsáhlejších rozvojových lokalit, ve kterých je podmínkou pro rozhodování prověření 

změn jejich využití územní studií bude její základní součástí i návrh řešení komunikační 

struktury. Rozvojové lokality u nichž je podmínkou pro rozhodování vypracování územní 

studie jsou uvedeny v kap. c.03. 

 Další rozvojové lokality v místních částech správního území budou na stávající 

komunikace připojeny samostatnými sjezdy ve smyslu příslušných ustanovení ČSN 73 

6110 Projektování místních komunikací, kap. 12 Křižovatky, křížení a sjezdy. 

Komunikační struktura zastavitelných ploch a ploch přestavby se územním plánem 

nevymezuje a bude řešena v rámci přípravné dokumentace. 

 Nově navrhované pozemky veřejných prostranství budou respektovat příslušná ustanovení 

§22 vyhlášky MMR ČR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

Navrhované místní komunikace zajišťující komunikační dostupnost a obsluhu nových 
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rozvojových lokalit zástavby obce budou navrženy buď jako obslužné komunikace 

funkční skupiny C, v kategorii MO7/30 s oboustrannými chodníky šířky nejméně 2x2,0m, 

případně jako komunikace pro smíšený provoz funkční skupiny D1 - obytné ulice – 

navrhované v souladu s technickými podmínkami TP103 pro jejich navrhování v šířce 

uličního prostoru nejméně 8,0 metrů mezi hranicemi protilehlých pozemků. 

 

d.02.2 Železniční doprava  

 Územní plán města územně stabilizuje koridor železniční dopravy vedený v trasách 

železničních tratí č.231 Praha – Lysá nad Labem – Kolín a č.072 Lysá nad Labem – 

Ústí nad Labem západ, tratě jsou ve smyslu §3 zákona č. 266/94 Sb., o drahách, a 

v souladu s usnesením vlády ČR č.766 ze dne 20.12.1995 zařazeny v kategorii dráhy 

celostátní, jsou dvoukolejné s elektrizovaným provozem.  

 Územní plán považuje tratě č.231 a č.072 včetně navazujících stávajících ploch drážních 

pozemků územně za dlouhodobě stabilizované s předpokladem optimalizačních úprav. 

 Pro budoucí potřeby rozvoje železniční infrastruktury územní plán dále vymezuje koridor 

v šířce cca 120 m pro vedení nové dvoukolejné elektrizované tratě pro návrhovou rychlost 

160 km/h. Trasa nahradí současnou trať č. 232 do Milovic; je převzata z podkladu územně 

technické studie „Modernizace železniční infrastruktury Praha – Milovice – Mladá 

Boleslav s možným prodloužením do Liberce“ (SUDOP Praha a.s., 12/2003). 

 

d.02.3 Vodní doprava  

 Územní plán respektuje labskou vodní cestu, která je ve smyslu zákona č. 114/95Sb., o 

vnitrozemské plavbě, považována za sledovanou dopravně významnou a využívanou 

vodní cestu a to v úseku od státní hranice až do přístavu ve Chvaleticích. V souladu s 

nadřazenou dokumentací ZÚR SK není v rámci územního plánu zanesen záměr územně 

technického pokladu „Generální řešení splavnění Labe, úseku Mělník – Chvaletice“.   

 

d.02.4 Letecká doprava  

 Územní plán nevymezuje žádnou plochu pro dopravní infrastrukturu leteckou ani pro 

umístění staveb nebo zařízení letecké dopravy. 

 

d.02.5 Cyklistická a pěší doprava  

 Územní plán respektuje stávající systém turisticky značených pěších tras a cyklotras a 

jejich současné uspořádání přejímá. 

 Páteřní dálkovou cyklotrasou je trasa č. 24 tzv. „Labská cyklostezka“ vedená od Poděbrad 

a Nymburka po území pravého břehu Labe. Územní plán respektuje záměry úpravy trasy 

vyhledávací studie v úseku Kolín – Čelákovice z roku 2006. 

 Územní plán respektuje turisticky značenou cykloturistickou trasu č. 0019 vedenou po 

levém břehu Labe z Kostelce nad Labem přes Čelákovice do prostoru Přerova nad Labem, 

odkud dále pokračuje proti toku Labe spolu s pěší „zelenou“ turistickou trasou. Podél 

tělesa „pražské“ tratě ve směru od Staré Boleslavi do správního území města je vedena 

cyklotrasa č. 0037, která dále pokračuje do Staré Lysé a Milovic a cyklotrasa č. 0041,která 

je od tratě vedena lesním masívem při západní hranici správního území na sever do 

Dvorců, odkud dále pokračuje do Staré Lysé a Předměřice nad Jizerou. 

 Spolu s cyklotrasou č. 0037 správním územím města prochází také „červená“ pěší 

turistická trasa ve směru od Staré Boleslavi do centra města, kde se trasa větví ve směru 

na sever do Staré Lysé nebo na jih k železniční stanici a dále pokračuje do Litoli k mostu 

a přes Semice pokračuje do Hradištka a do Nymburka. 
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 Územní plán respektuje trasy naučné stezky Lysá nad Labem – Čelákovice a dále naučné 

stezky Krajinou Rudolfa II, které jsou převzaty dle předaných podkladů. 

 Územní plán doplňuje současný systém pěších komunikací, jehož těžištěm je centrální 

zóna města, o nové trasy propojení zastavěného území s jeho bezprostředním přírodním 

zázemím v liniích:  

 Centrum – pravý břeh Labe 

 Centrum  - závodiště 

Mezi uvedenými trasami lze s využitím vedlejších propojení po stávající uliční síti 

vytvořit systém široké nabídky volby tras a variantních propojení, případně jejich 

etapového vedení, který pokrývá celé zastavěné území i zastavitelné plochy města. 

 

d.02.6 Doprava v klidu  

 Územní plán plně respektuje stávající kapacity, které slouží pro garážování a parkování 

vozidel obyvatel a návštěvníků města a dále navrhuje pro potřeby krytí nároků na 

parkování v centrální části města a potřeby výstaviště zřízení nových kapacit v prostoru 

při Čapkově ulici a jejím navrhovaném prodloužení. Podle možností je žádoucí pro 

centrální část města zřizovat podpovrchové parkovací objekty. 

 Pro pokrytí potřeb dopravy v klidu u nově navrhovaných objektů pro bydlení, vybavenosti 

či jiných objektů se bude postupovat ve smyslu příslušných ustanovení §5 vyhlášky MMR 

ČR č. 268/09 Sb., o technických požadavcích na stavby: odstavná a parkovací stání se řeší 

jako součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná část stavby, anebo na pozemku 

stavby, pokud tomu nebrání omezení vyplývající ze stanovených ochranných opatření, a 

to v souladu s normovými hodnotami stanovenými ve smyslu příslušných ustanovení kap. 

14.1 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (pokud není v následujícím textu 

stanoveno jinak). 

 Každou stavbu je nezbytné vybavit, ve smyslu příslušných ustanovení vyhlášky MMR ČR 

č.398/09 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb, odpovídajícím počtem stání pro vozidla zdravotně postižených osob, které budou 

řešeny jako součást stavby. 

 V bytových domech budou odstavná stání zajišťována přednostně hromadnými garážemi 

integrovanými v rámci stavby, dle skutečně navrhované kapacity objektu, parkovací stání 

pak budou situována v normové vzdálenosti od objektu na plochách na terénu. 

 

d.02.7 Dopravní vybavenost  
 Územní plán vytváří podmínky pro zajištění funkčnosti kombinovaného systému 

zajišťujícího dostupnost a obsluhu správního území prostředky hromadné dopravy osob, a 

to v kombinaci pravidelné veřejné autobusové dopravy a železniční osobní dopravy. 

 Územní plán respektuje současné umístění zastávek pravidelné veřejné autobusové 

dopravy. 

 Územní plán respektuje stávající čerpací stanice pohonných hmot jako územně 

stabilizované plochy dopravní vybavenosti. 
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d.03 Technická infrastruktura 
 

d.03.1 Zásobování pitnou vodou  

Stavby, jejichž realizace je nutná pro zásobování vodou v rozvojových lokalitách: 

 1a  Hrabanov RP střed: distribuční řady v komunikacích 

 1b  Hrabanov RP s: distribuční řady v komunikacích 

 1c  Hrabanov RP v: distribuční řady v komunikacích 

 2  Hrabanov RP sz: přívodní/distribuční řad v komunikaci 

 3  Hrabanov RP jz: přívodní/distribuční řad v komunikaci 

 7  Ke Vrutici v: přívodní/distribuční řad v komunikaci 

 11 Luční: přívodní/distribuční řad v komunikaci 

 19  Za Prefou: distribuční řady v komunikacích 

 20  Za obchvatem: distribuční řady v komunikacích 

 21a  Zemská Stezka v: distribuční řady v komunikacích 

 23  Na Vysoké mezi: distribuční řady a propojovací řad v komunikacích 

 29 Zemská stezka j: přívodní/distribuční řady v komunikacích 

 36  U Křížku z: distribuční řady v komunikacích 

 46  Dvorce v: distribuční řady v komunikacích 

 47a Dvorce s: přívodní/distribuční řady v komunikaci 

 51a  Hrabanov s: distribuční řady v komunikacích 

 51d Hrabanov sz: distrubuční řad v komunikaci 

 57 přívodní/distribuční řad v komunikaci 

Stavby, jejichž realizace je nutná pro zásobování vodou v přestavbových lokalitách: 

 P17a Čechova v: přívodní/distribuční řad v komunikaci  

 P41  Cihelna: distribuční řady v komunikacích 

 P42  Za Zámkem: distribuční řady v komunikacích 

 P72 K Závodišti: přívodní řad/distribuční řady v komunikacích 

Stavby významnějšího rozsahu, jejichž realizace je nutná pro zajištění bezporuchové 

funkce zásobování vodou v budoucnu: 

 rekonstrukce a rozšíření vodojemu Lysá 

 zřízení AT stanice u vodojemu Lysá 

 rekonstrukce stávajících řadů, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu nebo za 

hranicí své životnosti 

 doplnění a zokruhování stávající sítě 

 přeložka vodovodních řadů v prostoru Hrabanov u vodojemu Lysá 

Stavby nadmístního významu: 

 výstavba přivaděče s posilovací čerpací stanicí jako součást projektovaného skupinového 

vodovodu pro Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Bříství 

Opatření pro zajištění záložního zdroje pitné vody pro město: 

 zachovat nevyužívaný zdroj Litol 

Opatření pro nouzové zásobování obyvatelstva vodou: 

 nouzové zásobování může být zajišťováno dopravou vody z Benátecké Vrutice nebo ze 

zdroje Litol. Zásobení pitnou vodou lze doplňovat distribucí balené vody. 

 pro nouzové zásobování užitkovou vodou bude sloužit dle možností odběr z veřejného 

vodovodu, z mobilních cisteren či z individuelních studní. 
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d.03.2 Odkanalizování  

Stavby, jejichž realizace je nutná pro odkanalizování v rozvojových lokalitách: 

 1a  Hrabanov RP střed: splašková gravitační kanalizace v komunikacích 

 1b  Hrabanov RP s: splašková gravitační/tlaková kanalizace v komunikacích 

 1c  Hrabanov RP v: splašková gravitační kanalizace v komunikacích 

 2  Hrabanov RP sz: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 

 3  Hrabanov RP jz: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 

 7  Ke Vrutici v: splašková gravitační kanalizace v komunikacích 

 9  Milovická j: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 

 10  Milovická s: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 

 11  Luční: přívodní/distribuční řad v komunikaci 

 19  Za Prefou: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 

 20  Za obchvatem: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 

 21a  Zemská Stezka v: splašková gravitační/tlaková kanalizace v komunikacích 

 22a  K Borku: splašková gravitační kanalizace v komunikacích 

 23  Na Vysoké mezi: splašková gravitační/tlaková kanalizace v komunikacích 

 29  Zemská Stezka j: splašková gravitační kanalizace v komunikacích 

 36  U Křížku z: splašková gravitační kanalizace v komunikacích 

 39  K Bažantnici j: splašková gravitační kanalizace v komunikacích 

 44  Byšičky v: splašková kanalizace 

 45  Byšičky střed: splašková kanalizace 

 46  Dvorce v: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 

 47a  Dvorce s: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 

 51a  Hrabanov s: splašková gravitační/tlaková kanalizace v komunikacích 

 51d  Hrabanov sz: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 

 52  K Milovicům: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 

 53  K Milovicům: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 

 57  splašková gravitační kanalizace v komunikaci 

Stavby, jejichž realizace je nutná pro odkanalizování v přestavbových lokalitách: 

 P17a Čechova v: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 

 P40  Sojovická: splašková gravitační kanalizace v komunikacích 

 P41  Cihelna: splašková gravitační kanalizace v komunikacích 

 P42  Za Zámkem: splašková gravitační kanalizace v komunikacích 

 P72 K Závodišti: splašková tlaková kanalizace v komunikaci 

Stavby, jejichž realizace je nutná pro odkanalizování stávající zástavby: 

 Výstavba ČOV v místní části Byšičky a navazující stoková síť splaškové kanalizace 

 Výstavba kanalizace v ulicích Ke Skále, Lom II, Jaromírovy sady, Hrabanov, U Cihelny, 

Okrsek, Za Kruhovkou, Na Zemské stezce a Družstevní 

Stavby, které jsou nutné pro zajištění řádné funkce stokové sítě a snížení zatížení ČOV 

balastními vodami: 

 rekonstrukce kanalizačních stok s ohledem na kapacitu a technický stav 

Stavby a opatření, která jsou nutná pro zajištění řádné funkce ČOV Lysá: 

 intenzifikace čistírny odpadních vod 

Opatření vhodná pro likvidaci dešťových vod: 

 dešťové vody ze zelených ploch budou likvidovány zasakováním na místě, kolem 

komunikací a zpevněných ploch je vhodné založit zelené pásy s průlehy, příkopy a rigoly 

na zasakování 
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 čisté dešťové vody ze střech objektů budou přednostně likvidovány na vlastním pozemku 

- vsakováním či jímáním pro potřebu zálivky, pro omezení odtoku lze doporučit zelené 

střechy 

 dešťové vody ze zpevněných ploch, kde nehrozí kontaminace ropnými produkty, budou 

přednostně likvidovány na vlastním pozemku – vsakováním či jímáním pro potřebu 

zálivky 

 dešťové vody z ploch, kde hrozí kontaminace ropnými produkty, budou svedeny na 

odlučovač ropných látek, čisté odpadní vody pak budou přednostně likvidovány na 

vlastním pozemku – vsakováním či jímáním pro potřebu zálivky 

 v případě, že nebude možné dešťové vody či jejich část likvidovat na přímo na pozemku, 

budou tyto vody jímány do vlastních retenčních nádrží, odkud budou odpouštěny pomocí 

řízeného odtoku (řádově v litrech za vteřinu) do kanalizace. 

 nádrže pro čistou dešťovou vodu ze střech a ze zpevněných ploch, kde nehrozí 

kontaminace ropnými látkami, je doporučeno přednostně realizovat jako povrchové 

polopřirozeného charakteru, mohou být začleněny do budoucích sadových úprav v  rámci 

areálu 

 nádrže pro vody kontaminované ropnými produkty budou realizovány jako podzemní, 

s odpadem vedeným přes odlučovač ropných látek 

 odtok dešťových vod svedených do kanalizace bude dán množstvím vypouštěné vody 

z retenčních nádrží objektů a komunikací, toto množství stanoví vodohospodářský orgán 

v rámci podmínek pro realizaci nových staveb, předpokládá se vypouštění v množství, 

které odpovídá přirozenému odtoku z odvodňovaného území 

 

d.03.3 Zásobování elektrickou energií  

Stavby, jejichž realizace je nutná pro zásobování elektrickou energií v rozvojových 

lokalitách: 

Přeložky vrchního vedení VN 22 kV, resp. náhrada vrchního vedení vedením kabelovým VN 

22 kV v rozvojových lokalitách  

 Ke Vrutici, K Milovicům – Lysá nad Labem 
 

Výstavba nových trafostanic v rozvojových lokalitách: 

Za Cukrovarem – Litol, v lokalitě: 

 57    Litol - jih 

K Milovicům – Ke Vrutici, v lokalitách: 

 6, 7, 8, 52   Ke Vrutici, K Milovicům 

 19     výrobní zóna - východ 

 20    výrobní zóna - východ 

rekonstrukce stávajících rozvodů, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu nebo za 

hranicí své životnosti 
 

d.03.4 Zásobování plynem  

Stavby, jejichž realizace je nutná pro zásobování plynem v rozvojových lokalitách: 

 1a  Hrabanov RP střed: distribuční řady v komunikacích 

 1b  Hrabanov RP s: distribuční řady v komunikacích 

 1c  Hrabanov RP v: distribuční řady v komunikacích 

 6a  distribuční řad v komunikaci 

 11  Luční: přívodní/distribuční řad v komunikaci 

 19  Za Prefou: přívodní/distribuční řady v komunikacích 

 20  Za obchvatem: distribuční řady v komunikacích 
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 21a  Zemská Stezka v: distribuční řady v komunikacích 

 22a  K Borku: přívodní/distribuční řad v komunikaci 

 23  Na Vysoké mezi: distribuční řady v komunikacích 

 29  Zemská Stezka j: distribuční řady v komunikacích 

 36  U Křížku z: distribuční řady v komunikacích 

 39  K Bažantnici j: přívodní/distribuční řad v komunikaci 

 51a  Hrabanov s: distribuční řady v komunikacích 

 57  přívodní/distribuční řad v komunikaci 

Stavby, jejichž realizace je nutná pro zásobování plynem v přestavbových lokalitách: 

 P40  Sojovická: přívodní/distribuční řady v komunikacích 

 P41  Cihelna: distribuční řady v komunikacích 

 P42  Za Zámkem: distribuční řady v komunikacích 

 P72 K Závodišti: přívodní řad/distribuční řady v komunikacích 

Stavby, jejichž realizace je nutná pro zajištění bezporuchové funkce zásobování plynem: 

 VTL/STL regulační stanice Litol 

 Výstavba VTL přípojky pro RS Litol 

 

d.03.5 Zásobování teplem  

Způsob vytápění objektů na plochách navržených v ÚP k nové výstavbě bude posuzován a 

navržen podle umístění příslušné lokality a podle možností využití nejbližších zdrojů tepla 

z CZT nebo plynu. Z hlediska zásobování teplem je žádoucí zajistit postupný přechod zdrojů 

využívajících pevné palivo na plyn s možností využití CZT.  
 

Stavby, jejichž realizace je žádoucí z hlediska zvýšení kvality zásobování rozvojových a 

přestavbových lokalit teplem: 

 Optimalizace zásobování ušlechtilými energetickými nosiči se netýká kvantitativního 

rozvoje sítě, očekává se spíše v oblasti racionalizace spotřeby energie 

 v případě centrálních zdrojů tepla (CZT) ve správě Thermoservis, spol. s r.o. je 

žádoucí využít jejich rezervu pro připojení nové výstavby (optimálně bytových domů) 

v dosažitelných rozvojových plochách.  

 nové a rekonstruované primérní rozvody tepla do rozvojových oblastí se předpokládají 

ve formě bezkanálového uložení předizolovaného potrubí 

 

d.03.6 Produktovody  
Ve správním území Lysé nad Labem se nenacházejí a nejsou plánována zařízení 

zabezpečující dálkovou dopravu nebo distribuci kapalných látek a paliv (ropovody, 

produktovody) 

 

d.03.7  Telekomunikace  

 Veřejná telekomunikační síť je dostatečně dimenzována a bude schopna pokrýt poptávku 

po zřízení telefonních stanic v případě nové výstavby menšího a středního rozsahu. 

 Způsob napojení lokalit s kapacitnější zástavbou bude možno stanovit, při zohlednění 

aktuálního stavu komunikační sítě v daném čase, až v rámci investorské přípravy území. 

 

d.03.8 Nakládání s odpady  

 Nakládání s odpady a jejich likvidace budou v celém správním území města Lysá nad 

Labem prováděny v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 10/2005, o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Současná koncepce 
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zneškodňování odpadů bude uplatněna i pro nové rozvojové lokality. Pro zapojení do 

systému platí pro občany ohlašovací povinnost  dle obecně závazné vyhlášky.  

 Kontejnery na tříděný odpad určené na sběrový papír, skla a plast jsou umístěny ve 

sběrných stanovištích - podrobný rozpis tvoří příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky.        

V souvislosti s návrhem rozvojových lokalit bude rozšířen počet  kontejnerů na 

separovaný odpad. U rozsáhlejších rozvojových lokalit se předpokládá vypracování 

územní studie, která v rámci širších urbanistických souvislostí navrhne rovněž počet a 

lokalizaci stanovišť; 

 Přistavování velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na bioodpad se provádí podle 

městem odsouhlaseného harmonogranu; je pravidelné v období březen až listopad a o 

termínech a stanovištích jsou občané informováni např. prostřednictvím měsíčníku Listy a 

na webových stránkách města. V souvislosti s návrhem rozvojových lokalit se 

nepředpokládá rozšiřování počtu stanovišť. Současný stav bude plně dostačující i pro 

budoucí rozvoj města. 

 Územní plán zohledňuje umístění sběrného dvora v Lysé nad Labem. Sběrný dvůr se 

nachází v ul. Ke Vrutici (u kotelny K4 za Sídlištěm).  Do sběrného dvora je možno 

odkládat veškerý komunální odpad a bioodpad. Sběrný dvůr rovněž slouží jako místo 

zpětného odběru elektrozařízení. 

 Na území správního obvodu města Lysá nad Labem jsou evidovány dvě staré ekologické 

zátěže  - skládka Fišerka (lokalita není kontaminována, není nutný žádný zásah) a skládka 

Kruhovka (kontaminace potvrzena, nutný monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase). 

 

d.04 Veřejná prostranství 

 Veřejná prostranství (plochy veřejně přístupné – zpravidla s úpravou parteru pro pohyb 

nebo krátkodobý pobyt chodců) jsou vždy součástí následujících ploch s rozdílným 

způsobem využití – viz kap. f  územního plánu:  

 bydlení (regulativy BH, BI, BI.1, BI.2, BV);  

 rekreace (RH, RI);  

 občanské vybavení (OV,OV.1, OK, OK.1, OK.2, OS, OS.1, OH); 

 smíšené obytné plochy (SC, SM, SM.1, SM.2, SV, SV.1, SV.2); 

 dopravní infrastruktura (DS, DS.1, DZ, DV); 

 výroba a skladování (VT, VL, VD, VZ, VZ.1) 

 V rámci specifikace ploch s rozdílným způsobem využití jsou jako veřejná prostranství ve 

smyslu §7 vyhl.č. 501/2006 Sb. samostatně vymezeny tyto plochy stabilizovaných 

prostorů hlavních veřejných prostranství (PV, PV.1 a PZ, PZ.1) celoměstského významu 

s převládající úlohou reprezentace města …: 

 Husovo náměstí & Masarykova ulice – centrální prostory veřejných prostranství 

s převahou zpevněných ploch v historické části města; 

 náměstí Bedřicha Hrozného & Zámecká ulice – centrální prostory veřejných 

prostranství s převahou ozelenění v historické části města; 

 Havlíčkovo náměstí & náměstí Na Františku – komorní prostory veřejných 

prostranství s převahou zpevněných ploch v historické části města; 

 zámecký park – veřejné prostranství s převahou ozelenění v historické části města; 

… a významnější veřejná prostranství lokálního významu (v závorce uvedeno číslo 

rozvojové plochy):  

 Dobrovského sady – centrální prostor veřejného prostranství historické Litolské návsi; 
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 Na Vysoké mezi - prostor veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch; 

 park Hrabanov – V Lomu (1d)  -  parková úprava veřejného prostranství; 

 park sídliště – sever (4a, P4b) -  parková úprava veřejného prostranství v návaznosti 

na areál MŠ při severním okraji sídliště (bývalý židovský hřbitov v lokalitě P4b bude 

upraven jako místo pietního charakteru); 

 park U Kovony (30)  -  parková úprava veřejného prostranství; 

 park U Litolské svodnoce  -  parková úprava veřejného prostranství; 

 hřiště Poděbradova / Brigádnická; 

 Školní náměstí; 

 Náves Byšičky; 

 Hřiště Sojovická / K Bažantnici; 

 Navrhovaná parková úprava Na Zemské stezce / Vichrova; 

 Parková úprava při ul. Ke Skále; 

 Parčíky při křížení ul. Stržiště / Brandlova; 

 Parčík při křížení ul. Stržiště / U Křížku / Dvořákova; 

 Parčík při křížení ul. Dvořákova / Kpt. Jaroše; 

 Parková úprava při křížení ul. Masarykova / Sokolská / Legionářská; 

 Parková úprava při křížení ul. Komenského / Škrétova; 

 Parková úprava při křížení ul. Družstevní / Na Zemské stezce; 

 Parková úprava při křížení ul. Družstevní / Palackého; 

 Parková úprava při bytových domech v ul. Na Vysoké mezi; 

 Navrhovaná parková úprava Litol – jihozápad; 

 Navrhovaná parková úprava Litol – jihovýchod; 

… specifickým prostorem, který dále plní některé funkce veřejného prostranství je 

navrhovaná plocha lesoparku – sídelní ochranné zeleně specifické (ZO.1) mezi 

severovýchodním okrajem zastavěného území Litole a koridorem železničních tratí a 

navrhovaného obchvatu silnice II/272. 

Ostatní plochy sídelní ochranné zeleně (ZO) – ačkoli nejsou zařazeny do veřejných 

prostranství, jsou veřejně přístupné – nepředpokládá se však forma parkové úpravy a 

vybavení parteru pro relaxaci obyvatel;   

 

 Další plochy veřejných prostranství v rozvojových lokalitách je třeba vymezit na základě 

územních studií nebo jiné podrobnější územně plánovací dokumentace se zohledněním 

celoměstských i místních kompozičních vztahů;  
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e. Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES  

e.01 Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny jejich 
využití – Návrh uspořádání krajiny 

Cílem koncepce uspořádání krajiny je koordinace zájmů a vztahů v nezastavěném území 

z hlediska rozdílných možností jeho využití, zájmů ochrany přírody a ochrany priorit a 

potenciálů využití územních oblastí. Za tímto účelem územní plán stanovuje plochy 

s rozdílným způsobem využití i v nezastavěném území (viz kap. f). 

Plochy nezastavěného území vymezené územním plánem města Lysá nad Labem jsou 

členěny podle charakteru využití, limitujících jevů a utváření krajiny na: 

 plochy přírodní (NP) – s nejvyšším přírodním potenciálem a potřebou ochrany přírodních 

prvků (zvláště chráněná území, území EVL, vymezená regionální a lokální biocentra, 

…apod.); přírodní plochy nejčastěji zahrnují již vymezené nebo k vymezení určené prvky 

ochrany přírody a jejich nejbližší kontextuální okolí, případně plochy systémů ekologické 

stability, …apod.; 

 plochy zemědělské (NZ) – s vysokým potenciálem produkce zemědělské výroby včetně 

intenzivních forem obhospodařování – tj. území intenzivně zemědělsky  

obhospodařované;  

 plochy lesní (NL) – zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a 

zařízení lesního hospodářství; 

 plochy smíšené nezastavěného území (NS.x) – v nichž není možné nebo nezbytné stanovit 

převažující účel využití; přijatelné formy využití jsou však vždy vyznačeny příslušným 

indexem a musí být využívány vždy ve vzájemně kompromisním smyslu. 

Pro takto vymezené plochy v nezastavěném území jsou územním plánem stanoveny 

podmínky pro stabilizaci nebo změny v jejich využití (regulativy využití - viz kap. f), které 

jsou prostředkem pro usměrnění budoucího utváření krajiny. 

V nezastavěném území řešeném územním plánem Lysá nad Labem převládají plochy s 

charakterem smíšeného využití krajiny s nejvýznamněji zastoupenou složkou přírodní 

ochrany (NS.p…) a zemědělskou funkcí (NS.z…). Převážně v západní části správního území 

jsou vymezeny smíšené krajinné plochy se zastoupením pozemků určených k plnění funkcí 

lesa (NS.l…), v nejbližším okolí zastavěných ploch jsou zastoupeny složky ochrany (NS.o…) 

Značná část území je vymezena jako plocha smíšeného využití krajiny se zastoupením 

vodohospodářských funkcí (NS.v…) - jedná se o pásma hygienické ochrany odběru 

povrchové vody z Jizery i vodního zdroje Káraný, CHOPAV Severočeská křída a  záplavové 

území. V plochách kulturní krajiny se smíšeným využitím mají uvedené činnosti vždy 

kompromisní charakter – s ohledem na ostatní zde přípustné činnosti. Kompromisní opatření 

jsou buď obecně známa (např. pravidla hospodaření v CHOPAV ….. , v ochranných 

pásmech, přechodové části krajiny mezi krajinnou zónou zemědělské produkce – NZ a 

krajinnou zónou přírodní - NP ) nebo je možné kompromis zastoupených činností a funkcí 

následně přijmout po detailnějším posouzení zóny. 

V menší míře jsou v nezastavěném území vymezeny i plochy přírodní (NP) – v lokalitách se 

zvýšenou prioritou ochrany přírody (převážně plochy zvláště chráněných území, území EVL a 

regionálních a lokálních biocenter ÚSES), nebo naopak plochy určené výhradně pro 

zemědělskou produkci (NZ), okrajově jsou samostatně zastoupeny plochy lesní (NL).  

Podíl zeleně ve většině vymezených ploch nezastavěného území krajiny se zvýší v důsledku 

realizace návrhu územního systému ekologické stability, včetně interakčních prvků liniové 

doprovodné zeleně podél komunikací, vodotečí a mezí, zatravněním nebo doplněním ploch 
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nelesní zeleně s přírodní funkcí. Rodová a druhová skladba této zeleně musí vycházet z 

původních rostlinných společenstev.  

Smyslem členění nezastavěného území na plochy s rozdílným způsobem využití je vytvoření 

předpokladů pro cílené ovlivňování krajinných ploch v souladu se zjištěnými podmínkami a 

limity – a to prostřednictvím regulativů stanovených podle specifických podmínek té které 

plochy (viz kap.f). Návrh uspořádání krajiny se realizuje uplatněním stanovených regulativů. 
  

e.02 Územní systém ekologické stability 

 Územní plán města Lysá nad Labem vymezuje trasy a hranice biokoridorů, biocenter  

v nadregionální, regionální a lokální úrovni.  Podle prostorové funkčnosti jsou prvky 

ÚSES funkční (existující, jednoznačně vymezené) a navržené (nefunkční, rámcově 

vymezené). Prvky navržené jsou zařazeny do veřejně prospěšných opatření nestavební 

povahy  
 

 Nadregionální ÚSES: 

NRBK K10 (Labe) "Stříbrný roh - Polabský luh", vedený v trase vodního toku (osa 

vodní) a v nivě Labe (osa nivní). V trase NRBK jsou vložena regionální biocentra 349 

„Niva Labe u Semic a Ostré“ a 368 „Niva Labe u Čelákovic a Přerova“  

NRBK K67 „Vidrholec - K68“ (Řepínský důl - Žehuňská obora) - osa borová, prochází 

porostem Císařských lesů; na křižovatce biokoridorů K10 a K67 je vloženo regionální 

biocentrum RBC 368.  

Uvedené biokoridory jsou v rámci sítě doplněny regionálními a lokálními biocentry. Osa 

nadregionálního biokoridoru je vymezena v šířkových parametrech regionálního 

biokoridoru, kromě osy je v území vymezena ochranná zóna, která podporuje tzv. 

koridorový efekt.  Ochranná zóna zahrnuje Císařské lesy a jižní část území od železniční 

tratě. 
 

 Regionální ÚSES: 

RBC 349 „Niva Labe u Semic a Ostré“ - vložené v trase osy vodní a nivní; zahrnuje 

rozsáhlý komplex lužních lesů, staré odstavené labské meandry a navazující komplexy 

luhů (mokřady, louky).  Do biocentra jsou zahrnuty části chráněných území: PR 

Hrbáčkovy tůně a EVL Káraný - Hrbáčkovy tůně, dále  PR Vrť a PR Mydlovarský luh. 

RBC 368 „Niva Labe u Čelákovic a Přerova - vložené na křížení dvou nadregionálních 

biokoridorů - v trase osy vodní a nivní K10 a v trase osy borové K67; do řešeného území 

zasahuje pouze svým okrajem, resp. na území k.ú. Lysá nad Labem zahrnuje PR 

Hrbáčkovy tůně.   

RBC 1021 „Hrabanovská černava“ - unikátní regionální biocentrum, vymezení prvku 

ÚSES je totožné s vymezením stejnojmenné národní přírodní památky a evropsky 

významné lokality. 

RBK 1231 „Hrabanovská černava - niva Labe“ - propojuje zvláště chráněné území 

(NPR Hrabanovskou černavu) s Labem. Trasa je vedena podél levostranného  přítoku  

potoka Mlynařice, podél vodoteče Černavy a Mlynařice směrem k regionálnímu biocentru 

RBC 349.  Složený biokoridor, v jehož trase jsou vložena lokální biocentra.  
 

 Lokální ÚSES: 

Lokální biocentra 

LBC 1 „Za zámkem“ - vložené biocentrum v trase RBK 1231. Biocentrum navržené v 

prostoru mezi  vodotečí a severním obchvatem města; zahrnuje část registrovaného VKP 

„Za Zámkem“ - zemědělsky obhospodařované pozemky; břehové a doprovodné porosty 

vodního toku 
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LBC 2 „Louka u závodiště“ - vložené biocentrum v trase RBK 1231. Biocentrum 

funkční, zahrnuje břehový a doprovodný porost vodoteče a registrované VKP „Louka u 

Závodiště“ - významný relikt vápnitých slatin s cennými rostlinnými společenstvy. 

LBC 3 „U altánu“ - část lesního porostu v prostoru Císařských lesů, na místě původního 

letohrádku. Jedná se kulturní lesy s převahou borovice; biocentrum je současně vloženo 

v trase NRBK K67 a mezi LBK9 a LBK 10. 

LBC 4 „Na přikoupených“ - část lesního porostu jižně trati a severozápadně od 

dostihového závodiště, v blízkosti žel.stanice Lysá nad Labem - Dvorce. Kulturní les 

s převahou borovice. Biocentrum je částečně funkční, vložené mezi LBK 10 a LBK 12.  

LBC 5 „Černava“ - biocentrum vložené v trase RBK 1231 a mezi LBK 12 a LBK 13. 

Biocentrum vymezeno v prostoru mezi tokem Černavou, odvodňovacím kanálem, trasou 

plynovodu a železniční tratí.  Břehové a doprovodné porosty vodních toků, louka a orná 

půda.  

LBC 6 „Mlýnek“ - biocentrum vložené v trase RBK 1231 a napojené na LBK 14. 

Vymezeno v prostoru mezi místní komunikací směřující ke Karlovu od Tří Chalup a mezi  

Černavou. Biocentrum zahrnuje vodoteč Černavy včetně břehových a doprovodných 

porostů a rybníček na Černavě. Biocentrum je jen částečně funkční, na orné půdě je 

navržené k založení.  

LBC 7 „Šibák“ - lesní komplex na temeni vrchu Šibák, do značné míry poškozený 

nepovoleným skládkováním odpadu, stavbou spalovny. Patrné zbytky sadů. Využití jako 

hospodářský les. Ochrana – obnova geograficky původních lesních společenstev na úkor 

trnovníku akátu. Vložené mezi LBK 16b a LBK 17. 

LBC 8 „Na Homolce“ - biocentrum navržené na kopci zvaném Na Homolce (203 m 

n.m.),  ohraničeno východním obchvatem Lysé, vložené mezi LBK 16a a LBK 16b. 

Zahrnuje drobné krajinné prvky a zemědělsky obhospodařované plochy. 

LBC 9 „Zadní Doubrava“ - biocentrum nově založené v nivě Doubravy, zahrnuje  

výsadby původních dřevin lesnickým způsobem s podrostem trvalých travních porostů a 

doprovodný a břehový porost vodního toku. Vložené mezi LBK 15 a LBK 16a.   

LBC 10 „U Mlynařice“ -  biocentrum funkční, zahrnuje břehové a doprovodné porosty 

potoka Mlynařice, fragmenty lužního porostu a borové hájky  po obou stranách potoka, 

východně Mlýnku. Vložené mezi LBK 13 a LBK 14.  

 

Lokální biokoridory 

LBK 9 „U altánu - Císařské lesy“ - biokoridor propojuje lesní biocentrum LBC 3 s 

prvky za hranicí katastru ( k.ú. Kárané). Biokoridor je veden podél lesního průseku a 

lesními porosty k hranici katastru.  

LBK 10 „U altánu - Na přikoupených“ - biokoridor propojuje lesní biocentra LBC 3 a 

LBC 4. Biokoridor je veden podél průseku Císařskými lesy směrem k osadě Dvorce, dále 

po okraji lesa až k žel. stanici Lysá nad Labem - Dvorce, kde přechází železniční trať a 

napojuje se na LBC 4.  

LBK 12 „Na přikoupených - Černava“ - biokoridor propojuje biocentra LBC 4 a LBC 

5. Biokoridor je veden podél dostihové dráhy okrajem lesa, dále přechází železniční trať a 

vede lesem podél trati k biocentru LBC 5. 

LBK 13 „Černava - U Mlynařice“ - částečně funkční biokoridor zahrnuje vodní tok 

Mlynařice v široké nivě Labe, břehové a doprovodné porosty a okrajově i zemědělsky 

obhospodařované plochy v návaznosti na vodní tok.  Propojuje LBC 5 a LBC 10. 

LBK 14 „U Mlynařice - Mlýnek“ - funkční biokoridor zahrnuje břehové a doprovodné 

porosty potoka Mlynařice v prostoru kolem Mlýnku. Propojuje LBC 10 a LBC 6. 

LBK 15 „Doubrava I.“  -  biokoridor funkční, veden v trase regulované vodoteče s 

břehovými a doprovodnými porosty směrem od hranice katastru k LBC 9. 
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LBK 16a „Zadní Doubrava - Na Homolce“ - biokoridor částečně funkční v trase 

vodního toku Doubravy, kde zahrnuje vodoteč, břehové a doprovodné porosty a 

navazující postagrární lada v nivě toku; zcela nově navržený je v úseku podél východního 

obchvatu Lysé. Propojuje LBC 9 a LBC 8. 

LBK 16b „Na Homolce - Šibák“  - biokoridor částečně funkční, převážně navržený k 

založení.  Od LBC 8, resp. od východního obchvatu je veden podél polní cesty s 

doprovodným porostem, podél areálu STK a po křovinatých svazích k LBC 7 - k lesu 

Šibák.  

LBK 17 „Doubrava II“ - biokoridor je veden lesním a křovinatým porostem na vrchu 

Šibák směrem od LBC 7 na hranici k.ú. Milovice;  součástí biokoridoru bude specifická 

nezastavitelná plocha (např. zoopark). 

 

 Všechny skladebné prvky ÚSES, včetně lokální úrovně, jsou zakresleny a závazně 

vymezeny v Hlavním výkrese č. 2.2 - Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES a dále jsou 

podrobně popsány v příloze B. Textová část odůvodnění územního plánu, kap. O.e. 

"Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny". 

 

 Umístění biocenter je nutno považovat za dané. Hranice navržených biocenter může 

autorizovaný projektant ÚSES  upřesnit.  Při upřesňování nutno dodržet prostorové a 

funkční parametry biocentra. 

 

 Biokoridory, vyžadující zábor částí parcel mohou být upřesněny s ohledem na průběh 

projednání vlastnických vztahů (více vpravo, nebo vlevo od vodoteče či polní cesty, které 

tvoří jeho osu). Nesmí však být přesměrovány, nesmí být zúženy pod 15 m u biokoridorů 

lokálního významu a pod 40-45m u biokoridorů regionálního a nadregionálního významu. 

 

 Systém ÚSES je na lokální úrovni doplněn interakčními prvky 

 

 Plochy ÚSES a zvlášť chráněných území přírody je třeba chránit před degradací nejčastěji 

antropogenního původu, před znečištěním složek životního prostředí, kultivací a 

ruderalizací.  

Platí pro ně následující regulativy: 

- stavební uzávěra pro nové stavby 

- zákaz rekonstrukcí stávajících staveb, které by znamenaly zvýšení standardu, 

s výjimkou opatření šetřících životní prostředí  

Regulační opatření: 

- regulace lesního hospodářství s důrazem na druhovou skladbu dřevin, která by měla 

být co nejbližší původním lesním společenstvům 

- revitalizace vodních toků tak, aby po splnění nezbytných vodohospodářských funkcí 

plnily co největší měrou i funkce ekologické 

- uživatelé a vlastníci pozemků se musí řídit pravidly stanovenými pro funkci daného 

biocentra 
 

e.03 Prostupnost krajiny, krajinné a krajinotvorné prvky 

 Komunikační obsluha nezastavěného území je realizována prostřednictvím systému 

složeného z místních a účelových komunikací. Na místní komunikace navazují účelové 

komunikace, které jsou ve vlastnictví jednotlivých subjektů ať soukromých či organizací, 

tyto komunikace mají povětšinou charakter přístupových cest a zajišťují přímou 

komunikační dostupnost a obsluhu jednotlivých objektů či obhospodařovaných ploch a 
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pozemků.  Územní plán považuje stávající systém místních a účelových komunikací, které 

zajišťují komunikační dostupnost a obsluhu správního území města, prakticky za 

stabilizovaný; 

 Celé správní území je protkáno poměrně hustou sítí turisticky značených pěších a 

cyklistických tras. S ohledem na vcelku příznivé parametry a také relativně nižší intenzity 

automobilové dopravy na trasách silnic III. třídy jsou pro cykloturistickou dopravu s 

výhodou využívány také tyto další trasy a navazující účelové komunikace. Územní plán 

považuje stávající systém těchto tras za stabilizovaný;  

 Plochy lesní a zemědělské jsou přístupné historicky vzniklou sítí účelových komunikací. 

Tato síť umožňující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je stabilizována, 

případně bude doplněna dalšími cestami (obnova zaniklých cest). Rozvoj cestní sítě je 

umožněn v souladu se stanovenými  podmínkami využití ploch v nezastavěném území;  

 Komunikační dostupnost nových rozvojových lokalit je zajištěna buď prostřednictvím 

vazeb na stávající komunikační síť anebo návrhem nových místních komunikací, které 

budou připojeny na stávající komunikační síť.  Zajištěna je i návaznost na pěší a 

cyklistické trasy v krajině, tzn. přes nově navrhované plochy je např. zajištěna pěší 

prostupnost k Labi a k nádraží; 

 Územní plán nově vymezuje pěší komunikace a cyklotrasy: 

 pěší komunikace – lokality V Drážkách, Na voštici, Na Homolce, východní okraj 

Litole, zajištěna návaznost na stávající pěší trasy a na stávající i nově navržené 

cyklotrasy v krajině; 

 cyklotrasy: 

- Labská podél Labe a Litolské svodnice 

- propojka mezi 24 – 0037 – 0041 z Byšiček přes Karlov do Dvorců 

- v souběhu  s tělesem sběrné obvodové místní komunikace v  jihozápadním sektoru 

města, s prodloužením až k závodišti; 

- Hrabanov sever – Šibák 

- podél železniční trati Lysá n.L. – Milovice 

- v Doubravách směrem na Stratov 

- Litol – Kačina – V Podluží 

 Ve vazbě na intenzivní zemědělské využití území jsou v současné době významnou 

migrační překážkou dočasné oplocenky polních kultur. Tento stav je z hlediska 

fragmentace krajiny nežádoucí a je třeba jej omezit na minimum. Oplocení jako stavba 

může být realizováno pouze v rámci současně zastavěného nebo zastavitelného území, 

přičemž musí zůstat zachováno napojení základního komunikačního systému města na síť 

účelových komunikací v krajině;  

 Z hlediska ochrany přírody a krajiny je nutno v celém zájmovém území chránit veškeré 

fragmenty, které se dochovaly v přírodním nebo přírodě blízkém stavu, bez ohledu na to, 

zda jsou či nejsou součástí zvláště chráněných území přírody. Jedná se o přirozené vodní 

toky a jejich nivy, lesní komplexy, sady, vlhké i suché louky, skupiny keřů, meze, polní 

kazy, vlhčiny, mokřady atd; 

 K novým výsadbám musí být použity dřeviny domácího původu odpovídající daným 

stanovištním podmínkám. Území podél Labe a vodních toků zaujímá společenstvo luhů a 

olšin; oblast jižně od Lysé včetně Litole a lesní porosty v západní části řešeného území 

společenstvo borových doubrav; severovýchodní část a území Na viničkách společenstvo 

dubohabrových hájů; 
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 Přeložky komunikací (obchvaty) a sběrné obvodové místní komunikace budou směrem k 

rozvojovým plochám pro bydlení doplněny pásy ochranné zeleně.   Navrženo je vytvoření 

kompaktní bariéry izolačního pásu zeleně s vysokou funkční účinností k eliminaci 

negativních vlivů z dopravy. Vegetace bude plnit funkci ochranné clony, tzn. 

psychohygienické funkce, protihlukové stěny a ochrany před zvýšenou prašností a 

zakončení dálkových pohledů. Založena bude souvislá, víceetážová výsadba listnatých 

stromů a keřů; dominantní postavení bude mít zeleň střední kategorie, doplněná vysokou 

zelení. Druhová skladba vychází z nutnosti rychlého zapojení dřevin na ploše - vyšší 

zastoupení výplňových (rychlerostoucích, krátkověkých) dřevin a z dlouhodobé 

perspektivy porostu - zastoupení cílových (kosterních) dřevin; 

 V případě rekonstrukce, obnovy nebo nového zřizování polních cest je třeba pamatovat na 

jejich funkci krajinotvorného prvku, biologickou a ekologicko - stabilizační (zejména 

doprovod stromové a keřové zeleně, založené v travnatých pásech). Nově navrhované 

polní cesty by neměly mít živičný povrch; 

 V nově navrhovaných prvcích v krajině (biocentra, biokoridory, interakční prvky, 

doprovody cest) neprovádět zalesňování, ale roztroušenou výsadbu domácích dřevin, v 

blízkosti vodních toků vlhkomilné druhy. Nevysazovat plošně, ale ve skupinách, aby 

plocha mohla nabídnout více heterogenních plošek, které by podporovaly druhovou 

rozmanitost; 

 Územní plán respektuje a zapracovává revitalizační opatření na vodních tocích Mlynařice 

a Litolské svodnici (dle Plánu Povodí Labe):  

 navržena revitalizace toku Mlynařice v úseku Lysá nad Labem - Stará Lysá, tj. od 

levostranného přítoku v ř.km 9,200 po železniční trať. Navrženo je rozvolnění trasy 

toku, obnova postraních tůní a mokřadů, úprava skladby břehových porostů, 

odstranění invazních rostlin. 

 navržena revitalizace Litolské svodnice. Za tím účelem byl zpracován projekt 

revitalizace; práce jsou rozděleny do několika etap.  Dokončena byla I. etapa - 

odtěžení nánosů z koryta Litolské svodnice v úseku ř. km 2,750 - 3,300, která byla 

provedena v rámci provozní údržby. Vydáno je územní rozhodnutí na revitalizaci 

v úseku ř. km 0,000 - 2,750 km. Cílem revitalizace je kromě zlepšení odtokových 

podmínek a zlepšení ekologické funkce koryta, zachování stávajícího biotopu pro 

vyskytující se populace obojživelníků, jeho rozšíření a vytvoření nových stanovišť s 

možností iniciační sukcese a biodiverzity. V rámci revitalizace jsou nezbytné i 

zásahy do břehového porostu. 
 

e.04 Protierozní opatření 

 Funkci protierozní ochrany tvoří zejména prvky ÚSES.  Další protierozní opatření lze dle 

potřeby budovat v souladu se stanovenými  podmínkami využití ploch v nezastavěném 

území; 

 V plochách smíšeného nezastavěného území s indexem p - přírodní budou ve vyšší míře 

uplatněny prvky zvyšující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové 

porosty a rozptýlená zeleň. 

 

e.05 Ochrana před povodněmi 

 Povolení zřízení jakékoliv stavby v záplavovém území může být uděleno pouze tehdy, 

jestli záměr nebude mít negativní vliv na povodňovou retenci, tzn: nepříznivě neovlivní 
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vodní stav a odtok při povodni, negativně neovlivní stávající ochranu před povodněmi, 

bude realizován s přizpůsobením pro případ povodně.  Záměr musí být vždy projednán se 

správcem toku, tj. Povodí Labe s.p.; Pro stavby v záplavovém území platí obecné 

podmínky a ustanovení vyhl. MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

(část III. §9, odst. 5.: 

 podmínkou výstavby objektů pro bydlení a pro stavby s pobytovými prostory je, aby 

obytné podlaží bylo umístěno nad úrovní hladiny Q100. Stavby musí být navrženy a 

provedeny tak, aby odolaly účinkům záplavy,  

 pokud by z různých příčin mohlo dojít k jejich zaplavení i přes provedená 

protipovodňová a ochranná opatření, je nutno při návrhu staveb počítat s návrhem 

únikových cest z prostorů pod hladinou povodně i s případným odčerpáním 

záplavové vody,  

 z hlediska zajištění provozuschopnosti technických zařízení v budovách v 

záplavových územích, které musí zůstat funkční i v době povodně, je nutné zajistit 

umístění těchto zařízení nad hladinou nejvyšší zaznamenané přirozené povodně. 

Jedná se zejména o trafostanice, náhradní zdroje elektrické energie a 

telekomunikační ústředny. Nad hladinou nejvyšší zaznamenané přirozené povodně 

se také požaduje umístění strojoven a nasávacích otvorů vzduchotechnických 

zařízení staveb v záplavovém území, 

 veškeré důležité objekty a organizace, nacházející se v záplavových územích, musí 

mít zpracován povodňový plán v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů.  

 V záplavovém území mimo aktivní zónu je navržena lokalita 152a/DS (sběrná obvodová 

místní komunikace v jihozápadním sektoru). Všechny změny v záplavovém území Q100 

nutno podřídit schválení Povodím Labe a příslušného vodohospodářského orgánu; 

 Podmínkou pro výstavbu objektů pro bydlení (např. pohotovostní bydlení správců 

objektů) bude, aby obytné podlaží bylo umístěno až nad úrovní hladiny Q100, z objektu 

musí být zajištěna úniková cesta. Sběrná obvodová místní komunikace je rovněž 

navrhována nad úrovní hladiny Q100; 

 V rámci navrhovaného řešení bude nutné v území zachovat co největší podíl 

nezpevněných ploch a odvodnění území navrhnout s ohledem na průtoky velkých vod; 

 Řešení případných protipovodňových opatření a ochrana zastavěného území obce před 

záplavami je předmětem řešení speciálního územně plánovacího podkladu, který může být 

v případě potřeby zadán příslušnému odbornému pracovišti.   

 Pro zvýšení ochrany území před velkými vodami je nutno dodržet: 

 podél koryt vodních toků je žádoucí zachovat volné nezastavěné a neoplocené území 

o šíři min. 10 m (Labe) / 8 m (významné vodní toky) / min. 6 m podél drobných 

vodních toků a HMZ od břehové hrany na obě strany (tzv. potoční koridory) - pro 

průchod velkých vod a zároveň jako manipulační pruh pro účel správy a údržby 

vodního toku, 

 v území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu 

urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní. Odvodnění  

nutno řešit kombinovaným systémem přirozené / umělé retence, např. vsakem na 

pozemcích, odvedením obvodovým drenážním systémem do jímek v nejnižším 

místě plochy (regulovaný odtok do recipientu, popř.  následné využití vody pro 

zálivku v době přísušku), 
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 v lokalitách, kde byly provedeny investice do půdy (odvodnění, závlahy) a které je 

součástí rozvojových ploch, je třeba příslušnými opatřeními zajistit funkčnost 

zbývajících částí těchto zařízení na okolních pozemcích. 
 

e.06 Nerostné suroviny, horninové prostředí 

 Územní plán respektuje výskyt níže uvedených ložisek štěrkopísků - ložiska jsou 

v grafické části zakreslena a v textové části Odůvodnění uvedena s tím, že požadavky 

vyplývající z jejich případné těžby územní plán neřeší, neboť s těžbou na těchto ložiscích 

není v rámci zpracovávaného územního plánu uvažováno 

 chráněné ložiskové území štěrkopísků B3 70034000 Stará Lysá 

 prognózní ložisko štěrkopísků 3003401 Stará Lysá 

 prognózní ložisko štěrkopísků 93700378 Lysá nad Labem - pět nespojitých lokalit 

 

 Poddolovaná území ani území jiných geologických rizik (kromě starých ekologických 

zátěží) se v řešeném území nevyskytují.  
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f. Plochy s rozdílným způsobem využití   

f.01 Rozhodování o využití ploch 

Pro potřebu rozhodování o využití ploch jsou územním plánem jednotlivé pozemky 

agregovány do přibližně stejnorodých ploch využití. Využití ploch a pozemků v souladu 

s urbanistickou koncepcí územního plánu je dáno: 

 uplatněním regulativu pro plochu s rozdílným způsobem využití – a to v zastavitelných 

plochách stanovených územním plánem v plné míře; v zastavěném území a v 

přestavbových lokalitách může stavební úřad zpřesnit podmínky, prostorové uspořádání a 

přípustné i nepřípustné využití s ohledem na kontext okolní zástavby a využití území, 

přitom však nesmí dojít ke zhoršení kvality prostředí.   

 respektováním územních limitů (hygienických podmínek, technických norem, 

kompozičních vztahů, …), kterými je případně sledovaný pozemek dotčen (viz 

koordinační výkres č. O.1).  

Aby byla zajištěna požadovaná kvalita prostředí, je nezbytné při rozhodování o využití ploch, 

o lokalizaci objektů, areálů a činností na jednotlivých pozemcích respektovat oba výše 

uvedené faktory! 

Územní vymezení ploch s rozdílným způsobem využití je vyznačeno v hlavním výkrese č.2.1 

a v koordinačním výkrese č. O.1 ohraničením výraznou modrou čarou a vyznačením kódu.  

Podle typu kódu jsou rozlišeny: 

 Plochy v zastavěném území a plochy zastavitelné (urbanizované, resp. s další možností 

zástavby); v případě potřeby vymezení specifických podmínek je kód odlišen dalším 

indexem (číslem nebo písmenem za tečkou); 

 Plochy v nezastavěném území (krajinné plochy) – pozemky, které nejsou určeny k 

zastavění: počátečním písmenem kódu je „N…“; v případě potřeby vymezení 

specifických podmínek je kód odlišen dalším indexem (číslem nebo písmenem za tečkou); 

 Plochy dotčené záplavovým územím Q100 – vymezení pozemků a ploch na nichž je kromě 

regulativů stanovených územním plánem nezbytné respektovat podmínky správy povodí. 

Pozemky jsou využitelné jen v souladu s aktuálně platnou legislativou (Vodní zákon); 

plochy jsou označené * - hvězdičkou vždy za kódem regulativu;  

Regulativ plochy s rozdílným způsobem využití definuje: 

a) Podmínky pro funkční využití plochy – a to: 

 hlavní využití (převažující účel využití v rozsahu alespoň 67% plochy);   

 přípustné využití; 

 nepřípustné využití; 

 podmínky (podmíněně přípustné využití); 

b) Podmínky prostorového uspořádání (hladina zástavby, intenzita využití pozemku)  

Rámcové zásady prostorového uspořádání a architektonického řešení objektů pro každou 

plochu jsou uvedeny jako součást specifikace využití – psáno kurzívou.  

Obecně – plochy budou zastavovány tak, aby nová zástavba navazovala na zastavěné 

území a nevznikaly tak nové proluky. Stávající vzrostlá zeleň v zastavitelné ploše bude 

přednostně respektována. Stanovení etap využití rozvojových ploch je v úrovni územního 

plánu rámcové; případné podrobnější členění etap je obsahem podrobnější dokumentace 

nebo územních studií. Využití každé následné etapy je podmíněno využitím předcházející 

etapy alespoň v rozsahu 75%. V případě potřeby detailnější specifikace prostorového 

uspořádání staveb je třeba pro vybraná území zpracovat územní studii. 

S ohledem na ochranu krajinného rázu nejsou v řešeném území přípustné stavby větrných 

elektráren. V řešeném území nebudou povolovány samostatné sloupové nosiče GSM.  
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V případě, že je umožněna výroba solární energie, musí být solární články zabudovány 

jako součást stavebního objektu. 

Minimální velikost pozemku pro nízkopodlažní obytnou zástavbu (izolovaný rodinný dům) 

je v případě nové parcelace nebo dělení pozemku stanovena plochou o výměře 700 m2. 

Snížení této výměry je možné jen v odůvodněném případě (např. přímá návaznost na 

stávající pozemky nižších výměr a na drobnou strukturu zástavby, …apod.) – a to vždy na 

základě prověření konkrétní situace místně příslušným stavebním úřadem, úřadem 

územního plánování, odborem životního prostředí – z hlediska ovlivnění charakteru a 

struktury zástavby. Snížení minimální výměry se nevztahuje na případ podměrečné 

zbývající části pozemku při návrhu parcelace nebo dělení pozemku.  

Plochy pro dopravu v klidu (parkování a garážování) je nezbytné zajistit vždy na vlastním 

pozemku:  

o u nových bytových a rodinných domů nebo v přestavbových lokalitách v počtu alespoň 

2 stání na 1 byt;  

o u nových objektů vybavenosti nebo v přestavbových lokalitách (školství, zdravotnictví, 

kultura, sport, obchod, administrativa a ostatní komerční zařízení) v souladu s platnou 

normou;  

o pokud není možné splnit uvedené podmínky ve stávající zástavbě, může stavební úřad 

(resp. samospráva) zpřesnit podmínky případné spoluúčasti investorů na realizaci 

koncepce řešení statické dopravy (např. při realizaci objektů hromadného parkování).  

Koeficient zeleně (KZ) vyjadřuje rámcová pravidla pro využití nově zastavovaných 

pozemků, pozemků v rozvojových a přestavbových lokalitách - je to plošný podíl 

nezastavitelných a nezpevněných ploch z celkové plochy dosud nezastavěného pozemku. 

Tyto nezastavitelné plochy budou využity výhradně pro vegetační pokryv a přednostně 

zahrnují vzrostlou zeleň. Případné vodní plochy musejí být přírodního charakteru. KZ je 

součástí příslušného regulativu a udává minimální hodnotu podílu nezpevněné  plochy 

pozemku.  
 

f.02 Vybrané použité pojmy 

Pro potřebu rozhodování jsou v návrhu územního plánu použity níže uvedené pojmy 

v následujícím smyslu: 

- Veřejná vybavenost – vybavenost s převahou zařízení ve veřejném zájmu – s 

předpoklady podpory města, kraje nebo státu (zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální 

služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, 

… apod.  

- Komerční vybavenost – vybavenost s převahou zařízení podnikatelského charakteru 

hospodařících na základě poptávky a nabídky (obchod, ubytování, stravování a nevýrobní 

služby, sport, zábavní centra, … apod.) s výjimkou výrobních služeb a zařízení.  

- Viladům – bytový dům velikosti vily, zpravidla s více než třemi byty, o půdorysném 

rozměru do cca 20 x 20m o max. 3 nadzemních podlažích s případně využitelným 

podkrovím nebo ustoupeným čtvrtým podlažím. 

- Dvojdům – objekt (zpravidla rodinný dům), který nejméně jednou ze svých obvodových 

stěn přiléhá na hranici pozemku k objektu sousednímu stejného využití, případně mají oba 

objekty uvedenou stěnu společnou. V případě, kdy dvojdům tvoří dva přilehlé rodinné 

domy, je omezen počet bytů na max. 2 byty v každém rodinném domě. 

- Bydlení vesnické & využití území venkovského typu – nízkopodlažní zástavba 

v kontextu s krajinou, zpravidla kombinace bydlení s hospodářským zázemím ve vazbě na 

extenzivní až středně intenzivní pěstitelství nebo chovatelství. Stavební formy se mají 



UK-24  ÚP LYSÁ NAD LABEM - 06. 2012 / UNV – 04.2014 

 

Č.z. UK24-1110-01  strana 43 

 

vyznačovat jednoduchým, čistým řešením objemů spíše podélného půdorysu (nebo jejich 

postupným řazením) s využitelným přízemím a podkrovím se sedlovou nebo pultovou 

střechou klasicky o sklonu cca 35° až 45°. Uvedený sklon střech napomáhá zachovat 

osobitý charakter a přírodní ráz středočeské krajiny s uplatněním barevnosti střech 

v krajinných panoramatických pohledech. Této stavební formě má odpovídat objem 

stavby alespoň ze 75%. Krajinný ráz středních Čech je třeba chránit před cizorodými 

prvky zpravidla importovaného architektonického výrazu, který nemá kořeny v českých 

zemích (typicky např. kanadské nebo finské srubové stavby, … apod.). 

- Pohotovostní ubytování (pohotovostní byt) – byt nebo ubytovací prostor, který slouží 

k bydlení nebo ubytování osob, jejichž přítomnost (resp. dostupnost) je preferována 

s ohledem na potřebu flexibility pracovního procesu, dohledu nad technologií výrobního 

procesu nebo ostrahy či údržby objektů a technologických celků. Pohotovostní byt je vždy 

součástí stavby hlavního využití plochy nebo administrativní budovy provozovny. 

- Služební byt – byt, který slouží osobám nebo rodinám osob zpravidla dlouhodobě 

zaměstnaných v dané provozovně. Služební byt je vždy součástí stavby hlavního využití 

plochy nebo administrativní budovy provozovny. 

- Byt vlastníka provozovny – byt v objektu hlavního využití plochy nebo v administrativní 

budově provozovny, případně v izolovaném objektu (rodinný dům), který slouží 

vlastníkovi nebo rodině vlastníka provozovny. Byt vlastníka provozovny – i v případě, že 

jde o izolovaný objekt – zůstává součástí plochy provozovny a nelze jej dělením pozemku 

převést do ploch  bydlení.  

- Ubytovací zařízení – objekty pro krátkodobé ubytování typu hotelu, penzionu, turistické 

ubytovny, … apod., sloužící časově omezenému pobytu návštěvníků města a jeho zázemí. 

Pojem se v této dokumentaci nevztahuje na ubytovny sezónních zaměstnanců. 

- Hladina zastavění, podlažnost (podlaží) – pro účel stanovení hladiny zastavění se 

předpokládá průměrná konstrukční výška podlaží v rozmezí cca 2,75 až 3,25 m s ohledem 

na kontext okolní zástavby. 

- Proluka – volný pozemek (popř. soubor volných pozemků) ve stávající zástavbě, který 

svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, 

umožňuje využití pro navrhovaný účel a je dopravně napojen na veřejně přístupnou 

komunikaci. Za proluku se nepovažuje parkově upravená část veřejného prostranství. 

- Doplňková stavba … ke stavbě hlavního využití – objekty, které rozšiřují spektrum 

příslušenství a zázemí stavby hlavního využití, samy však neplní funkci hlavního využití. 

- Těžká výroba – odvětví průmyslu zahrnující obory a provozy hutnictví a metalurgie, 

stavební výroby, těžkého strojírenství, zbrojní výroby, těžebního průmyslu, chemického 

průmyslu a petrochemie, … apod. 

- Lehká výroba – odvětví průmyslu zahrnující obory a provozy lehkého strojírenství a 

spotřebního průmyslu, výrobu oděvů, obuvi, nábytku, spotřební elektroniky, domácích 

spotřebičů, papírenství a polygrafie, potravinářství, … apod. 

- Výrobní služby – služby obyvatelstvu a činnosti související s řemeslnou výrobou 

(sklenářství, zámečnictví, lakýrnictví, opravárenská činnost…), které vyžadují zpravidla 

dílenské zázemí a technické zajištění, které mohou přímo svým provozem nebo druhotně 

(dopravní zátěží) negativně působit na plochy určené k bydlení, … apod. 
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f.03 Přehled ploch s rozdílným způsobem využití a kódy jejich 
regulativů  

 

I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY –  

Plochy bydlení  

 BH - bydlení hromadné 

 BI - bydlení individuální v rodinných domech – městské 

 BI.1 - bydlení individuální v rodinných domech – specifické bydlení 

    v podzámčí 

 BI.2 - bydlení individuální v rodinných domech – specifické bydlení 

    v území ochranného pásma vodních zdrojů 

 BV - bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 

 BR - bydlení individuální v rodinných domech – v rozptýlených lokalitách 

Plochy rekreace  

 RH - hromadná rekreace 

 RI - individuální rekreace – chatové lokality  

RZ - individuální rekreace – zahrádkové osady   

Veřejná infrastruktura 

   Plochy občanského vybavení  

OV - veřejná vybavenost 

OV.1 - veřejná vybavenost specifická - sever 

OK - komerční vybavenost     

OK.1 - komerční vybavenost specifická - výstaviště     

OK.2 - komerční vybavenost specifická - severovýchod     

OS - sport, tělovýchova 

OS.1 - sport, tělovýchova specifická – plochy v dosahu záplavového území 

OS.2 - sport – specifické využití – jezdecký areál 

OS.3 - sport – specifické využití – kynologické cvičiště 

OH - veřejná pohřebiště a související služby 

   Plochy dopravní infrastruktury  

DS - doprava silniční 

DS.1 - dopravní dvůr; parkování kamionů a autobusů 

DS.2 - dopravní vybavenost specifická – čerpací stanice LPG 

DZ - doprava železniční 

Plochy technické infrastruktury  

TI - technická infrastruktura   

TO - technické služby   

   Plochy veřejných prostranství   

PV - veřejná prostranství  

PV.1 - veřejná prostranství specifická 

Plochy zeleně sídelní  

PZ - veřejná prostranství s převahou ozelenění  

PZ.1 - veřejná prostranství s převahou ozelenění specifická – zámecký park 

Plochy zeleně ostatní 

ZO - sídelní zeleň ochranná 

ZO.1 - sídelní zeleň ochranná specifická 

ZS.1 - sídelní zeleň individuální – nezastavitelné zahrady 

Plochy smíšené obytné  

 SC - smíšené využití centra města  
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 SM - smíšené využití území městského typu 

 SM.1 - smíšené využití území městského typu specifické – K Závodišti 

 SM.2 - smíšené využití území městského typu specifické – Čs armády 

SV - smíšené využití území venkovského typu 

 SV.1 - smíšené využití území venkovského typu – specifické – Karlov 

SV.2 - smíšené využití území venkovského typu –  

  se zvýšenými nároky památkové ochrany 

Plochy výroby a skladování  

 VT - těžká výroba a sklady 

VL - lehká výroba a sklady 

VE.v - výroba specifická – výroba energie – vodní elektrárna 

 VD - drobná výroba a výrobní služby 

VD.1 - nekrytý skladový areál Litol 

VZ - zemědělská výroba, lesnictví   

 VZ.1 - zemědělská výroba specifická – zahradnictví  

 VZ.2 - zemědělská výroba specifická – zámecké zahradnictví  

 

II. NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ –  

Plochy produkční  

 NZ - plochy zemědělské produkce  

NL - plochy lesnické produkce 

Plochy smíšené nezastavěného území  

 NS.x - plochy smíšené nezastavěného území (s indexy využití x=): 

   l   – lesnictví 

   n   – naučné a vzdělávací využití 

   o  – ochranná zóna 

   p – přírodní preference 

   r   – rekreace nepobytová 

   t – těžba – nezastavitelné plochy 

   u – urbanizovatelná územní rezerva 

   v  – vodohospodářství 

   z  – zemědělství 

Plochy přírodní  

 NP - plochy přírodní  
 

f.04 Regulativy ploch s rozdílným způsobem využití  
 

I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY 
 

PLOCHY BYDLENÍ  

BYDLENÍ HROMADNÉ BH 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- bydlení v bytových domech a viladomech; 

Přípustné využití: 

- veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s prvky drobné architektury a 

mobiliářem pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť);  
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- dětská hřiště; 

- maloobchod (do 100 m2 prodejní plochy) a stravovací služby, 

- ubytovací a sociální služby  (pensiony, domy s pečovatelskou službou a domovy 

důchodců), 

- zařízení péče o děti, školská zařízení, 

- drobné lokální nevýrobní služby obyvatelům, 

- zdravotnická zařízení (ordinace), 

- sportovní zařízení v uzavřených objektech (po zhodnocení hlukové zátěže !), 

- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, 

- stavby pro administrativu, 

- nezbytná technická vybavenost, 

- parkoviště a garáže osobních automobilů výhradně pro rezidenty lokality. 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 

druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

- komerční výroba solární energie (nad rámec přímé spotřeby v objektu); 

Podmínky: 

- zařízení a nevýrobní služby s přípustným využitím (s výjimkou zařízení ubytovacích, 

zdravotnických, sociálních  služeb, kulturních  a církevních)  jsou lokálního významu – 

výhradně pro potřeby obyvatel lokality; 

- zařízení a nevýrobní služby s přípustným využitím musí charakterem svého provozu 

respektovat hygienické limity závazné pro využití hlavní, tj. zejména nesmí překračovat 

limity hlukové zátěže, rušit noční klid, obtěžovat tzv. „světelným smogem“, apod.; 

- parkování vozidel návštěvníků obslužných zařízení musí být zajištěno na vlastním 

pozemku nebo na plochách určených k tomu účelu; 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu 

b) prostorové uspořádání 
Dostavba proluk musí měřítkem, formou zastřešení (výškou římsy a hřebene) respektovat 

kompoziční vztahy a reagovat na měřítko, kontext a charakter okolní zástavby. Výšková hladina 

zástavby je stanovena buď platným regulačním plánem nebo v případě nových  obytných celků 

obecně: 4 nadzemní podlaží s využitelným podkrovím nebo ustoupeným podlažím; V případě 

požadavku o vyšší počet nadzemních podlaží bude vždy záměr prověřen a doložen vizualizací 

kompozičních vztahů a zásahu do panoramatu města z individuálně určených stanovišť. U 

novostaveb investor zajistí parkování, resp. garážování přímo v objektu nebo ve vlastní hromadné 

garáži. Vybavení parteru: mobiliář pro relaxaci (kromě krbů a ohnišť), dětská hřiště, sportoviště 

(nekrytá veřejná). Objekty a zařízení technické vybavenosti budou  řešeny jako integrovaná 

součást zástavby - s ohledem na  atmosféru lokality. 

KZ = 0,60; 
 

 

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTSKÉ  BI  

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- bydlení v rodinných  domech (městského typu), 

Přípustné využití: 

- oplocené zahrady u domů s funkcí rekreační, případně okrasnou,   

- veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s prvky drobné architektury a 

mobiliářem pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť); 
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- dětská hřiště. 

- maloobchod (do 100 m2 prodejní plochy), 

- penziony pro přechodné ubytování 

- lokální nevýrobní služby obyvatelům, 

- lokální zařízení sociálních služeb, 

- školská zařízení, 

- zdravotní zařízení (ordinace), 

- lokální sportovní zařízení v uzavřených objektech (po zhodnocení hlukové zátěže !), 

- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, 

- nezbytná technická vybavenost, 

- parkoviště a garáže osobních automobilů výhradně pro rezidenty lokality. 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 

druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

- komerční výroba solární energie (nad rámec přímé spotřeby v objektu); 

Podmínky: 

- zařízení a nevýrobní služby s přípustným využitím (s výjimkou zařízení ubytovacích, 

zdravotnických, sociálních  služeb, kulturních  a církevních)  jsou lokálního významu – 

výhradně pro potřeby obyvatel lokality; 

- zařízení a nevýrobní služby s přípustným využitím musí charakterem svého provozu 

respektovat hygienické limity závazné pro využití hlavní, tj. zejména nesmí překračovat 

limity hlukové zátěže, rušit noční klid, obtěžovat tzv. „světelným smogem“, apod.; 

- parkování  vozidel  je  nutné  řešit  na vlastním pozemku; pro přípustné využití na 

vlastním nebo k tomu účelu určeném pozemku; 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu 

b) prostorové uspořádání 
Individuální rodinné domy, izolované, dvojdomy; zástavba řadovými domy (kromě doplnění 

stávající kompaktní blokové zástavby v historickém jádru) není v nových rozvojových lokalitách 

vhodná – a to zejména v okrajových polohách zastavitelných ploch při přechodu zástavby do 

krajinného zázemí. Objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem na 

kontext okolní zástavby a charakter prostředí. Výšková hladina zástavby je na pozemcích, kde není 

zpřesněna regulačním plánem nebo územní studií, omezena výškou 9m nad úrovní terénu, 

maximálně však dvě nadzemní podlaží s využitelným podkrovím nebo s ustoupeným třetím 

podlažím. U novostaveb je podmínkou zajištění garážování nebo  parkování vozidel obyvatel 

objektu na vlastním pozemku. Vybavení parteru veřejných prostranství: mobiliář pro relaxaci 

(kromě krbů a ohnišť), dětská hřiště; 

KZ = 0,65 z výměry pozemku do 800m2 a 0,85 z části pozemku nad 800m2 
 

 

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH – SPECIFICKÉ    

BYDLENÍ V PODZÁMČÍ  BI.1 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- bydlení v  historické zástavbě (tradiční domy v kompaktní blokové zástavbě), 

Přípustné využití: 

- oplocené zahrady a předzahrádky s funkcí rekreační a okrasnou;   

- veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s prvky drobné architektury a 

mobiliářem pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť); 
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- dětská hřiště; 

- maloobchod (do 100 m2 prodejní plochy); 

- penziony pro přechodné ubytování; 

- lokální nevýrobní služby obyvatelům; 

- lokální zařízení sociálních služeb; 

- zdravotní zařízení (ordinace); 

- lokální relaxační zařízení v uzavřených objektech (po zhodnocení hlukové zátěže !), 

- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely; 

- nezbytná technická vybavenost; 

- parkoviště a garáže osobních automobilů výhradně pro rezidenty lokality; 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 

druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

- výroba solární energie; 

Podmínky: 

- zařízení a nevýrobní služby s přípustným využitím (s výjimkou zařízení ubytovacích, 

zdravotnických, sociálních  služeb, kulturních  a církevních)  jsou lokálního významu – 

výhradně pro potřeby obyvatel lokality; 

- zařízení a nevýrobní služby s přípustným využitím musí charakterem svého provozu 

respektovat hygienické limity závazné pro využití hlavní, tj. zejména nesmí překračovat 

limity hlukové zátěže, rušit noční klid, obtěžovat tzv. „světelným smogem“, apod.; 

- parkování  vozidel pro přípustné využití je  nutné  řešit  na vlastním pozemku na vlastním 

nebo k tomu účelu určeném pozemku; 

b) prostorové uspořádání 
Objemová struktura zástavby lokality V podzámčí je stabilizovaná a podléhá ochraně v souvislosti 

se zachováním panoramatu zámeckého vrchu. Architektonická forma objektů a střešní krajina 

zástavby v lokalitě je završena. Úpravy jsou možné pouze na základě souhlasného stanoviska 

orgánů památkové péče. Vybavení parteru veřejných prostranství: mobiliář pro relaxaci (kromě 

krbů a ohnišť); 

KZ bude stanovován individuálně v souladu s obvyklým způsobem zastavěnosti parcel a 

prostorového uspořádání zástavby obdobného charakteru v MPZ. 
 

 

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH – SPECIFICKÉ    

BYDLENÍ V ÚZEMÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ  BI.2 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- bydlení v rodinných  domech (městského typu) na území ochranného pásma vodních 

zdrojů; 

Přípustné využití: 

- oplocené zahrady u domů s funkcí rekreační, případně okrasnou,   

- veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s prvky drobné architektury a 

mobiliářem pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť); 

- nezbytná technická vybavenost, 

- parkoviště a garáže osobních automobilů výhradně pro rezidenty lokality. 

Nepřípustné využití: 

- jakákoli činnost, která by mohla mít za následek znečištění vody ve zdroji (pro který je 

vymezeno ochranné pásmo), popřípadě havarijní zhoršení jakosti vody; 
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- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 

druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

- komerční výroba solární energie (nad rámec přímé spotřeby v objektu); 

Podmínky: 

- zařízení s přípustným využitím jsou lokálního významu – výhradně pro potřeby obyvatel 

lokality; 

- zařízení s přípustným využitím musí charakterem svého provozu respektovat hygienické 

limity závazné pro využití hlavní, tj. zejména nesmí překračovat limity hlukové zátěže, 

rušit noční klid, obtěžovat tzv. „světelným smogem“, apod.; 

- parkování  vozidel  je  nutné  řešit  na vlastním pozemku;  

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 

b) prostorové uspořádání 
Individuální rodinné domy,  izolované, dvojdomy; zástavba řadovými domy (kromě doplnění 

stávající kompaktní blokové zástavby v historickém jádru) není v nových rozvojových lokalitách 

vhodná – a to zejména v okrajových polohách zastavitelných ploch při přechodu zástavby do 

krajinného zázemí. Objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem na 

kontext okolní zástavby.  Výšková hladina zástavby je na pozemcích, kde není zpřesněna 

regulačním plánem nebo územní studií, omezena výškou 9m nad úrovní terénu, maximálně však 

dvě nadzemní podlaží s využitelným podkrovím nebo s ustoupeným třetím podlažím. U novostaveb 

je podmínkou zajištění garážování nebo parkování vozidel obyvatel objektu na vlastním pozemku. 

Vybavení parteru veřejných prostranství: mobiliář pro relaxaci (kromě krbů a ohnišť), dětská 

hřiště; 

KZ = 0,65 z výměry pozemku do 800m2 a 0,85 z části pozemku nad 800m2 
 

 

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH – VESNICKÉ  BV  

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- bydlení v rodinných  domech (klasického vesnického typu), 

Přípustné využití: 

- oplocené zahrady u domů s funkcí užitkovou, rekreační, případně okrasnou,   

- veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s prvky drobné architektury a 

mobiliářem pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť), 

- dětská hřiště. 

- drobné chovatelství a pěstitelství,  

- maloobchod (do 100 m2 prodejní plochy), 

- penziony pro přechodné ubytování 

- lokální nevýrobní služby obyvatelům, 

- lokální zařízení sociálních služeb, 

- školská zařízení, 

- zdravotní zařízení (ordinace), 

- lokální sportovní zařízení v uzavřených objektech (po zhodnocení hlukové zátěže !), 

- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, 

- nezbytná technická vybavenost, 

- parkoviště a garáže osobních automobilů výhradně pro rezidenty lokality. 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
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- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 

druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

- komerční výroba solární energie (nad rámec přímé spotřeby v objektu); 

Podmínky: 

- zařízení a nevýrobní služby s přípustným využitím (s výjimkou zařízení ubytovacích, 

zdravotnických, sociálních  služeb, kulturních  a církevních)  jsou lokálního významu – 

výhradně pro potřeby obyvatel lokality; 

- zařízení a nevýrobní služby s přípustným využitím musí charakterem svého provozu 

respektovat hygienické limity závazné pro využití hlavní, tj. zejména nesmí překračovat 

limity hlukové zátěže, rušit noční klid, obtěžovat tzv. „světelným smogem“, apod.; 

- parkování  vozidel  je  nutné  řešit  na vlastním pozemku; pro přípustné využití na 

vlastním nebo k tomu účelu určeném pozemku; 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 

b) prostorové uspořádání 
Individuální rodinné domy klasického vesnického typu případně s hospodářským zázemím; 

výšková hladina zástavby je na pozemcích, kde není zpřesněna regulačním plánem nebo územní 

studií, omezena výškou 7m nad úrovní terénu, maximálně však jedno nadzemní podlaží 

s využitelným podkrovím. Objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem na 

kontext okolní zástavby (užití solárních / fotovoltaických článků - pokud se vzhledem liší od střešní 

krytiny - je na území sídla Dvorce nežádoucí).  U novostaveb je podmínkou zajištění garážování 

nebo  parkování vozidel obyvatel objektu na vlastním pozemku. Vybavení parteru veřejných 

prostranství: mobiliář pro relaxaci (kromě krbů a ohnišť), dětská hřiště; 

KZ = 0,70  z výměry pozemku do 800m2 a 0,90 z části pozemku nad 800m2 
 

 

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH – V ROZPTÝLENÝCH 

LOKALITÁCH  BR  

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- bydlení v rodinných domech v izolovaných stabilizovaných územně odloučených 

polohách sídla 

Přípustné využití: 

- oplocené zahrady u domů s funkcí užitkovou, rekreační, případně okrasnou,   

- penziony pro přechodné ubytování 

- zdravotní zařízení (ordinace), veterinární zařízení 

- nezbytná technická vybavenost, 

Nepřípustné využití: 

- rozšiřování stavebních pozemků do krajiny   

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 

druhotně např. vyvolanou nákladní dopravou; 

Podmínky: 

- parkování  vozidel  je  nutné  řešit  na vlastním pozemku;  

- obytné a ubytovací objekty v dosahu rušivých vlivů (případně jejich pozemky) opatří 

vlastník (dle závěrů řízení s KHS) vhodnými protihlukovými stavebními úpravami;  

- přístavba je možná v případě, že nové i původní zastavěné a zpevněné plochy žadatele 

nepřesáhnou celkovou výměru 250m2; 
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b) prostorové uspořádání 
Individuální rodinné domy jednopodlažní až dvoupodlažní s využitelným podkrovím - se 

stabilizovanou stavební formou případně s hospodářským zázemím – v případě požadavku 

nástaveb a dostaveb posoudí výjimky stavební úřad s ohledem na vliv stavby na krajinné 

prostředí; objemové a architektonické ztvárnění případných nástaveb a dostaveb objektů bude 

řešeno s ohledem na kontext okolní krajiny. Nová zástavba tohoto typu není navrhována. 

KZ bude určován pro jednotlivé lokality individuálně. 

 

 

PLOCHY REKREACE  

HROMADNÁ REKREACE RH 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- areály a stavby hromadné rekreace a relaxace, koupaliště, přechodné krátkodobé 

ubytování ve formě tzv. příměstského dětského tábora, dětské klubovny – turistický oddíl; 

Přípustné využití:  
- hotely, ubytovny 

- veřejná prostranství a plochy zeleně s mobiliářem pro relaxaci a orientaci, 

- sportovní a relaxační zařízení, fitcentra, 

- specializovaná turistická zařízení (po zohlednění specifických podmínek: agroturistika, 

cykloturistika, hipoturistika, …);  

- doplňková maloobchodní zařízení – jen  jako součást stavby hlavního využití;  

- služební či pohotovostní byty – jen  jako součást stavby hlavního využití; 

- veřejné stravování, 

- parkoviště pro potřebu zóny, 

- nezbytná technická vybavenost. 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 

druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

- komerční výroba solární energie (nad rámec přímé spotřeby v objektu); 

Podmínky: 

- u obslužných zařízení  je  nutné  řešit  parkování  vozidel  na vlastním nebo k tomu účelu 

určeném pozemku. 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu 

- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 

a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a 

kontext okolní zástavby a charakter území 

KZ = 0,60 

 

 

INDIVIDUÁLNÍ REKREACE – CHATOVÉ LOKALITY RI  

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- souvislá území převládající rekreační zástavby - objekty individuální rekreace, 
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Přípustné využití: 

- lokální klubová zařízení, 

- lokální veřejné sportoviště, 

- nezbytné technické vybavení, 

- ojedinělé stávající obytné objekty (s hospodářským zázemím – pokud neovlivňuje 

negativně sousední pozemky),  

- parkoviště pro uživatele zóny;   

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 

druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob, 

- změna užívání na objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy), 

- realizace doprovodných staveb pro chovatelství u rekreačních objektů. 

- komerční výroba solární energie (nad rámec přímé spotřeby v objektu); 

Podmínky: 

- zařízení s přípustným využitím jsou lokálního významu – výhradně pro potřeby lokality; 

- zařízení s přípustným využitím musí charakterem svého provozu respektovat hygienické 

limity závazné pro využití hlavní, tj. zejména nesmí překračovat limity hlukové zátěže, 

rušit noční klid, obtěžovat tzv. „světelným smogem“, apod.; 

- dočasné nebo trvalé vynětí zastavěné, resp. zpevněné plochy pozemku ze ZPF nebo 

PUPFL ve stávajících vymezených chatových lokalitách je možné provést individuálně 

v souvislosti se změnou vzhledu nebo půdorysu stavby, případně v souvislosti 

s vypracováním regulačního plánu,  

- u stávajících obytných objektů lze provést stavební úpravu nebo dostavbu za předpokladu, 

že nebude narušen kontext a ráz lokality, 

- řešení staveb, přístaveb a zařízení technické vybavenosti musí vycházet z podmínek 

daného území  (zejména řešení architektonické), 

- nová přístavba bude možná pouze v případě, že všechny objekty, včetně přístavby, jako 

celek, nepřesáhnou 70m2 zastavěné plochy, 

- u rekreačního objektu je možné realizovat zpevněnou plochu (při zajištění průsaku 

dešťových vod) max. v plošném rozsahu do 20 m2;   

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 

b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 

a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a 

kontext okolní zástavby a charakter území 

KZ = 0,80; 
 

 

INDIVIDUÁLNÍ REKREACE – ZAHRÁDKOVÉ OSADY RZ  

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- území  zahrádkových  kolonií a soustředěných soukromých zahrad využívaných k 

pěstitelství a relaxaci. 

Přípustné využití: 

- zahrádkářské stavby do 25m2 pro uskladnění zahradnického nářadí, výpěstků a ochranu 

před povětrností; 

- společné plochy okrasné a relaxační zeleně, 
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- klubovní a hygienická zařízení lokálního významu, 

- nezbytné technické vybavení, 

- parkoviště pro potřebu zóny. 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností způsobují překročení 

stanovených limitů zatížení okolí hlukem, prachem, nebo zatěžují okolí exhalacemi, 

organoleptickým pachem, apod.  – a to i druhotně např. zvýšením dopravní zátěže; 

- změna užívání na objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy) bez dořešení koncepce 

dopravní a technické obsluhy území a transformace celé lokality, 

- realizace doprovodných staveb pro chovatelství u rekreačních objektů. 

- komerční výroba solární energie (nad rámec spotřeby v objektu); 

Podmínky: 

- zařízení s přípustným využitím jsou lokálního významu – výhradně pro potřeby lokality; 

- zařízení s přípustným využitím musí charakterem svého provozu respektovat hygienické 

limity závazné pro využití hlavní, tj. zejména nesmí překračovat limity hlukové zátěže, 

rušit noční klid, obtěžovat tzv. „světelným smogem“, apod.; 

- nová přístavba bude možná pouze v případě, že objekt jako celek nepřesáhne 25m2 

zastavěné plochy, 

- je nutno zajistit jedno parkovací místo k jednomu pozemku popř. dvě místa k jedné 

bytové jednotce na vlastním pozemku; 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 

b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí členěním stavebních forem, zejména pak 

celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a kontext 

okolní zástavby a charakter území.  

KZ = 0,85 
 

 

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA -  

- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

VEŘEJNÁ VYBAVENOST OV 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- areály, stavby a zařízení veřejné občanské vybavenosti (zejména pro školství, 

zdravotnictví, sociální péči, kulturu a veřejnou správu). 

Přípustné využití: 

- administrativa, 

- stavby a zařízení pro vzdělávání, kulturu a církevní účely, 

- maloobchodní zařízení do 100 m2 prodejní plochy,  

- bydlení v pohotovostních nebo služebních bytech, případně v bytě vlastníka zařízení, 

- stravovací služby, 

- veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s  prvky  drobné  architektury   

a  mobiliářem  pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť), orientaci a informace, 

- dětská hřiště,  

- sportovní zařízení v uzavřených objektech (po zhodnocení hlukové zátěže !), 

- parkoviště pro potřebu zóny, 

- nezbytná technická vybavenost. 
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Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 

druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

- komerční výroba solární energie (nad rámec přímé spotřeby v objektu); 

Podmínky: 

- pro hlavní i přípustné využití  je  nutné  řešit  parkování  vozidel  na vlastním nebo k tomu 

účelu určeném pozemku. 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 

- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
Účelové stavby a provozy podnikání nemají svým provozem negativně ovlivňovat sousední obytné 

zóny. Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí formou zastřešení, výškou římsy a 

hřebene respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko, kontext a charakter okolní  

zástavby. Maximální výška objektu – 11m nad úrovní terénu, s doporučením na zachování hlavní 

římsy nad třetím nadzemním podlažím. Stavby budou posuzovány z hlediska ochrany krajinného 

rázu. Vybavení parteru veřejných prostranství: mobiliář pro relaxaci (kromě krbů a ohnišť), 

dětská hřiště, sportoviště (veřejná nekrytá).. 

KZ = 0,40; 
 

 

VEŘEJNÁ VYBAVENOST SPECIFICKÁ - SEVER OV.1 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- areály, stavby a zařízení veřejné občanské vybavenosti (zejména pro veřejnou správu, 

zdravotnictví, sociální péči). 

Přípustné využití: 

- administrativa, 

- areál HZS, areál záchranné služby,   

- bydlení v pohotovostních nebo služebních bytech, případně v bytě vlastníka zařízení, 

- stravovací služby, 

- veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s  prvky  drobné  architektury   

a  mobiliářem  pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť), orientaci a informace, 

- sportovní zařízení v uzavřených objektech (po zhodnocení hlukové zátěže !), 

- parkoviště pro potřebu zóny, 

- nezbytná technická vybavenost. 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 

druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

- komerční výroba solární energie (nad rámec přímé spotřeby v objektu); 

Podmínky: 

- pro hlavní i přípustné využití  je  nutné  řešit  parkování  vozidel  na vlastním nebo k tomu 

účelu určeném pozemku. 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 

- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 
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b) prostorové uspořádání 
Účelové stavby a provozy podnikání nemají svým provozem negativně ovlivňovat sousední obytné 

zóny. Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí formou zastřešení, výškou římsy a 

hřebene respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko, kontext a charakter okolní  

zástavby. Maximální výška objektu – 11m nad úrovní terénu, s doporučením na zachování hlavní 

římsy nad třetím nadzemním podlažím. Stavby budou posuzovány z hlediska ochrany krajinného 

rázu. Vybavení parteru veřejných prostranství: mobiliář pro relaxaci (kromě krbů a ohnišť), 

dětská hřiště, sportoviště (veřejná nekrytá).. 

KZ = 0,40; 

 

 

KOMERČNÍ  VYBAVENOST  OK 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- velkoplošný maloobchod – i nad 100m2 prod. plochy (supermarkety, hypermarkety, 

velkoplošný hobby-prodej, …) se zázemím, 

Přípustné využití: 

- nevýrobní služby, maloobchodní a stravovací služby, 

- stavby pro administrativu, 

- plochy okrasné a rekreační zeleně s mobiliářem pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť), 

- parkoviště pro potřebu zóny. 

- sklady – pouze související s využitím hlavní budovy,  

- dvorany pro kulturní a sportovní podniky, sjezdové haly a festivalové areály 

- sportovní a relaxační zařízení, 

- služební či pohotovostní byty, 

- ubytovací zařízení,  

- nezbytná technická vybavenost. 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem; 

- komerční výroba solární energie (nad rámec spotřeby v objektu); 

Podmínky: 

- pro hlavní i přípustné využití  je  nutné  řešit  parkování  vozidel  na vlastním nebo k tomu 

účelu určeném pozemku. 

- v případě lokalizace zařízení nevýrobních služeb je třeba posoudit vliv činností na 

sousední pozemky sloužící bydlení  a občanské vybavenosti. 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 

- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 

a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a  

kontext okolní zástavby. Stavby budou posuzovány z hlediska ochrany krajinného rázu. Maximální 

výška budov – 10m nad úrovní terénu. 

KZ = 0,35; 
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KOMERČNÍ  VYBAVENOST SPECIFICKÁ - VÝSTAVIŠTĚ  OK.1 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- plochy výstavišť a veletržních areálů … se zázemím 

Přípustné využití: 

- nevýrobní služby, maloobchodní a stravovací služby, 

- stavby pro administrativu, 

- plochy okrasné a rekreační zeleně s mobiliářem pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť), 

- parkoviště pro potřebu zóny. 

- dvorany pro kulturní a specifické sportovní podniky, sjezdové haly a festivalové areály 

- služební či pohotovostní byty, 

- nezbytná technická vybavenost. 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem; 

Podmínky: 

- parkování  vozidel zaměstnanců i návštěvníků je nutné řešit na vlastním nebo k tomu 

účelu určeném pozemku. 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu 

- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 

a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a  

kontext okolní zástavby. Stavby budou posuzovány z hlediska ochrany krajinného rázu. Maximální 

výška budov – 10m nad úrovní terénu. 

KZ = 0,35; 
 

 

KOMERČNÍ  VYBAVENOST SPECIFICKÁ - SEVEROVÝCHOD OK.2 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- velkoplošný maloobchod – i nad 100m2 prod. plochy (supermarkety, hypermarkety, 

velkoplošný hobby-prodej, …) se zázemím, 

Přípustné využití: 

- stavby pro administrativu, 

- areál HZS, areál záchranné služby, 

- zařízení veřejné občanské vybavenosti (např. pro veřejnou správu, zdravotnictví),   

- nevýrobní služby, maloobchodní a stravovací služby, 

- plochy okrasné a rekreační zeleně s mobiliářem pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť), 

- parkoviště pro potřebu zóny. 

- sklady – pouze související s využitím hlavní budovy,  

- dvorany pro kulturní a sportovní podniky, sjezdové haly a festivalové areály 

- sportovní a relaxační zařízení, 

- služební či pohotovostní byty, 

- ubytovací zařízení,  

- nezbytná technická vybavenost. 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
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- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem; 

- komerční výroba solární energie (nad rámec spotřeby v objektu); 

Podmínky: 

- pro hlavní i přípustné využití  je  nutné  řešit  parkování  vozidel  na vlastním nebo k tomu 

účelu určeném pozemku. 

- v případě lokalizace zařízení nevýrobních služeb je třeba posoudit vliv činností na 

sousední pozemky sloužící bydlení  a občanské vybavenosti. 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 

- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 

a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a  

kontext okolní zástavby. Stavby budou posuzovány z hlediska ochrany krajinného rázu. Maximální 

výška budov – 10m nad úrovní terénu. 

KZ = 0,35; 

 

 

SPORT, TĚLOVÝCHOVA  OS 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- stavby a zařízení pro sport a relaxaci, sportovní areály. 

Přípustné využití: 

- klubovní a hygienické zařízení pro sportovní areál, 

- stravovací a ubytovací zařízení, 

- služební byt, 

- specializovaná sportovně-turistická zařízení (po zohlednění specifických podmínek: 

jezdecký areál, hipoturistika, cykloturistika, …);  

- nezbytné technické vybavení, 

- parkoviště pro uživatele areálu;   

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- komerční výroba solární energie (nad rámec přímé spotřeby v objektu); 

Podmínky: 

- pro hlavní i přípustné využití  je  nutné  řešit  parkování  vozidel  na vlastním nebo k tomu 

účelu určeném pozemku. 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 

- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 

a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a  

kontext okolní zástavby. Výška sportovních zařízení a objektů odpovídající normovým požadavkům 

sportovní činnosti musí být posouzena stavebním úřadem na základě prověření kompozičních 

vztahů a vizualizace zákresu do panoramatu města z individuálně určených stanovišť. 

KZ = 0,55; 
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SPORT, TĚLOVÝCHOVA SPECIFICKÁ - PLOCHY V DOSAHU ZÁPLAVOVÉHO 

ÚZEMÍ OS.1 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- stavby a zařízení pro sport a relaxaci, sportovní areály – na plochách v dosahu 

záplavového území; 

Přípustné využití: 

- klubovní a hygienické zařízení pro sportovní areál, 

- nezbytné technické vybavení, 

- parkoviště pro uživatele areálu;   

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- výroba solární energie; 

Podmínky: 

- konkrétní využití území je podmíněno kladným stanoviskem orgánu správy vodních toků; 

sportovní zařízení (hřiště, kurty, … apod.) nesmějí vytvořit svou stavební formou vytvořit 

překážku odtoku vody, 

- pro hlavní i přípustné využití  je  nutné  řešit  parkování  vozidel  na vlastním nebo k tomu 

účelu určeném pozemku. 

- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
areál povrchových sportovních zařízení a hřišť – s omezením výstavby nových objektů. Využití 

pozemků bude přizpůsobeno možnému vlivu záplav. Výsadba zeleně musí odpovídat linii 

proudnice eventuální záplavy pozemku . 

KZ = 0,55; 

 

 

SPORT – SPECIFICKÉ VYUŽITÍ – JEZDECKÝ AREÁL OS.2 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- zařízení pro sport a relaxaci - jezdecký areál. 

Přípustné využití: 

- specializovaná sportovně-turistická zařízení (jezdecký areál, hipoturistika, …);  

- zařízení a konstrukce pro výcvik koní, 

- nezbytné technické vybavení, 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- výroba solární energie; 

Podmínky: 

- nekryté prostory určené k výcviku koní - volně provozně navazující na zázemí nedalekého 

areálu dostihového závodiště; 

- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
plochy bez stavebních objektů určené k výcviku koní na nezastavěném pozemku – s možností 

umístění konstrukcí a zařízení pro výcvik koní. 
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SPORT – SPECIFICKÉ VYUŽITÍ – KYNOLOGICKÉ CVIČIŠTĚ   OS.3 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- zařízení pro sport a relaxaci – kynologické cvičiště. 

Přípustné využití: 

- klubovní a hygienické zařízení pro sportovní areál, 

- sklad cvičitelského nářadí,  

- nezbytné technické vybavení, 

- parkoviště pro uživatele areálu;   

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- komerční výroba solární energie (nad rámec přímé spotřeby v objektu); 

Podmínky: 

- pro hlavní i přípustné využití  je  nutné  řešit  parkování  vozidel  na vlastním nebo k tomu 

účelu určeném pozemku. 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 

- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
Nové objekty musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem 

zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na charakter okolí. Výška objektů a 

sportovních zařízení odpovídající normovým požadavkům sportovní činnosti musí být posouzena 

stavebním úřadem na základě prověření kompozičních vztahů a vizualizace zákresu do 

panoramatu města z individuálně určených stanovišť. 

KZ = 0,80; 
 

 

VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY OH 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- hřbitovy, prostory pietního významu se zastoupením zeleně parkového charakteru. 

Přípustné využití: 

- umístění nezbytných provozních objektů hřbitova (obřadní síň, technické zázemí), 

- zeleň parkově upravená s původními domácími dřevinami nebo i s druhy  

introdukovanými,  případně se zahradními formami a odrůdami, 

- umísťování pomníků a hrobek v souladu s podrobnějším řešením a provozním řádem 

hřbitova, 

- umísťování plastik a další drobné architektury a mobiliáře souvisejícího s provozem 

pietního místa, 

- parkoviště pro návštěvníky hřbitova. 

Nepřípustné využití: 

- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím nebo 

jsou v rozporu s pietní funkcí hřbitova. 

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 

druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

Podmínky: 

- parkování návštěvníků hřbitova musí být zajištěno na pozemku areálu, nebo na jiných 

k tomu určených plochách.  
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b) prostorové uspořádání 
Nezastavitelné území města – s výjimkou případů uvedených v přípustném využit; investor, resp. 

vlastník zařízení je povinen zajistit doprovodnou zeleň, vymezení ploch pro soustředění nádob 

sběru tříděného nebo směsného odpadu. 

KZ bude stanoven individuálně. 
 

 

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA -  

- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

DOPRAVA SILNIČNÍ  DS 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- koridory základního systému městských páteřových komunikací a nadmístní silniční 

dopravy, 

Přípustné využití: 

- nádraží, stanice a zastávky hromadné dopravy, 

- velkoplošná parkoviště, hromadné garáže, 

- čerpací stanice pohonných hmot.   

- sklady  a  dílny  pro  servisní  činnost  spojenou  s dopravní vybaveností, 

- stravovací a ubytovací zařízení pro občerstvení a krátkodobé ubytování (motel) spojené 

s dopravním ruchem. 

Nepřípustné využití: 

- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

Podmínky: 

- liniové dopravní stavby musí  být citlivě začleněny do krajiny s použitím doprovodné 

zeleně, 

- řešení parkovišť a garáží – za předpokladu posouzení kontextu okolní zástavby, 

- parkoviště je třeba řešit s uplatněním střední a vysoké zeleně, 

- při umístění garáží je nutno realizovat izolační zeleň. 

b) prostorové uspořádání 
Nové dopravní stavby a zařízení, případně jejich přestavby musí respektovat kompoziční vztahy a 

reagovat na měřítko a kontext okolní zástavby a charakter území. Investor, resp. vlastník zařízení 

je povinen zajistit doprovodnou zeleň liniových staveb a dopravních ploch.. 

KZ bude stanoven individuálně. 
 

 

DOPRAVNÍ DVŮR, PARKOVÁNÍ KAMIONŮ A AUTOBUSŮ  DS.1 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- velkoplošná parkoviště a garáže pro autobusy a kamionovou dopravu, 

Přípustné využití: 

- pohotovostní zázemí pro dopravní a přepravní služby, 

- sociální zázemí pro řidiče autobusové a kamionové dopravy, 

- pohotovostní ubytovací zařízení pro řidiče autobusové a kamionové dopravy. 

Nepřípustné využití: 

- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

Podmínky: 

- při hranici areálu parkovišť a garáží bude realizován pás izolační střední a vysoké zeleně, 

- lokalizace zařízení a doprovodných provozů – za předpokladu posouzení kontextu okolní 

zástavby, 
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b) prostorové uspořádání 
Nové objekty, dopravní stavby a zařízení, případně jejich přestavby musí členěním stavebních 

forem a zejména celkovým objemem respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a 

charakter území a okolní zástavby. Stavby budou posuzovány z hlediska ochrany krajinného rázu. 

Maximální výška budov – 9m nad úrovní terénu. Investor, resp. vlastník zařízení je povinen zajistit 

izolační a doprovodnou zeleň. 

KZ bude stanoven individuálně. 

 

 

DOPRAVNÍ VYBAVENOST SPECIFICKÁ – ČERPACÍ STANICE LPG  DS.2 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- čerpací stanice pohonných hmot (PHM) 

Přípustné využití: 

- čerpací stanice klasické, LPG, CNG, … apod., 

- zařízení pro občerstvení, 

- parkoviště, 

- pohotvostní ubytování, 

Nepřípustné využití: 

- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

Podmínky: 

- stavby musí  být citlivě začleněny do krajiny s použitím doprovodné a izolační zeleně, 

- pozemek nebude oplocen, 

- nádrže PHM budou umístěny pod povrchem, 

- maximální podíl zastavění nadzemními objekty – 8%; maximální výška objektů – 6m; 

b) prostorové uspořádání 
Nová dopravní  zařízení, případně jejich přestavby musí respektovat kompoziční vztahy a reagovat 

na charakter území. Investor, resp. vlastník zařízení je povinen zajistit doprovodnou a izolační 

zeleň dopravních ploch.. 

KZ bude stanoven individuálně. 

 

 

DOPRAVA ŽELEZNIČNÍ  DZ 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- koridory a plochy systému železniční dopravy, 

Přípustné využití: 

- nádraží, stanice a zastávky železniční dopravy, 

- sklady  a  dílny  pro  servisní  činnost  spojenou  s železniční dopravou a přepravou, 

- stravovací zařízení pro občerstvení a krátkodobou relaxaci cestujících železniční dopravy, 

- parkoviště typu P&R a K&R a parkoviště zaměstnanců; 

Nepřípustné využití: 

- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

Podmínky: 

- liniové dopravní stavby musí  být citlivě začleněny do krajiny s použitím doprovodné 

zeleně, 

- parkoviště je třeba řešit s uplatněním střední a vysoké zeleně, 
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b) prostorové uspořádání 
Nové dopravní stavby a zařízení, případně jejich přestavby musí respektovat kompoziční vztahy a 

reagovat na měřítko a kontext okolní zástavby a charakter území. Investor, resp. vlastník zařízení 

je povinen zajistit doprovodnou zeleň liniových staveb a dopravních ploch.. 

KZ bude stanoven individuálně. 
 

 

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA -  

- PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA   TI.   

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- areály a stavby zařízení technické obsluhy území (areály technické vybavenosti) převážně 

nadmístního významu. 

Přípustné využití: 

- parkování pro potřebu zóny, 

- areál HZS 

- sklady a dílny  pro  servisní  činnost  spojenou  s technickou  vybaveností. 

Nepřípustné využití: 

- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

Podmínky: 

- řešení staveb a  zařízení technické  vybavenosti musí  vycházet z podmínek daného území  

(zejména řešení architektonické, ozelenění a dopravní napojení). 

b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 

a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a 

kontext okolní zástavby a charakter území. Investor, resp. vlastník zařízení je povinen zajistit 

ozelenění ploch. 

KZ = 0,40;  
 

 

TECHNICKÉ SLUŽBY   TO   

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- areály a plochy zařízení technických služeb města 

Přípustné využití: 

- plochy pro stavby a zařízení sloužící k zajištění údržby veřejných prostranství a ploch, 

- areály technických a úklidových služeb, 

- areály sběru, třídění, zpracování a likvidace odpadu (skládky, spalovny, kompostárny), 

- areály odpadového hospodářství 

- parkování pro potřebu zóny, 

- sklady a dílny  pro  servisní  činnost  spojenou  s technickou  vybaveností. 

Nepřípustné využití: 

- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

Podmínky: 

- řešení staveb a  zařízení technických služeb musí  vycházet z podmínek daného území  

(zejména řešení architektonické, ozelenění a dopravní napojení). 
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b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 

a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a 

kontext okolní zástavby a charakter území. Investor, resp. vlastník zařízení je povinen zajistit 

ozelenění ploch. 

KZ = 0,40; 
 

 

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA -  

- PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PV 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- veřejné prostory městských náměstí a pěších zón s úpravou parteru – veřejná prostranství 

s plochami zpevněnými pro vyšší frekvenci pohybu chodců, zpravidla dopravně zklidněné 

plochy;  

Přípustné využití: 

- mobiliář pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť) a další prvky městské drobné 

architektury,  

- dětská hřiště; 

- začlenění vodních prvků (kašny, vodní plochy), 

- doprovodná a mobilní zeleň, 

- vymezené plochy pro předzahrádky restaurací, občerstvení a obdobných provozů, 

- vymezené plochy pro drobný stánkový prodej, 

- vymezené plochy pro příležitostný (mobilní) prodej - trhy, 

- nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě. 

Nepřípustné využití: 

- všechny činnosti, které vyvolávají riziko poškození úpravy parteru nebo které nesouvisejí 

s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 

druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

Podmínky: 

- při úpravě zpevněných ploch je nezbytné zajistit rychlý odtok dešťových vod, inženýrské 

sítě budou optimálně vedeny v kolektorech;  

b) prostorové uspořádání 
Veřejná prostranství jsou nezastavitelná - výtvarné prvky, případně drobnou architekturu je 

možné situovat v souvislosti s úpravou a využitím parteru pouze na základě dokumentace se 

zohledněním celku veřejného prostranství. 
 

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  SPECIFICKÁ PV.1 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- veřejné prostory městských náměstí a pěších zón s úpravou parteru – veřejná prostranství 

s plochami zpevněnými pro vyšší frekvenci pohybu chodců se zahrnutím ploch pro 

dopravu v klidu;  

Přípustné využití: 

- mobiliář pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť), plastiky a další prvky městské drobné 

architektury,  
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- dětská hřiště; 

- začlenění vodních prvků (kašny, vodní plochy), 

- doprovodná a mobilní zeleň, 

- vymezené plochy pro předzahrádky restaurací, občerstvení a obdobných provozů, 

- parkoviště pro potřebu zóny, 

- vymezené plochy pro drobný stánkový prodej, 

- vymezené plochy pro příležitostný (mobilní) prodej - trhy, 

- nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě. 

Nepřípustné využití: 

- všechny činnosti, které vyvolávají riziko poškození úpravy parteru nebo které nesouvisejí 

s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

Podmínky: 

- při úpravě zpevněných ploch je nezbytné zajistit rychlý odtok dešťových vod, inženýrské 

sítě budou optimálně vedeny v kolektorech;  

b) prostorové uspořádání 
Veřejná prostranství jsou nezastavitelná - výtvarné prvky, případně drobnou architekturu je 

možné situovat v souvislosti s úpravou a využitím parteru pouze na základě dokumentace se 

zohledněním celku veřejného prostranství. 
 

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU OZELENĚNÍ PZ 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- plochy veřejných prostranství zahrnuté do kostry systému veřejné sídelní zeleně;  

Přípustné využití: 

- plochy zeleně udržované původními druhy domácích dřevin nebo i druhy 

introdukovanými, případně zahradními formami a odrůdami vegetace;  

- stabilizace zeleně v sídle, plochy relaxace. 

- mobiliář pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť) a další prvky zahradní architektury, 

- dětská hřiště; 

- zpevnění chodníků a cest,  

- oplocování se připouští jen výjimečně vzhledem k veřejnému významu ploch, 

- nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě. 

Nepřípustné využití: 

- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím nebo 

jsou v rozporu se stabilizací přírodní složky v zastavěném území; 

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 

druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

Podmínky: 

- zpevňování ploch je možné jen v minimální nutné míře, 

- inženýrské sítě mohou být vedeny přes tyto plochy jen v případě, že jiné řešení není 

možné, trasování se pak musí podřídit zachování stávajících porostů a musí umožnit nové 

zapojené výsadby. 

b) prostorové uspořádání 
Veřejná prostranství jsou nezastavitelná - výtvarné prvky, případně drobnou architekturu je 

možné situovat v souvislosti s úpravou a využitím parteru pouze na základě dokumentace se 

zohledněním celku veřejného prostranství. 
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU OZELENĚNÍ SPECIFICKÁ – 

ZÁMECKÝ PARK PZ.1 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- zámecké parky a zahrady památkově chráněné s parkovou vybaveností (mobiliář, drobná 

architektura, ...), omezeně přístupné (oplocené, obvykle s návštěvními hodinami), patřící k 

zastavěnému území sídel (buď zcela uvnitř sídel nebo přecházející do okolní volné krajiny 

 

Přípustné využití: 

- plochy památkově chráněných historických zahrad   

- stabilizace zeleně v sídle, plochy relaxace 

- mobiliář pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť) a další prvky zahradní architektury, 

- zpevnění chodníků a cest,  

- nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě 

Nepřípustné využití: 

- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím nebo 

jsou v rozporu se stabilizací přírodní složky v zastavěném území 

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 

druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

Podmínky: 

- zpevňování ploch mimo cestní síť je možné jen v souvislosti s přípustným využitím a po 

dohodě s orgány památkové ochrany 

- inženýrské sítě mohou být vedeny přes tyto plochy jen v případě, že jiné řešení není 

možné; trasování sítí bude v tom případě respektovat zachování stávajících porostů a musí 

umožnit revitalizaci zeleně a nové zapojené výsadby   

b) Podmínky prostorového uspořádání 
Veřejná prostranství jsou nezastavitelná - výtvarné prvky, případně drobnou architekturu (kromě 

pevných prodejních stánků) je možné výjimečně situovat v souvislosti s úpravou a využitím parteru 

pouze na základě dokumentace se zohledněním celku veřejného prostranství. 
 

 

PLOCHY ZELENĚ OSTATNÍ   

SÍDELNÍ ZELEŇ OCHRANNÁ   ZO 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- plochy zeleně – s prioritou izolační a ochranné funkce, 

Přípustné využití: 

- zeleň přírodního charakteru převážně s původními domácími dřevinami nebo i s druhy  

introdukovanými;  

- stabilizace ploch zeleně ve městě, 

- nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě, 

- nezbytné propojení cestní sítě, 

Nepřípustné využití: 

- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím nebo 

jsou v rozporu se stabilizací přírodní složky v zastavěném území; 

Podmínky: 

- zpevňování ploch je možné jen v souvislosti s přípustným využitím a pro cesty sloužící 

údržbě zeleně 
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- inženýrské sítě mohou být vedeny přes tyto plochy jen v případě, že jiné řešení není 

možné, trasování se pak musí podřídit zachování stávajících porostů a musí umožnit nové 

zapojené výsadby, 

b) prostorové uspořádání 
Nezastavitelné území sídla - výtvarné prvky, případně drobnou architekturu je možné situovat v 

souvislosti s úpravou a využitím parteru pouze na základě dokumentace se zohledněním celku 

veřejného prostranství. 
 

 

SÍDELNÍ ZELEŇ OCHRANNÁ  SPECIFICKÁ ZO.1 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- plochy zeleně – s prioritou izolační a ochranné funkce, 

Přípustné využití: 

- zeleň přírodního charakteru převážně s původními domácími dřevinami nebo i s druhy  

introdukovanými;  

- rekreační a relaxační využití ploch ochranné zeleně (cestní síť, cyklostezky, In-line dráhy, 

pobytové a sportovní louky, …) 

- stabilizace ploch zeleně ve městě, 

- nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě, 

- nezbytné propojení cestní sítě, 

Nepřípustné využití: 

- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím nebo 

jsou v rozporu se stabilizací přírodní složky v zastavěném území; 

Podmínky: 

- zpevňování ploch je možné jen v souvislosti s přípustným využitím a pro cesty sloužící 

údržbě zeleně 

- inženýrské sítě mohou být vedeny přes tyto plochy jen v případě, že jiné řešení není 

možné, trasování se pak musí podřídit zachování stávajících porostů a musí umožnit nové 

zapojené výsadby, 

b) prostorové uspořádání 
Nezastavitelné území sídla - výtvarné prvky, případně drobnou architekturu je možné situovat v 

souvislosti s úpravou a využitím parteru pouze na základě dokumentace se zohledněním celku 

veřejného prostranství. 
 

 

SÍDELNÍ ZELEŇ INDIVIDUÁLNÍ – NEZASTAVITELNÉ ZAHRADY ZS.1 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- plochy soukromé nebo vyhrazené zeleně, převážně zahrad a sadů - stabilizace zeleně ve 

městě, 

Přípustné využití: 

- vybavení zahrady mobiliářem pro relaxaci a údržbu zahrady (nepodsklepený sklad na 

nářadí o zastavěné ploše do 10m2); 

- nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě. 

Nepřípustné využití: 

- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím nebo 

jsou v rozporu se stabilizací přírodní složky v zastavěném území; 
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Podmínky: 

- inženýrské sítě mohou být vedeny přes tyto plochy  jen v případě, že jiné řešení není 

možné, trasování se pak musí podřídit zachování stávajících porostů a musí umožnit nové 

zapojené výsadby, 

- zpevňování ploch je možné jen pro pěší cesty a cesty sloužící údržbě zeleně. 

b) prostorové uspořádání 
Nezastavitelné území sídla – soukromé sady a zahrady oplotitelné (pokud není oplocení v rozporu 

s limitem vztahujícím se k území). 
 

 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  

SMÍŠENÉ VYUŽITÍ CENTRA MĚSTA    SC 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- smíšené využití centra města 

Přípustné využití: 

- vybavenost celoměstského a regionálního významu: 

- veřejná správa 

- činnosti bez nároků na nákladní dopravu nad 3,5 t., 

- maloobchod do 100 m2 prodejní plochy (stanovení vyšší výměry je možné výhradně 

v případě využití stávajících objektů a je podmíněno kladným posouzením urbanistických 

předpokladů) 

- ubytovací a stravovací zařízení, půjčovny sportovních a turistických potřeb, informační 

zázemí,  

- bydlení v bytových i rodinných domech, 

- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, 

- reprezentační prostory města jako kulturně historického, společenského, i ekonomického 

centra regionu, 

- veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s  prvky  drobné  architektury 

a mobiliářem pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť), orientaci a informace, 

- parkoviště a parkovací objekty pro potřebu centra. 

- administrativa, 

- zařízení péče o děti, školská zařízení, 

- zdravotnická a sociální zařízení (domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců), 

- drobná sportovní zařízení v uzavřených objektech (po zhodnocení hlukové zátěže !), 

- nevýrobní služby, 

- nezbytná technická vybavenost. 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 

druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

- komerční výroba solární energie (nad rámec přímé spotřeby v objektu); 

Podmínky: 

- u obslužných zařízení  je  nutné  řešit  parkování  vozidel  na vlastním nebo k tomu účelu 

určeném pozemku. 

- objekty a zařízení technické vybavenosti budou řešeny jako integrovaná součást zástavby 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu. V MPZ není výroba solární energie přípustná. 
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b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 

a zejména celkovým objemem zastavění (formou zastřešení, výškou  římsy a hřebene) respektovat 

kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a kontext okolní zástavby a charakter centra města (užití 

solárních / fotovoltaických článků je nepřípustné na území městské památkové zóny). Střešní 

krajina musí v dálkových pohledech zachovat linii stavebně završeného horizontu centra Lysé nad 

Labem s jednoznačně působícími kulturně historickými dominantami.  

Plochy zeleně jsou dány historickou konfigurací zástavby. Vybavení parteru: liniové a plošné 

sadovnické porosty, mobiliář pro relaxaci (kromě krbů a ohnišť) – s ohledem na minimální rozsah 

zelených ploch v centru města je však nutno stávající plochy zeleně pokládat za stabilizované a 

nelze je rušit – výjimku může v odůvodněných případech udělit úřad územního plánování po 

dohodě s odborem životního prostředí. 

KZ bude určován pro jednotlivé lokality individuálně.  

 

 

SMÍŠENÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO TYPU  SM 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- smíšené využití území městského typu 

Přípustné využití: 

- obslužná funkce, nevýrobní služby bez nároků na nákladní dopravu nad 3,5 t., 

- maloobchod (do 100 m2 prodejní plochy) a stravovací služby, 

- bydlení v bytových i rodinných domech v dosahu omezujících vlivů (ochranná pásma 

dopravních, technických, nebo výrobních staveb; v blízkosti sportovišť, …apod.), 

- administrativa, 

- veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s prvky drobné architektury a 

mobiliářem pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť), 

- parkoviště pro potřeby zóny. 

- zařízení péče o děti, školská zařízení, 

- zdravotnická a sociální zařízení, 

- sportovní zařízení v uzavřených objektech (po zhodnocení hlukové zátěže !), 

- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, 

- ubytovací zařízení (penziony), 

- nezbytná technická vybavenost. 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 

druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

- komerční výroba solární energie (nad rámec přímé spotřeby v objektu); 

Podmínky: 

- u obslužných zařízení  je  nutné  řešit  parkování  vozidel  na vlastním nebo k tomu účelu 

určeném pozemku. 

- v případě lokalizace zařízení služeb je třeba posoudit vliv činností na sousední pozemky 

sloužící bydlení  a občanské vybavenosti. 

- obytné a ubytovací objekty v dosahu rušivých vlivů (případně jejich pozemky) opatří 

vlastník (dle závěrů řízení s KHS) vhodnými protihlukovými stavebními úpravami;   

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 
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b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 

a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a 

kontext okolní zástavby. 

KZ = 0,60; 

 

 

SMÍŠENÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO TYPU – SPECIFICKÉ – K ZÁVODIŠTI 

 SM.1 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- smíšené využití území městského typu specifické – ve stabilizované okrajové lokalitě 

Přípustné využití: 

- obslužná funkce, nevýrobní služby bez nároků na nákladní dopravu nad 3,5 t., 

- bydlení v rodinných domech v dosahu omezujících vlivů (ochranná pásma dopravních, 

technických, nebo výrobních staveb; v blízkosti sportovišť, …apod.), 

- oplocené zahrady a sady u domů s funkcí užitkovou, rekreační, případně okrasnou,   

- drobné pěstitelství a chovatelství - farmy,  

- parkoviště pro potřeby zóny. 

- nezbytná technická vybavenost. 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 

druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

- komerční výroba solární energie (nad rámec přímé spotřeby v objektu); 

Podmínky: 

- u obslužných zařízení  je  nutné  řešit  parkování  vozidel  na vlastním nebo k tomu účelu 

určeném pozemku. 

- obytné objekty v dosahu rušivých vlivů (případně jejich pozemky) opatří vlastník (dle 

závěrů řízení s KHS) vhodnými protihlukovými stavebními úpravami; 

- technická obsluha území (vodovod, kanalizace, plyn, …) bude zajištěna investory za 

předpokladu autonomie a soběstačnosti na vlastních (nebo po dohodě vlastníků k tomu 

účelu vymezených) pozemcích při splnění normových technických a hygienických 

ukazatelů;   

- před povolením obytných nebo ubytovacích staveb musí být prokázán soulad s požadavky 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

v chráněných prostorech definovaných v § 30, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví. 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 

b) prostorové uspořádání 
Objekty jednopodlažní až dvoupodlažní s využitelným podkrovím (charakteru rodinných domů) - 

se stabilizovanou stavební formou případně s hospodářským zázemím – v případě požadavku 

nástaveb a dostaveb posoudí výjimky stavební úřad s ohledem na vliv stavby na prostředí okraje 

města a jeho panorama; objemové a architektonické ztvárnění případných nástaveb a dostaveb 

objektů bude řešeno s ohledem na kontext okraje města a příměstské krajiny.  

KZ = 0,60; 
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SMÍŠENÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO TYPU – SPECIFICKÉ – ČS ARMÁDY 

 SM.2 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- smíšené využití území městského typu v přestavbové lokalitě – zčásti v kontaktu 

s ochranným pásmem vodních zdrojů 

Přípustné využití: 

- obslužná funkce, nevýrobní služby, maloobchod (do 100 m2 prodejní plochy) a stravovací 

služby, 

- bydlení v bytových, resp. v polyfunkčních domech v dosahu omezujících vlivů (ochranná 

pásma dopravních, technických, nebo výrobních staveb, …apod.), 

- administrativa, 

- veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s prvky drobné architektury a 

mobiliářem pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť), 

- parkoviště pro potřeby zóny. 

- sportovní zařízení v uzavřených objektech (po zhodnocení hlukové zátěže !), 

- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, 

- ubytovací zařízení (penziony), 

- nezbytná technická vybavenost. 

Nepřípustné využití: 

- jakákoli činnost, která by mohla mít za následek znečištění popřípadě havarijní zhoršení 

jakosti vody ve zdroji (pro který je vymezeno ochranné pásmo na sousedních pozemcích); 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 

druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

- komerční výroba solární energie (nad rámec přímé spotřeby v objektu); 

Podmínky: 

- u obslužných zařízení  je  nutné  řešit  parkování  vozidel  na vlastním nebo k tomu účelu 

určeném pozemku. 

- v případě lokalizace zařízení služeb je třeba posoudit vliv činností na sousední pozemky 

sloužící bydlení  a občanské vybavenosti. 

- obytné a ubytovací objekty v dosahu rušivých vlivů (případně jejich pozemky) opatří 

vlastník (dle závěrů řízení s KHS) vhodnými protihlukovými stavebními úpravami;   

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 

b) prostorové uspořádání 
Přestavby původních objektů nebo nové objekty musí architektonickým členěním stavebních 

forem a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na 

měřítko a kontext okolní zástavby. Hladina zástavby nepřekročí výšku 3 nadzemních podlaží 

s využitelným podkrovím nebo ustoupeným čtvrtým podlažím. Parter objektů je možné využít pro 

komerční nebo veřejnou vybavenost.  

KZ = 0,55; 
 

 

SMÍŠENÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ VENKOVSKÉHO TYPU SV 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- smíšené využití území venkovského typu – klasická vesnická zástavba 
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Přípustné využití: 

- obslužná funkce, nevýrobní služby v původních hospodářských areálech, 

- maloobchod (do 100 m2 prodejní plochy) a stravovací služby, 

- bydlení venkovského typu, 

- lokální nevýrobní služby obyvatelům, 

- oplocené zahrady u domů s funkcí užitkovou, rekreační, případně okrasnou,   

- administrativa, 

- veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s prvky drobné architektury a 

mobiliářem pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť), 

- dětská hřiště. 

- drobné chovatelství a pěstitelství,  

- sportovní zařízení v uzavřených objektech (po zhodnocení hlukové zátěže !), 

- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, 

- ubytovací zařízení (penziony), 

- parkoviště pro potřeby zóny, 

- garáže osobních automobilů výhradně pro rezidenty lokality, 

- nezbytná technická vybavenost. 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 

druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

- komerční výroba solární energie (nad rámec přímé spotřeby v objektu); 

Podmínky: 

- u obslužných zařízení  je  nutné  řešit  parkování  vozidel  na vlastním nebo k tomu účelu 

určeném pozemku. 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 

b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 

a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a 

kontext okolní zástavby. 

KZ = 0,60; 
 

 

SMÍŠENÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ VENKOVSKÉHO TYPU SPECIFICKÉ – KARLOV  

 SV.1 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- smíšené využití území venkovského typu – agroturistické využití statku Karlov  

Přípustné využití: 

- hospodářské objekty pro ustájení a chov zvířat, oplocené výběhy, 

- bydlení venkovského typu, 

- ubytovací zařízení, stravovací služby – agroturistika, 

- oplocené zahrady u domů s funkcí užitkovou, rekreační, případně okrasnou,   

- veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s prvky drobné architektury a 

mobiliářem pro relaxaci, dětská hřiště. 

- parkoviště pro potřeby zóny, 

- garáže osobních automobilů výhradně pro potřebu lokality, 

- nezbytná technická vybavenost. 
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Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi – a to i druhotně např. zvýšením dopravní 

zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

- komerční výroba solární energie (nad rámec přímé spotřeby v objektu); 

Podmínky: 

- u obslužných zařízení  je  nutné  řešit  parkování  vozidel  na vlastním nebo k tomu účelu 

určeném pozemku. 

- obytné a ubytovací objekty v dosahu rušivých vlivů (případně jejich pozemky) opatří 

vlastník (dle závěrů řízení s KHS) vhodnými protihlukovými stavebními úpravami;   

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 

b) prostorové uspořádání 
Přestavby původních objektů nebo nové objekty musí architektonickým členěním stavebních forem 

a zejména celkovým objemem zastavění respektovat charakter zástavby původního statku a 

kontextu krajinného prostředí. Hladina zástavby - do úrovně dvou nadzemních podlaží 

s využitelným podkrovím. 

KZ = 0,60; 
 

 

SMÍŠENÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ VENKOVSKÉHO TYPU – SE ZVÝŠENÝMI NÁROKY 

PAMÁTKOVÉ OCHRANY  SV.2  

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- smíšené využití území venkovského typu – klasická vesnická zástavba v lokalitě 

památkového zájmu 

Přípustné využití: 

- bydlení venkovského typu, 

- oplocené zahrady u domů s funkcí užitkovou, rekreační, případně okrasnou,   

- veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s prvky drobné architektury a 

mobiliářem pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť), 

- dětská hřiště. 

- drobné chovatelství a pěstitelství,  

- maloobchod (do 100 m2 prodejní plochy), 

- penziony pro přechodné ubytování 

- lokální nevýrobní služby obyvatelům, 

- nezbytná technická vybavenost, 

- parkoviště a garáže osobních automobilů výhradně pro rezidenty lokality. 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 

druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

- výroba solární energie; 

Podmínky: 

- zařízení a nevýrobní služby s přípustným využitím (s výjimkou zařízení ubytovacích)  

jsou lokálního významu – výhradně pro potřeby obyvatel lokality; 
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- zařízení a nevýrobní služby s přípustným využitím musí charakterem svého provozu 

respektovat hygienické limity závazné pro využití hlavní, tj. zejména nesmí překračovat 

limity hlukové zátěže, rušit noční klid, obtěžovat tzv. „světelným smogem“, apod.; 

- parkování  vozidel  je  nutné  řešit  na vlastním pozemku; 

b) prostorové uspořádání 
Individuální rodinné domy klasického vesnického typu …. o 1 nadzemním podlaží s využitelným 

podkrovím a případně s hospodářským zázemím. Objemové a architektonické ztvárnění objektů je 

stabilizované, případné rekonstrukce, dostavby a nástavby nebo doplnění zástavby v prolukách 

bude řešeno s ohledem na kontext okolní zástavby (užití solárních / fotovoltaických článků  je na 

území sídla Byšičky nepřípustné);  

KZ = 0,70  z výměry pozemku do 800m2  a 0,85 z výměry pozemku nad 800m2 

 

 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  

TĚŽKÁ VÝROBA A SKLADY VT 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- provozy těžké průmyslové výroby  

Přípustné využití: 

- úprava surovin, hutnictví, výroba kovových konstrukcí; 

- plastikářský průmysl, výroba skla a keramiky;  

- stavební výroba, výroba stavebních prvků; 

- dopravní terminály; 

- parkoviště pro potřebu zóny; 

- záchytná parkoviště těžké nákladní dopravy. 

- výrobní provozy specifikované regulativem VL 

- výrobní a servisní služby, 

- skladové areály a dopravní terminály; 

- prodejní sklady, velkoobchod, 

- speciální technologie, 

- výzkumná a vývojová pracoviště; 

- areál HZS 

- lokální administrativa a stravovací zařízení, 

- lokální parkoviště a dopravní zařízení 

- čerpací stanice PHM, 

- nezbytná technická vybavenost. 

Nepřípustné využití: 

- všechny stavby a zařízení, které jsou v rozporu se stabilizací výroby a nesouvisejí s 

vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; zejména bydlení, smíšené využití území 

spojené s bydlením, občanská vybavenost (s výjimkou služeb uvedených v přípustném 

využití); 

- výroba energie (s výjimkou solárních článků aplikovaných na stavebních objektech); 

Podmínky: 

- v prostoru výrobních zón je doporučeno přednostně lokalizovat investory s vyššími 

pozemkovými nároky a vyšší nabídkou pracovních příležitostí (omezit členění větších 

pozemků na drobné parcely), 

- veškeré činnosti nesmí zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru a musí  

respektovat vyhlášená ochranná a bezpečnostní pásma, 

- součástí výrobních ploch, zejména v sousedství obytné zástavby a volné krajiny v 

pohledově  exponovaných polohách musí být izolační zeleň. 
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- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 

- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 

a zejména celkovým objemem zástavby respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a 

charakter širšího okolí. Maximální výška budov – 14 m nad úrovní terénu. V rámci vlastního 

pozemku (případně dle dohody na veřejném pozemku přiléhajícím k areálu) je investor nebo 

vlastník zařízení povinen zajistit výsadbu izolační zeleně. 

KZ = 0,40; 
 

 

LEHKÁ VÝROBA A SKLADY VL 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- provozy lehké průmyslové výroby 

Přípustné využití: 

- papírenská, kartonážní a textilní výroba; 

- polygrafický a potravinářský průmysl; 

- výroba kulturních potřeb a drobného spotřebního zboží; 

- skladové areály a dopravní terminály; 

- parkoviště pro potřebu zóny; 

- záchytná parkoviště těžké nákladní dopravy. 

- výrobní a servisní služby, 

- prodejní sklady, velkoobchod, 

- speciální technologie, 

- výzkumná a vývojová pracoviště; 

- areál HZS 

- lokální administrativa a stravovací zařízení, 

- relaxační zařízení, fitcentra. 

- lokální zdravotnické zařízení (závodní ordinace), 

- učňovské školství  

- útulky pro opuštěná zvířara, 

- lokální parkoviště a dopravní zařízení 

- čerpací stanice PHM, 

- nezbytná technická vybavenost. 

Nepřípustné využití: 

- všechny stavby a zařízení, které jsou v rozporu se stabilizací výroby a nesouvisejí s 

vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; zejména bydlení, smíšené využití území 

spojené s bydlením, občanská vybavenost (s výjimkou služeb uvedených v přípustném 

využití); 

- výroba energie (s výjimkou solárních článků aplikovaných na stavebních objektech); 

Podmínky: 

- v prostoru výrobních zón je doporučeno přednostně lokalizovat investory s vyššími 

pozemkovými nároky a vyšší nabídkou pracovních příležitostí (omezit členění větších 

pozemků na drobné parcely), 

- veškeré činnosti nesmí zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru a musí  

respektovat vyhlášená ochranná a bezpečnostní pásma, 

- součástí výrobních ploch, zejména v sousedství obytné zástavby a volné krajiny v 

pohledově exponovaných polohách musí být izolační zeleň; investor, resp. vlastník je 

povinen výsadbu izolační a doprovodné zeleně zajistit, 
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- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 

b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 

a zejména celkovým objemem zástavby respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a 

charakter širšího okolí. Maximální výška budov – 13 m nad úrovní terénu. V rámci vlastního 

pozemku (případně dle dohody na veřejném pozemku přiléhajícím k areálu) je investor nebo 

vlastník zařízení povinen zajistit výsadbu izolační zeleně. 

KZ = 0,40; 
 

 

VÝROBA SPECIFICKÁ – VÝROBA ENERGIE - VODNÍ ELEKTRÁRNA VE.v 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- výroba elektrické energie výhradně formou využití vodní energie; 

Přípustné využití: 

- izolační zeleň v rozsahu 8 - 12% plochy pozemku; 

- nezbytná technická vybavenost; 

- služební byt 

Nepřípustné využití: 

- výstavba jiných objektů, než technologického zázemí vodní elektrárny;  

- takové využití, které není uvedeno v odstavci hlavní nebo přípustné využití – a to i 

v případě ukončení provozu vodní elektrárny. V takovém případě bude využití plochy 

řešeno novou veřejně projednanou změnou územního plánu.  

Podmínky: 

- investor je povinen s ohledem na charakter krajiny údolní nivy Labe a s ohledem na 

kvalitu krajiny v prostoru Byšičky – Řehačka zapojit technické dílo optimálním způsobem 

do  kontextu  krajinného prostředí aniž by byl narušen krajinný ráz; 

- technické řešení stavby musí být přizpůsobeno podmínkám výstavby v záplavovém území 

Q100 toku Labe; 

- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
využití ploch vymezených pozemků stavbou malé vodní elektrárny; plocha vodní elektrárny musí 

být citlivě zakomponována v krajině s užitím ochranné izolační obvodové zeleně, stávající prvky 

krajinné identity (doprovodná zeleň a solitery) nesmí být likvidovány. V rámci vlastního pozemku  

je investor nebo vlastník zařízení povinen zajistit výsadbu izolační zeleně. 
KZ bude stanoven individuálně. 

 
 

DROBNÁ VÝROBA A VÝROBNÍ SLUŽBY VD 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- malovýroba a řemeslná výroba (výrobní činnost, u níž nelze vyloučit mírnou zátěž okolí) 

Přípustné využití: 

- sklady, výrobní i nevýrobní služby, servisy, 

- maloobchod, 

- vývojová pracoviště, 

- lokální administrativa a stravovací zařízení, 

- lokální parkoviště a dopravní zařízení včetně čerpacích  stanic PHM, 

- prodejní sklady, velkoobchod, 

- školící zařízení, učňovské školství, 
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- útulky pro opuštěná zvířata, 

- služební a pohotovostní byty, byty vlastníků provozoven, 

- ubytovny sezónních dělníků 

- nezbytná technická vybavenost. 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- bydlení (s výjimkou služebních a pohotovostních bytů a bytů vlastníků zařízení), 

- všechny činnosti, které vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí podle platné 

legislativy v úrovni tzv. "projektové EIA".  

- výroba energie (s výjimkou solárních článků aplikovaných na stavebních objektech); 

Podmínky: 

- parkování  vozidel  je  nutné  řešit  na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozemku, 

- veškeré činnosti nesmí zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru a musí respektovat 

vyhlášená ochranná a bezpečnostní pásma, 

- součástí výrobních ploch, zejména v sousedství obytné zástavby a volné krajiny musí být 

izolační zeleň, 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 

- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
Účelové stavby a provozy podnikání nesmí svým objemem a provozem negativně ovlivňovat 

prostředí v obytných objektech souseda. Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí 

členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem zástavby respektovat kompoziční vztahy 

a reagovat na měřítko a kontext okolí. Maximální výška hřebene střechy se sklonem nad 35° - 9m 

nad úrovní terénu; maximální výška budov se sklonem střechy do 35°(včetně) – 7m nad úrovní 

terénu. V rámci vlastního pozemku  je investor nebo vlastník zařízení povinen zajistit výsadbu 

izolační zeleně. 

KZ = 0,40;  
 

 

NEKRYTÝ SKLADOVÝ AREÁL  LITOL VD.1 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- nekrytý skladový areál 

Přípustné využití: 

- parkoviště a překladiště automobilů, 

- parkoviště pro potřebu zóny, 

- prodejní nekrytý sklad, velkoobchod se zbožím na otevřené ploše, 

- lokální administrativa pouze ve stávajících objektech, 

- čerpací stanice PHM, 

- nezbytná technická vybavenost. 

Nepřípustné využití: 

- všechny stavby nebo zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným 

využitím; zejména činnosti negativně ovlivňující prostředí nebo navazující obytné plochy 

města hlukem, prachem a emisemi (aerosoly, …);  

- výroba energie (s výjimkou solárních článků aplikovaných na stávajících stavebních 

objektech); 

Podmínky: 

- provoz nekrytého skladového areálu je podmíněn dopravním připojením ze západu – 

mimo obytné plochy města, 
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- veškeré činnosti nesmí zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru a musí  

respektovat vyhlášená ochranná a bezpečnostní pásma, 

- součástí skladových ploch, zejména v sousedství obytné zástavby a volné krajiny v 

pohledově  exponovaných polohách musí být izolační zeleň; investor, resp. vlastník je 

povinen výsadbu izolační a doprovodné zeleně zajistit, 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 

b) prostorové uspořádání 
Nekrytý skladový areál (překladiště) využívá pro zázemí administrativy a doplňujících provozů 

stávající objekty a bude nadále respektovat kompoziční vztahy a charakter širšího okolí. 

Maximální výška budov – 9m nad úrovní terénu. V rámci vlastního pozemku (případně dle dohody 

na veřejném pozemku přiléhajícím k areálu) je investor nebo vlastník zařízení povinen zajistit 

výsadbu izolační zeleně. 

KZ = 0,25; 
 

 

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA, LESNICTVÍ VZ 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- výroba zemědělská a lesnická v účelové výstavbě (zastavěné území a zastavitelné plochy); 

Přípustné využití: 

- sklady zemědělských produktů a zemědělské techniky, sklady krmiv, 

- uskladnění odpadů ze živočišné výroby, 

- výběhy pro dobytek. 

- lesnická výroba – účelová výstavba, 

- sklady lesnické techniky, dílny, sklady krmiv, 

- ubytovny pro sezónní pracovníky, 

- zpracovatelská výroba, zpracování produkce, maloobchod, 

- vývojová pracoviště, 

- lokální administrativa a stravovací zařízení, 

- výrobní a servisní služby, strojní stanice a servis, 

- lokální parkoviště a dopravní zařízení včetně čerpacích  stanic PHM, 

- prodejní sklady, velkoobchod, 

- učňovské školství,  

- útulky pro opuštěná zvířata, 

- služební a pohotovostní byty, byty vlastníků provozoven, 

- nezbytná technická vybavenost. 

- vývojová pracoviště, 

- zastavěné části obor a bažantnic včetně volier, 

- nezbytná technická vybavenost. 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- bydlení (s výjimkou služebních a pohotovostních bytů a bytů vlastníků zařízení), 

- zařízení občanské vybavenosti (s výjimkou služeb uvedených v přípustném využití), 

- sportovní a rekreační zařízení, 

- výroba energie (s výjimkou solárních článků aplikovaných na stavebních objektech); 

Podmínky: 

- veškeré činnosti nesmí zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru a musí respektovat 

vyhlášená ochranná a bezpečnostní pásma, 
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- součástí výrobních ploch, zejména v sousedství obytné zástavby a volné krajiny musí být 

izolační zeleň, 

- nové objekty je třeba situovat s ohledem na hygienickou ochranu obytných budov na 

sousedních pozemcích (případně stanovit pásma hygienické ochrany), 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 

- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
Účelové stavby a provozy podnikání nesmí svým objemem a provozem negativně ovlivňovat 

prostředí v obytných nebo ubytovacích objektech. Nové objekty nebo dostavby původních objektů 

musí členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem zástavby respektovat kompoziční 

vztahy a reagovat na měřítko a charakter širšího okolí a krajiny. Maximální výška hřebene střechy 

se sklonem nad 35° - 9m nad úrovní terénu; maximální výška budov se sklonem střechy do 35° 

(včetně) – 7m nad úrovní terénu. V rámci vlastního pozemku je investor nebo vlastník zařízení 

povinen zajistit výsadbu izolační zeleně. 

KZ = 0,40;  
 

 

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA SPECIFICKÁ - ZAHRADNICTVÍ VZ.1 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- pěstitelství, rostlinná produkce;  

Přípustné využití: 

- prodej vlastní produkce, sklady související s vlastní produkcí, 

- učňovské školství 

- výzkumná pracoviště rostlinné a zahradnické výroby, 

- výrobní a servisní služby spojené se zahradnickou výrobou, 

- služební a pohotovostní byty, byt vlastníka provozovny, 

- lokální parkoviště, manipulační plochy, 

- nezbytná technická vybavenost. 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- bydlení (s výjimkou služebních a pohotovostních bytů a bytů vlastníků zařízení), 

- výroba energie (s výjimkou solárních článků aplikovaných na stavebních objektech); 

Podmínky: 

- veškeré činnosti nesmí zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru a musí respektovat 

vyhlášená ochranná a bezpečnostní pásma, 

- k areálu musí být zajištěna odpovídající dopravní přístupnost, 

- na plochách musí být vyřešeno parkování vozidel pro uživatele služeb a obchodu. 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 

- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
Nové účelové stavby, skleníky a provozy podnikání musí členěním stavebních forem a zejména 

celkovým objemem zástavby respektovat měřítko a kontext okolí a krajiny. Maximální výška 

hřebene střechy se sklonem nad 35° - 7m nad úrovní terénu; maximální výška budov se sklonem 

střechy do 35°(včetně) – 5m nad úrovní terénu. 

KZ bude stanoven individuálně. 
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ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA SPECIFICKÁ – ZÁMECKÉ ZAHRADNICTVÍ    VZ.2 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- pěstitelství, rostlinná produkce, zásobní zahrada;  

Přípustné využití: 

- prodej vlastní produkce, 

- sklady související s vlastní produkcí, 

- učňovské školství 

- výzkumná pracoviště rostlinné a zahradnické výroby, 

- výrobní a servisní služby spojené se zahradnickou výrobou, 

- manipulační plochy, 

- nezbytná technická vybavenost. 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- výroba solární energie; 

Podmínky: 

- veškeré činnosti nesmí zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru a musí respektovat 

vyhlášená ochranná a bezpečnostní pásma, 

- k areálu musí být zajištěna odpovídající dopravní přístupnost, 

b) prostorové uspořádání 
Objemová struktura zástavby zahradnictví je stabilizovaná a podléhá ochraně v souvislosti se 

zachováním panoramatu zámeckého vrchu. Architektonická forma objektů a střešní krajina 

zástavby v lokalitě je završena, úpravy jsou možné pouze na základě souhlasného stanoviska 

orgánů památkové péče.  

KZ bude stanoven individuálně. 

 

 

II. NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ  

PLOCHY PRODUKČNÍ  

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE     NZ  

a) Podmínky pro využití plochy  

Hlavní využití: 

- zemědělská  prvovýroba na zemědělském půdním fondu včetně intenzivních forem 

Přípustné využití: 

- doplňkové zemědělské účelové objekty pro zemědělskou prvovýrobu (polní  hnojiště,  

odstavné plochy, zařízení pro uskladnění siláže, výběhy, letní přístřešky pro pastevní 

odchov dobytka,  pastevní areály, objekty pro včelařství, … apod.) 

- místní účelové komunikace, 

- stavby pro rozvod energií, 

- výstavba zařízení a realizace opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu 

(protierozivní opatření, apod.), 

- výstavba zařízení a realizace opatření pro stabilizaci případně intenzifikaci zemědělské 

produkce na zemědělském půdním fondu (odvodnění, závlahy apod.), 

- výstavba a realizace zařízení pro speciální zemědělské kultury, 

- terénní úpravy, které nenaruší nebo dokonce zlepší organizaci zemědělského půdního 

fondu a přitom neohrozí vodní režim území, kvalitu podzemních vod a obecně ochranu 

přírody a krajiny, 
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Nepřípustné využití: 

- činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím – zejména 

stavby pro lesnictví, pro těžbu nerostů, ubytovací (pobytová) zařízení pro rekreaci a 

cestovní ruch, hygienická zařízení kromě těch, která jsou součástí odpočívek při 

komunikacích nebo cyklistických a turistických stezkách a trasách; nepřípustné je 

oplocování pozemků kromě pozemků staveb s přípustným využitím, resp. kromě 

pasteveckých ohradníků;  

- činnosti, které by následně omezovaly formy či intenzitu zemědělského obhospodařování, 

- znečišťování půdy škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci 

živých organismů, poškozování příznivých fyzikálních, biologických a chemických 

vlastností půdy, 

- výroba energie (s výjimkou solárních článků pro vlastní spotřebu energie aplikovaných na 

stavebních objektech) 

Podmínky: 

- pro zemědělskou produkci budou realizovány jen nezbytně nutné stavby, které mají 

přímou vazbu na činnost, zajišťovanou v dané zóně,  

- dodržovat základní principy pro udržení ekologické stability krajiny: 

 požadavky obecné ochrany přírody a krajiny, 

 požadavky zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, (např. nezhoršovat vodní 

režim v půdě i území, ochrana před erozní ohrožeností, zastoupení interakčních 

prvků), 

- oplocování pozemků v hospodářské krajinné zóně je přípustné v nezbytných případech: 

např. ochranná pásma vodních zdrojů I.stupně, sady, výběhy, pastevecké areály (např. 

formou ohradníků), … apod.; o nutnosti nového oplocování pozemků rozhodne v 

jednotlivých případech stavební úřad.  
 

 

PLOCHY LESNICKÉ PRODUKCE     NL 

a) Podmínky pro využití plochy  

Hlavní využití: 

- hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa v souladu s lesním 

hospodářským plánem nebo lesní osnovou; 

Přípustné využití: 

- lokalizace objektů účelové výstavby potřebných pro hospodaření v lese - bez možnosti 

dočasného ubytování (!); 

- ochrana a údržba chráněných prvků přírody 

- zakládání, obnova a údržba krajinných prvků 

- zakládání rybníků pro chov ryb, závlahu nebo ochranu  proti vodní erozi 

- výstavba účelových lesních komunikací – základní komunikační sítě zabezpečující 

průchodnost lesními pozemky. 

- výstavba technických zařízení zabezpečujících lesní hospodářskou činnost (jímání vody, 

lesotechnické meliorace apod.) 

Nepřípustné využití: 

- činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím – zejména 

stavby pro zemědělství, pro těžbu nerostů, ubytovací (pobytová) zařízení pro rekreaci a 

cestovní ruch, hygienická zařízení kromě těch, která jsou součástí odpočívek při 

komunikacích nebo cyklistických a turistických stezkách a trasách, nepřípustné je 

oplocování pozemků kromě pozemků staveb s přípustným využitím, resp. kromě 

pasteveckých ohradníků;  

- činnosti, které by následně omezovaly formy či intenzitu hospodaření na lesních 

pozemcích; 
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- znečišťování půdy škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci 

živých organismů, poškozování příznivých fyzikálních, biologických a chemických 

vlastností půdy, 

- výroba energie (s výjimkou solárních článků pro vlastní spotřebu energie aplikovaných na 

stavebních objektech); 

Podmínky: 

- pro lesnickou produkci budou  realizovány jen nezbytně nutné stavby, které mají přímou 

vazbu na hlavní a doplňující funkce, zajišťované v dané zóně,  

- je třeba dodržovat základní principy pro udržení ekologické stability krajiny: 

 požadavky obecné ochrany přírody a krajiny, 

 požadavky zákona o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, (např. 

nezhoršovat vodní režim v půdě i území, ochrana před erozní ohrožeností), 

- oplocování pozemků v hospodářské krajinné zóně je přípustné v nezbytných případech: 

např. ochranná pásma vodních zdrojů I.stupně, lesní školky, obory, … apod.; o nutnosti 

nového oplocování pozemků rozhodne v jednotlivých případech stavební úřad.  
 
 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (s indexy využití) NS.x…  

a) Podmínky pro využití plochy  

Hlavní využití: 

- kompromisně využívané ekosystémy nezvyšující labilitu území a zprostředkovávající 

stabilizující funkci přírodních zón 

Přípustné využití: 

- Indexem  jsou označeny funkce zastoupené ve vymezené ploše, tj. x = …: 

 l - lesnictví (zejména v lesích zvláštního určení) – připouštějí se nezbytně nutná 

opatření a výstavba pro lesní produkci; 

 n – naučné a vzdělávací využití – vybavení a vybrané stavby a zařízení pro 

vzdělávací a výchovnou činnost (např. naučné stezky včetně informačních objektů, 

natura-parky se zaměřením na faunu a floru – včetně sociálního zázemí návštěvníků,  

arboreta, …); 

 o – ochranná zóna – prostor mezi různými druhy funkčního využití (např. izolační 

prostor mezi obytnými a intenzivně zemědělsky využívanými plochami); 

 p - přírodní preference – ochrana území se zájmy ochrany přírody a územní ochrana 

vymezeného územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných 

území (zejména ekologické kostry území);  

 r – rekreace nepobytová – vybavení a vybrané stavby pro nepobytovou (!) rekreaci a 

sport (např. turistické cesty, cyklistické stezky, naučné stezky, otevřený jezdecký 

areál, odpočivné altány a přístřešky, pikniková místa, vyhlídky, rozhledny, informační 

prvky, sportovní a herní prvky – areály zdraví, apod.); 

 t – těžba – těžba nerostných surovin v krajinné zóně – připouštějí se dočasná (!) 

nezbytně nutná opatření a výstavba pro zajištění těžby nerostných surovin a dopravy 

vytěžených materiálů; 

 u – urbanizovatelné plochy – územní rezerva - plochy potenciálně využitelné pro 

územní rozvoj po vyčerpání převahy ploch rozvojových lokalit; využití těchto ploch je 

podmíněno vypracováním změny územního plánu, konkretizací záměru a druhu 

plochy s rozdílným využitím, vyhodnocením vlivu na okolí a půdní fond; 

 v – vodohospodářství – plochy s vodohospodářskou funkcí, území významných 

vodních toků, plochy záplavových území, plochy zahrnuté do ochranných pásem 

vodních zdrojů, CHOPAV, případně dalších vodohospodářsky významných území; 
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 z - zemědělství (mimo velkovýrobní formy) – připouštějí se nezbytně nutná opatření  

a výstavba pro zajištění zemědělské produkce (např. výstavba seníku, ohrazení pastvin 

apod.); 

- výstavba účelových komunikací,  

- výstavba inženýrských sítí včetně nezbytných technických zařízení na těchto sítích, jejichž 

trasování mimo zónu by neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci. 

Nepřípustné využití: 

- činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; aktivity a 

činnosti, které jsou v rozporu se základními funkcemi uvedenými v indexu přípustného 

využití, tj. v plochách označených indexy: 

 l – lesnictví: stavby pro zemědělství, pro těžbu nerostů, ubytovací (pobytová) zařízení 

pro rekreaci a cestovní ruch, hygienická zařízení kromě těch, která jsou součástí 

odpočívek při komunikacích nebo cyklistických a turistických stezkách a trasách, 

oplocování pozemků kromě pozemků staveb s přípustným využitím, resp. kromě 

pasteveckých ohradníků; 

 n – naučné a vzdělávací využití, o – ochranná zóna, p - přírodní preference, r – 

rekreace nepobytová, u – urbanizovatelné plochy – územní rezerva, v – 

vodohospodářství: stavby pro zemědělství, lesnictví, pro těžbu nerostů, ubytovací 

(pobytová) zařízení pro rekreaci a cestovní ruch, hygienická zařízení kromě těch, která 

jsou součástí odpočívek při komunikacích nebo cyklistických a turistických stezkách a 

trasách, oplocování pozemků kromě pozemků staveb s přípustným využitím, resp. 

kromě pasteveckých ohradníků; 

 t – těžba: stavby pro zemědělství, lesnictví, ubytovací (pobytová) zařízení pro rekreaci 

a cestovní ruch, hygienická zařízení kromě těch, která jsou součástí odpočívek při 

komunikacích nebo cyklistických a turistických stezkách a trasách, oplocování 

pozemků kromě pozemků staveb s přípustným využitím, resp. kromě pasteveckých 

ohradníků;  

 z – zemědělství: stavby pro lesnictví, pro těžbu nerostů, ubytovací (pobytová) zařízení 

pro rekreaci a cestovní ruch, hygienická zařízení kromě těch, která jsou součástí 

odpočívek při komunikacích nebo cyklistických a turistických stezkách a trasách, 

oplocování pozemků kromě pozemků staveb s přípustným využitím, resp. kromě 

pasteveckých ohradníků; 

V případě, že je plocha označena větším počtem indexů, je nepřípustné využití stanoveno 

souhrnem činností vztahujících se ke všem užitým indexům. 

- používání kejdy, silážních šťáv a ostatních tekutých odpadů, 

- nenávratné poškozování půdního povrchu, 

- změny vodního režimu pozemků, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody a ochrany lesa, 

- ukládání a zneškodňování odpadů, 

- hospodaření na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní  technologie, 

- výstavba zařízení pro činnosti velkovýrobního nebo  intenzivního charakteru, 

- výroba energie (s výjimkou solárních článků pro vlastní spotřebu energie aplikovaných na 

stavebních objektech); 

Podmínky: 

- veškeré činnosti musí být v souladu se zájmy ochrany přírody a krajinného rázu, 

- v případě, že jsou zamýšleny, je nutné před realizací nových nezbytně nutných 

(dočasných) staveb a opatření, která přímo souvisejí se zastoupenými funkcemi, zpracovat 

a projednat přiměřeným způsobem ověření jejich dopadů na území a na ostatní funkce (o 

nutnosti pořízení územní studie rozhodne stavební úřad), 

- zpracování a projednání dokumentace (případně územní studie) je nezbytné pro ověření 

těchto event. záměrů: 
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 otevřeného jezdeckého areálu a zřízení jezdeckých stezek, 

 sportovně rekreačního využití krajiny (lyžařské areály, …) 

 výstavby rozhledny (z hlediska ovlivnění krajinného rázu) 

 zřízení areálu zdraví, 

- oplocování pozemků v krajinné zóně se smíšeným využitím je přípustné v nezbytných 

případech: např. ochranná pásma vodních zdrojů I.stupně, sady, lesní školky, obory, 

výběhy, pastevecké areály (např. formou ohradníků), … apod.; o nutnosti nového 

oplocování pozemků rozhodne v jednotlivých případech stavební úřad.  
 

 

PLOCHY PŘÍRODNÍ  

PLOCHY PŘÍRODNÍ     NP  

a) Podmínky pro využití plochy  

Hlavní využití: 

- dlouhodobá stabilizace prostorů, ve kterých mohou relativně nerušeně existovat a vyvíjet 

se původní a přírodě blízké ekosystémy,  

Přípustné využití: 

- území se zájmy ochrany přírody, ochrana územního systému ekologické stability a dalších 

ekologicky cenných částí  území (zejména  ekologické kostry území),     

- uchování druhového i genového bohatství spontánních druhů organismů,  

- mimoprodukční funkce krajiny a příznivé  působení na okolní ekologicky méně stabilní 

části krajiny.  

- zásahy a opatření pro posílení přírodních a přírodě blízkých společenstev a v zájmu 

ochrany přírody a krajiny,  

- vybraná opatření a zařízení pro turistiku a nepobytovou(!) rekreaci - turistické cesty, 

naučné stezky, odpočivadla, vyhlídky, rozhledny (za předpokladu ověření vlivu stavby na 

krajinný ráz), 

- výstavba nezbytně nutných účelových komunikací zejména pro obhospodařování 

zemědělských a lesních pozemků, 

- výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo přírodní zónu by neúměrně 

zvýšilo náklady na jejich realizaci, 

- úprava (obnova a výstavba) vodních ploch a toků přírodě blízkým způsobem. 

Nepřípustné využití: 

- činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím – zejména  

stavby pro zemědělství, lesnictví, pro těžbu nerostů, ubytovací (pobytová) zařízení pro 

rekreaci a cestovní ruch, hygienická zařízení kromě těch, která jsou součástí odpočívek při 

komunikacích nebo cyklistických a turistických stezkách a trasách; 

- oplocování pozemků s výjimkami, které jsou v zájmu ochrany přírody, lesa, vodních 

zdrojů, apod. 

- meliorační opatření, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody a krajiny či mimoprodukčních 

funkcí zemědělské půdy nebo lesa, 

- změny vodního režimu území, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody a ochrany lesa, 

- změny druhů pozemku na ornou půdu, zahrady, sady,  

- ukládání a zneškodňování odpadů, 

- terénní úpravy, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo vodní poměry, 

- scelování pozemků, pokud to není v zájmu ochrany přírody a krajiny či ochrany lesa, 

- zvětšování prostupnosti území výstavbou nových účelových komunikací či pěšin, pokud 

to není v zájmu  ochrany přírody a krajiny. 
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Podmínky: 

- při obhospodařování pozemků preferovat biozemědělské formy hospodaření, cíleně 

posilovat mimoprodukční funkce zemědělské půdy a lesa (bez další intenzifikace a 

koncentrace zemědělské nebo lesní výroby) - v souladu se zájmy ochrany přírody a 

krajiny, 

- přípustné využití území a opatření trvalého charakteru jsou možné za podmínek, které pro 

jednotlivé záměry stanoví příslušný orgán ochrany přírody. 
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g. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

 V územním plánu Lysé nad Labem jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby 

převážně stavby dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení celosídelního 

významu; za veřejně prospěšná opatření se považují úseky územního systému ekologické 

stability určené k založení. Přehledný zákres těchto staveb a opatření je obsahem výkresu 

č. 3 grafické části elaborátu. 

 Podrobnější vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření uvnitř jednotlivých 

rozvojových lokalit je předmětem řešení regulačního plánu. 

 Na základě zpracování podrobnějšího stupně projektové dokumentace konkrétních staveb 

(PD k ÚR, resp. SP) může dojít k upřesnění vymezení veřejně prospěšných staveb a 

opatření, přičemž bude také detailněji specifikována nezbytná míra dotčení pozemků 

veřejně prospěšnými stavbami a opatřeními.  

 Odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě lze po vydání 

územního plánu dle aktuálně platné legislativy uplatnit pro navrhované veřejně prospěšné 

stavby nebo veřejně prospěšná opatření v případech, kdy se jedná o : 

 veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury (včetně plochy 

nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel), 

 veřejně prospěšné opatření, určené: 

- ke snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, 

- ke zvyšování retenčních schopností území, 

- k založení prvků územního systému ekologické stability, 

- k ochraně archeologického dědictví. 

 Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou územním plánem Lysé 

nad Labem navrhovány. 

 V územním plánu Lysé nad Labem jsou navrženy následující plochy, potřebné pro 

uskutečnění veřejně prospěšných staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření : 

g.01  Veřejně prospěšné stavby  

Dopravní infrastruktura  
Označení Popis Poznámka katastrální území 

D1 Severovýchodní obchvat města – přeložka  II/272 lokalita  101 
Lysá na Labem - 
Litol 

D2 Severozápadní obchvat města – přeložka II/331 lokalita  157 Lysá nad Labem 

D3 Severní trasa silnice II/331 - Dvorce lokalita  155 Lysá nad Labem 

D4 
Směrová úprava silnice II/272 – jižní předmostí mostu přes 
Labe 

lokalita  157 
Litol 

D5 
Jihozápadní obvodová městská páteřová komunikace – úsek 
Jiráskova – Ke Kovoně  

lokalita  152a Lysá na Labem - 
Litol 

D6 
Jihozápadní obvodová městská páteřová komunikace – úsek  
Ke Kovoně – K Závodišti 

lokalita  152b 
Lysá nad Labem 

D7 Městská páteřová komunikace – úsek Ke Kovoně - Čapkova lokalita  103 Lysá nad Labem 

D8 
Městská páteřová komunikace – Za Cukrovarem – úsek od 
ČOV – severně od bývalého cukrovaru - Mírová 

lokalita  153a Lysá nad Labem -
Litol 

D9 
Městská páteřová komunikace – Za Cukrovarem – úsek 
severně od bývalého cukrovaru – jihozápadní obvodová 

lokalita  153b 
Lysá nad Labem 

D10 
Městská páteřová komunikace – prodloužení ul. Na Zemské 
stezce 

lokalita  154 
Lysá nad Labem 

D11 
Městská páteřová komunikace – propojení prostoru Na 
Mlíčníku – přeložka II/272 

lokalita  156a 
Lysá nad Labem 
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D12a 
Městská páteřové komunikace – úsek 9. května – Na Mlíčníku 
… v trase železnice č.232 ….  etapa 

lokalita  P156b 
Lysá nad Labem 

D12b 
Městská páteřové komunikace – úsek Na Mlíčníku – 
Poděbradova … v trase železnice č.232 …  etapa  

lokalita  P156c 
Lysá nad Labem 

D13 Křižovatka ulic Československé armády – K Milovicům  Lysá nad Labem 

D15 Hlavní propojení místních komunikací Hrabanov  Lysá nad Labem 

    

D31 Záchytné parkoviště - Čapkova lokalita 103 Lysá vad Labem 

D32 Záchytné parkoviště - Ke Kovoně lokalita 152b Lysá nad Labem 

D33 Záchytné parkoviště pro kamiony - Poděbradova lokalita P17c Lysá nad Labem 

D34 Dopravní dvůrPoděbradova lokalita 71 Lysá nad Labem 

    

D101a 
Koridor pro přeložení železniční tratě č.232 Lysá nad Labem – 
Milovice  v návaznosti na realizaci Všejanské spojky 

lokalita  111a 

Lysá na Labem  D101b lokalita  111b  

D101c lokalita  111c 

D102 
Optimalizace tratě č.231 Lysá n.L. – Praha-Vysočany včetně 
úpravy zaústění do západního zhlaví stanice Lysá n.L. 

 
Lysá nad Labem 

D103 Optimalizace tratě Kolín – Všetaty – Děčín   Lysá nad Labem 
 

Veřejná infrastruktura  
(vodní hospodářství)  

Označení Popis Poznámka Katastrální území 

V1 Výstavba 2. komory - rozšíření vodojemu Lysá 
Výstavba nové komory 
vodojemu 

Lysá nad Labem 

V2 Přivaděč vodovodu a čerpací stanice 

Součást projektovaného 
skupinového vodovodu 
pro Přerov nad Labem, 
Semice, Starý Vestec, 
Bříství 

Lysá nad Labem 

V3 Přeložka vodovodních řadů u vodojemu Lysá 
Uvolnění lokality 
Hrabanov pro novou 
výstavbu 

Lysá nad Labem 

V4 Vodovodní síť v rozvojové oblasti Hrabanov  Lysá nad Labem 

V5 Doplnění vodovodu v ulicích Škrétova - Komenského  Lysá nad Labem 

V6 Doplnění vodovodu v ulici Luční  Lysá nad Labem 

V7 Doplnění vodovodu v ulici Ke Vrutici  Lysá nad Labem 

V8 Doplnění vodovodu v ulici Za Cihelnou  Lysá nad Labem 

V9 Doplnění vodovodu v ulici U Cihelny  Lysá nad Labem 

V10 Doplnění vodovodu v ulici U Křížku  Lysá nad Labem 

V11 Vodovodní síť v rozvojové oblasti Za Prefou 
Nutno upřesnit v rámci 
územní studie 

Lysá nad Labem 

V12 Doplnění vodovodu v ulici Družstevní  Litol 

V13 Doplnění vodovodu v ulici Na Zemské stezce  Litol 

V14 Doplnění vodovodu v ulici Jiráskova  Litol 

V15 Vodovodní síť v rozvojové oblasti Za Cukrovarem 
Nutno upřesnit v rámci 
územní studie 

Litol 

V16a Vodovodní síť v rozvojové oblasti Dvorce východ 
Nutno upřesnit v rámci 
územní studie 

Lysá nad Labem 

V16b Vodovodní síť v rozvojové oblasti Dvorce sever  Lysá nad Labem 

V17 Doplnění vodovodu v ulici K Závodišti 
Nutno upřesnit v rámci 
územní studie 

Lysá nad Labem 

    

K1 Rozšíření čistírny odpadních vod Lysá  Litol 
K2 Čistírna odpadních vod Byšičky  Lysá nad Labem 
K3 Čerpací stanice odpadních vod Byšičky  Lysá nad Labem 
K4 Doplnění systému odkanalizování v lokalitě Hrabanov  Lysá nad Labem 

K5a Doplnění stokové sítě v lokalitě K Milovicům - jih 
Nutno upřesnit v rámci 
územní studie 

Lysá nad Labem 
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K5b Doplnění stokové sítě v lokalitě K Milovicům - sever 
Nutno upřesnit v rámci 
územní studie 

Lysá nad Labem 

K6 Doplnění stokové sítě v lokalitě Cihelna 
Nutno upřesnit v rámci 
územní studie 

Lysá nad Labem 

K7 Doplnění stokové sítě v ulici V Polích  Lysá nad Labem 
K8 Doplnění stokové sítě v ulici U Křížku  Lysá nad Labem 

K9 Doplnění stokové sítě v lokalitě Za Prefou 
Nutno upřesnit v rámci 
územní studie 

Lysá nad Labem 

K10 Doplnění stokové sítě v ulici Družstevní  Litol 

K11 
Doplnění stokové sítě v ulici Na Zemské stezce – Za 
Kruhovkou 

 Litol 

K12 Doplnění stokové sítě v ulici K Borku  Litol 

K13 Doplnění stokové sítě v lokalitě Za Cukrovarem  Litol 

K14 Doplnění stokové sítě v prostoru Na Zemské stezce - Fuksova  Litol 

K15 Doplnění stokové sítě v lokalitě Dvorce 
Nutno upřesnit v rámci 
územní studie 

Litol 

K16 Doplnění stokové sítě v lokalitě Byšičky  Lysá nad Labem 

K17 Doplnění stokové sítě v ulici K Závodišti 
Nutno upřesnit v rámci 
územní studie 

Lysá nad Labem 

 

 

 (energetika - elektro) 
Označení Popis Poznámka katastrální území 

E2 Elektrorozvody včetně potřebných TS v lokalitě Hrabanov  Lysá nad Labem 

E3 
Elektrorozvody včetně potřebných TS a přeložek v lokalitě 
K Milovicům – Ke Vrutici 

Nutno upřesnit v rámci 
územní studie 

Lysá nad Labem 

E4a 
Elektrorozvody včetně potřebných TS v lokalitě Za Prefou 
západ 

Nutno upřesnit v rámci 
územní studie 

Lysá nad Labem 

E4b 
Elektrorozvody včetně potřebných TS v lokalitě Za Prefou 
východ 

Nutno upřesnit v rámci 
územní studie 

Lysá nad Labem 

E5 
Elektrorozvody včetně potřebných TS a přeložek v lokalitě Za 
Cukrovarem 

Nutno upřesnit v rámci 
územní studie 

Litol 

 

 

 (energetika - plyn) 
Označení Popis Poznámka Katastrální území 

P1 VTL/STL regulační stanice Litol  Litol 

P2 VTL plynovodní přípojka pro RS Litol  Litol 

P3 Doplnění plynovodní sítě v lokalitě Hrabanov  Lysá nad Labem 

P4 Doplnění plynovodní sítě k areálu HZS (Hrabanov)  Lysá nad Labem 

P5 Doplnění plynovodní sítě v lokalitě v lokalitě Cihelna 
Nutno upřesnit v rámci 
územní studie 

Lysá nad Labem 

P6 Doplnění plynovodní sítě v ulici Kpt. Jaroše  Lysá nad Labem 

P7 Doplnění plynovodní sítě v lokalitě Za Prefou 
Nutno upřesnit v rámci 
územní studie 

Lysá nad Labem 

P8 Doplnění plynovodní sítě v ulici Družstevní  Litol 

P9 Doplnění plynovodní sítě v ulici Na Zemské stezce  Litol 

P10 Doplnění plynovodní sítě v ulici K Borku  Litol 

P11 Doplnění plynovodní sítě v lokalitě Za Cukrovarem 
Nutno upřesnit v rámci 
územní studie 

Litol 

P12 Doplnění plynovodní sítě v ulici K Závodišti 
Nutno upřesnit v rámci 
územní studie 

Lysá nad Labem 
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g.02  Veřejně prospěšná opatření 
 

ÚSES – prvky k založení  
Označení Popis Poznámka katastrální území 

SES 1 RBK 1231 - Hrabanovská Černava – niva Labe  Lysá nad Labem 

SES 2 LBC 1 - Za zámkem  Lysá nad Labem 

SES 3 LBC 5 - Černava  Lysá nad Labem 

SES 4 LBC 6 - Mlýnek  Lysá nad Labem 

SES 5 LBC 8 - Na Homolce  Lysá nad Labem 

SES 6 LBK  13 - Černava – U Mlynařice  Lysá nad Labem 

SES 7a LBK 16a - Zadní Doubrava – Na Homolce  Lysá nad Labem 

SES 7b LBK 16b - Na Homolce – Šibák   Lysá nad Labem 
 

g.03  Plochy pro asanaci  

Asanační zásahy v zájmu realizace veřejně prospěšných staveb  
Označení Popis / odůvodnění Poznámka katastrální území 

A1 Areál ZZN – koridor železnice (TVR) + sídelní ochranná zeleň   lokalita 111a; P21c Lysá nad Labem 

A2 
Východní okraj areálu zemědělských služeb – trasa přeložky 
silnice II/272 včetně přilehlých křižovatek 

lokalita 101 Lysá nad Labem 

A3 
východní okraj areálu zahradnictví - trasa přeložky silnice 
II/272 včetně přilehlých křižovatek 

lokalita 101 Litol 

A4 
ARS Altmann s.r.o. sever + CTP Invest spol. s r.o. jih – trasa 
městské páteřové komunikace 

lokalita 153 Litol 

A5 
Areál ČOV – jihovýchodní okraj – trasa městské páteřové 
komunikace včetně přilehlých křižovatek 

lokalita 153 Litol 

A7 Areál Stavebnin, Zahradní ul. – zařízení sociálních služeb lokalita P32 Lysá nad Labem 

A8 
Zahrádková kolonie u hřbitova – veřejné prostranství a úprava 
parteru u sídliště 

lokalita 4a, P4b Lysá nad Labem 

A9 
Objekty navazující na prostor vily Cukrovaru – úprava a 
kultivace parteru kulturní památky 

lokalita P54b, P54c Litol 

 

Asanační zásahy předpokládané v souvislosti s realizací investičních záměrů  
Označení Popis / odůvodnění Poznámka katastrální území 

A6 
Bývalý areál VaK Čechova ul. – příprava pozemků pro 
smíšené využití území 

lokalita P33b Lysá nad Labem 

A11 Areál Kovona sever – rozšíření areálu výstaviště   lokalita P31 Lysá nad Labem 

A12 
Slunéčkova zahrada – příprava pozemků pro polyfunkční 
objekty a vybavenost centra města 

lokalita P14 Lysá nad Labem 

 
Soupis  asanací a asanačních úprav nezahrnuje vyvolané potřeby asanačních zásahů a opatření, které není možné 
s dostatečnou přesností v měřítku grafických příloh znázornit. Plošný rozsah vymezení asanací a asanačních opatření 
odpovídá možnostem měřítka zpracování ÚPD (1 : 5.000) a míře aktuálních informací o území v době zpracování ÚPD.  

 
 

h. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 
pro které lze uplatnit předkupní právo 

V souladu s aktuálním metodickým výkladem MMR ČR, se uplatnění předkupního práva v 

rozsahu veřejně prospěšných staveb vymezených územním plánem Lysá nad Labem 

nepoužije. 
 
 
 
 
 



UK-24  ÚP LYSÁ NAD LABEM - 06. 2012 / UNV – 04.2014 

 

Č.z. UK24-1110-01  strana 89 

 

i. Stanovení kompenzačních opatření (dle § 50. odst.6 SZ) 
 

S ohledem na minimalizaci možných negativních vlivů jsou navrhována následující ochranná 

a kompenzační opatření a podmínky pro realizaci záměrů: 

 

Pro stav výhledové akustické situace  

 z hlediska akustických kvalit je možné navrhované stavby dopravního komunikačního 

systému dělit na: akusticky vyhovující nebo podmíněně vyhovující. Do akusticky 

podmíněně vyhovujících staveb jsou zařazeny: stavba č. 151 (severní obchvat II/331), 

stavba č. 152 (sběrná obvodová komunikace v JZ sektoru) a stavba č. 157 (úprava 

silnice II/272 před mostem v Litoli). Pro tyto stavby bude v další fázi projektové 

přípravy požadováno zpracování akustické studie a návrh odpovídajících ochranných 

opatření pro snížení hlukové expozice; 

 obchvaty dopravních tras II/272 a II/331 jsou navrženy v dostatečném odstupu od ploch 

bydlení s  vymezením pásu izolační zeleně – s možností uplatnění terénních 

protihlukových valů. Případné další návrhy protihlukové ochrany budou založeny na 

detailní akustické studii, zpracované v podrobnějších stupních dokumentace pro územní 

a stavební řízení; 

 hluk z provozoven a jiných stacionárních zdrojů: vlivům je nutno předcházet a v rámci 

dalších stupňů dokumentací navrhnout taková opatření, která zajistí splnění 

požadovaných hygienických limitů. Ve vztahu k obytným plochám – mezi zdroj hluku a 

příjemce hluku – umístit bariérové objekty s akusticky stínící funkcí. 

 

Pro zajištění kvality ovzduší  

 pro ochranu ovzduší podporovat přechod na ekologický způsob vytápění a ohřev teplé 

vody zemním plynem. Objekty v navrhovaných rozvojových lokalitách vytápět 

převážně plynem, preferovat bezemisní nebo nízkoemisní způsoby vytápění; 

 pro každý nově umisťovaný zdroj znečišťování ovzduší (zejména v plochách výroby a 

občanského vybavení) společně s projektovou dokumentací pro územní řízení předložit 

rozptylovou studii a odborný posudek, zpracovaný autorizovanou osobou dle zák. 

86/2002 Sb., v platném znění; 

 pro využití všech rozvojových lokalit jsou limitující znečišťující látky PM10 a BaP; v 

rozvojových lokalitách neumísťovat činnosti produkující ve větší míře emise PM10 a 

BaP. 

 

Pro návrh odkanalizování území a odtokové poměry  

 respektovat opatření ve způsobu odvádění dešťových vod, s přednostním využitím 

zasakování či retence; 

 všechny záměry v záplavovém území Q100 nutno podřídit schválení Povodím Labe a 

příslušného vodoprávního orgánu.  

 obytné podlaží objektů pro bydlení musí být umístěno nad úrovní hladiny Q100, 

z objektu musí být zajištěna úniková cesta; 

 objekty i zapojená výsadba dřevin musí být s ohledem na průtok povodňových vod 

situovány v linii proudnice záplavy; objekty nebo případná sportovní zařízení 

nesmějí vytvořit překážku odtoku vody. Využití pozemků je nutno přizpůsobit 

možnému vlivu záplav.  
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Pro ochranu přírody a krajiny 

 návrh technického řešení komunikací musí minimalizovat zásah do přírodních biotopů; 

musí být projednán s orgány ochrany přírody a v případě nutnosti zásahu do přírodních 

biotopů musí konkretizovat návrh kompenzačních opatření; 

 obnova původních cest v polesí Bor (záměr obnovy Šporkovy barokní krajiny) vyžaduje 

speciální krajinářskou studii s cílem zohlednit veškeré limity (průtah železniční trati, 

ochranné pásmo vodních zdrojů Káraný) a možnosti území a navrhnout způsob využití 

území (včetně ochranných podmínek). 

 

Pro ochranu krajinného rázu 

 nové stavby budou svým architektonickým řešením a objemem respektovat měřítko a 

kontext okolní zástavby a budou vhodně začleněny do lokality a okolní krajiny; 

negativní dopad nakupení halových objektů je třeba zmírnit zvýšením podílu ploch pro 

výsadbu izolační obvodové zeleně.  

 případný záměr nové výškové dominanty a překročení stanovené výškové hladiny 

zástavby je nezbytné v rámci odůvodnění prověřit rozborem prostorových a 

kompozičních vztahů a zákresem (vizualizací záměru) do panoramatu města z hlavních 

(i dálkových) vyhlídkových bodů a z veřejných prostorů města; 

 

Lokality vyžadující v rámci územního řízení zjišťovací řízení  

 jedná se o záměry uvedené v kategorii II. zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů:  

 skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře 

nad 3000 m2 zastavěné plochy:   52/OK 

 parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou 

stavbu:  67d/OD 

 novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. 

třídy: 151/DS (severní obchvat silnice II/331), 152a,b (sběrná obvodová 

místní komunikace v JZ sektoru),  157/DS (úprava silnice II/272)  
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j. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů 
k němu připojené grafické části, 

Textová část  územního plánu pro město Lysá nad Labem je vypracována v rozsahu 91 stran 

textu včetně titulní strany a obsahu. 

 

Grafická část územního plánu pro město Lysá nad Labem obsahuje následující výkresy 

v měřítku: 

1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ ………………………. 1 :5 000 

2.1 HLAVNÍ VÝKRES - urbanistická koncepce  1 :5 000 

2.2 HLAVNÍ VÝKRES - koncepce uspořádání krajiny, ÚSES 1 :5 000 

2.3 HLAVNÍ VÝKRES - koncepce dopravy 1 :5 000 

2.4 HLAVNÍ VÝKRES - koncepce zásobování vodou  1 :5 000 

2.5 HLAVNÍ VÝKRES - koncepce odkanalizování  1 :5 000 

2.6 HLAVNÍ VÝKRES - koncepce zásobování elektrickou energií, telekomunikace 1: 5 000 

2.7 HLAVNÍ VÝKRES - koncepce zásobování plynem a teplem 1 :5 000 

3. VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 

 OPATŘENÍ A ASANACÍ ..................................................................... 1 :5 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚP LYSÁ NAD LABEM - 06. 2012 / UNV – 04.2014  UK-24 

 

strana 92    Č.z. UK24-1110-01 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UK-24  ÚP LYSÁ NAD LABEM - 06. 2012 / UNV – 04.2014 

 

Č.z. UK24-1110-01  strana 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 

ÚZEMNÍHO PLÁNU  LYSÁ NAD LABEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚP LYSÁ NAD LABEM - 06. 2012 / UNV – 04.2014  UK-24 

 

strana 94    Č.z. UK24-1110-01 

 

OBSAH ODŮVODNĚNÍ 

I.    ODŮVODNĚNÍ podle přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb. ......................................... 96 

I.a  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ .... 96 
I.a.01   Systém osídlení a sídelní struktura ....................................................................................... 96 
I.a.02   Nadmístní přírodní systémy .................................................................................................. 96 

I.a.02.1 Zvláště chráněná území .................................................................................................................. 96 
I.a.02.2 Evropsky významné lokality (EVL) .................................................................................................. 97 
I.a.02.3 Územní systém ekologické stability (ÚSES) ................................................................................... 98 

I.a.03   Nadmístní dopravní struktury ................................................................................................ 99 
I.a.04   Nadmístní technické systémy ............................................................................................... 99 

I.b  VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ..................................................... 100 
I.b.01   Vyhodnocení souladu s požadavky zadání......................................................................... 100 
I.b.02   Vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu ÚP ............................................... 110 
I.b.03   Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu ÚP k veřejnému projednání .................. 113 
I.b.04   Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu ÚP k vydání ........................................... 114 

I.c VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NEŘEŠENÝCH V ZÚR SK  A 
ODŮVODNĚNÍ POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ ........................................................... 115 

I.d VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NA PŮDNÍ FOND ................... 116 
I.d.01   Struktura půdního fondu...................................................................................................... 116 
I.d.02   Zemědělský půdní fond ....................................................................................................... 116 

I.d.02.1   Přírodní podmínky pro zemědělskou výrobu ............................................................................... 116 
I.d.02.2  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF ..................................... 118 

I.d.03   Investice v půdě .................................................................................................................. 121 
I.d.04   Zdůvodnění navrženého řešení .......................................................................................... 122 
I.d.05   Pozemky určené k plnění funkcí lesa ................................................................................. 123 

 

II. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ..................................................... 147 

II.1 ZDŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE ............................................................. 147 
II.1.01  Odůvodnění urbanistické koncepce, kompoziční vztahy, využití ploch .............................. 147 

II.1.01.1 Demografické předpoklady ......................................................................................................... 147 
II.1.01.2 Urbanistická koncepce - kompoziční vztahy ............................................................................... 151 
II.1.01.3 Výběr varianty ve využití a obsluze území .................................................................................. 154 

II.1.02  Plochy jiného využití než stanoví § 4 až 19 vyhl.č. 501/06Sb. ........................................... 154 
II.1.03  Limity využití území ............................................................................................................. 155 

II.2  ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY ..................................... 159 
II.2.01 Občanské vybavení .............................................................................................................. 159 
II.2.02 Dopravní infrastruktura ........................................................................................................ 161 

II.2.02.1 Silniční automobilová doprava .................................................................................................... 161 
II.2.02.2  Železniční doprava .................................................................................................................... 163 
II.2.02.3  Vodní doprava ........................................................................................................................... 164 
II.2.02.4 Letecká doprava ......................................................................................................................... 164 
II.2.02.5 Síť místních a účelových komunikací ......................................................................................... 164 
II.2.02.6 Pěší a cyklistická doprava .......................................................................................................... 165 
II.2.02.7  Doprava v klidu .......................................................................................................................... 166 
II.2.02.8  Dopravní vybavenost ................................................................................................................. 167 
II.2.02.9  Hromadná doprava .................................................................................................................... 167 

II.2.03  Technická infrastruktura ...................................................................................................... 167 
II.2.03.1 Zásobování pitnou vodou ........................................................................................................... 167 
II.2.03.2 Odkanalizování ........................................................................................................................... 170 
II.2.03.3 Zásobování elektrickou energií ................................................................................................... 173 
II.2.03.4 Zásobování plynem .................................................................................................................... 175 
II.2.03.5 Zásobování teplem ..................................................................................................................... 176 
II.2.03.6 Telekomunikace ......................................................................................................................... 176 
II.2.03.7 Nakládání s odpady .................................................................................................................... 177 

II.3 ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY ................................................ 182 
II.3.01  Přírodní podmínky ............................................................................................................... 182 

II.3.01.1  Klimatické podmínky ................................................................................................................... 182 
II.3.01.2  Geomorfologické podmínky ........................................................................................................ 182 
II.3.01.3  Pedologické podmínky ................................................................................................................ 183 
II.3.01.4  Hydrologické podmínky ............................................................................................................... 183 



UK-24  ÚP LYSÁ NAD LABEM - 06. 2012 / UNV – 04.2014 

 

Č.z. UK24-1110-01  strana 95 

 

II.3.01.5  Fytogeografie a fytocenologie ..................................................................................................... 185 
II.3.02  Ochrana přírody a krajiny .................................................................................................... 186 

II.3.02.1  Zvláště chráněná území .............................................................................................................. 186 
II.3.02.2  Evropsky významné lokality ........................................................................................................ 187 
II.3.02.3   Památné stromy ......................................................................................................................... 187 
II.3.02.4   Významné krajinné prvky ........................................................................................................... 188 

II.3.03 Územní systém ekologické stability ..................................................................................... 192 
II.3.03.1   Nadregionální systém ÚSES ...................................................................................................... 193 
II.3.03.2   Regionální systém ÚSES ........................................................................................................... 193 
II.3.03.3   Lokální systém ÚSES ................................................................................................................ 194 

II.3.04  Krajinná ekologie ................................................................................................................. 196 
II.3.04.1  Oblast krajinného rázu ................................................................................................................ 196 
II.3.04.2  Významné krajinotvorné prvky .................................................................................................... 198 

II.3.05  Prostupnost krajiny .............................................................................................................. 199 
II.3.06  Protierozní opatření ............................................................................................................. 202 
II.3.07 Ochrana před povodněmi .................................................................................................... 202 
II.3.08 Nerostné suroviny, horninové prostředí ............................................................................... 204 

II.3.08.1   Ložiska nerostných surovin, těžba ............................................................................................. 204 
II.3.08.2   Sesuvná a poddolovaná území .................................................................................................. 205 

II.4 OPATŘENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ OCHRANU A BEZPEČNOST OBYVATELSTVA................ 205 
II.4.01  Ustanovení §20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a   provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva ........................................................................................................................ 205 
II.4.02  Ustanovení  §23  odst.1 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích  na  výužívání 

území ................................................................................................................................... 207 
II.4.03  Ustanovení §24 odst.1  vyhlášky č.501/2006  Sb., o obecných požadavcích  na  výužívání 

území ................................................................................................................................... 208 
II.4.04  Ustanovení vyhlášky č.23/2008  Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 208 
II.4.05  Ustanovení zákona č.133/1985  Sb., o požární ochraně .................................................... 208 
II.4.06  Ustanovení §15, odst. 2, písm. c zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů ................................................................................ 208 
 

III.  ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ................... 209 
III.01 Hodnocení vlivů na životní prostředí a ekologii krajiny .......................................................... 209 
III.02 Sociální prostředí a hospodářství........................................................................................ 213 
III.03 Hodnocení vlivů na stav a vývoj území podle sledovaných jevů ÚAP ................................ 217 
III.04 Předpokládané vlivy na silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby v území ............ 218 
III.05 Hodnocení přínosu k naplnění priorit územního plánování ................................................ 219 
III.06 Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území .................................................................... 220 

 

IV. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ................................................... 222 

 

V. PŘEZKOUMÁNÍ POŘIZOVATELE ÚZEMNÍHO PLÁNU podle  § 53, odst. 4 
stavebního zákona...................................................................................................... 223 

V.01 Soulad s PÚR a s ÚPD vydanou krajem ............................................................................. 223 
V.02 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování ................................................... 226 
V.03 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů ....... 229 
V.04 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních předpisů, případně s výsledkem řešení rozporů ................................................ 229 
V.04.1 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů ..................................................................... 229 
V.04.2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, případně s výsledky řešení 

rozporů ....................................................................................................................................... 230 
 

VI.  STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU ...................................................................... 240 
 

VII. VYHODNOCENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU ZOHLEDNĚNO 245 
 

VIII. POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ................................................................. 246 
 

IX.  ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH ................................................................................. 249 
 

X.  VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK ................................................................................. 264 

 



ÚP LYSÁ NAD LABEM - 06. 2012 / UNV – 04.2014  UK-24 

 

strana 96    Č.z. UK24-1110-01 

 

I.  ODŮVODNĚNÍ podle přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb. 

I.a  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ   

I.a.01  Systém osídlení a sídelní struktura  

Polohový potenciál sídel tvořících zázemí Pražského regionu za poslední desetiletí stále roste 

a v případě Lysé nad Labem je posílen zejména díky zvýšení kvality železničního spojení a 

dobré dostupnosti po rychlostních komunikacích (D11 a RI/10). Ačkoli v důsledku toho 

dochází ke zvýšení podílu vyjížďky za zaměstnáním do jádra regionu, má město výhodu ve 

vlastním historickém zázemí, v nabídce a spektru občanské vybavenosti ve vazbě na dosud 

trvající význam centra s rozšířenou působností ve struktuře sídelní sítě.  

Správní obvod Lysé nad Labem jako obce s rozšířenou působností zahrnuje kromě města 

samého ještě obce Jiřice, Milovice, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Stará Lysá, Starý 

Vestec a Stratov – o celkovém počtu obyvatel cca 22.100 k závěru roku 2010. Správní území 

vlastní Lysé nad Labem sestává z katastrů Litol a Lysá nad Labem a zahrnuje místní části – 

sídla Byšičky a Dvorce – celkem s cca 8.700 obyvateli. 

Lysá nad Labem je stabilizovaným mikroregionálním střediskem – centrem osídlení 

západní části Nymburského okresu, a to hlavně díky soustředění obytné a obslužné funkce.  

Počet trvale bydlících obyvatel v obcích správního obvodu ORP Lysá nad Labem – kromě 

Milovic – převážně stagnuje nebo dokonce klesá; obce se postupně proměňují v nocležná 

sídla. Diferenciace sídelní struktury širšího okruhu Lysé nad Labem je ve stále vyšší míře 

ovlivňována dosažitelnou kvalitou ekonomické základny. Snižování počtu pracovních 

příležitostí v tradiční místní nabídce oborů – zejména v zemědělství – vede k tomu, že menší 

sídla jsou stále více závislá na vyjížďce za prací do nejbližšího centra. Tato skutečnost 

přispívá jednak k prohloubení urbanizačního procesu, ale současně k dalšímu navýšení podílu 

vyjížďky do jádra regionu.  

Zvýšení počtu obyvatel v Milovicích v průběhu posledního desetiletí je důsledkem využití a 

revitalizace stavebního fondu bývalých kasáren a migrace převážně z nejbližšího okolí Prahy. 

Příznivé ceny bytů a dobrá dopravní dostupnost vedou k pevnějšímu sepjetí s Pražským 

regionem a vytvářejí předpoklady pro další rozvoj investic v oblasti obytné sféry. Včasná 

příprava území a koordinace nových záměrů s územními limity je nezbytná.  

Širší územní vztahy jsou dokumentovány ve výkrese č.O.2 na podkladu hlavního výkresu 

dokumentace ZÚR SK (měř.: 1:50.000). 
 

I.a.02  Nadmístní přírodní systémy  

I.a.02.1 Zvláště chráněná území 

Na území obce Lysá nad Labem se nacházejí dvě přírodně cenná území - národní přírodní 

památka Hrabanovská černava a přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně; do území zasahuje 

ochranné pásmo přírodní rezervace Vrť.:  

 118 - Národní přírodní památka Hrabanovská černava - 52,1864 ha, k.ú. Lysá nad 

Labem; původně vyhlášena v roce 1933 jako národní přírodní rezervace v rozsahu cca 27 

ha, vyhláškou MŽP č. 14/2011 Sb. nově zřízena Národní přírodní památka Hrabanovská 

černava v rozsahu hranice EVL CZ0210172 Hrabanovská černava (účinnost vyhlášky      

1. března 2011). Novým vyhlášením došlo ke změně kategorie a rozšíření plochy o další 

cenná společenstva bezkolencových luk, xerotermních trávníků, která dosud ležela mimo 
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chráněné území. Současně bylo v plné míře naplněno ustanovení §45c zákona o ochraně 

evropsky významných lokalit.   

Předmět ochrany:  Polabská černava na podloží sladkovodní křídy a vápnitého slatinného 

ložiska s mokřadními a lučními společenstvy vzácných vodních makrofyt, litorálních 

porostů, mírně halofilními společenstvy, společenstvy různých typů vápnitých slatinišť, 

společenstvy vysokých ostřic a střídavě vlhkých bezkolencových luk a rovněž 

širokolistých suchých trávníků a fragmenty psamofilních společenstev; vzácné a ohrožené 

druhy rostlin a živočichů zejména populace kriticky ohroženého druhu rostliny šášina 

rezavá, včetně jejího biotopu; typy přírodních stanovišť a druhů, pro které byla jiným 

právním předpisem vyhlášena EVL Hrabanovská černava, které se nacházejí na území 

národní přírodní památky. 

 1083 -  Přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně - 20,96 ha, k.ú. Lysá nad Labem (7,94 ha), 

Přerov nad Labem, Káraný, Sedlčánky; vyhlášena vyhláškou ONV Nymburk z 23.6.1989 

a vyhláškou ONV Praha-východ z 24.6.1988; součást EVL CZ0214007 Káraný - 

Hrbáčkovy tůně. Předmětem je ochrana systému starých odstavených labských meandrů, 

"labských tůní", v různém stupni zazemnění s břehovými porosty, rákosinami, vrbinami a 

bažinnými olšinami. Přírodní rezervace má speciálně stanovené ochranné pásmo.  

Připravováno nové vyhlášení přírodní rezervace v rozsahu hranice EVL Káraný - 

Hrbáčkovy tůně. 
 

I.a.02.2 Evropsky významné lokality (EVL) 

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zák. č. 100/2004 Sb., § 45a - 

„jako evropsky významné lokality budou do národního seznamu zařazeny ty lokality, které 

v biogeografické oblasti nebo oblastech k nimž náleží, významně přispívají 

a) k  udržení nebo obnově příznivého stavu alespoň jednoho typu evropských stanovišť 

nebo alespoň jednoho evropsky významného druhu z hlediska jejich ochrany 

b) k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti“  

Do řešeného území zasahují 3 evropsky významné lokality navržené v rámci soustavy 

NATURA 2000: 

 CZ0210172  Hrabanovská černava - 54,96 ha, území je téměř shodné s nově navrženou 

národní přírodní památkou Hrabanovská černava; k.ú.  Benátecká Vrutice, Lysá nad 

Labem, Stará Lysá. Předmětem ochrany jsou stanoviště (biotopy):  polopřirozené suché 

trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, bezkolencové louky na vápnitých, 

rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou a druhy 

svazu Caricion davallianae, zásaditá slatiniště.  

Rozvojové záměry města se vymezené evropsky významné lokality nedotýkají. 

 CZ0214007  Káraný - Hrbáčkovy tůně - 348,08 ha; k.ú. Káraný, Lysá nad Labem, 

Přerov nad Labem, Sedlčánky. Předmětem ochrany jsou stanoviště (biotopy): smíšené 

jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, přirozené eutrofní vodní nádrže 

s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, nivní louky říčních údolí svazu 

Cnidion dubii, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, dubohabřiny 

asociace Galio-Carpinetum, smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem 

habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél velkých řek atlantské a 

středoevropské provincie a druhy: čolek velký (Triturus cristatus), roháč obecný (Lucanus 

cervus). 

Rozvojové záměry města se vymezené evropsky významné lokality nedotýkají.  

 CZ0210730  Písčina u Byšiček - 0,52 ha; k.ú. Lysá nad Labem. Předmětem ochrany je 

stanoviště (biotop): otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkem. 

Rozvojové záměry města se vymezené evropsky významné lokality nedotýkají.   
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I.a.02.3 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Dle územně technického podkladu celostátní sítě NR-R ÚSES a Studie ÚSES Středočeského 

kraje zpracované jako podklad pro Zásady územního rozvoje Středočeského kraje jsou 

v systému nadmístního ÚSES vymezeny: 

 Nadregionální prvky ÚSES 

NRBK K10 (Labe) "Stříbrný roh - Polabský luh", vedený v trase vodního toku (osa 

vodní) a v nivě Labe (osa nivní). V trase NRBK jsou vložena regionální biocentra 349 

„Niva Labe u Semic a Ostré“ a 368 „Niva Labe u Čelákovic a Přerova“.  

NRBK K67 „Vidrholec - K68“ (Řepínský důl - Žehuňská obora) - osa borová, prochází 

porostem Císařských lesů; na křižovatce biokoridorů K10 a K67 je vloženo regionální 

biocentrum RBC 368.  Trasa byla upravena dle Studie ÚSES Středočeského kraje, rep. dle 

Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. 

Uvedené biokoridory jsou v rámci sítě doplněny regionálními a lokálními biocentry. Osa 

nadregionálního biokoridoru je vymezena v šířkových parametrech regionálního 

biokoridoru, kromě osy je v území vymezena ochranná zóna, která podporuje tzv. 

koridorový efekt.  Ochranná zóna zahrnuje Císařské lesy a jižní část území od železniční 

trati. 

 Regionální prvky ÚSES 

RBC 349 „Niva Labe u Semic a Ostré“ - vložené v trase osy vodní a nivní; zahrnuje 

rozsáhlý komplex lužních lesů, staré odstavené labské meandry a navazující komplexy 

luhů (mokřady, louky). Do biocentra jsou zahrnuty části chráněných území: PR 

Hrbáčkovy tůně a EVL Káraný - Hrbáčkovy tůně, dále  PR Vrť a PR Mydlovarský luh. 

Do regionálního biocentra RBC 349 zasahuje návrh přeložky trasy silnice II/272 na levém 

břehu Labe. Územní plán navrhuje s ohledem na poněkud omezené trasové parametry na 

jižním předmostí přeložku trasy silnice II/272 v parametrech odpovídajících návrhové 

kategorii S 9,5/80. 

RBC 368 „Niva Labe u Čelákovic a Přerova - vložené na křížení dvou nadregionálních 

biokoridorů - v trase osy vodní a nivní K10 a v trase osy borové K67; do řešeného území 

zasahuje pouze svým okrajem, resp. na území k.ú. Lysá nad Labem zahrnuje PR 

Hrbáčkovy tůně.  Rozvojové záměry města se vymezeného regionálního biocentra 

nedotýkají.   

RBC 1021 „Hrabanovská černava“ - unikátní regionální biocentrum, vymezení prvku 

ÚSES je totožné s vymezením stejnojmenné národní přírodní památky a evropsky 

významné lokality. Rozvojové záměry města se vymezeného regionálního biocentra 

nedotýkají.   

RBK 1231 „Hrabanovská černava - niva Labe“ - propojuje zvláště chráněné území 

(NPR Hrabanovskou černavu) s Labem. Trasa je vedena podél levostranného  přítoku  

potoka Mlynařice, podél vodoteče Černavy a Mlynařice směrem k regionálnímu biocentru 

RBC 349.  Složený biokoridor, v jehož trase jsou vložena lokální biocentra. Biokoridor je 

na několika místech přerušen nebo nedosahuje požadovaných šířkových parametrů 

(chatová osada, železniční tratě). V souvislosti s návrhem severního obchvatu města 

(dopravní stavba 151/DS) dochází ke křížení s biokoridorem, resp. vodotečí. Příčný 

přechod bude řešen přemostěním tak, aby byly zachovány šířkové parametry biokoridoru 

(min. 40 m) a nebyla tím narušena jeho funkce.   
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I.a.03  Nadmístní dopravní struktury 

Město Lysá nad Labem leží ve vzdálenosti asi 20 kilometrů severovýchodně od hranic 

hlavního města zhruba uprostřed výseče území mezi páteřními trasami rychlostní silnice 

RI/10 a dálnice D11 vedenými od Pražského okruhu směrem do Mladé Boleslavi a Hradce 

Králové. Ve směru sever-jih obě tyto páteřní trasy propojuje silnice II/272 vedená od silnice 

RI/10 z Benátek nad Jizerou přes Lysou nad Labem ke křížení s trasou dálnice D11 

v křižovatce Bříství, odkud dále pokračuje až k připojení na silnici I/12. Na tyto páteřní 

silniční trasy jsou pak připojeny další silnice II. a III. třídy, které zajišťují dopravní dostupnost 

a přímou komunikační obsluhu obcí přilehlého území.  

Železniční stanice Lysá nad Labem je důležitou křižovatkovou stanicí, kterou prochází 

celostátní železniční tratě č. 231 Praha – Lysá nad Labem – Kolín, z níž zde odbočuje další 

celostátní trať č. 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem západ a regionální trať č. 232 Lysá 

nad Labem – Milovice.  

Vodní doprava – Labská vodní cesta se správního území města dotýká okrajově.  

Ostatní dopravní obory nejsou v řešeném území zastoupeny a ani do výhledu nejsou 

předpoklady pro jejich uplatnění v systému dopravní obsluhy území.  
 

I.a.04  Nadmístní technické systémy  

 Zásobování pitnou vodou: 

 výstavba vodovodního přivaděče v rámci výstavby skupinového vodovodu pro Přerov 

nad Labem, Semice, Starý Vestec, Bříství 

 Odkanalizování 

V řešeném území se nenacházejí ani nenavrhují žádné nadmístní technické systémy 

týkající se odkanalizování. 

 Zásobování elektrickou energií 

V řešeném území se nenacházejí ani nenavrhují žádné nadmístní technické systémy 

týkající se zásobování elektrickou energií. 

 Zásobování plynem 

V řešeném území se nenacházejí ani nenavrhují žádné nadmístní technické systémy 

týkající se zásobování plynem. 
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I.b      VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

I.b.01  Vyhodnocení souladu s požadavky zadání   
Pozn.: v této kapitole uvedené odkazy se vztahují k textové části konceptu ÚP (06.2011) 

Územní plán pro město Lysá nad Labem je vypracován na základě Zadání schváleného 

zastupitelstvem města dne 17.02.2010 usnesením č. II. pod bodem 8. Naplnění zadávacího 

dokumentu je obsahem řešení územního plánu jako komplexního dokumentu. Následující 

kapitola uvádí odkazy na kapitoly, v nichž jsou požadavky jednotlivých níže uvedených bodů 

zadání naplněny a do ÚP zapracovány: 
 

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace 

vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů  

 Podle Politiky územního rozvoje (PÚR ČR) 2008 se řešené území nachází v 

Rozvojové oblasti Praha (OB 1). Hlavním rozvojovým předpokladem je připojení 

k rychlostním komunikacím (RI/10 a D11), k tranzitním železničním koridorům a ke 

splavnému vodnímu toku jako páteři říční dopravy. Z republikových priorit územního 

plánování PÚR ČR se území Lysé nad Labem týkají následující body: 

14. Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty 

území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 

Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné 

kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. ... 

- specifikace podmínek pro využití území včetně zásad ochrany hodnot v území 

– viz kap. f;  

- vymezení MPZ a objektů památkové ochrany – viz výkres O.1, kap. O.c.03; 

- ochrana a požadavek na obnovu pozůstatků barokního utváření krajiny – viz 

kap. O.e.04 a O.e.05; s ohledem na problematiku a detail řešení úkol vyžaduje 

vypracování samostatné územní krajinářské studie a nelze jej naplnit v rámci 

územního plánu; pro dotčené plochy (lesní komplex západně od Dvorců a 

bývalé Zemské stezky a lokalitu Karlov) jsou navrženy specifické regulativy – 

viz kap. f.  

16. Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat 

přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a 

požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení 

ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování 

kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního 

rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v 

souladu s určením a charakterem oblastí, os ploch a koridorů vymezených v PÚR 

ČR. 

- územní plán přebírá plochy dříve vymezené pro rozvoj průmyslu a skladování 

a vymezuje nové plochy pro rozvoj občanského vybavení; urbanistická 

koncepce je řešena komplexně z hlediska profesí a disciplín zahrnutých do 

oboru územního plánování; 

20. Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat 

do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační 

opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a 

odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. Ochrany biologické rozmanitosti a 

kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných 

území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, 

chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany 

zemědělského půdního fondu a lesního půdního fondu.....“   
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- zásady ochrany životního prostředí, ÚSES a NATURA 2000 – viz výkres 2.2, 

kap. e, kap. O.e.  

22. Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 

cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při 

zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z 

hlediska cestovního ruchu turistickými cestami, které umožňují celoroční využití 

pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

- návrh pěších a cykloturistických tras – viz výkres 2.1 a 2.3; kap. d.02 a e.03. 

23. Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a 

zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. 

Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a 

minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, 

umísťovat tato zařízení souběžně... 

- vybudování plnohodnotné silniční komunikace k areálu ZZN, aniž by došlo 

k negativnímu vlivu na obytnou zónu v bezprostředním okolí není možné. 

Vzhledem k této skutečnosti a dále v souvislosti s prostorovou rezervou pro 

trasu nového železničního propojení Lysá nad Labem – Milovice v souvislosti 

s výstavbou Všejanské spojky je navrženo přemístění areálu do východní 

výrobní zóny – viz výkres č. 2.1; kap. c. 

- návrh komunikace podél – a z části přes východní okraj ČOV Lysá nad Labem 

je stabilizován v kategorii městské páteřové trasy pro obsluhu výrobních a 

skladových aktivit v návaznosti na bývalý areál cukrovaru Litol; komunikace 

podél jižního břehu Litolské svodnice a dále na sever směrem ke Kovoně 

(obvodová) je navržena v nové trase v kategorii městské páteřové trasy až 

k silnici III/3315 – viz výkres č. 2.3; kap. d.02, O.d.02. 

- obnovení původní cestní sítě - viz výkres č. 2.3; doprovodná zeleň – viz kap. 

e.03. 

26. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich 

veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných 

případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z 

území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

- podmínky pro využití území v záplavovém území – viz kap. f  

29. Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. ...S ohledem na to 

vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických 

cest. 

- návrh cyklo- a pěších tras k Labi, k závodišti, k nádraží, … - viz výkres č. 2.3; 

kap. c, d02.5, e.03, … . 

 dokumentace velkého územního celku Mladá, resp. změna č. 1 ÚP VÚC Mladá:  

 upřesnění trasy přeložky silnice II/272 (jižně od mostu přes Labe) - viz výkresy č. 

2.1,  2.3; 

 nové vedení VVN 110 KV dle VÚC Mladá – viz výkres č. 2.1, 2.6; záměr nebyl 

přejat do vydaných ZÚR SK 

 upřesnění trasy přeložky silnice II/331 (severozápadní obchvat Lysé nad Labem) - 

viz výkresy č. 2.1,  2.3; 

 upřesnění úpravy trasy silnice II/331 u Dvorců - viz výkresy č. 2.1,  2.3; 

 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK) 
 upřesnění trasy přeložky silnice II/272 - dle ZÚR SK - VPS D141 (východní 

obchvat města) - viz výkresy č. 2.1,  2.3; 

 upřesnění trasy přeložky silnice II/272 - dle ZÚR SK - VPS D142 (jižně od mostu 

přes Labe) - viz výkresy č. 2.1,  2.3; 
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 upřesnění trasy přeložky silnice II/331 (severozápadní obchvat Lysé nad Labem) - 

dle ZÚR SK - VPS D159 - viz výkresy č. 2.1,  2.3; 

 upřesnění úpravy trasy silnice II/331 u Dvorců - dle ZÚR SK - VPS D160 - viz 

výkresy č. 2.1,  2.3; 

 upřesnění koridoru železniční tratě č.232 (Všejanská spojka) - dle ZÚR SK - VPS 

D212 - viz výkresy č. 2.1,  2.3; 

 upřesnění trasy železniční tratě č.231 – napojení prežké tratě do západního zhlaví 

stanice Lysá nad Labem - dle ZÚR SK - VPS D207  - viz výkresy č. 2.1,  2.3; 
 

b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 

 koncepce systémů technické infrastruktury (vodovody, kanalizace, modernizace a 

zkapacitnění čistírny odpadních vod, plynofikace) – výkresy č. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7; 

kap. d.03, O.d.03. 

 podmínky pro využití území chatových oblastí (zastavěnost pozemku, hladina 

zástavby) – viz kap. f. 

 upřesní vymezení údolních niv uvedených v územně analytických podkladech dle 

pokynů MěÚ Lysá nad Labem, odboru ŽP a stanoví podmínky pro využití území v 

údolní nivě Labe a Mlynařice: vymezení údolních niv bude v rovinatém terénu 

Polabí vždy velmi nepřesné (viz např. orientační zákresy ÚAP); v územním plánu 

jsou přírodní nezastavěné plochy členěny dle předpokladů využití krajiny 

s přihlédnutím k charakteru topografie a rozsahu údolní nivy. Každá plocha je 

charakterizována z hlediska hlavního, přijatelného a nepřípustného využití – viz 

výkresy č. 2.1, 2.2 a kap. f.  

 plochy pro průmyslovou výrobu a skladování – viz výkresy  č. 2.1, O.1; kap. c. 

 plochy pro sociální infrastrukturu a vybavenost (školství, denní stacionář; domov 

pro seniory, kulturní zařízení, sportovní vybavenost (hala, bazén, koupaliště, …) – 

viz výkresy  č. 2.1, O.1; kap. c. 

 plochy pro územní systémy ekologické stability – viz výkres č. 2.2; kap. e.02, 

O.e.02.  

 zásady revitalizace krajiny – viz kap. e, O.e. 
 

c) požadavky na rozvoj území obce 

 na základě doplňujícího průzkumu a rozboru  byly aktualizovány hranice již využitých 

rozvojových ploch dosud platného územního plánu sídelního útvaru a hranice 

zastavěného území – viz výkres č.1;  

 nová specifikace ploch funkčního využití (vymezení a regulativy) byla 

v rozpracovanosti konzultována s objednatelem – viz výkres č. 2.1; kap. f; 

 koncepce systému dopravní obsluhy města a tranzitní dopravy – viz výkres č. 2.3; 

kap. d.02 a O.d.02; 

 návrh řešení podnětů ke změnám – územní plán …: 

1. Prověří všechny „bílé plochy“ ve stávajícím územním plánu sídelního útvaru – 

plochy s rozdílným způsobem využití podle nového územního plánu pokrývají 

správní území města beze zbytku – viz výkres č. 2.1, O.1;   

2. Stanoví podmínky pro oplocení pozemků mimo zastavěné území a zastavitelné 

plochy – viz kap. f. 

3. Prověří zásobení zastavěného území i rozvojových ploch technickou 

infrastrukturou a navrhne její doplnění – viz výkresy č. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7; kap. 

d.03, O.d.03. 
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4. Prověří územním plánem vytipované plochy pro parkování a vytipuje nové, neboť 

město se potýká s nedostatkem parkovacích míst – viz výkres č. 2.3; kap. d.02.6, 

O.d.02.7. 

5. Převezme záplavové území vodního toku Labe a jeho vymezenou aktivní zónu, 

stanovené Krajským úřadem Středočeského kraje. Stanoví podmínky pro využití 

těchto území – viz výkres č. O.1; kap. f. 

6. Prověří zahrádkářské kolonie a případně navrhne jiné využití těchto území, 

přednostně pro zeleň – viz výkres č. 2.1; kap. f.  

7. Stanoví podmínky pro využití území těch zahrádkářských kolonií, které budou 

stabilizovány – viz výkres č. 2.1; kap. f. 

8. Prověří území z hlediska možného umístění bytových domů – viz výkres č. 2.1; 

kap. f.. – požadavek je na základě Pokynů k vypracování návrhu ÚP negován;  

9. Prověří území z hlediska možného rozšíření individuální rekreace, v návaznosti na 

stávající plochy určené k individuální rekreaci – viz výkres č. 2.1; kap.c,  f. 

10. Prověří plochy pro rozvoj zemědělského hospodaření – viz výkres č. 2.1; kap.c,  f. 

11. Převede dvůr Karlov ze zemědělské výroby na plochy smíšené obytné venkovské 

zemědělských farem s možnou agroturistikou – viz výkres č. 2.1; kap.c,  f 

12. Prověří možnost využití smíšeného nezastavěného území v prostoru rybníčků - 

Okrouhlík - závěr vyhodnocení viz výkres č. 2.1; kap.c. 

13. Stanoví podmínky pro využití území pro chaty u Labe (na Řehačce a u Litolského 

mostu) – viz výkres č. 2.1; kap.c,  f. 

14. Převezme ze stávajícího ÚP návrh umístění nového záchranného hasičského centra 

– viz výkres č. 2.1 a O.1. – požadavek je na základě Pokynů k vypracování návrhu 

ÚP negován; 

15. Stanoví podmínky pro budoucí využití objektu zámku v Lysé nad Labem – viz 

výkres č. 2.1; kap.c,  f. 

16. U všech nových lokalit pro bydlení, rekreaci, občanskou vybavenost, nebo 

smíšené obytné území vyčlení v rámci veřejných prostranství pozemek na dětské 

hřiště či sportoviště a veřejnou zeleň v souladu s vyhláškou o obecných 

požadavcích na využívání území  

– uvedený požadavek svou podrobností odpovídá obsahu a měřítku zpracování 

regulačního plánu – nikoli územního plánu. 

17. Vymezí plochu pro dětské hřiště, na konci Sojovické ulice, západně od ulice 

K Bažantnici. Hřiště by mělo sloužit pouze dětem z nejbližšího okolí. Celé území 

se nachází v bezpečnostním pásmu VTL. Hřiště by mělo být doplněno zelení. 

- dtto jako bod 16; v rámci územního plánu lze pouze vymezit plochu a 

specifikovat podmínky pro možnou lokalizaci hřiště.  

18. Podnět vypuštěn. 

19. Prověří návrh na využití plochy RS v západní části zastavěného území (u cihelny), 

dle platného ÚP, případně navrhne jiné využití s ohledem na respektování 

krajinného rázu a pohledu na dominantu zámku a zámeckého vrchu – závěr 

vyhodnocení viz výkres č. 2.1; kap.c.  

20. Pozemky 2026/2 a 2026/3 dle PK v k. ú. Lysá nad Labem ve Dvorcích jižně od 

stávající zástavby prověří na bydlení 

- v ÚPN SÚ vymezené rozvojové plochy v lokalitě Dvorce dosud nebyly 

nenaplněny; rozšíření ploch není odůvdněné – viz výkres č. 2.1; kap.c. – na 

základě Pokynů k vypracování návrhu ÚP jsou rozvojové plochy doplněny 

21. Pozemky dle PK 1973/11, 1973/13 a 1974/1 v k. ú. Lysá nad Labem na 

severovýchodě Dvorců prověří na bydlení – dtto jako bod 20; – na základě Pokynů 

k vypracování návrhu ÚP jsou rozvojové plochy doplněny 
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22. Územní plán prověří převedení části plochy určené současným územním plánem 

pro bydlení východně od Dvorců zpět do plochy zemědělské (mimo pruh hloubky 

cca 40 m ležící přímo u komunikace) – závěr vyhodnocení viz výkres č. 2.1; 

kap.c.. 

23. Prověří lokalitu mezi železničními tratěmi a vodním tokem Mlynařice z hlediska 

chat a možného trvalého bydlení, a navrhne pro ni podmínky pro využití území 

včetně řešení technické infrastruktury, s ohledem na již existující stavby (úprava 

stávajícího stavu území)  

– lokalita je klasifikována jako stabilizovaná, nerozvojová s regulativem zastavěné 

plochy SM.1 – smíšené využití území městského typu specifické – K Závodišti – 

viz výkres č. 2.1; kap.c,  f. - na základě Pokynů k vypracování návrhu ÚP je 

plaocha vymezena jako stávající přestavbová se specifickým regulativem SM.1; 

24. Prověřit i plochy po levé straně komunikace směrem na Byšičky (PK 671) v k. ú. 

Lysá nad Labem na bydlení – závěr vyhodnocení viz výkres č. 2.1; kap.c. 

25. Prověřit možnost využití pozemků č. 2104/1 a 2104/2 v k. ú. Lysá nad Labem na 

bydlení (jižně od železniční trati na Ústí nad Labem, jižně od parku U křížku), též 

z hlediska ochranného pásma dráhy – závěr vyhodnocení viz výkres č. 2.1; kap.c. 

26. Byšičky – zastavitelné území rozšířit až k vodoteči (při zachování manipulačního 

pásma kolem vodního toku) – pouze pro bydlení venkovské, s přísnými 

podmínkami pro využití území; případně zadní díl využít pro zemědělskou výrobu 

s případnými hospodářskými objekty a účelovou komunikací (p.č. 1448/1 a 

1448/4) zadní trakty parcen nebude možné využít pro bydlení – pouze pro 

hospodářská stavení – viz výkres č. 2.1; kap.c,  f. 

27. Pozemky dle PK 2484/2, 2484/4, 2454/5 v k. ú. Lysá nad Labem na severozápadě 

zástavby u Velazu prověřit na bydlení a to jednu řadu podél stávající komunikace 

(v sousedství je vyhlášený VKP Za Zámkem) – viz výkres č. 2.1; kap.c,  f. - na 

základě Pokynů k vypracování návrhu ÚP jsou rozvojové plochy doplněny 

28. Podnět vypuštěn. 

29. Plochu pro bydlení BI, která se nachází na severu Lysé nad Labem v trojúhelníku 

silnic při obchvatu, převede územní plán do OV. OV výhled převést do návrhu. 

- pozemky ve zmíněném trojúhelníku jsou zahrnuty do ploch se smíšeným 

využitím městského typu (SM) a do ploch komerční vybavenosti (OK) – viz 

výkres č. 2.1; kap.c,  f. 

30. Pozemky 2867/18 a 2867/6 v k. ú. Lysá nad Labem zařadit mezi OV návrh – závěr 

vyhodnocení viz výkres č. 2.1; kap.c,  f. 

31. Prověřit plochu bývalého areálu po sovětské armádě – Na Šibáku (na místě radaru) 

– na OV s navazující dopravní infrastrukturou (přístupová komunikace s 

cyklostezkou), s ohledem na procházející ÚSES  

– pozemky jsou zařazeny do plochy smíšené nezastavěného území – mj. 

s využitím pro naučné a vzdělávací funkce (NS. …n…) – viz výkres č. 2.1; kap.c.  

32. Prověří plochu VD stav (Inter Hoek, ul. ČS. Armády) a navrhne její převedení 

včetně přilehlé zahrady do plochy smíšené obytné s tím, že pro tuto plochu stanoví 

zvláštní podmínky pro využití území, které by měly směřovat k tomu, aby přízemí 

objektů byla využita pro občanskou vybavenost a patro pro byty – viz výkres č. 

2.1; kap.c,  f..  

33. + 34. Podněty vypuštěny. 

35. Plochu, kde stojí Penny Market (při nadjezdu) zařadí do OV – viz výkres č. 2.1; 

kap.c,  f.. 

36. Plochu pro bydlení ve výhledu SUZ jižně od železniční trati změní následovně: k 

trati přijde zeleň sídelní (šířka cca 50 m) pak parkování; dále jižně od navržené 
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komunikace bude plocha pro bydlení v návrhu. Plocha pro parkování bude zároveň 

sloužit pro sousední kynologické cvičiště – viz výkres č. 2.1; kap.c,  f..  

37. Z plochy sídelní zeleně (jižně od železnice), vyčlení územní plán stávající 

kynologické cvičiště; do ÚP bude zařazeno jako plocha občanského vybavení 

(případně bude zahrnuto do plochy lesoparku)  

– kynologické cvičiště není možné zařadit do ploch OV, které umožňují lokalizaci 

řady dalších zařízení. Cvičiště je sportovním zařízením – případně klubového 

charakteru; – viz výkres č. 2.1; kap.c.. 

38. ÚP prověří ve variantách možnosti zadního napojení areálu ZZN Polabí (podél 

železnice) na plánovaný obchvat města tak, aby vozidla neprojížděla obytnou 

zástavbou v lokalitě Brožíkova, Na Zemské Stezce a okolních ulic  

– v požadavku zmíněná koncepce by atakovala vlivy automobilové dopravy další 

pás ploch ochranné zeleně, které by tak nemohly dobře plnit svou funkci; na 

zákaldě vyhodnocení je doporučeno areál ZZN přemístit do navrhovaných 

výrobních ploch severně od železnice při východním obchvatu – viz výkres č. 2.1; 

kap.c. 

39. Plochu OD – parkoviště jižně od železnice (U Nové Hospody, pozemek dle PK 

826 v k. ú. Lysá nad Labem) zmenšit: jako parkoviště ponechat menší část (šířka 

cca 15 - 20 m, v návaznosti na stávající parkoviště u nádraží), zbytek převést na 

SM – viz výkres č. 2.1; kap.c. 

40. Prověří plochu Suz, ležící západně od železniční vlečky, na parkoviště či obchodní 

prodej – plocha komerčního využití (prodeje) není v daném prostoru vhodná - 

vyžadovala by přímé napojení na páteřové a tranzitní komunikace – závěr 

vyhodnocení viz výkres č. 2.1; kap.c,  f. 

41. Prověří plochu jižně od Kovony označenou Suz na lesopark – závěr vyhodnocení 

viz výkres č. 2.1; kap.c. 

42. Navrhnout ve variantách propojení stávajícího obchvatu u Labe sevrozápadním 

směrem, a to od Labe směrem podle navržené vlečky do přístavu a dále na sever 

ke Kovoně, přes obě železniční trati s možností napojení Kačína až k Viničkám, 

kde se napojí na severozápadní obchvat města – viz výkres č. 2.1; kap.c.  

43. Prověří současnou občanskou vybavenost a navrhne její posílení a rozvoj 

s ohledem na předpokládaný nárůst počtu obyvatel: 

a) sportovní plochy – zimní stadion nebo alespoň kluziště (v létě kolečkové 

brusle, v zimě lední bruslení), tělocvičnu (sál pro aerobik, míčové hry, 

fitcentrum), přírodní koupaliště 

b) obchodní prodej 

c) veřejná prostranství (v souladu s § 22 Vyhl. č. 501/2006 Sb.): chránit stávající 

veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně před zástavbou, a prověřit 

možnost vzniku nových ploch veřejného prostranství. 

d) dětská hřiště – pro různě staré děti 

e) sportoviště pro mládež 

f) plochu pro umístění zábavních parků – specielně pro cirkusy a kolotoče 

g) Podnět vypuštěn 

h) cyklotrasu / in-line brusle podél Labe  

i) bezpečnou cyklostrasu + stezku pro pěší – z centra města k Labi 

j) bezpečnou cestu pro pěší a pro cyklisty na dostihové závodiště 

k) plochu pro kynologického cvičiště o výměře min. 6000 m2, ve vzdálenosti min. 

500 m od obytné zástavby, s možností připojení na elektřinu. Pozemek by měl 

být dostupný pěšky i automobilem z Lysé nad Labem. 
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l) ve vazbě na rozvoj nových obytných souborů řešit potřeby školských zařízení 

(MŠ, ZŠ, SŠ) 

m) doplnit plochy pro objekty sociální péče do struktury města (vybudování 

azylového bydlení pro rodiny s dětmi v nouzi, výstavbu domu s pečovatelskou 

službou, výstavba domu seniorů; sociální služby a péče o rodiny, denní 

stacionář, chráněné dílny a chráněné bydlení). 

Podněty bodu 43 byly zapracovány v rámci aktualizované urbanistické koncepce - 

– viz výkres č. 2.1; kap. c, O.c,  d.01,  O.d.01,  d.02.5, O.d.02.5,  d.04,  O.d.04. 

44. Územní plán prověří převzetí ze stávajícího územního plánu plochy průmyslové 

výroby východně od obchvatu města – závěr vyhodnocení viz výkres č. 2.1; 

kap.c. 

45. Územní plán prověří pozemek č. 2873/4 v k.ú. Lysá n.L. na bydlení individuální –

závěr vyhodnocení viz výkres č. 2.1; kap.c. 

46. Prověří pozemky dle PK 841/1 a 841/2 v k.ú. Lysá n.L., v blízkosti železniční 

vlečky, na plochy pro bydlení – závěr vyhodnocení viz výkres č. 2.1; kap.c. 

47. Prověří vazby územního plánu města Lysá nad Labem na územní plán města 

Milovice – závěr vyhodnocení viz výkres č. 2.1; kap.c. 

48. Prověří způsob ochrany Králíčkovy vily v Litoli, kulturní památky, v areálu firmy 

ARS Altmann, spol. s.r.o.  

– vila podléhá ochraně jako objekt zahrnutý do seznamu nemovitých kulturních 

památek. Územní plán posiluje význam stavby vytvořením podmínek pro veřejné 

využití objektu jeho zpřístupněním a zařazením přilehlých pozemků do veřejných 

prostranství a propojení hlavních pěších tras – viz výkres č. 2.1; kap.c.  
 

d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a 

koncepci uspořádání krajiny) 

 plochy s rozdílným využitím jsou uplatněny v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání územínová specifikace ploch funkčního využití 

(vymezení a regulativy) byla v rozpracovanosti konzultována s objednatelem – viz 

výkres č. 2.1; kap. f; 

 nová urbanistická koncepce důsledně navazuje na původní územní plán sídelního 

útvaru – viz výkres č.2.1; kap. c, O.c; 

 chránit stávající vnitroblokové prostory jako území určené k zástavbě pouze 

doplňkovými stavbami ke stávajícím stavbám pro bydlení – viz kap.f. 

 podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 

krajinného rázu (například výškovou regulaci zástavby, intenzitu využití pozemků 

v plochách) – viz kap. f. 

 plochy, ve kterých bude povolena výstavba až po pořízení regulačního plánu – viz 

kap. c.04, resp, po pořízení územní studie – viz kap. c.03. 

 podmínky pro využití území pro plochu zámeckého parku, kde jako přípustnou 

činnost (v jižní části zahrady, západně od kostela) uvede zásobní zahradnictví – 

zpřesněné vymezení ploch – viz výkres č.2.1; kap. f. 

 Nové lokality určené pro bydlení je třeba situovat mimo ochranné pásmo dráhy – 

viz výkres č. O.1; 

 respektována vyhlášená Q100 a aktivní zóna záplavového území Labe – viz výkres 

č. O.1; 

 koncepce uspořádání krajiny 
 ochrana kulturní krajiny, obrazu města a jeho panoramatu – viz kap.b a c  

 s ohledem na krajinný ráz nejsou vymezovány plochy pro větrné elektrárny 

 ochrana orné půdy před vodní a větrnou erozí – viz kap. e.04, O.e.06 
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 koncepce NR + R ÚSES – viz výkres č. 2.2; kap. e, O.e; 

 doprovodné stromové vegetace podél komunikací – pouze v rámci popisu 

regulativů; jedná se o detail nad rámec podrobnosti řešení ÚP; 

 lokality v zájmu ochrany přírody a krajiny – viz kap. O.e.02. 

 ochrana půdního fomdu – viz kap. O.g. 

 upřesní údolní nivy Labe a Mlynařice dle podkladů dotčeného orgánu  budou 

vymezeny jako plochy přírodní či přírodně rekreační – viz bod b), třetí odrážka; 

 manipulační pruhy podél vodních toků – viz kap. e.05, O.e.07. 

 území pro sportovně rekreační využití vodních ploch  - viz výkr. č. 2.1, O.1. 

 revitalizace toků Mlynařice a Litolská svodnice – viz kap. e.03, O.e.01.4. 
 

e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

 doprava silniční 
 ochrana jádra města před  tranzitní dopravou – viz výkres č. 2.3, kap. d.02.1. 

 návrh severozápadního obchvatu města (silnice II/331), nové trasování silnice 

II/331 ve Dvorcích a silnice II/272 jižně od mostu přes Labe – viz výkres č. 2.3, 

kap. d.02.1. 

 variantně řešit dopravní obsluhu areálu zemědělského hospodaření ZZN pod 

nadjezdem tak, aby nebyly hlukem z dopravy nadmíru obtěžovány přilehlé obytné 

zóny  

-  vybudování plnohodnotné silniční komunikace k areálu ZZN, aniž by došlo 

k negativnímu vlivu na obytnou zónu v bezprostředním okolí není možné. 

Vzhledem k této skutečnosti a dále v souvislosti s prostorovou rezervou pro 

trasu nového železničního propojení Lysá nad Labem – Milovice v souvislosti 

s výstavbou Všejanské spojky je navrženo přemístění areálu do východní 

výrobní zóny – viz výkres č. 2.1; kap. c. 

 dopravní obsluha průmyslových areálů (Kovona a ARS Altmann) – viz výkres č. 

2.3, kap. d.02.1 a kap. c. 

 limity a ochranná pásma – viz kap. O.c.03 

 řešení statické dopravy – viz kap. d.02.6, O.d.02.7 

 inženýrské sítě navrhovat pokud možno mimo silniční a pomocné silniční 

pozemky – uvedený požadavek je v rozporu s normou pro ukládání inženýrských 

sítí a jeho uplatnění by vedlo výrazné fragmentaci zastavěného území a zvýšení 

podílu nezastavitelných ploch 

 doprava železniční 
 územní plán respektuje trasu navrhovaného železničního koridoru Lysá nad 

Labem – Milovice dle VÚC Mladá (Všejanská spojka) – viz výkres č. 2.3, kap. 

d.02.2. 

 doprava vodní 
 územní plán zahrnuje nadřazený záměr vybudování přístavu na Labi v Lysé nad 

Labem, plavebních komor a směrových úprav koryta Labe – viz výkres č. 2.3, 

kap. d.02.3. – pozn.: požadavek byl na základě Pokynů k vypracování návrhu 

ÚP vypuštěn; 

 doprava pěší a cyklistická 
 pěší cesty jako propojující prvek zastavěné části města se zastavitelnými plochami 

a se zázemím příměstské krajiny – viz výkres č. 2.1; kap.c, d.02.6. 

 síť cyklistických tras a stezek na území obce s propojením na cyklistické stezky 

v regionu, propojení cyklotrasy podél Labe s centrem města Lysá nad Labem, 

cyklotrasa směrem k závodišti, … - viz výkres č. 2.3, kap. d.02.5. 
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 naučné stezky Lysá nad Labem – Čelákovice a naučná stezka Krajinou Rudolfa II. 

zařadit do sítí cyklistických tras - viz výkres č. 2.3, kap. d.02.5. 

 Technická infrastruktura 
 rozšíření systémů odkanalizování sídel – viz výkres č. 2.5; kap.c, d.03.2. 

 návrh komplexní plynofikace a možnost vytápění zemním plynem – viz výkres č. 

2.7; kap.c, d.03.4. 

 Občanské vybavení –splnění požadavků viz kap.c. 

 Veřejná prostranství –splnění požadavků viz kap.c. 

 Územní plán navrhuje plochy veřejných prostranství v detailu příslušejícím 

měřítku zpracování – viz výkres č. 2.1 

 Požadavek na specifikaci chybějících ploch pro chodníky je nad rámec 

podrobnosti řešení územního plánu v měř. 1:5.000; 
 

f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

 kulturní hodnoty území 
 jevy charakteru kulturních limitů (rozsah městské památkové zóny a charakter 

jejích jednotlivých částí, specifikace jednotlivých zapsaných kulturních památek 

včetně půdorysu sídla Byšičky, pozůstatků barokní krajiny, …apod.) nemohou být 

součástí výrokové části územního plánu (jejich vyhlášení nebo zrušení se děje 

nezávisle na územním plánu) – jsou zařazeny v Odůvodnění – kap. O.c.03, výkres 

O.1. Jedná se o informace, které jsou odůvodněně zahrnuty do územně 

analytických podkladů s pravidelnou aktualizací garantovanou poskytovatelem 

údajů. 

 Historický vývoj města byl popsán v analytické části doplňujících průzkumů a 

rozborů. 

 Konkrétní návrh využití objektů kulturních památek (zámek, vila cukrovaru, …) 

přesahuje svou podrobností úroveň řešení územního plánu; 

 Požadavek na stanovení regulativů hmotového řešení a materiálové skladby 

objektů přesahuje svou podrobností úroveň řešení územního plánu; 

 stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení – viz kap. c.06 

 přírodní i stavební dominanty (včetně jejich průhledových os) jako identifikační 

prvky – viz kap. d.02 Rozbor hodnot v území  v elaborátu Doplňující proůzkum a 

rozbor;  

 přírodní hodnoty území 
 zásady ochrany všech složek životního prostředí, včetně územního systému 

ekologické stability – viz kap. e, O.e.02, O.e.03. 

 ochrana půdního fondu  - viz kap. O.g 

 opatření zamezující vodní a větrné erozi – viz kap. e.04, O.e.06 

 doplnění zpevněných komunikací a polních cest doprovodnou stromovou zelení – 

viz kap. O.e.04,  O.e.05; 
 

g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 

 specifikace pozemků  dotčených veřejně prospěšnými stavbami nebo asanačními 

opatřeními – viz výkres č.3, kap. g; 

 objekty a plochy dotčené asanačními opatřeními – viz výkres č. 3, kap. g.03; 

 Požadavek na zahrnutí pěší cestní sítě, cyklostezek, místních obslužných nebo 

účelových komunikací do veřejně prospěšných staveb přesahuje rámec podrobnosti 

zpracování a závaznosti územního plánu. 
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h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky 

na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany 

ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a 

jinými rizikovými přírodními jevy), 

 civilní ochrana, požární ochrana, obrana státu – viz kap. O.h – zpracovaná podle 

podkladů předaných pořizovatelem 

 ochrana nerostného bohatství – viz výkres O.1, kap. e.06, O.e.08. 

 záplavová území – viz výkres O.1, kap. e.05, O.e.07. 

 ochrana zdraví obyvatel, hygiena prostředí – hygienická ochranná pásma – viz výkres 

O.1, kap. O.c.03 

 ochrana archeologických památek – viz kap. O.c.03, kap. f 

 nakládání s odpady – viz kap. d-03.8, O.d.03.7 
 

i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 

 doprava v klidu – viz kap. d.02.7, O.d.02.7. 

 chatové lokality – viz kap. c, f, O.c.01 
 

j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu 

a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 

 vymezení koridorů konvenční dopravy – viz výkres č. 2.3, kap. d.02. 

 vymezení koridorů kombinované dopravy – viz výkres č. 2.3, kap. d.02. 

 vymezení koridorů vodní dopravy – viz výkres č. 2.3, kap. d.02. 
 

k) požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn 

jejich využití územní studií 

 na základě dohody s pořizovatelem jsou plochy pro prověření územní studií vymezeny 

– viz výkres č.1, kap. c.03 
 

l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro 

rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 

 plochy, ve kterých budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití 

stanoveny platným regulačním plánem – viz výkres č.1, kap. c.04. Vzhledem k tomu, 

že uvedené regulační plány jsou vypracované a platné, územní plán neobsahuje jejich 

zadání. 
 

m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud 

dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na 

zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil 

významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 

 vyhodnocení vlivu koncepce ÚP na životní prostředí – SEA – tvořilo samostatnou 

přílohu – separát dokumentace k fázi konceptu územního plánu.   

 Vyhodnocení vlivu koncepce ÚP na udržitelný rozvoj území – viz kap. O.f 
 

n) případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování 

variant 

 koncept ÚP Lysá nad Labem od variantního řešení přístupové komunikace k areálu 

ZZN, resp. k areálu Kovony a ARS Altmann po dohodě s pořizovatelem upustil (viz 

výkres č. 2.1, kap.c).  

 pozn.: ve fázi konceptu ÚP prověřované variantní řešení křižovatky stávajících tras 

silnic II/272 a II/331 - ulic Československé armády a Poděbradovy bylo po 

vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek k projednání konceptu ÚP 

vypuštěno. 
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I.b.02  Vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu ÚP   
Pozn.: v této kapitole uvedené odkazy se vztahují k textové části návrhu ÚP (06.2012) 

Pokyny na zpracování návrhu územního plánu Lysá nad Labem podle §49 zák.č.183/2006 Sb. 

(Stavební zákon) v platném znění byly vypracovány pořizovatelem (Městský úřad Lysá nad 

Labem, stavební úřad jako úřad územního plánování) ve spolupráci s určeným zastupitelem, 

panem Mgr. Jiřím Havelkou, na základě výsledku projednání konceptu územního plánu 

LYSÁ NAD LABEM dne 31.8.2011 a vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, 

připomínek veřejnosti a námitek vlastníků pozemků a staveb. 

Pokyny vyplývající z vyhodnocení námitek a připomínek od občanů (schváleno ZM): 

1. Zúžit kresbu NRB mezi lokalitami 36 a 39 (kresba zasahuje do již navržené komunikace) 

– viz výkres č. 2.1; O.1; 

2. Vypustit rezervu pro okružní křižovatku na Husově náměstí – viz výkres č. 2.1; O.1; 

3. Vypustit plochu OK.2 -  ponechat jako nezastavitelnou – viz výkres č. 2.1; O.1; 

4. Plochu vedle P32 vpravo, zahrnutou do SC,  vyjmout a zahrnout do BI – viz výkres č. 

2.1; O.1; 

5. Lokalita SM1- k závodišti – lokalitu rozšířit k silnici, OP a dráze a vše zahrnout do SM – 

viz výkres č. 2.1; O.1; 

6. Dvorce – části pozemků PK č. 1973/8, 1973/10 a 1973/11 (severně od obchvatu) zarovnat 

a zahrnout do BV – viz výkres č. 2.1; O.1; 

7. Dvorce – jih – části pozemků PK č.2026/1, 2026/2, 2026/3 – zahrnout do BV – viz výkres 

č. 2.1; O.1; 

8. Areál bývalého cukrovaru zahrnout do plochy VD – současné využití (sklad a překladiště 

automobilů) neodpovídá charakteru drobné výroby (VD - drobná výroba a výrobní 

služby) – pro plochu je proto formulován specifický regulativ VD.1 platný pouze pro areál 

nyní využívaný firmou ARS Altman s.r.o.  

9. Plochy 4a, P4b a P4c ponechat jako zahrádkářskou kolonii – plocha P4c je dle Pokynů 

ponechána jako zahrádkářská kolonie; využití ploch 4a a P4b v současné době zčásti není 

zahrádkářskou kolonií (bývalý židovský hřbitov, …) a zčásti je jejich využití určeno 

závazným podkladem – regulačním plánem Hrabanov. Požadovaná změna by vyvolala 

proces změny regulačního plánu. 

10. Plochu P19 vypustit a zahrnout do PV1 – viz výkres č. 2.1; O.1; 

11. Vypustit celou „Novou Litol“ – plochy 55, 56, 58a, 58b, 59a, 59b, 59c, 60a, 60b, 61a, 

61b, 62a, 62b, 63, 64a, 64b, 64c, 65a, 65b, 65c, 66 – viz výkres č. 2.1; O.1; 

12. Ponechat propojení přes bývalý cukrovar na Mírovou ul., dále ponechat sídelní zeleň 61b, 

58b a 25b podél komunikace 153 a komunikaci 154 kolem plocha 30, dále podél Kovony 

k dráze – viz výkres č. 2.1; O.1; 

13. Zokruhovat komunikaci v SM (viladomy PMS) – viz výkres č. 2.1; O.1; 

14. Park u Pennymarketu v SC zahrnout do PZ – viz výkres č. 2.1; O.1; 

15. Vypustit plochu P13 a zahrnout ji do SC – viz výkres č. 2.1; O.1; 

16. Plochu 103 – parkoviště zahrnout do ploch veřejného prostranství (např. PV2 – doprava v 

klidu) - plochy veřejných prostranství jsou přednostně určeny pro pohyb a relaxaci pěších 

- jen výjimečně v centrech měst se umožňuje kombinace s dopravou v klidu – PV.1); 

plocha mezi páteřovou komunikací a železnicí nesplňuje hygienické předpoklady 

relaxačních ploch. Plocha je proto zahrnuta  do ploch pro silniční dopravu s určením 

využití pro parkoviště. 

17. St.p.č. 1537 (budova bez če/čp) – vymezit pro využití výroba specifická – výroba energie 

– vodní elektrárna – viz výkres č. 2.1; O.1; 
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18. Zakreslit přečerpávací stanici kanalizace u Borku – viz výkres č. 2.5; 

19. Řehačka -  vypustit žluté plochy mimo zastavěné území, kromě plochy 43 – viz výkres č. 

2.1; O.1; 

20. Část pozemku naproti Velazu zarovnat a zahrnout do BI (až po vedení VN) – viz výkres 

č. 2.1; O.1; 

21. Plocha P31 – ½ ponechat v OK1 a ½ zahrnout do OV – viz výkres č. 2.1; O.1; 

22. Pozemek p.č. 2587 (Hrabanov) – zahrnout celý do BI (nutná změna RP) - využití 

sledovaného pozemku je určeno závazným podkladem – regulačním plánem Hrabanov. 

Požadovaná změna by vyvolala proces změny regulačního plánu. 

23. Zachovat průchodnost Zemské stezky a zakreslit jako cyklotrasu – viz výkres č. 2.1; O.1; 

24. Zakreslit cyklotrasu z Kačína podél železniční trati do Dvorců – viz výkres č. 2.1; O.1; 

25. Zakreslit cyklostezku v Poděbradově ulici – viz výkres č. 2.1; O.1; 

26. Vypustit plavební komoru a přístav – viz výkres č. 2.1; O.1; 

27. Vypustit vlečku do přístavu – viz výkres č. 2.1; O.1; 

Pokyny vyplývající z vyhodnocení stanovisek  DOSS 

28. Zakreslit Městskou památkovou zónu a nemovité kulturní památky ke dni 2. 9. 2011 - viz 

výkres č. O.1; 

29. V textové části návrhu doplnit OP vodovodních řadů a kanalizačních stok ve smyslu § 23 

zákona č. 274/2001 Sb. – viz kap. O.c.03; 

30. Doplnit v grafické části zakreslení OP ČOV – OP ČOV nebylo vyhlášeno – není 

k dispozici; 

31. Na území MPZ (doplnit do regulativů) je nepřípustné umísťování solárních článků na 

střechách domů – viz kap. f.03, regulativ SC; 

32. BI. 1  –  doplnit: „KZ bude stanovován v souladu s obvyklým způsobem zastavěnosti 

parcel a prostorového uspořádání zástavby obdobného charakteru v MPZ“ BV – plochy 

46, 47 – není žádoucí umísťování fotovoltaických článků na střechách domů - viz kap. 

f.03, regulativ BI.1; 

33. BV (Poděbradova ul.) – zahrnout do plochy SV – viz výkres č. 2.1; O.1; 

34. OK – ubytovací zařízení typu Formule 1 – ujasnit charakteristiku, o co se jedná – 

formulace byla upravena ve smyslu krátkodobé ubytování – viz kap. f.02; 

35. Koeficient zeleně (KZ) – vždy jen jeden a rozlišit stávající a rozvojové plochy. U 

stávajících ploch převzít KZ se stávajícího územního plánu a u nových, rozvojových 

ploch převzít spodní hranici dle konceptu. -  viz kap. f.03;  

36. Dořešit stávající síť cyklostezek tak, aby bylo zajištěno propojení všech částí města včetně 

dostatečné prostupnosti krajiny - viz výkres č. 2.3; 

37. Plochy zeleně zařadit do: 

PZ: Sídliště sever, ul. Škrétova, plocha na křižovatce Dvořákova a Kpt.Jaroše, U Křížku, 

Na Zemské stezce, Družstevní – viz výkres č. 2.1; O.1; 

PV: Na Písku, Zámecká, Havlíčkovo náměstí, Dobrovského sady, Byšičky, školní 

náměstí, u kaple ve Dvorcích a u školy Komenského (pouze do textu), Mladá, U Braňky – 

viz výkres č. 2.1; O.1; 

38. Vypustit koridor - trasu VVN (není v ZÚR) – viz výkres č. 2.6; 

39. Do textové části doplnit: Při budování nových komunikací a revitalizaci stávajících bude 

zohledněno využití zeleně při dodržení šířkových poměrů. – viz kap. c.01; d.02; 

40. Vyjmout u všech ploch v regulativech možnost výstavby kompozičních dominant 

v rozsahu 5% a stanovit výšku objektů – viz kap.f.03; 

41. Do textové části uvést, že s ohledem na ochranu krajinného rázu nejsou v řešeném území 

přípustné stavby větrných elektráren (VTE) – viz kap.f.01; 

42. Do textové části uvést, že nebudou povolovány žádné samostatné sloupové nosiče GSM. – 

viz kap.f.01; 
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43. BI a BI.2 – do regulativů místo podlažnosti uvést výšku 9 m – údaj je do regulativu 

doplněn; podlažnost (max. 2 nadzemní podlaží) je ponechána, aby nebylo možné 

uvedenou výšku chápat jako možnost realizovat 3 podlaží s nízkou střechou; 

44. Lokalita 6a (OV) –  do regulativů místo podlažnosti  uvést výšku 11 m a to, že stavby 

budou posuzovány z hlediska ochrany krajinného rázu - viz kap.f.03; 

45. OK, OK.1 – do regulativů uvést výšku 10 m - viz kap.f.03; 

46. VZ.1 (zámecké zahradnictví) – uvést nový index a výšku snížit na 5 m – údaje o výšce 

zástavby jsou zpřesněny - viz kap.f.03; 

47. Plochy 7, 8 a 52 (OK) v přípustném využití doplnit: sklady pouze související s využitím 

hlavní budovy - viz kap.f.03; 

48. Plocha 37 (OS) – kynologické cvičiště – oindexovat s upřesněním regulativů: 

z přípustného využití vypustit stravovací a ubytovací zařízení, služební byt, zastavěné 

plochy max. 300m2 - viz kap.f.03; regulativ OS.3; 

49. Staveniště/konírny plocha OS – oindexovat a uvést v regulativech, že se jedná o nekryté 

prostory určené k výcviku koní - - viz kap.f.03; regulativ OS.2; 

50. V lokalitě VKP Za Zámkem – doplnit v mapové části index o – ochranná zóna (u části 

chybí) – viz výkres č. 2.1; O.1; 

51. Do mapové části zakreslit areál smuteční síně včetně parkoviště (OV) – viz výkres č. 2.1; 

O.1; 

52. Do textové části uvést: oddělit hřiště v Jedličkově ulici od sídliště (BH) pásem zeleně – 

využití plochy je podmíněno realizací izolační a doprovodné zeleně – viz kap.f.03; 

53. Do textové části uvést: oddělit průmyslovou zónu Prefy (VT) od (OK a OS) Jedličkova 

pásem zeleně – využití plochy je podmíněno realizací izolační a doprovodné zeleně – viz 

kap.f.03; 

54. Lokalita DS.1 -  Okrouhlík uvést výšku 9m a to, že stavby budou posuzovány z hlediska 

ochrany krajinného rázu - viz kap.f.03; 

55. V mapových podkladech dokreslit část naučné stezky Lysá – Čelákovice (v úseku Vinička 

chybí) – nad dvoreckou křižovatkou  – viz výkres č. 2.3; 

56. Východně od chatové osady Řehačka vyznačit v ploše kód NP - luční porosty (kód chybí) 

– viz výkres č. 2.1; O.1; 

57. SEA – A.3.5 – doplnit podtržené a odstranit přeškrtnuté – elaborát SEA se zpracovává 

pouze ve fázi konceptu. Uvedené podněty jsou zapracovány do textové části;  

Pokyny vyplývající z vyhodnocení stavebního úřadu  

58. Zakreslit místní komunikaci k vodárně a napojit ji přes pozemky Hanka Mochov s.r.o. na 

krajskou komunikaci č.II/ 332 na Milovice – viz výkres č. 2.1; O.1; 

59. Obarvit plochu v Poděbradově ulici vpravo vedle domu č.p. 134 – není to komunikace – 

viz výkres č. 2.1; O.1; 

60. Vypustit z výkresu navrženou kulturní památka ponechat pouze zapsané v seznamu 

kulturních památek - – viz výkres č. O.1; 

61. V textové části v kapitole O.e.03.3 opravit názvy ÚSESů  podle  aktuálního stavu – viz 

kap. O.e.03; 

62. Zaktualizovat průběhy nadregionálních a regionálních ÚSESů (podle ZÚR) – viz výkres 

č. 2.1; 2.2; O.1; 

63. Str. 105 – Plocha P68 Za Hřbitovem – jedná se o „překlep“ - text je upraven; 

64. Lokalita č. 53 – str. 179  Od.  Opravit z 53/SM na 53/BI – opraveno; 

65. Doplnit do tabulkové části Od. Lokality č. 21a, 21b, 21c – viz tabulková část kap. O.g; 

66. Strana 180 Od. – 81/VV a 82/VV - přejmenovat (podle Minisu) 81/W a 82/W – viz 

tabulková část kap. O.g; 

67. Doplnit do regulativů PV a PZ možnost stavby dětských hřišť (mobiliář) – viz kap. f.03; 
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I.b.03  Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu ÚP 
k veřejnému projednání   

Pozn.: v této kapitole uvedené odkazy se vztahují k textové části úpravy návrhu ÚP k veřejnému projednání 

(02.2013) 

Pokyny na zpracování úpravy návrhu územního plánu Lysá nad Labem byly předmětem 

pracovního jednání dne 14.11.2012. Předané pokyny byly do úpravy návrhu územního plánu 

zapracovány následující formou: 

 v textové části ÚP Lysá nad Labem byly provedeny korekce a zpřesnění formulací podle 

předaného soupisu a vyznačení textu. Textová část byla následně upravena v souladu 

s přechodovými opatřeními vydanými MMR ČR k novele stavebního zákona ve znění 

zákona č. 350/2012 Sb. platné od 01.01.2013. 

 Na základě stanovisek dotčených orgánů ke společnému jednání o návrhu územního plánu 

Lysá nad Labem byly provedeny následující úpravy: 

▫ Krajská hygienická stanice: podmínka pro využití lokality P72 (K závodišti) – 

prokázat v dalších stupních projektové dokumentace, že v chráněných prostorech 

budou splněny limity hluku a vibrací dle nařízení vlády č.272/2011 Sb. – byla 

zapracována do kap. f.01 (regulativ SM.1) a do kap. c.01.2 (přestavbová plocha 

P.VI); 

▫ Ministerstvo dopravy ČR: soulad s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací pro lokality 36, P34, P35 a 

P72 – viz kap. c.01.2 (rozvojová plocha 36, přestavbové plochy P.VIII a P.VI); 

▫ Město Lysá nad Labem, OŽP – na základě vyhodnocení pořizovatele ÚP po 

dohodovém jednání: 

- plocha lokality 43 (Řehačka) byla převedna z plochy RI (individuální rekreace) do 

plochy OS (sport) – v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města – viz výkres 

č.2.1, O.1; 

- byl opraven přepis kódů LBC 4 a LBC 5 – viz kap. e.02, O.e3.03.3; 

- zpřesnění definice pojmu „proluka“ – viz kap. f.02;  

- doplnění nově registrovaného VKP Červený Hrádek II. – viz kap. O.e3.02.4; a 

výkres č.2.1, O.1 

- doplnění regulativu NS.pz o index „o“ v ploše VKP Červený Hrádek se jeví jako 

bezpředmětné vzhledem k jeho významu (o – ochranná zóna – vyjadřuje např. 

izolační prostor mezi obytnými a intenzivně zemědělsky využívanými plochami – 

viz kap. f.04, regulativ NS.x…). Zájmy ochrany přírody a ekologicky cenných 

území vyjadřuje index „p“; 

- plocha dětského hřiště na konci ul. Sojovické je převedena z plochy BI (bydlení 

individuální) do plochy PV (veřejná prostranství) – viz výkres č.2.1, O.1; 

- plocha PZ (veřejné prostranství s převahou ozelenění) v lokalitě Hrabanov bude 

nadále vymezena v souladu s platným regulačním plánem – viz výkres č.2.1, O.1; 

▫ KÚSK – koordinované stanovisko – na základě vyhodnocení pořizovatele ÚP po 

dohodovém jednání s OKPP je zapracováno: 

- doplnění stavební a kulturní dominanty kostela sv. Jana Křtitele – viz kap.c, 

O.c.01.2; 

- požadavek na úpravu plochy bývalého židovského hřbitova v pietním charakteru – 

viz kap. d.04; 

- zpřesnění regulativu plochy zámeckého parku PZ.1 (prostorové uspořádání) – viz 

kap. f.04; 

- zpřesnění regulativu plochy smíšeného využití centra města SC (prostorové 

uspořádání) – viz kap. f.04; 
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- zpřesnění regulativu plochy smíšeného využití venkovského typu – se zvýšenými 

nároky památkové ochrany SV.2 (prostorové uspořádání) – viz kap. f.04; 

- úprava znění komentáře k soupisu nemovitých kulturních památek – viz kap. 

O.e1.03; 

 

I.b.04  Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu ÚP k vydání   
Pozn.: v této kapitole uvedené odkazy se vztahují k textové části úpravy návrhu ÚP k vydání (04.2014) 

Úprava k vydání územního plánu Lysá nad Labem vychází z rozhodnutí Zastupitelstva města 

ohledně zapracování podnětů z připomínek a námitek uplatněných při veřejném projednání. 

Předané požadavky byly do úpravy územního plánu zapracovány následující formou: 

 Dle tabulky vyhodnocení námitek: 

1. požadavek na úpravu využití plochy poz.p.č. 2078/4, k.ú. Lysá nL: namísto původně 

navrhované plochy pro solární elektrárnu (VE.s) je požadováno využití na plochu pro 

sport (OS) s ohledem na záměr rozšíření jezdeckého areálu a jeho zázemí; 

 úprava byla provedena v gafických přílohách (zejména výkresy č.2.1 a O.1) a 

v křížově vyhledaných odkazech textové části (zejména kap. c,  f ); 

3. požadavky SŽDC: 

b) … na vypuštění zmínky, že optimalizační zásahy při úpravách stávajících tratí 

nepřesáhnou hranice stávajících drážních pozemků – viz kap. d.02.2,  II.2.02.2 ; 

c) … u položky VPS D102 upravit název stavby na „Optimalizace trati Lysá nL – 

Praha-Vysočany včetně úpravy zaústění do západního zhlaví žst. Lysá nL“- viz 

kap. g.01; 

d) … u položky VPS D102 doplnit seznam pozemků VPS s uplatněním předkupního 

práva: podle aktuálního metodického výkladu MMR ČR je třeba uplatnění 

předkupního práva omezit výlučně na záměry u nichž je výkup včetně zajištění 

finančních prostředků připraven. V opačném případě vzniká riziko marného 

uplynutí lhůty po nabídce výkupu a tím zmaření výkupu jako takového. Vzhledem 

k uvedeným skutečnostem bylo od uplatnění předkupního práva v rámci územního 

plánu Lysá nad Labem upuštěno. 

e) … s ohledem na přípravu stavby „Optimalizace tratě Kolín – Všetaty – Děčín“ 

doplnit seznam pozemků VPS s uplatněním předkupního práva: do grafické i 

textové části byla pro uvedný záměr doplněna položka pod označením D103 (viz 

výkres č.3, kap. g.01); k požadavku na doplnění seznamu pozemků – viz 

vysvětlení v předcházejícím odstavci. 

4.  požadavek na respektování pozemku st.p.č.571, k.ú. Lysá nL (čerpací stanice LPG) 

při vymezení koridoru pro obchvat silnice č. II/331:  

a) úprava vymezení koridoru je provedena v grafických přílohách – viz výkresy č. 

2.1, 2.3, O.1, O.3 … a v textové části – zejména viz kap. I.d a III; 

b) úprava využití plochy pro: DS.2 - dopravní vybavenost specifickou – čerpací 

stanice LPG … a její vymezení – viz výkresy č. 2.1, O.1, kap. f.04; 

8.  požadavek na úpravu využití pozemků p.č. 514/6, 514/7, st.p.č.1315, k.ú. Lysá nL  - 

pozemky jsou zařazeny do plochy BI - bydlení individuální v rodinných domech – 

městské … viz výkresy č. 2.1, O.1; 

9. / 10. / 11.  požadavek na úpravu využití pozemků p.č. 511/1, 511/28, st.p.č. 1905 – 

pozemky jsou zařazeny do plochy ZS.1 - sídelní zeleň individuální – nezastavitelné 

zahrady … viz výkresy č. 2.1, O.1; 
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12.  požadavek na úpravu využití pozemku p.č. 678/1, k.ú. Lysá nL – pozemek je zařazen 

do plochy RZ - individuální rekreace – zahrádkové osady … viz výkresy č. 2.1, O.1; 

18.  požadavek na úpravu využití pozemků p.č. 823/15, k.ú. Lysá nL – pozemek je zařazen 

do plochy SM - smíšené využití území městského typu … viz výkresy č. 2.1, O.1; 

21.  požadavek na úpravu specifikace využití st.p.č. 1538, k.ú. Lysá nL  

a) spektrum využití pozemku v ploše VE.v - výroba specifická – výroba energie – 

vodní elektrárna … bylo rozšířeno o služební byty – viz kap. f.04; 

c) úprava vymezení Regionálního biocentra 349 (Niva Labe u Semic a Ostré) mimo 

plochu VE.v – viz výkresy č. 2.1, 2.2, O.1; 

37.  požadavek na úpravu využití pozemků p.č. 221/12, 1702, 1701/1, 1701/2, 1701/3, 

221/11, 3292, k.ú. Lysá nL – pozemky jsou zařazeny do plochy SM - smíšené využití 

území městského typu … viz výkresy č. 2.1, O.1; 

Ostatním námitkám nebylo podle rozhodnutí Zastupitelstva města vyhověno   

 

 Dle tabulky vyhodnocení připomínek: 

1.  požadavek na zahrnutí pozemku p.č. 2467/2, k.ú. Lysá nL k rozvojové ploše P42; 

pozemek je zahrnut do zastavitelné plochy lokality Za Zámkem – viz výkresy č. 2.1, 

O.1; 

2.  požadavek na úpravu využití pozemku p.č. 612/39, k.ú. Lysá nL z plochy OS (sport, 

tělovýchova) na plochu BI - bydlení individuální v rodinných domech – městské … 

viz výkresy č. 2.1, O.1; 

3.  požadavek na zahrnutí části pozemku p.č. 2113, k.ú. Lysá nL (mimo bezpečnostní 

pásmo VTL plynovodu) k rozvojové ploše P72 – viz výkresy č. 2.1, O.1; 

Ostatním připomínkám nebylo podle rozhodnutí Zastupitelstva města vyhověno   

 

Dalším podnětem pro úpravu územního plánu Lysá nad Labem k vydání je novela stavebního 

zákona ve znění zák.č. 350/12012 Sb. a novela vyhlášky o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění 

vyhl.č. 458/2012 Sb. Novelami legislativního prostředí jsou vyvolány úpravy zvláště ve 

struktuře textové části – viz obsah výrokové části a části odůvodnění. 

 

 

 

I.c VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 
NEŘEŠENÝCH V ZÚR SK  A ODŮVODNĚNÍ POTŘEBY 
JEJICH VYMEZENÍ  

V rámci územního plánu Lysá nad Labem je evidován následující záměr nadmístního 

významu, který není řešen v nadřazené dokumentaci ZÚR SK: 

 vodovodní přivaděč s posilovací čerpací stanicí jako součást projektovaného skupinového 

vodovodu Přerov nad Labem – Semice – Starý Vestec – Bříství. 

Odůvodnění: záměr je zapracován na základě již probíhající projektové přípravy a je 

předpokladem pro zkvalitnění systému zásobování města pitnou vodou (viz též kap. 

II.2.03.1). 
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I.d VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NA 
PŮDNÍ FOND  

I.d.01   Struktura půdního fondu 

Dle podkladů katastrálního úřadu je celková rozloha řešeného území  3346,5893 ha, z toho 

zemědělská půda činí 1962,3772 ha (58,6 %), lesní pozemky 795,0107 ha (23,8 %), vodní 

plochy 87,2813 ha (2,6 %).  Podkladem jsou ÚHDP k.ú. Litol a k.ú. Lysá nad Labem k 

06.04.2014.  

 
                                     
    druh                    
 pozemku 

katastrální území 
výměra (ha) celkem 

výměra (ha) 
Litol Lysá nad Labem 

orná půda 140,6055 1506,3738 1646,9793 

zahrada 24,8468 93,9881 118,8349 

ovocný sad 0,7556 40,4764 41,2320 

TTP 14,0920 141,2390 155,3310 

ZPF 180,2999 1782,0773 1962,3772 

lesní poz. 9,3238 785,6869 795,0107 

vodní plocha 29,5940 57,6873 87,2813 

zast.pl.a nádv. 19,8426 85,9033 105,7459 

ostatní plocha 53,2715 342,9027 396,1742 

celkem 292,3318 3054,2575 3346,5893 

 

I.d.02   Zemědělský půdní fond 
 

I.d.02.1   Přírodní podmínky pro zemědělskou výrobu 
Klimatické podmínky 

Řešené území spadá do klimatické regionu KR 2 (1. místo kódu BPEJ), který je 

charakterizován jako teplý, mírně suchý;  průměrná roční teplota činí 8-9 °C, průměrný roční 

úhrn srážek 500-600 mm.   

 

Půdní podmínky 

Rozvojové záměry se dotýkají níže uvedených hlavních půdních jednotek (HPJ), což je 

účelové seskupení půdních forem příbuzných ekonomickými vlastnostmi (v kódu BPEJ se 

jedná o 2. a 3. číslo). 

 

Skupina půd převážně černozemního charakteru  

HPJ 04 černozemě arenické na píscích nebo na mělkých spraších (maximální překryv do 

30 cm) uložených na píscích a štěrkopíscích, zrnitostně lehké, bezskeletovité, silně 

propustné půdy s výsušným režimem (BPEJ 2.04.01)  

Skupina rendzin (pelozemí):  

HPJ 19 pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slínovcích 

nebo vápnitých svahových hlínách, středně těžké až těžké, slabě až středně 

skeletovité, s dobrým vláhovým režimem až krátkodobě převlhčené (BPEJ 

2.19.11)  

Skupina půd na píscích a štěrkopíscích (arenické půdy):   

HPJ 21 půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i 

fluvizemě na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech (BPEJ 2.21.10, 

2.21.12) 
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HPJ 22 půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek 

nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející 

(BPEJ 2.22.12) 

Skupina půd nivních poloh (fluvizemí): 

HPJ 55 fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny 

arenické na lehkých nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, 

výsušné  (BPEJ 2.55.00) 

HPJ 56 fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě 

modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až 

středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé (BPEJ 2.56.00) 

Skupina lužních půd (černic):  

HPJ 60 černice modální i černice karbonátové a černice arenické na nivních uloženinách, 

spraši i sprašových hlínách, středně těžké, bez skeletu, příznivé vláhové podmínky 

až mírně vlhčí (BPEJ 2.60.00) 

Skupina hydromorfních půd:  

HPJ 65 gleje akvické, histické, modální zrašelinělé, organozemě glejové na nivních 

uloženinách, svahovinách, horninách limnického terciéru i flyše, lehké až velmi 

těžké s vyšším obsahem organických látek, vlhčí než HPJ 64 (BPEJ 2.65.01) 

 

Nejvíce jsou záměrem dotčeny  půdy na píscích a štěrkopíscích (2.21.10, 2.21.12), fluvizemě 

arenické (2.55.00) a fluvizemě na nivních uloženinách (BPEJ 2.56.00).  Ostatní půdní typy 

jsou dotčeny jen okrajově. 

 

Terénní poměry, skeletovitost a hloubka 

V kódu BPEJ jsou vyjádřeny posledním dvojčíslím. Rovina a mírný svah (4.číslice kódu 

tzn.0;1)  a hluboký až středně hluboký půdní profil a žádná až slabá  skeletovitost (5. číslice 

kódu tzn 0; 1; 2) jsou vhodné pro zemědělskou výrobu (mimo intravilán). 

 

Podmínky pro zemědělství 

Lysecko je především úrodnou zemědělskou oblastí, zaměřenou na pěstování zeleniny, 

obilovin a raných brambor. Jsou zde též zahradnictví a školky dřevin.  

Území je intenzivně zemědělsky obhospodařováno, zemědělská půda činí 59 % z celkové 

výměry obou katastrů. Dominantní zastoupení v území má orná půda o výměře 1646,9793 ha, 

zornění činí 84 %. V území jsou rozsáhlé závlahové soustavy, místy i soustavy drenážního 

odvodnění. Orná půda je ohrožena větrnou erozí. 

Zahrady se ve volné krajině většinou nevyskytují, převažují hlavně v okrajových městských 

částí u rodinných domů. Velký podíl mají i zahrádkářské a chatové kolonie. V řešeném území 

je 118,8349 ha zahrad, tj. 6,1 % z celkové výměry obou katastrů.  

Zbytky ovocných sadů jsou rozptýleny po obvodu sídel  i v krajině. Celková výměra činí 

41,2320 ha, tj. 2,1 % z celkové výměry obou katastrů. 

Trvalé travní porosty (louky a pastviny) se vyskytují zejména v nivních polohách toků, 

většinou jsou součástí chráněných území, významných krajinných prvků (ze zákona i 

registrovaných), ochranných pásem vodních zdrojů. Celkem je v území 155,3310 ha trvalých 

travních porostů, tj. 7,9 % z celkové výměry obou katastrů.   
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I.d.02.2  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na ZPF 
V návrhu ÚP města Lysá nad Labem byly prověřeny a zapracovány veškeré požadavky 

vyplývající z předchozích plánovacích dokumentací, resp. ze schváleného územního plánu a 

změn k tomuto plánu. Jedná se o dosud nerealizované záměry, ty nejsou předmětem 

hodnocení, neboť vyhodnoceny byly již v předchozích dokumentacích.  

Požadavky na nové rozvojové plochy ze strany města a dalších žadatelů jsou upraveny dle 

Pokynů k dopracování návrhu. Oproti konceptu dochází k výrazné redukci rozvojových 

lokalit: 

Z porovnání Koncept / Návrh vyplývá: 
 vypuštěné lokality: 

55/PZ, 56/OS, 58a/BI, 59a/BI, 59b/SM, 59c/ZO, 60a/SC, 60b/PV, 61a/BH, 62a/OV, 62b/OS, 63/PZ, 

64a/BH, 64b/PV, 64c/SC, 65a/BH, 65b/BI, 65c/SM, 66/ZO, 67a/OK.2, P68/BH, 181/DV, 182/DV  

 rozšířené lokality: 

6b/ZO, 46/BV, 81/VV 

 zmenšené lokality: 

67b/ZO, 67d/OD, 152b/DS 

 doplněné nové lokality: 

47b/BV,  51c/BI, 51d/BI,  67e/DZ, 71/DS.1, P72/SM.1 

 

Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející  do ZPF, údaje 

o druhu, (kultuře) dotčené půdy: 

V rámci návrhového období je celkem dotčeno 54,6750 ha zemědělské půdy, t.j. 2,8 %  

z celkové zemědělské půdy v obou katastrech (oproti konceptu ÚP došlo ke zmenšení rozsahu 

záborů z původních 116,7281 ha o 62,0531, tj. o více než polovinu).  Z toho v zastavěném 

území je dotčeno 4,2349 ha (7,7 %) a v zastavitelném území 50,4401 ha (92,3 %). Z celkové 

plochy rozvojových lokalit v  činí zemědělská půda 86,6 %, zbývající část tvoří ostatní 

nezemědělské plochy.  

 
katastrální území celkový 

rozsah (ha) 
nezemědělská+ 

lesní 
(ha) 

zemědělská půda (ha) 

celkem zastavěné území zastavitelné 
území 

Lysá nad Labem 56,1565 6,3396 49,3769 4,2141 45,1628 

Litol 6,9549 1,6568 5,2981 0,0208 5,2773 

celkem 63,1114 7,9964 54,6750 4,2349 50,4401 

 

Rozvojové plochy, které se dotýkají ZPF, tvoří pozemky převážně  v kultuře orná (78,4%), 

méně zahrada (3,1 %),  ovocný sad (7,1 %), TTP (11,4 %).  

Rozdíly jsou v zastavěném a zastavitelném území. V zastavěném území je poměr zahrad a 

ovocných sadů větší než poměr orné půdy.  V zastavitelném území převažuje orná půda.  

 
 

Zastavěné území 

lokalita výměra 
celkem 

m2 

ostatní 
nezem. 

m2 

ZPF -  kultura (m2) 

ZPF 
 

orná 
 

zahrada 
 

ovoc.sad 
 

TTP 
 

Lysá n.L. 63204 21063 42141 11142 11053 19900 46 

Litol 9533 9325 208 0 208 0 0 

celkem 72737 30388 42349 11142 
26,3 % 

11261 
26,6 %  

19900 
47,0 % 

46 
0,1 % 
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Zastavitelné území 

lokalita výměra 
celkem 

m2 

ostatní 
nezem. 
+ lesní 

m2 

ZPF -  kultura (m2) 

ZPF 
 

orná 
 

zahrada 
 

ovoc.sad 
 

TTP 
 

Lysá n.L. 498361 42333 451628 365532 4638 19037 62421 

Litol 60016 7243 52773 51738 1019 0 16 

celkem 558377 49576 504401 417270 
82,7 % 

5657 
1,1 % 

19037 
3,8 % 

62437 
12,4 % 

 
 

ÚP Lysá nad Labem 
zastavěné + zastavitelné území 

lokalita výměra 
celkem 

m2 

ostatní 
nezem. 

m2 

ZPF -  kultura (m2) 

ZPF 
 

orná 
 

zahrada 
 

ovoc.sad 
 

TTP 
 

Lysá n.L. 561565 63396 493769 376674 15691 38937 62467 

Litol 69549 16568 52981 51738 1227 0 16 

celkem 631114 79964 546750 428412 
78,4 % 

16918 
3,1 % 

38937 
7,1 % 

62483 
11,5 % 

 

Údaje o rozsahu dotčené půdy dle jednotlivých lokalit a dle parcelního vymezení jsou 

uvedeny v tabulkových přehledech (příloha č.1 a 2). 
 

Údaje o zařazení zemědělské půdy do BPEJ a tříd ochrany zemědělské půdy: 

 V grafické příloze a v následující tabulce jsou uvedeny údaje, z nichž lze charakterizovat  

kvalitu zemědělského půdního fondu vyplývající z BPEJ: 

 třídy ochrany zemědělské půdy (možné rozpětí 1. - 5.;  vyhláška MŽP 48/2011 Sb. o 

stanovení tříd, ze dne 8.3.2011).   

 základní hodnotový ukazatel dle sazebníku odvodů za odnětí půdy ze ZPF přílohy 

k zákonu ČNR č.334/92 Sb., v platném znění, část A) 

 tato úřední sazba může být v daném místě zvýšena 5x, dojde-li k odnětí zemědělské půdy 

na území bez platné územně plánovací dokumentace. Další 5ti násobné zvýšení je v ploše 

významných krajinných prvků, v chráněných ložiskových územích; 10ti násobné zvýšení 

je v ploše územního systému ekologické stability, v chráněné oblasti přirozené akumulace 

podzemních a povrchových vod a v ochranných pásmech vodních zdrojů II.stupně. 

Ekologická váha vlivu více faktorů se sčítá. 

 důvody ke snížení základní sazby odvodů za odnětí půdy ze ZPF mohou být  učeny dle 

přílohy části C na základě podrobnějšího průzkumu (zemědělská půda poškozená spady 

z prům.exhalací, úniky pevných nebo tekutých toxických látek, ropnými látkami, větrnou 

nebo vodní erozí nebo nalézající se v současně zastavěném území sídelního útvaru). 

 výsledná sazba odvodů se zjistí tak, že se základní sazba odvodů za odnětí půdy ze ZPF 

zjištěná dle části B) a části C) vynásobí koeficientem třídy ochrany: I. třída - koef. 9;  II. 

třída - koef. 6; III. třída - koef. 4; IV. třída - koef. 2; V. třída - koef. 2. 

 celková výsledná částka odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je 

součtem výsledných sazeb podle výměr jednotlivých bonitovaných půdně ekologických 

jednotek a jejich zařazení do tříd ochrany zastoupených na odnímaném pozemku. 

 odvody za trvale odnímanou půdu se nepředepisují, jde-li o odnětí půdy pro stavby 

zemědělské prvovýroby, pro výstavbu zemědělských účelových komunikací, pro 

zřizování chovných rybníků, pro meliorační zařízení; výstavbu objektů a zařízení 

potřebných pro čištění odpadních vod; komunikace, nádvoří, zpevněné plochy a zeleň při 
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bytové výstavbě a pro výstavbu  občanského a technického vybavení  a pro účely 

vyjmenované v § 9 odst.2 č.334/92 Sb., v platném znění. 

 

      Návrhem jsou dotčeny pozemky, kde převládá třída ochrany zemědělské půdy: 
 

třída ochrany zastavěné území zastavitelné území 

výměra (ha) % výměra (ha) % 

1. 0,1058 2,5 6,9818 13,8 

2. 0 0 0 0 

3. 0 0 0 0 

4. 4,1291 97,5 23,8093 47,2 

5. 0 0 19,6490 39,0 

 

 do 1. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických 

regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno 

odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze vyjímečně, a to převážně na záměry 

související s obnovou ekologické stability krajiny, popř. pro liniové stavby zásadního 

významu.   Návrhem rozvojových lokalit je celkem dotčeno 7,0876 ha, tj.  13,0 % 

 do 2. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci klimatického 

regionu nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního 

fondu  jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní 

plánování  také jen podmíněně zastavitelné.   Návrhem nejsou tyto půdy dotčeny. 

 do 3. třídy jsou sloučeny půdy v klimatickém regionu s průměrnou produkční schopností a 

středním stupněm ochrany, které je možné v územním plánování využít pro 

event.výstavbu.  Návrhem nejsou tyto půdy dotčeny. 

 do 4. třídy ochrany jsou  sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností 

v rámci příslušného klimatického regionu, s jen omezenou ochranou a využitelné i pro 

výstavbu.  Návrhem rozvojových lokalit  je celkem dotčeno 27,9384 ha, tj. 51,1 % 

 do 5. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi 

nízkou produkční schopností, vč. půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, 

štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské 

pozemky pro zemědělské účely postradatelné, lze předpokládat efektivnější nezemědělské 

využití. Jde o půdy s nižším stupněm ochrany, s vyjímkou vymezených ochranných pásem 

a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.  Návrhem rozvojových 

lokalit je celkem dotčeno 19,6490 ha, tj. 35,9 % 

 

Níže jsou uvedeny sumární tabulky obou katastrů. Údaje o zařazení BPEJ a tříd ochrany dle 

jednotlivých lokalit a dle parcelního vymezení jsou uvedeny v samostatných tabulkových 

přehledech.   

 
 

Zastavěné území 
 

lokalita výměra 
celkem 

m2 

 
ZPF 

 

třídy ochrany ZPF (m2) 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

Lysá n.L. 63204 42141 954 0 0 41187 0 

Litol 9533 208 104 0 0 104 0 

celkem 72737 42349 1058 0 0 41291 0 
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Zastavitelné území 
 

lokalita výměra 
celkem 

m2 

 
ZPF 

 

třídy ochrany ZPF (m2) 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

Lysá n.L. 498361 451628 36459 0 0 218679 196490 

Litol 60016 52773 33359 0 0 19414 0 

celkem 558377 504401 69818 0 0 238093 196490 

 
ÚP Lysá nad Labem 

zastavěné + zastavitelné území 

lokalita výměra 
celkem 

m2 

 
ZPF 

 

třídy ochrany ZPF (m2) 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

Lysá n.L. 561565 493769 37413 0 0 259866 196490 

Litol 69549 52981 33463 0 0 19518 0 

celkem 631114 546750 70876 
13,0 % 

0 0 279384 
51,1 % 

196490 
35,9 % 

 

Z uvedených údajů vyplývá, že nejvíce jsou dotčeny 4. a 5. třída ochrany. V zastavěném i 

zastavitelném území převažuje půda zařazená do 4. třídy ochrany (celkem 51,1 %). Půdy 

zařazené do 1. třídy ochrany se vyskytují v nivních polohách Labe a podél regulovaných 

vodotečí. Z uvedených přehledů vyplývá, že 13 %  požadovaných nároků na ZPF je tedy ve 

třídách ochrany, které by neměly být vyjmuty.  

V k.ú. Lysá nad Labem jsou do 1. třídy ochrany v zastavitelném území zařazeny lokality pro 

lokality pro dopravní stavby silniční: 71/DS.1, 152a/DS, 154/DS.  Celkem 3,7413 ha 

V k.ú. Litol se půdy zařazené do 1. třídy ochrany v zastavitelném území lokality pro drobnou 

výrobu: 57/VD; lokality ochranné zeleně: 58b/ZO a lokalit pro dopravní stavby silniční: 

152a/DS, 153/DS, 157/DS. 

Záměry znamenají i výrazný dopad do organizace ZPF tím, že zasahují do nezastavěného 

území, které je intenzivně zemědělsky obhospodařováno, jsou zde pěstovány speciální kultury 

(zelinářská oblast) a provozována závlaha; část ploch je odvodněno systematickou drenáží.  
 

I.d.03   Investice v půdě 

Část zemědělských pozemků je odvodněna systematickou drenáží. jedná se zejména o nivní 

polohy podél vodních toků Mlynařice, Černavy a Doubravy a dílčí části ploch v nivě Labe.    

Celková odvodněná plocha činí 190,2 ha.; tj. cca 9,5 % zemědělské půdy.  

Celkem je návrhem rozvojových lokalit - dopravními stavbami dotčeno 1,9885 ha 

odvodněných půd, tj. 1,0 %: 

151/DS 1,6348 ha 

152a/DS 0,1123 ha 

154/DS 0,2414 ha  

Životnost odvodnění je 40 let, přestože stavby doznaly změn (rekonstrukce) při stavební 

činnosti,  jsou odvodňovací systémy plně funkční. V rámci budoucí realizace staveb je nutno 

drenážní systém podchytit vně zájmového území záchytnými drény a svést vody do 

nejbližších recipientů, případně provést rekonstrukci odvodňovacího systému. Narušení části 

systému se projeví na funkčnosti celého systému. Detail odvodňovacího systému - jednotlivé 

svodné a hlavní drény jsou ve vlastnictví majitelů pozemků. Součástí odvodňovacího systému 

jsou hlavní meliorační zařízení (HMZ) - otevřené vodoteče, odvodňovací příkopy a trubní 

vedení.  Hlavní meliorační zařízení je ve správě ZVHS. 
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Podstatný díl polí s rozlohou asi 900 ha je pod závlahou - systém Závlahy Přerov - Lysá-Litol 

- Zbudov.  Voda je odebírána z Labe z čerpacích stanic. Správcem sítě jsou Závlahy Přerov 

nad Labem s.r.o., zajišťují rozvod vody pro zavlažování pro místní spotřebitele.  V tabulkách 

parcelního vymezení jsou označeny parcely, které jsou pod velkoplošnou závlahou.  Návrhem 

budou dotčena technická zařízení, zejména závlahové řady. V dalších stupních dokumentací 

(regulační plán, ÚR, SP)  bude nutno z důvodu uvolnění ploch pro zástavbu navrhnout 

přeložky dotčených závlahových řadů tak, aby byly pokud možno trasovány do veřejných 

prostor (komunikací, pásů zeleně) a aby zároveň byly propojeny stávající větve závlahového 

vodovodu.  
 

I.d.04   Zdůvodnění navrženého řešení 

 Převážná část rozvojových ploch vychází ze schválených dokumentací - z původního 

územního plánu a ze změn k tomuto územnímu plánu.  Tyto dokumentace jsou závazným 

podkladem pro vypracování nového územního plánu. Předmětem hodnocení jsou proto 

jen nové lokality a lokality, které byly v platném ÚPNSÚ ve výhledu a v rámci návrhu 

nového územního plánu byly přeřazeny z výhledu do návrhového období. Nejvýznamnější 

jsou zejména dopravní stavby, které jsou limitující pro další rozvoj města.  
 

 Zastavitelné plochy jsou řešeny tak, aby přiměřeně doplnily kompaktní formu sídla a 

minimalizovaly tím rozptyl zástavby do krajiny. Rozvoj obytné funkce je soustředěn do 

ploch navazujících na zastavěné území. Funkční plochy jsou vymezeny s ohledem na 

stávající a plánovanou dopravní a technickou infrastrukturu. V rámci obytné výstavby se 

nejedná o úbytek půdy v pravém slova smyslu, protože část pozemku bude sloužit jako 

zahrada při bytové výstavbě.  
 

 Vzhledem k vysokým intenzitám dopravy na páteřních komunikacích s vysokým podílem 

těžké nákladní dopravy územní plán navrhuje realizace přeložkových obchvatových 

silničních tras, které zajistí převedení tranzitních vztahů a těžké dopravy do nové stopy a 

z toho pak plynoucí zlepšení současného stavu životního prostředí ve městě.  Jedná se o 

východní obchvat (přeložka silnice II/272, vydáno ÚR), severní obchvat (přeložka silnice 

II/331) a obvodovou sběrnou komunikaci v JZ sektoru. 
 

 Územní plán navrhuje s ohledem na poněkud omezené trasové parametry na jižním 

předmostí přeložku trasy silnice II/272 (157/DS). Za mostem již navazuje dříve 

realizovaný úsek východní obchvatové trasy města. 
 

 Návrh nového územního plánu např. respektuje již dřívější záměr přeložkové trasy silnice 

II/331 procházející po severním obvodu zastavěného území města až k připojení na trasu 

silnice II/272. Tento úsek nahrazuje současnou stopu procházející zastavěným územím 

města v Sojovické ulici a prostorem nám. Bedřicha Hrozného a Husova náměstí. 

V platném územním plánu nebyla přeložka silnice II/331 hodnocena z hlediska dopadů na 

ZPF, neboť šlo o výhled.  Nově je přeložka silnice II/331 (151/DS - severní obchvat) 

přeřazena z výhledu do návrhového období a současně je stopa upřesněna, včetně 

napojení křižovatkami na stávající komunikace. V severním sektoru trasa nové přeložky 

vymezuje plochu pro rozvoj města, zejména pro obytné funkce a izolační zeleň. Ve vazbě 

na východní obchvat pak pro komerční využití. 
 

 Nově je vymezena obvodová sběrná komunikace v jihozápadním sektoru z důvodu 

odklonění těžké nákladní dopravy z centra Litole. Nová trasa vymezuje prostor mezi 

zastavěným územím a komunikací pro plochy územní rezervy v oblasti Nová Litol – za 

Cukrovarem.   
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 Nově je vymezena lokalita pro dopravní dvůr (71/DS.1) a navržena je přestavbová lokalita 

pro bydlení smíšené (P72/SM.1) v ulici K Závodišti, kde na části území je zahrádkářská 

osada a na části pak odstavné plochy (šrotiště). Zde neodpovídají kultury vedené v 

evidenci katastru nemovitostí (sady, zahrady), ve skutečnosti se jedná o manipulační 

plochy bez zemědělského využití.   
 

I.d.05   Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Lesy se v řešeném území jsou nerovnoměrně rozloženy. Celková plocha lesů činí 795,0117 

ha, tj. 23,6  % z výměry obou katastrů. Největší plochy lesů jsou v při západním okraji 

katastru. Jedná se o tzv. Císařské lesy - smíšený les v rovině. Historicky využíván jako 

císařská honitba. Od 18. století upravován v duchu barokních krajinářských zásad – využití 

pro parforsní hony. V centu lesa (u Dvorců) byl umístěn letohrádek. Záměrně zřízené průseky 

lesem. Krajinářsky poškozen výstavbou železniční tratě Lysá – Mělník a silnicí. Západní část 

území je součást jímacího zařízení Káraný (čerpací vrty, vsakovací nádrže, oplocení) a jeho 

ochranného pásma.  Jedná se kulturní lesy s převahou borovice. Lesem vede poměrně hustá 

cestní síť (lesní hospodářské cesty, naučné stezky, cyklostezky).   

Menší celek lesa Viničky se dále vyskytuje při severozápadním okraji území - zalesněný vrch 

nad NPR Hrabanovská černava, oddělující Starou Lysou od Lysé nad Labem. Smíšené 

hospodářské lesy s převahou borovice. Jižní svahy z botanického hlediska zajímavé pro cenné 

travnaté plochy (VKP). Na temeni vrchu mezi lesy je umístěn rušivý prvek drůbežárny, který 

se promítá do dálkových pohledů na vrch. 

Při severovýchodním okraji území se vyskytuje Šibák - lesní komplex na temeni vrchu do 

značné míry poškozený nepovoleným skládkováním odpadu, stavbou spalovny. Součást 

prvků ÚSES. Využití jako hospodářský les. 

V okolí města se lesy vyskytují pouze ve formě remízků a v nivě Labe (fragmenty lužních 

lesů).  

 

Územím obce probíhá hranice dvou LHC Lesů ČR s.p. a pro drobné vlastníky je zpracována 

osnova ORP Lysá nad Labem. V majetku obce Lysá nad Labem je 24,94ha. 

Drobní vlastníci hospodaří převážně výběrným způsobem (odstraňování poškozených stromů 

nebo souší), což vede k věkové diferenciaci porostů a k zvýšení jejich ekologické stability 

zejména při výsadbě dalších druhů dřevin. Lesy jsou dobře dopravně přístupné. 

  

Lesy zvláštního určení: 

 PHO 1 a 2 vodního zdroje Káraný - Dvorecké lesy  

 Příměstské se zvýšenou funkcí rekreační (pouze lesy v majetku města) 

 V národních přírodních rezervacích (NPR Hrabanovská Černava) 

 Lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách (PR Hrbáčkovy tůně) 

Ostatní lesy jsou v kategorii lesů hospodářských 

 

Zpracování územně plánovací dokumentace se řídí ustanovením § 14 zákona o lesích.  

Překládaný  urbanistický rozvoj se lesní půdy nedotýká, pouze součástí ochranné zeleně 

(lokalita 67b/ZO) je lesík v k.ú. Lysá nad Labem parc. č. 694/10 o rozloze 4400 m2, v majetku 

Města Lysá nad Labem. Je předpoklad, že les zůstane zachován a naopak plocha ochranné 

zeleně bude dolesněna obdobným způsobem původními (autochtónními) dřevinami. 

 

U lokalit přiléhajících k lesním pozemkům je požadováno umístění veškerých staveb 

v minimální vzdálenosti 50 m od okraje těchto pozemků. V případě potřeby zmenšit toto 
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pásmo, nebo umístit stavbu do tohoto pásma je nutno postupovat podle zákona č. 289/1995 

Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - §14, odst. (2).  

V ochranném pásu lesa jsou umístěny lokality:  67b/ZO. 

 

Na základě podnětu města Lysá nad Labem je v rámci návrhu ÚP část lesních pozemků 

(drobných lesíků v okolí města) navrženo k převodu z kategorie hospodářský les do kategorie 

lesů zvláštního určení, lesů příměstských s rekreační funkcí. 

K přeřazení lesů hospodářských do lesů zvláštního určení  (příměstské lesy a další lesy se 

zvýšenou rekreační funkcí) jsou navrženy: lesní pozemky v k.ú. Litol: parc.č. 15,2, 334/1, 

45/7, 45/1, 431,  45/6, 45/2, 44/8, 44/9, 44/15, 44/10, 46 o celkové výměře 8,5521 ha. 

 

Pro pozemky, ke kterým bude zažádáno o zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení, 

jsou doporučeny následující podmínky: 

 péče o lesy se bude řídit lesním hospodářským plánem, který se zpracovává vždy na 

desetileté období. Na ploše bude zajištěna řádná lesnická péče dle tohoto plánu. 

 stejně jako v lese hospodářském, tak i v lese zvláštního určení, zůstane prioritou 

zachování lesa, péče o les - výchovné a obnovní zásahy pro plnění všech jeho funkcí, 

 nutno vytvořit model hospodaření tak, aby byly v maximální míře uspokojeny potřeby 

návštěvníků lesů, současně s tím musí být zajištěna i jejich bezpečnost, tzn. musí být 

zajištěna plynulá obnova provozně nebezpečných dřevin, 

 v rámci lesů zvláštního určení, resp. příměstského lesa s rekreační funkcí, je možno 

zpřístupnit další vybrané lesní cesty, umisťovat drobná sportovní či oddychová 

zařízení a rekreační prvky (zejména lavičky a lavice, koše, altány, dětské herní prvky, 

vítací tabule aj.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: TABULKOVÁ ČÁST  ke kap. O.d 
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Příloha 1.  Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení ÚP Lysá nad Labem na ZPF a PUPFL  

sumární tabulka lokalit dle katastrů 
 

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ   
k.ú. Lysá nad Labem 

lokalita výměra 
celkem 

m2 

ostatní 
nezem. 

m2 

ZPF -  kultura (m2) třídy ochrany ZPF (m2) lesní 
pozemek 

m2 
ZPF 

 
orná 

 
zahrada 

 
ovoc.sad 

 
TTP 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

P72/SM.1 48701 8401 40300 9347 11053 19900 0 0 0 0 40300 0 0 

153/DS 1743 1697 46 0 0 0 46 46 0 0 0 0 0 

154/DS 508 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

155/DS 813 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P156/DS 11439 9644 1795 1795 0 0 0 908 0 0 887 0 0 

celkem 63204 21063 42141 11142 11053 19900 46 954 0 0 41187 0 0 
 

 

ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ   
k.ú. Lysá nad Labem 

lokalita výměra 
celkem 

m2 

ostatní 
nezem. 

m2 

ZPF -  kultura (m2) třídy ochrany ZPF (m2) lesní 
pozemek 

m2 
ZPF 

 
orná 

 
zahrada 

 
ovoc.sad 

 
TTP 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6b/ZO 13273 0 13273 13273 0 0 0 0 0 0 0 13273 0 

46/BV 14096 0 14096 14096 0 0 0 0 0 0 14096 0 0 

47b/BV 2972 0 2972 0 2972 0 0 0 0 0 2972 0 0 

51a/BI 65480 400 65080 65080 0 0 0 0 0 0 2540 62540 0 

51b/ZO 37801 974 36827 36827 0 0 0 0 0 0 0 36827 0 

51c/BI 21855 355 21500 21500 0 0 0 0 0 0 9685 11815 0 

51d/BI 10407 1127 9280 9280 0 0 0 0 0 0 0 9280 0 

52/OK 56342 527 55815 43269 0 12546 0 0 0 0 55815 0 0 

53/BI 7484 986 6498 6498 0 0 0 0 0 0 6498 0 0 

57/VD 645 315 330 330 0 0 0 0 0 0 330 0 0 

58b/ZO 10230 487 9743 9743 0 0 0 0 0 0 9743 0 0 

61b/ZO 5252 0 5252 5252 0 0 0 0 0 0 5252 0 0 

67b/ZO 14607 274 9933 3949 0 4330 1654 0 0 0 9933 0 4400 

67c/ZO 2453 413 2040 1543 0 0 497 0 0 0 2040 0 0 

67d/OD 4236 546 3690 3690 0 0 0 0 0 0 3690 0 0 
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67e/DZ 4374 814 3560 3560 0 0 0 0 0 0 3560 0 0 

71/DS.1 27712 1828 25884 917 0 0 24967 25884 0 0 0 0 0 

151/DS 80394 5014 75380 73219 0 2161 0 0 0 0 12625 62755 0 

152a/DS 21471 3573 17898 17817 81 0 0 5305 0 0 12593 0 0 

152b/DS 7492 808 6684 6387 0 0 297 0 0 0 6684 0 0 

153/DS 22150 4800 17350 17350 0 0 0 0 0 0 17350 0 0 

154/DS 6667 1397 5270 5270 0 0 0 5270 0 0 0 0 0 

155/DS 12890 3885 9005 214 1585 0 7206 0 0 0 9005 0 0 

81/W 20278 13810 6468 6468 0 0 0 0 0 0 6468 0 0 

82/W 27800 0 27800 0 0 0 27800 0 0 0 27800 0 0 

celkem 498361 42333 451628 365532 4638 19037 62421 36459 0 0 218679 196490 4400 
 

 

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ   
k.ú. Litol 

lokalita výměra 
celkem 

m2 

ostatní 
nezem. 

m2 

ZPF -  kultura (m2) třídy ochrany ZPF (m2) lesní 
pozemek 

m2 
ZPF 

 
orná 

 
zahrada 

 
ovoc.sad 

 
TTP 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

P54a/OV 2346 2138 208 0 208 0 0 104 0 0 104 0 0 

P54b/PV 1657 1657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P54c/PZ 2970 2970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

153/DS 2560 2560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 9533 9325 208 0 208 0 0 104 0 0 104 0 0 
 

 

ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ   
k.ú. Litol 

lokalita výměra 
celkem 

m2 

ostatní 
nezem. 

m2 

ZPF -  kultura (m2) třídy ochrany ZPF (m2) lesní 
pozemek 

m2 
ZPF 

 
orná 

 
zahrada 

 
ovoc.sad 

 
TTP 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

              

57/VD 20665 525 20140 20140 0 0 0 11488 0 0 8652 0 0 

58b/ZO 579 194 385 385 0 0 0 377 0 0 8 0 0 

152a/DS  10259 402 9857 9857 0 0 0 4803 0 0 5054 0 0 

153/DS 3615 1533 2082 1063 1019 0 0 2082 0 0 0 0 0 

157/DS 24898 4589 20309 20293 0 0 16 14609 0 0 5700 0 0 

celkem 60016 7243 52773 51738 1019 0 16 33359 0 0 19414 0 0 
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ÚP Lysá nad Labem 
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 

katastr výměra 
celkem 

m2 

ostatní 
nezem. 

m2 

ZPF -  kultura (m2) třídy ochrany ZPF (m2) lesní 
pozemek 

m2 
ZPF 

 
orná 

 
zahrada 

 
ovoc.sad 

 
TTP 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

Lysá n.L. 63204 21063 42141 11142 11053 19900 46 954 0 0 41187 0 0 

Litol 9533 9325 208 0 208 0 0 104 0 0 104 0 0 

celkem 72737 30388 42349 11142 11261 19900 46 1058 0 0 41291 0 0 

 

 
ÚP Lysá nad Labem 
ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ 

katastr výměra 
celkem 

m2 

ostatní 
nezem. 

m2 

ZPF -  kultura (m2) třídy ochrany ZPF (m2) lesní 
pozemek 

m2 
ZPF 

 
orná 

 
zahrada 

 
ovoc.sad 

 
TTP 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

Lysá n.L. 498361 42333 451628 365532 4638 19037 62421 36459 0 0 218679 196490 4400 

Litol 60016 7243 52773 51738 1019 0 16 33359 0 0 19414 0 0 

celkem 558377 49576 504401 417270 5657 19037 62437 69818 0 0 238093 196490 4400 

 

 
ÚP Lysá nad Labem 
CELKEM 

území výměra 
celkem 
m2 

ostatní  
nezem. 
m2 

ZPF -  kultura (m2) třídy ochrany ZPF (m2) lesní 
pozemek 
m2 

ZPF 
 

orná 
 

zahrada 
 

ovoc.sad 
 

TTP 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

zastavěné 72737 30388 42349 11142 11261 19900 46 1058 0 0 41291 0 0 

zastavitel. 558377 49576 504401 417270 5657 19037 62437 69818 0 0 238093 196490 4400 

celkem 631114 79964 546750 428412 16918 38937 62483 70876 0 0 279384 196490 4400 
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ÚP Lysá nad Labem 
k.ú. Lysá nad Labem 
 

katastr výměra 
celkem 

m2 

ostatní 
nezem. 

m2 

ZPF -  kultura (m2) třídy ochrany ZPF (m2) lesní 
pozemek 

m2 

ZPF 
 

orná 
 

zahrada 
 

ovoc.sad 
 

TTP 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

zastavěné 63204 21063 42141 11142 11053 19900 46 954 0 0 41187 0 0 

zastavitel. 498361 42333 451628 365532 4638 19037 62421 36459 0 0 218679 196490 4400 

celkem 561565 63396 493769 376674 15691 38937 62467 37413 0 0 259866 196490 4400 

 

 

 
ÚP Lysá nad Labem 
k.ú. Litol 
 

katastr výměra 
celkem 

m2 

ostatní 
nezem. 

m2 

ZPF -  kultura (m2) třídy ochrany ZPF (m2) lesní 
pozemek 

m2 
ZPF 

 
orná 

 
zahrada 

 
ovoc.sad 

 
TTP 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

zastavěné 9533 9325 208 0 208 0 0 104 0 0 104 0 0 

zastavitel. 60016 7243 52773 51738 1019 0 16 33359 0 0 19414 0 0 

celkem 69549 16568 52981 51738 1227 0 16 33463 0 0 19518 0 0 
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Příloha 2.  Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení ÚP Lysá nad Labem na ZPF -  parcelní vymezení 

 
6b/ZO                                                                                                                                                                                                            k.ú. Lysá nad Labem 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

2536/1 č. 13273 orná půda 2.21.12 5 13273 13273 ne 0 0 

 

 
46/BV - Dvorce jih                                                                                                                                                                                         k.ú. Lysá nad Labem 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

2034/1 č. 14096 orná půda 2.21.10 4 14096 14096 ne 0 0 

 

 
47b/BV - Dvorce sever                                                                                                                                                                                  k.ú. Lysá nad Labem 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

1973/2 č. 2972 zahrada 2.21.10 4 2972 2972 ne 0 0 

 

 
51a/BI - Hrabanov sever                                                                                                                                                                              k.ú. Lysá nad Labem 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

2536/1 č. 2200 orná půda 2.21.12 5 2200 2200 ne 0 0 

3458/4 č. 400 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

2582/5 č. 62880 orná půda 2.21.12 
2.19.11 

5 
4 

60340 
2540 

62880 ano 0 0 

celkem 65480    65080 65080 ano 0 0 
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51b/ZO - Hrabanov sever                                                                                                                                                                              k.ú. Lysá nad Labem 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

3458/4 č. 190 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

2582/5 č. 25935 orná půda 2.21.12 5 25935 25935 ano 0 0 

2629/2 č. 114 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

2607/7 č. 2858 orná půda 2.21.12 5 2858 2858 ne 0 0 

2607/1 č. 772 orná půda 2.21.12 5 772 772 ano 0 0 

.861/2 č. 515 zast.pl.a nádv - - 0 0 ne 0 0 

2607/4 č. 308 orná půda 2.21.12 5 308 308 ano 0 0 

2607/6 č. 1904 orná půda 2.21.12 5 1904 1904 ano 0 0 

3579/3 č. 155 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

2484/1 č. 5050 orná půda 2.21.12 5 5050 5050 ano 0 0 

celkem 37801    36827 36827 ano 0 0 

 

 
51c/BI - Hrabanov západ                                                                                                                                                                              k.ú. Lysá nad Labem 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

2480 č. 21500 orná půda 2.19.11 
2.21.12 

4 
5 

9685 
11815 

21500 ano 0 0 

2475 355 ost.pl.neplod. - - 0 0 ne 0 0 

celkem 21855    21500 21500 ano 0 0 

 

 
51d/BI - Hrabanov západ                                                                                                                                                                              k.ú. Lysá nad Labem 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

2480 č. 9280 orná půda 2.21.12 5 9280 9280 ano 0 0 

3578 č. 1127 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

celkem 10407    9280 9280 ano 0 0 
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52/OK - K Milovicům východ                                                                                                                                                                      k.ú. Lysá nad Labem 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

2867/1 č. 604 ovocný sad 2.22.12 4 604 604 ne 0 0 

2870/17 č. 1890 ovocný sad 2.22.12 4 1890 1890 ne 0 0 

2870/15 č. 3350 ovocný sad 2.22.12 4 3350 3350 ne 0 0 

2867/6 č. 31673 orná půda 2.22.12 4 31673 31673 ne 0 0 

2870/12 6702 ovocný sad 2.22.12 4 6702 6702 ne 0 0 

2870/10 č. 11596 orná půda 2.22.12 4 11596 11596 ne 0 0 

3595/4 č. 527 ost,pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

celkem 56342    55815 55815 ne 0 0 
 

 

53/BI - K Milovicům                                                                                                                                                                                    k.ú. Lysá nad Labem 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

3042/1 č. 6498 orná půda 2.22.12 4 6498 6498 ne 0 0 

3599 č. 986 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

celkem 7484    6498 6498 ne 0 0 
 

 

P54a/OV                                                                                                                                                                                                                             k.ú. Litol 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

93/2 č. 248 ost.pl.silnice - - 0 0 ne 0 248 

.152 545 zast.pl.a nádv - - 0 0 ne 0 545 

98/1 č. 9 ost.pl.manip. - - 0 0 ne 0 9 

98/2 č. 208 zahrada 2.55.00 
2.56.00 

4 
1 

104 
104 

208 ne 0 208 

93/1 č. 1316 ost.pl.zeleň - - 0 0 ne 0 1316 

852 č. 10 ost.pl.jiná - - 0 0 ne 0 10 

853 č. 10 ost.pl.jiná - - 0 0 ne 0 10 

celkem 2346    208 208 ne  2346 
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54b/PV                                                                                                                                                                                                                               k.ú. Litol 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

93/2 č. 141 ost.pl.silnice - - 0 0 ne 0 141 

93/1 č. 1257 ost.pl.zeleň - - 0 0 ne 0 1257 

.537 129 zast.pl.a nádv - - 0 0 ne 0 129 

.538 130 zast.pl.a nádv - - 0 0 ne 0 130 

celkem 1657    0 0 ne 0 1657 

 

 

 
54c/PZ                                                                                                                                                                                                                              k.ú. Litol 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

93/1 č. 2582 ost.pl.zeleň - - 0 0 ne 0 2582 

852 č. 41 ost.pl.jiná - - 0 0 ne 0 41 

853 č. 41 ost.pl.jiná - - 0 0 ne 0 41 

854 51 ost.pl.jiná - - 0 0 ne 0 51 

855 51 ost.pl.jiná - - 0 0 ne 0 51 

856 51 ost.pl.jiná - - 0 0 ne 0 51 

857 51 ost.pl.jiná - - 0 0 ne 0 51 

858 51 ost.pl.jiná - - 0 0 ne 0 51 

859 51 ost.pl.jiná - - 0 0 ne 0 51 

celkem 2970    0 0 ne 0 2970 
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57/VD                                                                                                                                                                                                                               k.ú. Litol 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

184 č. 307 orná půda 2.21.10 4 307 307 ano 0 0 

183/1 č. 283 orná půda 2.21.10 4 283 283 ano 0 0 

168 č. 5808 orná půda 2.21.10 
2.56.00 

4 
1 

5084 
724 

5808 ano 0 0 

183/12 č. 318 orná půda 2.21.10 
2.56.00 

4 
1 

203 
115 

318 ano 0 0 

183/14 č. 13424 orná půda 2.21.10 
2.56.00 

4 
1 

2775 
10649 

13424 ano 0 0 

313 č. 525 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

celkem 20665    20140 20140 ano 0 0 

k.ú. Lysá nad Labem 

3489 č. 315 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

866/2 č. 330 orná půda 2.21.10 4 330 330 ano 0 0 

celkem 645    330 330 ano 0 0 

 

celkem 21310    20470 20470 ano 0 0 
 

  58b/ZO - Za cukrovarem východ                                                                                                                                                                                    k.ú. Litol 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

183/14 č. 364 orná půda 2.21.10 
2.56.00 

4 
1 

8 
356 

364 ano 0 0 

183/15 č. 21 orná půda 2.56.00 1 21 21 ano 0 0 

313 č. 194 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

celkem 579    385 385 ano 0 0 

k.ú. Lysá nad Labem 

3489 č. 205 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

866/3 č. 282 ost.pl.manip. - - 0 0 ne 0 0 

866/2 č. 9743 orná půda 2.21.10 
2.55.00 

4 
4 

8332 
1411 

9743 ano 0 0 

celkem 10230    9743 9743 ano 0 0 

 

celkem 10809    10128 10128 ano 0 0 
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61b/ZO                                                                                                                                                                                                          k.ú. Lysá nad Labem 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

866/2 č. 5252 orná půda 2.21.10 
2.55.00 

4 
4 

1438 
3814 

5252 ano 0 0 

 

 
67b/ZO                                                                                                                                                                                                           k.ú. Lysá nad Labem 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

678/1 4330 ovocný sad 2.55.00 4 4330 4330 ano 0 4330 

677/3 č. 13 orná půda 2.55.00 4 13 13 ne 0 13 

694/8 3930 orná půda 2.55.00 4 3930 3930 ano 0 3930 

694/9 198 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 198 

694/10 4400 lesní pozem. - - 0 0 ne 0 4400 

694/11 1654 TTP 2.55.00 4 1654 1654 ne 0 1654 

3552 č. 76 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 76 

677/1 č. 6 orná půda 2.55.00 4 6 6 ne 0 6 

celkem 14607    9933 9933 ne 0 14607 

  
 
67c/ZO                                                                                                                                                                                                           k.ú. Lysá nad Labem 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

694/12 č. 497 TTP 2.55.00 4 497 497 ne 0 0 

668 č. 47 orná půda 2.55.00 4 47 47 ne 0 0 

3801 200 orná půda 2.55.00 4 200 200 ne 0 0 

666/3 č. 492 orná půda 2.55.00 4 492 492 ne 0 0 

666/1 č. 500 orná půda 2.55.00 4 500 500 ne 0 0 

661/3 č. 304 orná půda 2.55.00 4 304 304 ne 0 0 

694/15 č. 413 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

celkem 2453    2040 2040 ne 0 0 
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67d/OD                                                                                                                                                                                                           k.ú. Lysá nad Labem 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

647/2 č. 108 orná půda 2.55.00 4 108 108 ne 0 0 

3481/2 č. 459 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

.1576 87 zast.pl.a nadv - - 0 0 ne 0 0 

643/1 č. 3393 orná půda 2.55.00 4 3393 3393 ne 0 0 

3819 č. 133 orná půda 2.55.00 4 133 133 ne 0 0 

643/4 č. 55 orná půda 2.55.00 4 55 55 ne 0 0 

643/2 č. 1 orná půda 2.55.00 4 1 1 ne 0 0 

celkem 4236    3690 3690 ne 0 0 

 

 
67e/DZ                                                                                                                                                                                                           k.ú. Lysá nad Labem 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

643/3 1055 orná půda 2.04.01 
2.55.00 

4 
4 

134 
921 

1055 ne 0 0 

643/2 č. 608 orná půda 2.55.00 4 608 608 ne 0 0 

643/4 č. 656 orná půda 2.55.00 
2.04.01 

4 
4 

527 
129 

656 ne 0 0 

3819 č. 166 orná půda 2.55.00 4 166 166 ne 0 0 

643/1 č. 139 orná půda 2.55 00 4 139 139 ne 0 0 

3481/2 č. 235 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

647/2 č. 807 orná půda 2.55.00 
2.04.01 

4 
4 

760 
47 

807 ne 0 0 

3670 č. 579 vodní plocha - - 0 0 ne 0 0 

651/1 č. 121 orná půda 2.55.00 4 121 121 ne 0 0 

651/3 č. 8 orná půda 2.55.00 4 8 8 ne 0 0 

celkem 4374    3560 3560 ne 0 0 
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71/DS.1 – dopravní dvůr                                                                                                                                                                               k.ú. Lysá nad Labem 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

3272/13 15159 TTP 2.60.00 1 15159 15159 ne 0 0 

3607 č. 1645 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

3272/2 č. 9808 TTP 2.60.00 1 9808 9808 ne 0 0 

3271/1 č. 183 vodní plocha - - 0 0 ne 0 0 

3275 č. 917 orná půda 2.60.00 1 917 917 ne 0 0 

celkem 27712    25884 25884 ne 0 0 
 
 

P72/SM.1                                                                                                                                                                                                        k.ú. Lysá nad Labem 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

2113 č. 828 orná půda 2.55.00 4 828 828 ano 0 828 

2097 č. 2177 orná půda 2.55.00 4 2177 2177 ano 0 2177 

2115/3 č. 3403 orná půda 2.55.00 4 3403 3403 ano 0 3403 

2115/11 154 orná půda 2.55.00 4 154 154 ano 0 154 

2115/10 16 orná půda 2.55.00 4 16 16 ano 0 16 

2099/5 758 zahrada 2.55.00 4 758 758 ne 0 758 

.2721 34 zast.pl.a nád. - - 0 0 ne 0 34 

2099/8 869 zahrada 2.55.00 4 869 869 ne 0 869 

.2601 109 zast.pl.a nád. - - 0 0 ne 0 109 

2099/4 812 zahrada 2.55.00 4 812 812 ne 0 812 

.2454 27 zast.pl.a nád. - - 0 0 ne 0 27 

2099/9 58 zahrada 2.55.00 4 58 58 ne 0 58 

2099/7 643 zahrada 2.55.00 4 643 643 ano 0 643 

2099/6 805 zahrada 2.55.00 4 805 805 ne 0 805 

2109 286 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 286 

2108 č. 520 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 520 

2107/2 1668 ost.pl.jiná - - 0 0 ne 0 1668 

2107/12 847 ost.pl.jiná - - 0 0 ne 0 847 

2107/11 755 ost.pl.jiná - - 0 0 ne 0 755 

.2953 86 zast.pl.a nád. - - 0 0 ne 0 86 

2107/10 921 zahrada 2.55.00 4 921 921 ne 0 921 
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2107/5 1189 zahrada 2.55.00 4 1189 1189 ne 0 1189 

.2677 33 zast.pl.a nád. - - 0 0 ne 0 33 

3554/1 č. 598 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 598 

2107/7 775 ovocný sad 2.55.00 4 775 775 ne 0 775 

2107/8 781 ovocný sad 2.55.00 4 781 781 ne 0 781 

2107/9 809 zahrada 2.55.00 4 809 809 ne 0 809 

2107/1 814 zahrada 2.55.00 4 814 814 ne 0 814 

2107/6 874 zahrada 2.55.00 4 874 874 ne 0 874 

2107/4 1096 zahrada 2.55.00 4 1096 1096 ne 0 1096 

2107/13 3 ost.pl.jiná - - 0 0 ne 0 3 

.2934/2 97 zast.pl.a nád. - - 0 0 ne 0 97 

.2934/1 54 zast.pl.a nád. - - 0 0 ne 0 54 

2107/3 1651 ost.pl.jiná - - 0 0 ne 0 1651 

.2442 200 zast.pl.a nád. - - 0 0 ne 0 200 

.3219 186 zast.pl.a nád. - - 0 0 ne 0 186 

3556/1 č. 670 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 670 

3556/3 181 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 181 

3556/2 296 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 296 

2102/3 6227 ovocný sad 2.55.00 4 6227 6227 ne 0 6227 

2102/4 253 zahrada 2.55.00 4 253 253 ne 0 253 

2102/2 5937 ovocný sad 2.55.00 4 5937 5937 ne 0 5937 

.2250 47 zast.pl.a nád. - - 0 0 ne 0 47 

.2251 53 zast.pl.a nád. - - 0 0 ne 0 53 

2102/1 6180 ovocný sad 2.55.00 4 6180 6180 ano 0 6180 

2101/3 č. 1152 zahrada 2.55.00 4 1152 1152 ne 0 1152 

2101/2 č. 124 orná půda 2.55.00 4 124 124 ano 0 124 

2101/4 č. 949 orná půda 2.55.00 4 949 949 ano 0 949 

2115/4 č. 1568 orná půda 2.55.00 4 1568 1568 ano 0 1568 

694/2 č. 128 orná půda 2.55.00 4 128 128 ano 0 128 

celkem 48701    40300 40300 ano 0 48701 

 

 

 

 

 

 



ÚP LYSÁ NAD LABEM - 06.2012 / UN – 02.2013    UK-24 

strana 138   Č.z. UK24-1110-01 

 
151/DS - Severní obchvat                                                                                                                                                                           k.ú. Lysá nad Labem 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

2402/14 č. 9636   orná půda 2.22.10 
2.55.00 

4 
4 

16 
9620 

9636 ano 9636 0 

3564/3 č. 2402 ost.pl.silnice - - 0 0 ne 0 0 

3700/1 č. 273 vodní plocha - - 0 0 ne 0 0 

2449/1 č. 17475 orná půda 2.55.00 
2.21.12 

4 
5 

1695 
15780 

17475 ano 5395 0 

.569 484 zast.pl. - - 0 0 0 0 0 

2053/11 71 ost.pl.kom. - - 0 0 0 0 0 

5053/69 127 orná půda 2.55.00 4 127 127 ano 0 0 

2391/6 č. 131 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

3575/2 č. 267 ost.pl.silnice - - 0 0 ne 0 0 

2378/2 č. 2161 ovocný sad 2.21.12 5 2161 2161 ano 0 0 

2484/1 č. 6215 orná půda 2.21.12 5 6215 6215 ne 0 0 

3579/2 č. 73 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

3579/3 č. 179 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

2607/6 č. 3132 orná půda 2.21.12 5 3132 3132 ano 0 0 

2607/4 č. 2002 orná půda 2.21.12 5 2002 2002 ano 0 0 

.861/2 č. 942 zast.pl.a nádv - - 0 0 ne 0 0 

2607/1 č. 1195 orná půda 2.21.12 5 1195 1195 ano 0 0 

2607/7 č. 828 orná půda 2.21.12 5 828 828 ano 0 0 

2629/2 č. 86 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

2582/5 č. 18484 orná půda 2.21.12 5 18484 18484 ano 0 0 

3458/4 č. 106 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

2536/1 č. 12458 orná půda 2.21.12 5 12458 12458 ne 0 0 

2053/2 č. 1667 orná půda 2.55.00 
2.22.10 

4 
4 

925 
242 

1667 ano 1317 0 

celkem 80394      75380 75380   16348  0 
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152a/DS – Obvodová sběrná komunikace v JZ sektoru                                                                                                                                              k.ú. Litol 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

160 č. 79 orná půda 2.56.00 1 79 79 ano 0 0 

163/1 č. 1627 orná půda 2.56.00 1 1627 1627 ano 0 0 

166/2 č. 4 ost.pl.manip. - - 0 0 ne 0 0 

182/7 č. 121 orná půda 2.56.00 1 121 121 ano 0 0 

164/6 č. 1409 orná půda 2.56.00 1 1409 1409 ano 0 0 

171/3 č. 950 orná půda 2.56.00 1 950 950 ano 0 0 

171/2 č. 1827 orná půda 2.56.00 
2.21.10 

1 
4 

617 
1210 

1827 ano 0 0 

182/1 č. 1536 orná půda 2.21.10 4 1536 1536 ano 0 0 

349 č. 363 vodní plocha - - 0 0 ne 0 0 

185 č. 1319 orná půda 2.21.10 4 1319 1319 ano 0 0 

186/1 č. 989 orná půda 2.21.10 4 989 989 ano 0 0 

313 č. 35 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

celkem 10259    9857 9857 ano 0 0 

k.ú. Lysá nad Labem 

3489 č. 39 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

866/2 č. 1298 orná půda 2.21.10 4 1298 1298 ano 0 0 

3487/2 č. 148 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

902/2 č. 12195 orná půda 2.21.10 
2.56.00 

4 
1 

9138 
3057 

12195 ano 0 0 

3494 č. 392 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

990/1 č. 874 orná půda 2.56.00 1 874 874 ano 0 0 

3479/1 č. 64 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

792 č. 2558 orná půda 2.56.00 
2.04.01 

1 
4 

1484 
1074 

2558 ano 978 0 

3481/7 č. 2340 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

816/11 č. 50 orná půda 2.56.00 1 50 50 ne 50 0 

816/3 č. 59 orná půda 2.56.00 1 59 59 ne 59 0 

793/3 č. 55 zahrada 2.56.00 1 55 55 ne 36 55 

793/5 č. 23 zahrada 2.56.00 1 23 23 ne 0 23 

793/6 č. 3 zahrada 2.56.00 1 3 3 ne 0 3 

3481/6 č. 83 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

793/10 č. 51 ost.pl.jiná - - 0 0 ne 0 51 
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793/9 č. 89 ost.pl.jiná - - 0 0 ne 0 89 

3481/5 č. 101 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

800/2 č. 4 ost.pl.manip. - - 0 0 ne 0 4 

3795/1 č. 6 ost.pl.manip. - - 0 0 ne 0 6 

3795/2 č. 73 ost.pl.manip. - - 0 0 ne 0 73 

3481/3 č 57 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

739/1 č. 64 orná půda 2.04.01 4 64 64 ano 0 0 

642/3 č. 110 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 110 

791 č. 719 orná půda 2.04.01 4 719 719 ano 0 0 

641/3 č. 14 ost.pl.dráha - - 0 0 ne 0 14 

641/2 č. 2 ost.pl.dráha - - 0 0 ne 0 2 

celkem 21471    17898 17898 ano 1123 430 

 

celkem 31730    27755 27755 ano 1123 430 
 

152b/DS - Obvodová sběrná komunikace v JZ sektoru                                                                                                                            k.ú. Lysá nad Labem 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

3481/2 č. 122 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

647/2 č. 1491 orná půda 2.55.00 4 1491 1491 ne 0 0 

3670 č. 239 vodní plocha - - 0 0 ne 0 0 

651/1 č. 526 orná půda 2.55.00 4 526 526 ne 0 0 

651/3 č. 315 orná půda 2.55.00 4 315 315 ne 0 0 

651/2 č. 507 orná půda 2.55.00 4 507 507 ne 0 0 

651/4 145 orná půda 2.55.00 4 145 145 ne 0 0 

694/21 138 ost.pl.kom - - 0 0 ne 0 0 

655/5 č. 339 orná půda 2.55.00 4 339 339 ne 0 0 

655/1 č. 392 orná půda 2.55.00 4 392 392 ne 0 0 

661/2 č. 463 orná půda 2.55.00 4 463 463 ne 0 0 

661/3 č. 947 orná půda 2.55.00 4 947 947 ne 0 0 

694/15 č. 309 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

666/1 č. 397 orná půda 2.55.00 4 397 397 ne 0 0 

666/3 č. 496 orná půda 2.55.00 4 496 496 ne 0 0 

668 č. 358 orná půda 2.55.00 4 358 358 ne 0 0 

671 č. 11 orná půda 2.55.00 4 11 11 ne 0 0 

694/12 č. 297 TTP 2.55.00 4 297 297 ne 0 0 

celkem 7492    6684 6684 ne 0 0 
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153/DS                                                                                                                                                                                                           k.ú. Lysá nad Labem 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

902/2 č. 3438 orná půda 2.21.10 4 3438 3438 ano 0 0 

3487/2 č. 60 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

866/2 č. 13912 orná půda 2.21.10 
2.55.00 

4 
4 

6765 
7147 

13912 ano 0 0 

3488 č. 1510 vodní plocha - - 0 0 ne 0 0 

828/12 č. 110 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 110 

3476/6 č. 295 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 295 

3478/1 č. 57 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 57 

3660 č. 46 TTP 2.56.00 1 46 46 ne 0 46 

828/1 č. 806 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 806 

842 319 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 319 

3663 37 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 37 

841/7 č. 73 ost.pl.jiná - - 0 0 ne 0 73 

843 1916 ost.pl.jiná - - 0 0 ne 0 0 

866/3 č. 1220 ost.pl.manip. - - 0 0 ne 0 0 

3489 č. 94 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

celkem 23893    17396 17396 ano 0 1743 

k.ú. Litol 

345 č. 134 ost.pl.dráha - - 0 0 ne 0 134 

83/1 č. 1062 ost.pl.manip. - - 0 0 ne 0 1062 

98/1 č. 903 ost.pl.manip. - - 0 0 ne 0 903 

.644 č. 29 zast.pl.a nádv - - 0 0 ne 0 29 

.110 č. 3 zast.pl.a nádv - - 0 0 ne 0 3 

.658 č. 91 zast.pl.a nádv - - 0 0 ne 0 91 

83/2 č. 160 ost.pl.manip. - - 0 0 ne 0 160 

313 č. 80 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

183/15 č. 516 orná půda 2.56.00 1 516 516 ano 0 0 

183/14 č. 423 orná půda 2.56.00 1 423 423 ano 0 0 

183/3 č. 1130 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

183/4 č. 510 zahrada 2.56.00 1 510 510 ne 0 0 

183/17 č. 283 zahrada 2.56.00 1 283 283 ne 0 0 
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183/16 226 zahrada 2.56.00 1 226 226 ne 0 0 

156/5 č. 43 vodní plocha - - 0 0 ne 0 0 

183/2 č. 178 ost.pl.manip. - - 0 0 ne 0 178 

349 č. 244 vodní plocha - - 0 0 ne 0 0 

166/3 č. 20 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

166/2 č. 16 ost.pl.manip. - - 0 0 ne 0 0 

160 č. 94 orná půda 2.56.00 1 94 94 ano 0 0 

163/1 č. 30 orná půda 2.56.00 1 30 30 ano 0 0 

celkem 6175    2082 2082 ano 0 2560 

 

celkem 30068    19478 19478 ano 0 4303 
 

 

154/DS                                                                                                                                                                                                            k.ú. Lysá nad Labem 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

816/11 č. 408  orná půda 2.56.00 1 408 408 ne 408 0 

816/12 č. 147 orná půda 2.56.00 1 147 147 ne 147 0 

816/13 č. 222 orná půda 2.56.00 1 222 222 ne 222 0 

3486/5 č. 26 orná půda 2.56.00 1 26 26 ne 26 0 

798/2 č. 237 orná půda 2.56.00 1 237 237 ne 237 0 

798/1 č. 221 orná půda 2.56.00 1 221 221 ne 221 0 

816/14 č. 149 orná půda 2.56.00 1 149 149 ne 149 0 

816/16 č. 197 orná půda 2.56.00 1 197 197 ne 197 0 

816/15 č. 208 orná půda 2.56.00 1 208 208 ne 208 0 

816/10 č. 212 orná půda 2.56.00 1 212 212 ne 212 0 

816/9 č. 387 orná půda 2.56.00 1 387 387 ne 387 0 

3479/3 23 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

3484/2 č. 508 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 508 

3479/1 č. 1353 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

902/2 č. 1528 orná půda 2.56.00 1 1528 1528 ano 0 0 

885 č. 585 orná půda 2.56.00 1 585 585 ano 0 0 

884 č. 318 orná půda 2.56.00 1 318 318 ano 0 0 

837 č. 352 orná půda 2.56.00 1 352 352 ano 0 0 

3487/1 č. 21 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

836/2 č. 73 orná půda 2.56.00 1 73 73 ano 0 0 

celkem 7175     5270 5270 ano 2414 508 
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155/DS                                                                                                                                                                                                           k.ú. Lysá nad Labem 

 č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód  
BPEJ 

třída  
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

3540/1 č. 72   ost.pl.silnice - - 0 0 ne 0 72 

3535/1 č. 741 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 741 

1973/2 č. 1585 zahrada 2.21.10 
2.55.00 

4 
4 

669 
916 

1585 ano 0 0 

3535/2  1681 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

1979/1 č. 1602 TTP 2.21.10 
2.55.00 

4 
4 

732 
870 

1602 ano 0 0 

3625/1 č. 130 vodní plocha - - 0 0 ne 0 0 

1975/1 č. 830 TTP 2.55.00 4 830 830 ano 0 0 

3544 č. 1236 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

1978/1 č. 4774 TTP 2.55.00 
2.65.01 
2.22.10 

4 
4 
4 

923 
595 

3256 

4774 ano 0 0 

3564/3 č. 838 ost.pl.silnice - - 0 0 ne 0 0 

2243 č. 22 orná půda 2.22.10 4 22 22 ne 0 0 

2237 č. 22 orná půda 2.22.10 4 22 22 ne 0 0 

1976 č. 170 orná půda 2.22.10 4 170 170 ne 0 0 

celkem 13703     9005 9005 ano 0 813 
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P156/DS                                                                                                                                                                                                        k.ú. Lysá nad Labem 

 č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód  
BPEJ 

třída  
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

610/89 č. 548   ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 548 

607/1 č. 83  ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 83 

589/3 č. 69  ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 69 

589/4 č. 856 orná půda 2.55.00 4 856 856 ne 0 856 

589/2 č. 62 orná půda 2.55.00 
2.60.00 

4 
1 

31 
31 

62 ne 0 62 

3649 4621 ost.pl.jiná - - 0 0 ne 0 4621 

3472/8 č. 83 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 83 

3650 4230 ost.pl.jiná - - 0 0 ne 0 4230 

511/30 č. 180 orná půda 2.60.00 1 180 180 ano 0 180 

524/4  632 orná půda 2.60.00 1 632 632 ano 0 632 

511/29  65 orná půda 2.60.00 1 65 65 ano 0 65 

514/10 10 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 10 

celkem 11439    1795 1795 ano 0 11439 

 

 

 157/DS                                                                                                                                                                                                                              k.ú. Litol 

č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

299/4 č. 2  orná půda 2.55.00 4 2 2 ano 0 0 

310/1 č. 132 ost.pl.silnice - - 0 0 ne 0 0 

304/2 č. 16 TTP 2.55.00 4 16 16 ne 0 0 

299/2 č. 404 orná půda 2.55.00 4 404 404 ano 0 0 

299/12 č. 547 orná půda 2.55.00 4 547 547 ano 0 0 

299/13 č. 1612 orná půda 2.55.00 4 1612 1612 ano 0 0 

309/10 č. 394 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

309/18 č. 648 ost.pl.kom. - - 0 0 ne 0 0 

309/20 495 orná půda 2.55.00 4 495 495 ano 0 0 

310/5 č. 8 ost.pl.silnice - - 0 0 ne 0 0 

306/1 č. 424 orná půda 2.55.00 4 424 424 ano 0 0 

309/12 č. 1387 ost.pl.silnice - - 0 0 ne 0 0 

309/19 č. 4 ost.pl. kom. - - 0 0 ne 0 0 

299/14 č. 3950 orná půda 2.55.00 4 2084 3950 ano 0 0 
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2.56.00 1 1866 

309/16 č. 110 ost.pl.silnice - - 0 0 ne 0 0 

309/17 č. 303 ost.pl.silnice - - 0 0 ne 0 0 

309/9 č. 210 ost.pl.silnice - - 0 0 ne 0 0 

283/5 č. 24 orná půda 2.55.00 4 24 24 ne 0 0 

310/3 č. 209 ost.pl.silnice - - 0 0 ne 0 0 

306/5 č. 92 orná půda 2.55.00 4 92 92 ne 0 0 

309/6 č. 210 ost.pl.silnice - - 0 0 ne 0 0 

299/15 č. 1145 orná půda 2.56.00 1 1145 1145 ano 0 0 

299/31 č. 2758 orná půda 2.56.00 1 2758 2758 ano 0 0 

299/21 č. 1650 orná půda 2.56.00 1 1650 1650 ano 0 0 

299/22 č. 786 orná půda 2.56.00 1 786 786 ano 0 0 

299/33 č. 2433 orná půda 2.56.00 1 2433 2433 ano 0 0 

299/23 č. 1056 orná půda 2.56.00 1 1056 1056 ano 0 0 

299/24 č. 865 orná půda 2.56.00 1 865 865 ano 0 0 

299/25 č. 1617 orná půda 2.56.00 1 1617 1617 ano 0 0 

299/11 č. 433 orná půda 2.56.00 1 433 433 ano 0 0 

374 č. 974 vodní plocha - - 0 0 ne 0 0 

celkem 24898     20309 20309 ano 0 0 
 

  

81/W - rybník                                                                                                                                                                                                k.ú. Lysá nad Labem 

 č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód  
BPEJ 

třída  
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

2043/1 6468 orná půda 2.55.00 
2.65.01 

4 
4 

5080  
1388 

6468 ano 0 0 

2043/5 13810 vodní plocha - - 0 0 ne 0 0 

celkem 20278    18535    18535  ano 0 0 
 
 

82/W - rybník                                                                                                                                                                                                k.ú. Lysá nad Labem 

 č. parcely 
dle KN 

výměra 
m2 

druh 
pozemku 

kód  
BPEJ 

třída  
ochrany 

výměra 
m2 

ZPF celkem 
m2 

závlahy 
ano / ne 

odvodnění 
m2 

zastavěné 
území 

m2 

1975/1 č. 27800 TTP  2.55.00 4 27800 27800 ano 0 0 
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II. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  

II.1 ZDŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE 

II.1.01 Odůvodnění urbanistické koncepce, kompoziční vztahy, 
využití ploch  

Prostorové uspořádání města je předznamenáno topografií terénu a historickým vývojem 

sídelní struktury. Správní území města zahrnuje katastry Lysá nad Labem a Litol (o celkové 

výměře 3.377 ha). Zastavěné území všech sídel zaujímá plochu cca 104 ha, tj. cca 3,08%  

z celkové výměry správního územní. 

 

V prostorovém uspořádání správního území Lysé nad Labem je dodnes patrný charakter 

původní autonomie sídel. Vzhledem k rozsahu území bude struktura sídel ve správním území 

nadále zachována. Územní srůst vlastní Lysé nad Labem a Litole vedl v průběhu času k 

relativně kompaktnímu sídelnímu útvaru. Nese však stále stopy původně oddělených sídel, 

která se stavebně spojila až v období po výstavbě železniční sítě a v důsledku rozvoje 

průmyslu v poslední čtvrtině 19. století. Sídla Dvorce a Byšičky naopak zůstanou nadále 

izolovanými útvary v kulturní krajině s dostatečnými plochami pro územní rozvoj 

v návaznosti na vlastní zastavěné území. Stávající ojedinělé stavby a usedlosti v krajině 

odloučené od zastavěných území uvedených sídel mohou být stabilizovány, s ohledem na 

zachování krajinného rázu je však nezbytné důsledně čelit tlakům o lokalizaci izolovaných 

staveb bez návaznosti na zastavěná území.  

 

 

II.1.01.1 Demografické předpoklady  

Obyvatelstvo 

Rozbor demografické struktury obyvatel a rozvojových předpokladů města Lysá nad Labem 

byl obsahem fáze doplňujícího průzkumu a rozboru v kap. b.01. Výsledky uvedené analýzy 

jsou vstupními údaji pro navrhovanou koncepci rozvoje města. 

 

Město Lysá nad Labem zaznamenalo v uplynulých cca deseti letech 1999/2009 mezicenzový 

přírůstek ve výši 360 osob (8.172 obyv. k r. 1999 / 8.532 obyv. k r. 2009), tj. + 4,41%. 

Porovnání v delším časovém intervalu ale už tak příznivě nevyznívá. V r.1991 mělo město 

8.415 obyv – přírůstek k r. 2009 pak činí pouze 117 obyv., tj. cca 1,39%.  Počet obyvatel 

města v průběhu posledních dvaceti let osciloval kolem průměrné hodnoty 8.327 obyv.  

 

Věková skladba obyvatel Lysé nad Labem však nedává předpoklady pro růst počtu obyvatel 

přirozenou měnou (bez přispění migrace). Ze statistických výsledků je patrné zhoršení 

předpokladů přirozené reprodukce; index věkového složení  (0-14 / 60+) v r.2001 = 0,86; 

v r.2011 = 0,91, ale např. ještě v r.1992 = 1,30. Index tak dokládá rostoucí podíl skupin 

postproduktivního věku. 

Trend odvozený z uvedených hodnot potvrzuje poslední vývoj: spíše stagnaci, resp. 

stabilizovaný stav počtu obyvatel – a to přes určitý (i když nevýrazný) stavební a územní 

rozvoj města. Předpokladem pro stabilizaci počtu obyvatel je vyrovnání jeho přirozeného 

úbytku kladným saldem migrace (přistěhovalých osob), což je možné pouze za předpokladu 

nabídky lepšího poměru kvality/ceny bydlení, ale i standardu služeb a vybavenosti (především 

v oblasti školství, zdravotnictví a služeb obyvatelstvu) ve srovnání např. s jinými oblastmi 

v suburbánní oblasti Pražského regionu – a zejména pak zajištěním nabídky pracovních 

příležitostí – optimálně pracovních míst pro ženy. Jistý příliv obyvatel a zvýšení zájmu o 
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trvalé bydlení je možné očekávat v souvislosti s dalším zvýšením četnosti železničního 

spojení s jádrovou oblastí regionu v důsledku realizace Všejanské spojky a vedení regionální 

osobní železniční dopravy Praha – Mladá Boleslav – Liberec přes prostor Lysé nad Labem. 

V intervalu let 2000 až 2009 činil přírůstek Lysé nad Labem v důsledku migrace cca 746 

obyvatel. 

Další vývoj Lysé nad labem a její rozvojové předpoklady vycházejí z předpokladu 

zhodnocení polohového potenciálu města – dobrá dostupnost po silniční síti a to jak 

z vlastního regionu (role centra vlastního regionu), tak díky kvalitnímu a rychlému 

dopravnímu propojení s radiálními rychlostními komunikacemi D11 a R10 a dále díky 

železniční trati č. 231 s Prahou jako nadřazeným centrem; 

Předpokládaná územní nabídka - návrhová velikost města - vychází: 

 z analýzy demografických dat (možnosti a předpoklady přirozeného vývoje počtu 

obyvatel); 

 z vyhodnocení širších rámců populačního vývoje v oblasti migrace – v případě Lysé 

nad Labem – při zahrnutí posledního vývoje Milovicka – např. i z hlediska 

přitažlivosti regionu pro expanzi obytné funkce z nadřazeného jádra regionu – 

z Prahy. 
 2001 2011 Návrh 

Počet obyvatel 8 248 8 775 9 126 

Počet trv. obydl. 

bytů 

3 043 3 265 3725 

Obyvatel/trv. ob. 

byt 

2,71 2,69 2,45 

Nově postaveno 360 710  

Úbytek bytů 140 250  

Čistý přírůstek (saldo) 220 460   

 

Při zohlednění úlohy Lysé nad Labem jako obce s rozšířenou působností v rámci vlastního 

regionu a při navrhované územní nabídce je možné předpokládat návrhový počet:  

 cca 9 500 obyvatel;  

Pro zajištění tohoto návrhového počtu obyvatel jsou v územním plánu vymezeny rozvojové 

plochy pro obytnou výstavbu, občanskou vybavenost a relaxaci obyvatel a dále i plochy pro 

rozvoj výroby a komerční sféru. 
 

Bydlení 

Nabídka bytové výstavby – kvalitativní standard a velikostní struktura bytů – souvisí 

s celkovým vývojem v sociální a ekonomické oblasti. I při stagnaci nebo snížení absolutního 

počtu obyvatel přetrvává poptávka po bytech, protože v souladu s celoevropskými trendy 

roste počet domácností jednotlivců, případně neúplných domácností. V příštím desetiletí 

předpokládá snížení tzv. průměrné obložnosti bytu, tj. počtu obyvatel připadajících na jeden 

byt na hodnotu 2,45 ob./byt. 

Předpokládaný pokles průměrného počtu obyvatel na jeden byt (tzv. „obložnost“) se projeví 

ve snížení hustoty obyvatel v obytném území. V souvislosti s novou výstavbou dojde ke 

snížení hustoty obyvatel ve stávajících obytných celcích. 

Rozvojové plochy omezené podle Pokynů k vypracování návrhu územního plánu schválených 

usnesením Zastupitelstva města dne 25.01.2012 poskytují následující kapacity bytové 

výstavby: 
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Plochy bydlení           

rodinné domy    bytové domy     
ÚPN 
SÚ ÚP lokalita FVÚ počet RD 

ÚPN 
SÚ ÚP lokalita FVÚ počet bytů celkem 

dle 
platné 
ÚPD 

nové 
lokality 

    

dle 
platné 
ÚPD 

nové 
lokality 

dle 
platné 
ÚPD 

nové 
lokality 

   

dle 
platné 
ÚPD 

nové 
lokality 

  

1a   Hrabanov RP střed BI 63   P14  
Slunéčkova 
zahrada SC+BH 240   

1b   Hrabanov RP s BI 18            

1c   Hrabanov RP v BI 28                

2   Hrabanov RP sz BI 8                

3   Hrabanov RP jz BI 3                

  51a Hrabanov sever BI   42              

  51c Hrabanov západ BI   9              

  51d Hrabanov sz BI   3              

9   Milovická j BI 10                

10   Milovická s SM 2                

  53 K Milovicům BI   9              

11   Luční BI 3                

15   Poděbradova Brig SM 6                

16   Poděbradova Na Výs SM 4                

21a   Zemská Stezka v SM 22                

22a   K Borku  BI 5                

23   Na Vysoké mezi BI 46                

29   Zemská Stezka j BI 48                

P34   Čechova v SM 1                 

P35   Čechova z SM 5                 

36   U Křížku Z SM 10                 

39   K Bažantnici j BI 5                 

P40   Sojovická BI 6                 

P41   Cihelna SM 40                 

P42   Za Zámkem BI 20                 

44   Byšičky v BV 7                 

45   Byšičky střed BV 3                 

46   Dvorce východ BV 30                 

47a   Dvorce sever BV 2                 

 47b Dvorce severovýchod BV   2               

  P72 K Závodišti SM.1   10               

                          

    
celkem 

395 75 

    
celkem 

240    

470 240 710 

    obložnost 2,6     obložnost 2,3   

    počet obyvatel  1222     počet obyvatel 552 1774* 

* předpokládaný přírůstek počtu obyvatel v nové výstavbě - bez zohlednění snížené obložnosti bytů ve městě jako celku  
 

Cílová nabídka území dle výše uvedeného předpokladu činí cca 710 bytů. Z toho asi 240 bytů 

v bytových domech a zbývajících cca 470 bytů v rodinných domech. Z celkové nabídky bytů 

a předpokládaného pohybu obyvatel je odvozen návrhový počet obyvatel,  

 cca 9 500 obyvatel,  

který slouží jako orientační podklad pro ověření kapcit veřejné infrastruktury. 
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Zaměstnanost 

Atraktivita Lysé nad Labem, její polohový potenciál a dostupnost centra Pražského 

metropolitního regionu vytvářejí příznivé předpoklady pro hospodářský vývoj, stabilizaci a 

rozvoj nových ekonomických aktivit – zejména v prostorech s dobrou dopravní dostupností 

podél hlavních silničních tahů. V současné době je ve městě cca 3.300 pracovních příležitostí 

(údaj vychází z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel se zohledněním podílu 

nezaměstnanosti, vyjížďky a dojížďky za prací).  
 

Přibližná skladba podnikatelských subjektů podle odvětví byla ke konci roku 2009  

následující: 

obor počet % %  

Zemědělství, lesnictví, rybolov 87 3,80 3,80 Zemědělství, lesnictví 

Průmysl 296 12,92 
23,96 Průmysl a stavebnictví 

Stavebnictví a stav. mat. 253 11,04 

Doprava 104 4,53 

72,24 Nevýrobní sféra 

Obchod 1191 52,00 

Veřejná správa, obrana, soc. 

zabez. 

 3,18 

Školství, zdravotnictví, … 66 2,88 

Ostatní, obslužná sféra 221 9,65 

 

Rozhodující nabídku pracovních příležitostí ve městě poskytuje tercier (téměř tři čtvrtiny !), 

zatímco výrobní sektory jen málo přes čtvrtinu. V takovéto skladbě bude vývoj zřejmě také 

pokračovat. Pro nové ekonomické aktivity (kromě nových služeb ve stávajícím zastavěném 

území) je v ÚP vymezeno téměř  46,6 ha ploch s předpokladem nabídky cca 500 až 750 

nových pracovních příležitostí. Technologické změny a inovace ve výrobním procesu, 

automatizaci výroby apod. již dnes v řadě případů vedou jednak k dramatickému snížení 

hustoty pracovních příležitostí na jednotkovou plochu výrobních zón (11 – 16 pracovních 

míst / ha) a dále i ke zvýšení požadavků na kvalifikaci zaměstnanců. 
 

Předpokládaný vývoj zaměstnanosti: 
 2011 / 2001 návrh 

Počet obyvatel 8.775 cca 9.500 

Ekonomicky aktivní    4.244 cca  4.400 

% EA    48,36 46,0 

Vyjíždějící za prací    1.476 1.100 

Dojíždějící za prací    901 800 

Saldo pohybu za prací    - 575 - 300 

Pracovní příležitosti    cca 3300 cca 3700 

Korekce o podíl nezaměst. 377 400 

 

Při předpokládaném poklesu podílu ekonomicky aktivních obyvatel a žádoucím poklesu počtu 

vyjíždějících za prací o cca 20% se tedy nově vymezené plochy pro výrobní aktivity a 

pracovní příležitosti jeví jako dostačující, nikoli však předimenzované. V důsledku 

inovačních technologií je totiž třeba počítat s poklesem počtu pracovních příležitostí i ve 

stávajících provozech v zastavěném území. Nově vymezené plochy musí pokrýt i tento 

úbytek. Kvalita dopravního propojení s jádrem regionu pro zajištění vyjížďky části 

ekonomicky aktivních obyvatel za prací bude pro další rozvoj města stále velmi důležitá. 

Podstatnější však bude maximálně efektivní využití vymezených výrobních ploch s cílem 

zvýšit nabídku pracovních příležitostí v místě bydliště. Kdyby totiž vyjížďka za prací 

převládla ve větší míře, projevilo by se to na charakteru města jeho přeměnou na ryze 

nocležné sídlo se všemi negativními projevy v kvalitě obytného prostředí, vybavenosti, apod. 
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II.1.01.2 Urbanistická koncepce - kompoziční vztahy  

Základní prvky urbanistické struktury města:   

Současné město Lysá nad Labem sestává z původně dvou samostatných sídel. Obě měla své 

historické jádro z něhož krystalizovala struktura zástavby. Od realizace železniční tratě 

(otevřena 1873), obě sídla následkem postupného srůstu vytvořila jeden kompaktní celek. 

Excentrický rozvoj obou sídel ovlivnil i vymezení jádrového území – více přímo v Lysé 

z prostoru náměstí B. Hrozného s vazbou k zámku a z Husova náměstí v ose Masarykova – 

nádraží ČD; méně výrazně v Litoli soustředěním kolem prostoru dnešních Dobrovského sadů. 

Historická jádra jsou stále patrná v rozsahu obestavění uliční sítě doložené na mapě 

stabilního katastru z roku 1842 a nadále budou stabilizována a chráněna v roli celoměstského, 

resp. lokálního jádra osídlení. V přímé vazbě na jádrové území města je nezbytné posílit 

plochy veřejné sídelní doprovodné zeleně a intenzifikovat plochy záchytných parkovišť – tak, 

aby historické jádro mohlo nadále rozvíjet předpoklady pro naplnění úlohy centra města. 

Kompaktní město vznikalo v průběhu posledních cca 150 let následkem obestavění 

historické spojnice obou zmíněných jader ve stopě dnešních ulic Masarykovy, U Nové 

hospody, Dukelské a Mírové – a to zejména jako reakce na polohu železniční stanice přibližně 

v polovině vzdálenosti mezi oběma jádry. Parcelace přímo přiléhající ze severu i z jihu 

k železničnímu koridoru je již novodobějšího data – stejně jako přímá trasa ulic Jedličkova – 

Na Vysoké mezi s vloženým nadjezdem zhlaví železniční stanice. Ta však dosud není 

optimálně zapojena k Litolskému jádru. Navíc její severní část slouží jako páteřová trasa 

silniční dopravy, jižní jako zklidněná komunikace obytné zóny.  

Město jako celek je tedy rozděleno železničním koridorem ve směru severozápad – 

jihovýchod na dvě části, přičemž v části severní došlo k  výhodnějšímu zformování nádražní 

třídy (Masarykova) a ta se tak stala součástí jádrového území, kdežto v jižní části byla 

původní stopa překryta živelnější parcelací a komerčním využitím (vlečka k cukrovaru, …). 

Rozložení hlavních výrobních ploch města – v jeho severní části při východním okraji 

zástavby (Prefa, …) a v jižní části naopak při západním okraji zastavění (Kovona, Cukrovar) 

podpořilo v důsledku barierového efektu opačné směry v rozvoji obytných ploch a 

vybavenosti – na severu k západu, na jihu k východu. Snaha o vzájemné propojení severní a 

jižní části města naráží na dlouhodobou barieru koridoru železničních tratí s omezenými 

možnostmi přejezdů a přechodů i výrobních ploch. Jedinečnou šancí ke spojení obou 

městských částí v úrovni pěších vztahů je podchod pod železnicí v prodloužení Masarykovy 

ulice. Nové pěší páteřové osy směřují z obou částí města k hlavní železniční stanici, která do 

budoucna zůstane frekventovaným těžištěm města obsluhujícím vysoký podíl obyvatel 

vyjíždějících za prací. Propojením hlavních pěších tras severní i jižní části města tak dojde ke 

kontinuálnímu spojení zmíněných historických jader i lokálních center městských částí – viz 

výkres č.2.1. 

Vnější sídelní území, resp. správní území města zahrnuje okrajový prostor stabilizovaných 

sídel, která si do budoucna zachovají obytnou a postupně zejména nocležnou funkci. 

V sídlech jsou vymezeny drobné rozvojové plochy zejména pro obytnou sféru venkovského 

charakteru s event. podílem užitkových zahrad a ploch pro chovatelství a pěstitelství. Jedná se 

o sídla Byšičky a Dvorce. 

Krajinný rámec Lysecka je charakterizován mírně zvlněnými horizonty svědeckých návrší 

Polabské nížiny se střídáním zalesněných ploch, lučních porostů s doprovodnou zelení a 

významným podílem ploch obdělávaných polí. Město leží na jižním, východním a dnes již i 

severním svahu zámeckého vrchu, který porostem zámeckého parku spolu s objekty zámku a 

kláštera vytváří jemnou dominantu svého okolí. 
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Dosavadní rozvoj urbanistické struktury a barokní úpravy krajiny (zejména v polesí Bor v 

místě zvaném u Altán) podle Šporka byly podstatně zasaženy realizací železnice v poslední 

čtvrtině 19. stol. Trasa železnice negativně narušila původní krajinné úpravy a velkoryse 

formálně koncipované sítě lesních cest, ale ovlivnila významně i další rozvoj Lysé nad Labem 

a sousední Litole. Postupný územní srůst obou sídel pokračuje v podstatě do současné doby, 

přičenž společným geometrickým těžištěm sídelní struktury je v podstatě železniční stanice. 

Z jinéhu úhlu pohledu – dnes již kompaktní společné zastavěné území zmíněných sídel je 

rozděleno barierou železniční tratě a stanice, kterou bezkolizně překonává dosud jediný 

silniční nadjezd (v ose Jedličkovy ulice) a jedno pěší propojení – podchod pod peronizovanou 

železniční stanicí přibližně v místě historické cesty propojující obě sídla (dnešní Masarykova 

– U Nové hospody – Dukelská – Mírová).  

Zámek se zámeckým parkem Lysá nad Labem a areál kostela sv. Jana Křtitele – jsou 

specifickými kompozičními prvky – z hlediska kulturně památkového i z hlediska vlivu 

kulturních dominant a ozeleněného návrší na panorama města v dálkových pohledech. Vztah 

zástavby města a zachování dominantní role zámku a kostela je podstatou kompozičních 

vztahů stávající i navrhované zástavby.  

Návrh urbanistické koncepce 

Urbanistická koncepce cíleně směřuje k vytvoření kompaktní formy města využívající 

zejména proluky uvnitř zastavěného území i na jeho okrajích s důrazem na lokalizaci 

výrobních a komerčních ploch v návaznosti na severovýchodní obchvat silnice II/272 a 

obytných ploch na severním a západním okraji města ve vazbě na příměstskou rekreační 

krajinu.   

Návrh urbanistické koncepce v úrovni územního plánu dále zahrnuje řešení vzájemných 

vazeb ploch s rozdílným využitím území (ve smyslu systémového pojetí) a prostorových 

kompozičních vztahů struktury sídla jako celku – a to při respektování jedinečných vlastností 

daného prostředí s danými limity a možnostmi jeho využití s cílem vytvořit harmonickou 

sídelní strukturu bez vzájemných střetových jevů. Cílem urbanistické koncepce je koordinace 

zájmů a vztahů v území z hlediska funkčního využití ploch, socioekonomických vztahů, 

prostorové kompozice dané lokality i širších vztahů, zájmů ochrany přírody a kulturního 

dědictví a ochrany priorit a potenciálů využití územních oblastí.  

Urbanistická koncepce zahrnuje rozvržení ploch s rozdílným využitím území a 

kompozičních vztahů při zachování zásad ochrany a bohatství krajiny a krajinného rázu (viz 

výkres č.2.1) a systémů dopravní obsluhy (výkres č. 2.3). Podstatnou částí urbanistické 

koncepce jsou regulativy využití území s rámcovými prostorovými regulativy (viz kap.f), 

které stanovují hladiny zástavby v závislosti na konkrétních potřebách kompozičních vztahů. 

 

Nový územní plán navazuje na koncepci dopravního řešení územního plánu sídelního 

útvaru z r. 1997 a potvrzuje dnes již podstatně frekventovanější trasu silnice II/272 v trase 

územně již připraveného severovýchodního obchvatu (jedinou úpravou je vymezení ploch pro 

řešení křižovatkových uzlů umožňujících případně jejich řešení i ve formě okružních 

křižovatek). Současně je novým územním plánem zpřesněna stopa severozápadní přeložky 

silnice II/331 v poloze, která umožňuje realizaci protihlukových opatření podél nových 

obytných ploch, současně však nezasahuje příliš do příměstské krajiny a blízkosti 

Hrabanovské Černavy. Dopravní obsluha jihozápadní části obce a současně propojení 

Závodiště s nadřazenou silniční sítí je navrženo  novou jihozápadní obvodovou městskou 

páteřovou komunikací. Na ni je pak napojena např. nová obslužná komunikace areálu 

bývalého cukrovaru a přilehlých výrobních provozoven, ale také páteřová trasa podél severní 
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hranice železničního pozemku (Čapkova) pokračující ve směru ul. U Dráhy a výhledově 

v linii železnice č.232 do prostoru Na Mlíčníku a dále k přeložce silnice II/272.  

Uvedená koncepce spolu s detaily zpřesnění trasy silnice III/3315 uvolňuje historická jádra 

obou sídel od frekventované průjezdné dopravy a umožňuje nové využití věřejných 

prostranství ve vazbě na přirozená těžiště vybavenosti. Původní historická spojnice Lysé nad 

Labem a Litole s podchodem pod železnicí je navržena jako optimální základ jak pro 

vzájemné propojení obou městských částí, tak i pro navedení pěších a cyklistických tras 

k železniční stanici pojímané dnes spíše jako terminál vyjížďky za prací, doplněný o 

dostatečnou kapacitu parkovacích stání, úschovnu jízdních kol, případně další komerční 

zařízení typu služeb a obchodů „živého“ nádraží. Toto těžiště pěších a cyklistických tras je 

s dalšími veřejnými prostranstvími propojeno k severu ulicí Masarykovou k celoměstskému 

jádru (Husovo nám., nám. Bedřicha Hrozného, zámecký areál) a k jihu ulicí U Nové hospody; 

současně však směřuje k východu ulicí Nerudovou, Hořejší a Křižíkovou do prostorů 

veřejných prostarnství Na Vysoké mezi s propojením k původnímu jádru (Dobrovského sady) 

a dále do prostoru lesoparku Za Kruhovkou. 

Zmíněnými trasami jsou propojena lokální centra – Na Zemské stezce, Dorbrovského sady, 

Na Vysoké mezi sever – s hlavní železniční stanicí a dále ulicí Masarykovou s celoměstským 

centrem – Husovo náměstí, náměstí Bedřicha Hrozného. Kromě těchto center s předpoklady 

pro soustředění menších komerčních provozoven jsou vymezeny plochy pro specifická 

zařízení a vybavenost: výstaviště (rozšířené o plochy bývalého areálu Kovona – sever); 

komerční plocha pro supermarket v prostoru Na Mlíčníku a další soustředění komerčních 

zařízení v prostoru K Milovicům – Ke Vrutici. Pro obě posledně zmíněné plochy je třeba 

zajistit přímé napojení na tranzitní komunikaci. 

Koncepce je doplněna plochami veřejné městské zeleně (veřejná prostranství s převahou 

ozelenění) – v severní části kromě zámeckého parku a stabilizovaných stávajících parkových 

ploch také novými plochami na Hrabanově v návaznosti na prostor V Lomu a při západním 

okraji sídliště, v jižní části pak plochami parků U Kovony a U Litolské svodnice. Kromě 

těchto veřejných prostorů je navrženo doplnění specifické ochranné zeleně ve formě 

lesoparku podél severovýchodního okraje Litole od prostoru Kruhovky podél železniční tratě 

a podél přeložky silnice II/272 k jihu k ulici Družstevní – prostor současně využitelný pro 

relaxační a veřejné sportovní aktivity. Koncepce využití území důsledně odděluje všechny 

potenciálně rušivé plochy od obytných ploch pásy izolační zeleně. Všechny vymezené plochy 

zeleně je třeba respektovat jako plochy nezastavitelné. 
 

Asanační opatření v souvislosti s návrhem urbanistické koncepce 

V souvislosti s návrhem urbanistické koncepce se projevila pořeba asanovat některá zařízení, 

stavby a areály, které kolidují zpravidla se stávajícím funkčním využitím nebo koncepcí 

dopravních tras: 

A1 – areál ZZN –  vymístění areálu je nezbytné: 1) s ohledem na střet těžké nákladní dopravy 

(obsluha areálu) s okolní smíšenou obytnou plochou; a dále 2) potenciální střet se záměrem 

trasy železnice Praha – Lysá nad Labem – Milovice – Mladá Boleslav … (Všejanská spojka); 

A2, A3 – drobné dotčení areálů zemědělských služeb a zahradnictví trasou přeložky silnice 

II/272; v rámci zpřesnění stavby podrobnější dokumentací přeložky může dojít k eliminaci 

uvedených střetů; 

A4 – koridor pro páteřovou komunikaci po hranici pozemků areálů Altmann s.r.o. sever a 

CTP Invest spol. s r.o. jih (pro vedení páteřové komunikace neexistuje alternativní trasa;  

A5 – drobné dotčení areálu městské ČOV návrhem páteřové komunikace; v rámci zpřesnění 

stavby podrobnější dokumentací páteřové komunikace může dojít k eliminaci uvedeného 

střetu; 
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A6 – smíšené využití plochy areálu bývalé betonárky (využití brownfieldu); 

A7 – výstavba veřejné vybavenosti na areálu bývalých stavebnin a přilehlých pozemků 

(využití brownfieldu); 

A8 – realizace veřejného prostranství na ploše zahrádkové kolonie; 

A9 – realizace a kultivace veřejného prostranství – pozemků navazujících na kulturní 

památku (Králíčkova vila u cukrovaru Litol); 

A11 – využití bývalého areálu Kovona sever pro potřeby výstaviště (využití brownfieldu); 

A12 – využití pozemku po bývalé Frutě a Slunéčkovy zahrady pro polyfunkční objekty a 

vybavenost centra města; 

 

II.1.01.3 Výběr varianty ve využití a obsluze území  

Na základě Pokynů k vypracování návrhu územního plánu je vypuštěna varianta úpravy 

prostoru křižovatky ulic Poděbradova – Jedličkova – Čs. armády (severovýchodní nároží 

Husova náměstí), navrhovaná s cílem odstranit kolizní body křižovatky a zajistit optimální 

plynulost pěšího, cyklistického a automobilového provozu. Současně je vypuštěn námět na 

výstavbu polyfunkčního objektu (nové kino, víceúčelový sál, …) ve východní části Husova 

náměstí. Do návrhu územního plánu ja zapracována varianta nulová, tj. zachování 

předpokladu pouze pro nezbytné úpravy průsečné křižovatky a úpravu parteru a kultivaci 

prostoru náměstí.  
 

II.1.02 Plochy jiného využití než stanoví § 4 až 19 vyhl.č. 501/06Sb.  

V souladu se zněním §3, odst.4 vyhl.č. 501/2006 Sb. jsou plochy s rozdílným způsobem 

využití v územním plánu Lysé nad Labem s ohledem na specifické podmínky území členěny 

podrobněji, resp. odvozeny ze základního využití ploch uvedeného v §§ 4 až 19 zmíněné 

vyhlášky – viz kap. f  textové části návrhu. Návrh územního plánu s ohledem na větší potřebu 

konkrétně cíleného využití vybraných ploch stanovuje funkční a rámcově prostorové 

regulativy s větší podrobností a rozšiřuje spektrum specifických ploch. 

Plochy občanského vybavení jsou s ohledem na rozsah spektra činností a forem využití 

doplněny o plochy se specifickým charakterem a způsobem využití. Základ je rozdělen podle 

charakteru a působení na okolí – a to na plochy s převahou veřejné vybavenosti – OV… (§2, 

odst.1, písm. k, bod 3 Stavebního zákona) a plochy s převahou komerční vybavenosti – OK 

s možností lokalizace areálů velkoplošného prodeje, i OS, … sportu, (dle druhé části odst.2 §6 

vyhl.č. 501/2006 Sb.). Další členění specifikuje plochy pro zcela unikátní využití (výstaviště, 

zábavní centrum, … apod – OK.1, OK.2).  

Spektrum vybavenosti je dále doplněno o specifické plochy veřejných pohřebišť a 

souvisejících služeb - OH: 

 veřejná pohřebiště a související služby (kód regulativu OH) – plochy se specifickými 

požadavky na využití a eliminaci rušivých vlivů okolí (viz zák.č. 256/2001 Sb. v platném 

znění), prostory pietního významu; důvodem pro stanovení specifické plochy OH je 

potřeba respektovat podmínky stávajících nebo nově navržených areálů pohřebnictví a 

zajistit jejich přiměřenou důstojnost a ochranu. 

Veřejná prostranství - vzhledem k potřebě přesnější specifikace a určení jsou tyto plochy 

členěny podrobněji na veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch pro vyšší frekvenci 

pohybu chodců (náměstí s úpravou parteru – PV, PV.1), … a veřejná prostranství s převahou 

ozelenění zahrnutá do kostry systému veřejné sídelní zeleně (parky, veřejně přístupné plochy 

zeleně, ... – PZ, PZ.1).   
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Protože některé současné formy využití není možné do spektra ploch uvedených ve vyhlášce 

č.501/2006 Sb. ani při jejich podrobnějším členění zařadit, a zejména pak z toho důvodu, že 

tyto plochy jsou podmíněny zcela specifickými okolnostmi nebo požadavky působení na své 

bezprostřední i vzdálenější okolí (kompoziční vztahy, …), jsou návrhem územního plánu 

stanoveny níže uvedené plochy s jiným způsobem využití než stanoví § 4 až 19 vyhl.č. 

501/2006 Sb.: 

 Plochy sídelní zeleně ostatní – ochranné (kód regulativu: ZO, ZO.1) – hlavním účelem 

vymezení ploch ZO je stabilizace přírodní složky v zastavěném území sídla na plochách, 

které slouží zajištění ochranné nebo izolační funkce mezi plochami potenciálních 

vzájemných střetů nebo s cílem omezit negativní vliv sousední plochy. Uvedené plochy 

dále mohou sloužit průchodu interakčních prvků nebo přímo prvků územního systému 

ekologické stability zastavěným územím sídla, které však mohou kompromisně, resp. 

druhotně sloužit i relaxaci obyvatel. Podrobnějším členěním regulativu takto vymezených 

ploch je možné postihnout specifické potřeby konkrétních pozemků: ZO.1 – sídelní zeleň 

ochranná s potenciálem pro relaxaci obyvatel, …. Sídelní zeleň ostatní se uplatňuje 

především v plochách s vysokým podílem vegetačního porostu v zastavěném území, kde 

je nezbytné stabilizovat, resp. do budoucna posílit charakter přírodního prostředí uvnitř 

sídla. 

 Plochy sídelní zeleně ostatní – nezastavitelné zahrady (kód regulativu: ZS.1) – plochy 

soukromých zahrad, jejichž zastavění není z technických nebo kompozičních důvodů 

v důsledku uplatněných limitů možné. Plochy působí jako stabilizace zeleně vyhrazené 

v zastavěném území nebo v zastavitelných plochách města.  

II.1.03  Limity využití území  

Stávající (vstupní) limity využití území jsou součástí územně analytických podkladů (ÚAP), 

které budou pravidelně aktualizovány a garantovány tzv. poskytovateli údajů a udržovány 

úřady územního plánování. Cyklus aktualizace ÚAP je nezávislý na potřebě aktualizace 

územního plánu. Pravidelná aktualizace ÚAP tak umožňuje vyšší kvalitu rozhodování o 

území. Soubory ÚAP aktualizované v rozsahu správního území obce s rozšířenou působností 

vždy po dvou letech jsou k dispozici od r. 2008. Soupis stávajících limitů proto není do této 

územně plánovací dokumentace zahrnut.  

Do zmíněných limitů pravidelně aktualizovaných v rámci ÚAP patří i ochrana kulturních 

památek. Níže uvedený soupis památek obsahuje údaje ke dni 20.09.2012. Při rozhodování o 

využití území je však nutno vycházet z aktuálních dat ÚAP garantovaných poskytovatelem. 

Městská památková zóna (MPZ) Lysá nad Labem je stanovena vyhláškou č.108/2003 

Ministerstva kultury České republiky ze dne 01.04.2003 o prohlášení území s historickým 

prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro 

jejich ochranu.  

Soupis nemovitých kulturních památek ve správním území města Lysá nad Labem (ve smyslu 

§2 odst. 1 a §42 odst. 1 zák. č. 20/86 Sb.) dle podkladů poskytnutých pracovištěm NPÚ 

středních Čech, odborem školství a kultury MÚ Lysá nad Labem a dle serveru NPÚ 

MonumNet: 

15264/2-1865 areál kostela sv. Jana Křtitele a ohradní zeď s barokními skulpturami 

1865/1 kostel 

1865/2 ohradní zeď se sochami 

27223/2-1866 areál bývalého kláštera augustiniánů č.p. 6 

1866/1 klášter 

1866/2 schodiště s terasami 
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1866/3 ohradní zeď 

21770/2-1868    areál zámku čp. 1 a park se sochařskou výzdobou 

1868/1  zámek 

1868/2  studna 

1868/3  terasa západní – zbytky hradu 

1868/4 park 

1868/5  váza s burkanii 

1868/6 váza s maskami (severní) 

1868/7  váza s maskami (jižní) 

1868/8 schodiště se sochami Apolla, Venuše, Dne, Noci 

1868/9 schodiště s alegoriemi Živlů 

1868/10 schodiště s alegorickými sochami 4 světadílů 

1868/11 alegorická socha „Jaro“ 

1868/12  alegorická socha „Léto“ 

1868/13  alegorická socha „Podzim“ 

1868/14  alegorická socha „Zima“ 

1868/15 mramorová pohovka (jižní) 

1868/16 mramorová pohovka (severní) 

1868/17 socha psa (severní) 

1868/18 socha psa (jižní) 

1868/19 socha sfingy (jižní) 

1868/20 socha sfingy (severní) 

1868/21 socha lva (jižní) 

1868/22 socha lva (severní) 

1868/23 socha Dia (Jupitera) 

1868/24 socha Hefaista 

1868/25 socha Venuše 

1868/26 socha Pomony 

1868/27 socha Kybelé (Gáia) 

1868/28 socha Neptuna 

1868/29 alegorická socha „Leden“ 

1868/30 alegorická socha „Únor“ 

1868/31 alegorická socha „Březen“ 

1868/32 alegorická socha „Duben“ 

1868/33 alegorická socha „Květen“ 

1868/34 alegorická socha „Červen“ 

1868/35 alegorická socha „Červenec“ 

1868/36 alegorická socha „Srpen“ 

1868/37 alegorická socha „Září“ 

1868/38 alegorická socha „Říjen“ 

1868/39 alegorická socha „Listopad“ 

1868/40 alegorická socha „Prosinec“ 

1868/41     alegorie sedmera svobodných umění „Architektura -geometrie“ 

1868/42 alegorie sedmera svobodných umění „Geografie – astronomie“ 

1868/43 alegorie sedmera svobodných umění „Literatura – gramatika“  

1868/44 alegorie sedmera svobodných umění „Sochařství“ 

1868/45 kamenný stůl 

1868/46 domek zahradníka 

1868/47 ohradní zeď a plot 
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14687/2-1869     areál  radnice č.p. 23 

1869/1  radnice 

1869/2  brána 

22731/2-1870 socha Stigmatizace sv. Františka 

20023/2-1871 socha sv. Jana Nepomuckého 

19604/2-1872 socha sv. Floriána 

16802/2-1867    areál kapličky sv. Václava 

1867/1 kaplička sv. Václava 

1867/2 socha anděla Života 

1867/3 socha anděla Smrti 

101639 areál Evangelického sboru v Lysé nad Labem  

101924 špitál č.p. 265 (bez brány) - Muzeum B. Hrozného  

102995 měšťanský dům č.p. 13 (rodný dům prof. MUDr. Jedličky) 

100582 měšťanský dům č.p. 177 

101211 měšťanský dům č.p. 319 

104411 areál fary č.p. 7 

100046 budova pece cihelny včetně komína 

101 805 dvůr Karlov č.p. 17 

………-1874 Byšičky – půdorys okrouhlice 

101 031 vila cukrovaru č.p. 147 (k.ú. Litol) 

 

Ostatní limity vztahující se k navrhovaným sítím technického charakteru a souvisí 

s normovými hodnotami ochranných pásem liniových sítí a komunikací (viz výkres č. O.1 

Koordinační výkres):  

 Ochranná pásma – doprava: 

▫ Územní plán přebírá a respektuje mimo souvisle zastavěné území ochranná pásma 

pozemních komunikací vedená po obou stranách komunikace, stanovená zákonem č. 

13/97 Sb., o pozemních komunikacích: 

- ochranné pásmo silnice II. a III. třídy:    15 m 

- ochranné pásmomístní komunikace II. třídy:   15 m 

▫ Územní plán respektuje drážní ochranná pásma stanovaná dle zákona  

č. 266/94 Sb., o drahách:: 

- ochranné pásmo dráhy celostátní a regionální ve vzdálenosti 60 m od osy krajní 

koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy 

- u vleček ve vzdálenosti 30 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic 

obvodu vlečky. 

 Ochranná pásma – vodní hospodářství: 

Za pásma hygienické ochrany se v zájmovém území považují ochranná pásma náležející 

vodním zdrojům. Zdroj pitné vody pro Lysou „Na Šibáku“ má stanovené ochranné pásmo, 

které je vyznačeno ve výkresové části. Nevyužívaný zdroj Litol nemá ochranné pásmo 

stanoveno. 

▫ Kolem vodních zdrojů jsou stanovena ochranná pásma I. a II. stupně – viz výkres 

č.O.1;  

▫ Ochranné pásmo vodovodního potrubí činí: 

- do DN 500 … 1,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí 

- od DN 500 … 2,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí 
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▫ Za pásma hygienické ochrany se považují ochranná pásma čistíren odpadních vod; 

ochranné pásmo ČOV není stanoveno; 

▫ Ochranné pásmo kanalizačních stok činí: 

- do DN 500 … 1,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí 

- od DN 500 … 2,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí 

- při větší hloubce uložení potrubí než 2,5 m se šířka ochranného pásma zvětšuje o 1 

m na obě strany 

 Ochranná pásma – energetika: 

▫ Ochranné pásmo elektrorozvodů: 

Ochranná pásma venkovního vedení  VVN a VN zřízeného do 31.12.1994 jsou dle 

energetického zákona č. 222 / 94 Sb.  :  

- vedení 110 kV       15 m  na každou stranu od krajního vodiče 

- vedení  22 kV       10 m  na každou stranu od krajního vodiče 

- trafostanice / rozvodna    30 m  od oplocené nebo obezděné hranice stanice 

Pro venkovní vedení VVN a VN zřízené po 1.1.1995 jsou ochranná pásma dle 

energetického zákony č. 222 / 94 Sb. : 

- vedení 110 kV 12 m  na každou stranu od krajního vodiče  

- vedení   22 kV   7 m  na každou stranu od krajního vodiče  

- trafostanice / rozvodna   20 m  od oplocené nebo obezděné hranice stanice 

- kabelové vedení           1 m  od vnějšího okraje kabelu na každou stranu. 

Celková šířka chráněných koridorů vedení je dána skutečnou šíří vedení mezi krajními 

vodiči   v daném úseku a jeho součtem s šíří obou ochranných pásem na každou stranu 

od krajního vodiče. U souběžných vedení  ve stejném koridoru je možné vzájemné 

překrývání ochranných pásem. 

V ochranných pásmech vedení a stanic je zakázána nebo omezena veškerá činnost 

ohrožující plynulost a bezpečnost provozu.  

▫ Ochranné a bezpečnostní pásmo plynovodů: 

Šířka bezpečnostního pásma závisí na dimenzi plynovodního potrubí. 

- bezp. pásmo VVTL plynovodu ……… až 200 metrů na obě strany od líce potrubí 

- bezp. pásmo VTL plynovodu nad DN 300 ..40 metrů na obě strany od líce potrubí 

- bezp. pásmo VTL plynovodu do DN 300… 20 metrů na obě strany od líce potrubí 

- bezp. pásmo VTL regulační stanice … 10 metrů od půdorysu 

- bezp. pásmo STL plynovodu … 1 metr na každou stranu od líce potrubí 

- ochr. pásmo VTL plynovodu … 4 metry na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

- ochr. pásmo VTL regulační stanice … 4 metry na každou stranu od půdorysu 

▫ Ochranné pásmo teplovodů: 

- Zákonem č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) jsou stanovena následující 

ochranná pásma tepelných zařízení (pro zařízení realizovaná před účinností tohoto 

zákona platí ochranná pásma stanovená podle dřívějších předpisů (zák. 79/1957 

Sb. a 222/1994 Sb.): 

- primární rozvod v zastavěném území 1 m 

- primární rozvod mimo zastavěné území 5 m 

- stanice   2,5 m 

- zařízení na výrobu tepelné energie    2,5 m 

 Ochranná pásma – telekomunikace: 

▫ Ochranná pásma jsou dána zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb., 

§102, 103: 

- Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení je vymezeno ve 

vzdálenosti 1,5 m po stranách krajního vedení. V ochranném pásmu je zakázáno 
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m.j. provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, zřizovat stavby či 

umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení. 

- Parametry ochranných pásem a rozsah omezení a podmínky ochrany nadzemního 

komunikačního vedení, rádiového zařízení a rádiového směrového spoje stanoví 

příslušný stavební úřad. 

 

Územní plán navrhuje následující regulativy a formy regulace využití území, které je 

možné označit jako „výstupní limity“: 

 Celé správní území města je rozčleněno na plochy s rozdílným způsobem využití, pro něž 

jsou stanoveny závazné regulativy využití. Specifikace regulativů je uvedena v kap.f 

územního plánu; 

 Kompoziční vztahy jako limity využití území: v řešeném území je třeba zachovat a chránit 

kompoziční vztahy, působnost stavebních a přírodních dominant, měřítko a charakter 

zástavby. Zároveň je třeba zachovat osy průhledů na kulturní i přírodní dominanty území. 

S tím úzce souvisí důsledné zachování převládající hladiny zastavění a odpovědné 

prověření a hodnocení případně vznikajících nových dominant.  
 

Ostatní limity uplatněné v územním plánu jsou technického charakteru a souvisí s normovými 

hodnotami ochranných pásem liniových sítí a komunikací – viz výkres č. O.1 Koordinační 

výkres. 
 

 

II.2    ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

II.2.01  Občanské vybavení  

Sféra občanské vybavenosti specifikovaná novým Stavebním zákonem (§2, odst.1, písm. k, 

bod 3) a vyhláškou č.501/2006 Sb. (§6, odst.2) je návrhem územního plánu členěna 

podrobněji na následující oblasti: 

 Vybavenost s převahou zařízení ve veřejném zájmu (s předpoklady podpory a dotace 

města, kraje nebo státu - viz kód regulativu OV, OH – kap. f): 

▫ zařízení tzv. veřejné vybavenosti, která je nezbytná pro zajištění základního standardu 

a kvality života obyvatel a jejíž existence v území je v zájmu státní správy a 

samosprávy. Zahrnuje např. plochy pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o 

rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, apod. – viz 

§2, odst.1, písm. k, bod 3 Stavebního zákona; 

▫ veřejná pohřebiště a související služby – plochy určené k pohřbení nebo uložení 

lidských ostatků - plochy hřbitovů včetně technického zázemí (krematoria, obřadní 

síně, …); 

 Vybavenost s převahou zařízení podnikatelského charakteru hospodařících na základě 

poptávky a nabídky (viz kódy regulativu OK, OK.1,OK.2, …, OS, OS.1,… – kap. f): 

▫ Zařízení provozovaná na základě podnikatelských aktivit, jejichž vznik a rozvoj je 

regulován poptávkou a nabídkou – viz druhá část odst.2 §6, vyhl.č. 501/2006 Sb. (do 

ploch vybavenosti nejsou územním plánem zařazeny tzv. výrobní služby, které je 

nutno vzhledem k rušivým vlivům na okolí umístit pouze do ploch výroby); 

▫ Zařízení pro sport a tělovýchovu – plochy pro sportovní činnosti a soutěže včetně 

ploch související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství – viz 

druhá část odst.2 §6 vyhl.č. 501/2006 Sb.; 
 

Uvedené základní druhy vybavenosti mají rozdílné předpoklady a podmínky vzniku, 

existence a provozování. Vybavenost „veřejná“ je situována často z iniciativy samosprávy 

města, kraje nebo z iniciativy státu; vybavenost „komerční“ je iniciována zpravidla na základě 
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podnikatelského záměru. V rámci územně plánovací dokumentace je možné na základě 

schváleného Zadání objednatele přímo vymezit plochy především pro tzv. „veřejnou 

vybavenost“. Rozvoj tzv. „komerční vybavenosti“ je územním plánem usměrňován 

prostřednictvím nástrojů jeho závazné části - je sice řízen podmínkami trhu, ale lokalizace 

jednotlivých zařízení se současně řídí podmínkami stanovenými v regulativech jednotlivých 

ploch rozdílného využití (viz kap. f). 

Kapacita zařízení občanské vybavenosti vždy vychází z potřeb obyvatel města a v případě  

územního plánu Lysé nad Labem odpovídá předpokládanému počtu cca 9.500 obyvatel (viz 

kap. II.1.01.1). S ohledem na kapacitní rezervy zjištěné ve fázi průzkumů a rozborů je možné 

u většiny zařízení občanské vybavenosti předpokládat především stabilizaci, resp. zvýšení 

v úrovni kvalitativní a stabilizaci v úrovni kvantitativní. Návrh rozvoje sféry občanské 

vybavenosti (viz kap. d.01) se opírá o následující závěry analytické fáze: 

 vymezené plochy určené pro veřejnou a občanskou vybavenost, a to zejména školskou, 

zdravotnickou a sociální vybavení budou důsledně chráněny, případně doplněny: – viz 

nové přestavbové a rozvojové plochy pro školská zařízení v Palackého ul., resp. Na 

Vysoké mezi (P24); dále vymezené plochy pro sociální vybavenost - domov důchodců 

v Komenského ul. (P12), areál senior-parku v Zahradní ul. (P32);  

 rozvoj obytné a smíšené zástavby je podmíněn přiměřeným rozvojem občanského 

vybavení v odpovídající docházkové vzdálenosti a současně vznikem veřejných 

prostranství a veřejné zeleně a možností racionálního napojení na dopravní systém města 

s důrazem na veřejnou dopravu a na technickou infrastrukturu: – viz též odstavec výše: 

posílení úlohy celoměstského centra i lokálních center veřejnou vybaveností 

v odpovídajících docházkových vzdálenostech. 

 návrh ÚP zajistí územní podmínky pro rozvoj místních i celoměstských a nadmístních 

zařízení pro školství (zejména péče o předškolní děti, mimoškolní činnost, střední 

školství), zdravotnictví a sociální péči (zdravotnická zařízení, domov pro seniory, dům 

s pečovatelskou službou, azylový dům, denní stacionář, chráněné bydlení a dílny, …), 

kulturu, sport (víceúčelový sál, sportovní hala, bazén, zimní stadion) a další volnočasové a 

rekreační aktivity (koupaliště, systém cyklotras + in-line tras, ubytovací zařízení) … 

apod.: – školská zařízení a sociální služby – viz odstavce výše; azylové domy, stacionáře, 

chráněné bydlení a dílny, ubytovací zařízení – jsou formou zařízení, která jsou přijatelná 

ve všech plochách obytných, smíšených obytných i smíšených centrálních a není třeba pro 

ně vymezovat specifickou plochu využití území; zařízení pro kulturní aktivity je 

navrhováno v rámci polyfunkčních objektů v areálu bývalé Fruty (Slunéčkova zahrada 

P14) a nové plochy pro sportovní aktivity s vyššími plošnými nároky jsou navrhovány 

především na jižním okraji Litole v kontaktu s příměstskou obytnou krajinou (26). 

Volnočasové relaxační a rekreační aktvity jsou navrhovány především v rámci veřejných 

prostranství s převahou ozelenění (veřejná městská zeleň – 30, P25c, ), v rámci specifické 

plochy ochranné zeleně na severovýchodním okraji Litole (21b, P21c, 22b)a dále s 

využitím ploch nezastavěných (příměstské krajiny). 

 součástí rozsáhlejších obytných celků budou prostory pro zóny klidu, dětská hřiště, 

sportovní aktivity, veřejnou zeleň: – uvedené aktivity jsou přijatelnými činnostmi ve všech 

plochách obytných, smíšených obytných a smíšených centrálních; v měřítku územního 

plánu nejsou tyto plochy podrobněji členěny – konkrétní řešení využití ploch je předmětem 

podrobnější úrovně územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacího podkladu – 

regulačního plánu nebo územní studie.  

 Veřejná prostranství - nový ÚP bude respektovat stávající a prověří umístění nových 

ploch veřejných prostranství: – základem urbanistické koncepce územního plánu je systém 

– a) veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (Husovo nám., výchdní část 

centra Litole – Dobrovského sadů, … a b) veřejných prostranství s převahou ozelenění 
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(veřejná městská zeleň), návrhem územního plánu nově rozšířených o plochy parku 

V Lomu (Hrabanov 1d), parku U Sídliště (4a, P4b, P4c), parku U Kovony (30) a U 

Litolské svodnice (P25c). Uvedené plochy jsou propojeny hlavními pěšími a cyklistickými 

trasami, které propojují obě části města s přírodním zázemím příměstské krajiny a 

současně navazují na hlavní železniční stanici.  
 
 

II.2.02 Dopravní infrastruktura 
 

II.2.02.1 Silniční automobilová doprava  

… je rozhodujícím dopravním oborem, kterým jsou v řešeném správním území města 

realizovány převážné objemy přepravních vztahů. Silniční automobilová doprava je 

realizována prostřednictvím silniční sítě a navazující struktury místních a účelových 

komunikací.  
 

Silniční síť 

Silnice II/272 plní funkci páteřní komunikační trasy širšího spádového území, která propojuje 

páteřní komunikační trasy celostátního významu – a to na severu rychlostní silnici 

RI/10 od mimoúrovňové křižovatky Benátky nad Jizerou v trase do Lysé nad Labem a dále 

přes nový most až ke křížení s trasou dálnice D11 na jejím 18. km v mimoúrovňové 

křižovatce Bříství. Silnice II/272 dále pokračuje směrem na jih do Českého Brodu a 

k připojení na „kolínskou“ silnici I/12.  

Silnice II/272 vstupuje do správního území města ve směru od jihu od dálnice D11 v nedávné 

době realizované přeložkové trase s novým mostem přes Labe. Územní plán s ohledem na 

omezené trasové parametry na jižním předmostí navrhuje přeložku trasy silnice II/272 

v parametrech odpovídajících návrhové kategorii S 9,5/80. Za mostem navazuje již dříve 

realizovaný úsek východní obchvatové trasy města realizovaný v návrhové kategorii S 9,5/80 

vedený dnes až k ulici Družstevní, kterou je veden průjezdní úsek silnice II/331. Územní plán 

respektuje již minulý záměr prodloužení východní obchvatové trasy vedený přes křížení 

s tělesem dvoukolejné tratě č. 231, se silnicí III/2725, s jednokolejnou železniční tratí č.232 

Lysá nad Labem – Milovice a silnicí III/332 směřující z města na severovýchod do Milovic. 

Přeložková stopa východní obchvatové trasy silnice II/272 se připojuje do původní stopy a 

opouští správní území ve směru na sever do Benátské Vrutice a Benátek nad Jizerou.  

V souladu se záměry předchozího územního plánu se navrhuje prodloužení východní 

obchvatové trasy města od ulice Družstevní směrem na sever v parametrech 

návrhové kategorie S 9,5/80 a následně pak S 9,5/70. Územní plán rovněž vymezuje plochy 

pro návrh křižovatek na křížení východní obchvatové trasy silnice II/272 s dalšími 

komunikacemi.   

Silnice II/331 představuje další páteřní komunikační trasu spádového území vedenou ve 

směru západ-východ od silnice II/610 v Sojovicích. Do správního území města vstupuje 

v prostoru místní části Dvorce, v současné době prochází v nepříznivých parametrech 

průjezdním úsekem severním sektorem zástavby místní části. Územní plán respektuje dřívější 

záměr přeložkové trasy procházející po severním obvodu zastavěného území místní části 

Dvorce, včetně úpravy připojení silnice III/3314, kde se vrací do současné stopy. Územní plán 

dále respektuje již minulý záměr vedení  obchvatové trasy silnice II/331 vedený z prostoru 

Bažantnice po severním obvodu zastavěného území až k připojení do křižovatky na ulici Ke 

Vrutici s propojením do stopy východní obchvatové trasy silnice II/272. Tento úsek nahrazuje 

současnou stopu procházející zastavěným územím města Sojovickou ulicí do centra města a 

prostoru nám. Bedřicha Hrozného a Husova náměstí. Ve společné stopě východní obchvatové 
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trasy je silnice II/331 vedena až k průsečné křižovatce na Družstevní ulici, kde se připojuje do 

současné stopy a opouští správní území města ve směru na Ostrou a Kostomlaty nad Labem. 

Trasa silnice II/331 bude postupně rekonstruována budována v parametrech návrhové 

kategorie S 9,5/70. 

Silnice II/332 směřuje od křížení s východní obchvatovou trasou silnice II/272 v prodloužení 

ulice Československé armády směrem na severovýchod do Milovic. Trasa silnice II/332 je 

prakticky v celém svém průběhu řešeným správním územím vedena ve velmi dobrých 

parametrech a je třeba ji považovat za dlouhodobě stabilizovanou. Případné lokální úpravy 

trasy budou realizovány v parametrech silniční kategorie S7,5/60. 

Silnice III/2725 v současné době je vedena od páteřní trasy II/272 z průsečné křižovatky na 

Husově náměstí. V souvislosti s realizací východní obchvatové trasy silnice II/272 a II/331 

bude stávající průjezdní úsek silnice III/2725 procházející dnes Poděbradovou ulicí převeden 

do sítě místních komunikací. Od obchvatové trasy silnice II/272 silnice III/2725 pokračuje 

v současné stopě ve směru na východ do Stratova a k připojení na silnici II/331 v 

Kostomlatech nad Labem. Průjezdní úsek silnice III/2725 je veden v poměrně dobrých 

návrhových parametrech a je třeba jej považovat za dlouhodobě stabilizovaný. Případné 

lokální úpravy trasy budou realizovány v parametrech silniční kategorie S7,5/60. Územní plán 

územně respektuje současnou trasu, která je vedena v dobrých parametrech odpovídajících 

jejímu významu. 

Silnice III/3314 se od navrhované severní obchvatové trasy silnice II/331 místní části Dvorce 

odpojuje v navrhované stykové křižovatce před vstupem od severu do zastavěného území. Od 

navrhované křižovatky je trasa silnice III/3314 vedena ve stabilizované stopě ve směru do 

Staré Lysé a Předměřice nad Jizerou. Územní plán územně respektuje současnou trasu, která 

je vedena v dobrých parametrech odpovídajících jejímu významu. 

Silnice III/3315 se od páteřní trasy průjezdního úseku silnice II/331 v Sojovické ulici 

odpojuje stykovou křižovatkou do ulice Stržiště. Úrovňovým přejezdem kříží železniční trať 

č. 072 a dále po severní straně železniční tratě č. 231 pokračuje kolem areálu závodiště 

k úrovňovému železničnímu přejezdu v prostoru Karlova. Trasa je dále vedena ve 

stabilizované stopě ve směru do místní části Byšičky, kde je ukončena. Územní plán územně 

respektuje současnou trasu, která je vedena v dobrých parametrech odpovídajících jejímu 

významu. V souvislosti s návrhem a realizací severní obchvatové trasy silnice II/331, 

z důvodu zajištění vazeb silniční dopravy, bude trasa silnice III/3315 následně převedena do 

stopy Sojovické ulice a připojena na silnici II/331 v prostoru Bažantnice.   

 

Územní plán, krom výše popsaných úprav souvisejících s realizací obchvatových tras silnice 

II/272 a II/331, považuje současné stopy silnic III. třídy, i přes místy skromné parametry, 

územně za dlouhodobě stabilizované. Jisté úpravy na trasách silnic III. třídy je tedy možné 

předpokládat pouze v návaznosti na realizaci obchvatových tras páteřních komunikací, jinak 

je třeba počítat pouze s pracemi v rámci běžné silniční údržby. Na všech trasách silnic III. 

třídy je třeba v dlouhodobém horizontu počítat s jejich postupnou úpravou pro vedení 

návrhové kategorie S 7,5/60, případně S 6,5/50. 
 

Přehled o intenzitách silničního provozu 

Periodicky prováděná sčítání silniční dopravy ŘSD ČR se provádějí v pravidelných pětiletých 

intervalech. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty zatížení zjištěné na sčítacích 

stanovištích procházejících tras silnic II. třídy v rámci výsledků posledního dostupného sčítání 

provedeného z roku 2010. Hodnoty zatížení jsou uvedeny v následující tabulce v počtu 

skutečných vozidel za průměrný den roku 2010 a to v členění dle druhu vozidel – těžkých, 
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osobních, motocyklů a celková součtová hodnota počtu vozidel. Dále je rovněž uvedena 

hodnota podílu těžkých vozidel v procentech z celkové hodnoty, která dává jistou představu o 

charakteru dopravy v daném úseku.  
 

Silnice Stanoviště Místo 

Intenzity automobilové dopravy 2010    
%T T O M S 

II/272 1-3916 Starý Vestec 1883 5024 145 7052 26,7 

II/272 1-3913 ul. Mírová 527 2860 13 3400 15,5 

II/272 1-3912 ul. Československé armády 1467 8241 102 9810 15,0 

II/272 1-3914 ul. Ke Vrutici 641 3583 5 4229 15,2 

II/272 1-1599 Benátecká Vrutice 408 2682 7 3097 13,2 

II/331 1-3219 Dvorce 399 2232 49 2680 14,9 

II/331 1-3213 ul. Sojovická 753 3030 41 3824 19,7 

II/331 1-3221 nám. B. Hrozného 649 4552 67 5268 12,3 

II/331 1-3220 Ostrá 538 3022 31 3591 15,0 

II/332 1-3236 ul. K Milovicům  489 3777 34 4300 11,4 
 

Tyto údaje svědčí o poměrně vysokých intenzitách dopravy na páteřních silničních trasách 

s vysokým podílem těžké nákladové dopravy. Tato skutečnost je nepříznivá především 

z hlediska dopadů na životní prostředí na kontaktním území. S ohledem na tyto skutečnosti 

územní plán navrhuje realizace přeložkových obchvatových silničních tras, které zajistí 

převedení tranzitních vztahů a těžké dopravy do nové stopy a z toho pak plynoucí zlepšení 

současného stavu životního prostředí ve městě.   
 

Koncepce zajištění komunikační dostupnosti a obsluhy území 

Územní plán, z hlediska uspořádání základního komunikačního skeletu města, zakládá záměr 

realizace východní a severní obchvatové trasy silnice II/272 a II/331, které převezmou 

rozhodující podíly tranzitní a cílové dopravy v současné době procházející dnes centrem 

města. Nutno konstatovat, že i po realizaci navrhovaných obchvatových silničních tras si 

jejich současné stopy, z hlediska zajištění komunikační obsluhy zastavěného území, ponechají  

přirozený páteřní charakter komunikací s celoměstským významem. Jedná se o úseky ulic: 

Jiráskova, Mírová, Družstevní, Jedličkova, Československé armády, Ke Vrutici, 

K Milovicům, Sojovická a Poděbradova. Tento systém dále doplňuje: 

 obvodová komunikace procházející po obvodu ploch v jihozápadním sektoru města od 

ulice Jiráskova k připojení na ulici K Závodišti (průjezdní úsek silnice III/3315), 

 propojovací komunikace procházející po severní straně železniční stanice ulicemi 

Čapkova a 9. května s navrhovaným prodloužením ulice U Dráhy až k Poděbradově ulici, 

 komunikační propojení vedené od ulice Družstevní ulicí Na Zemské stezce a dále 

v navrhovaném prodloužení až k připojení na JZ obvodovou komunikaci,  

 komunikační propojení ul. Mírové a jihozápadní obvodové komunikace  
 

Uspořádání základního komunikačního systému správního území města je doloženo a nejlépe 

patrné z grafických příloh 

 

II.2.02.2  Železniční doprava  

Územní plán města územně stabilizuje koridor železniční dopravy vedený v trasách 

železničních tratí č.231 Praha – Lysá nad Labem – Kolín a č.072 Lysá nad Labem – Ústí 

nad Labem západ, obě železniční  tratě jsou ve smyslu §3 zákona č. 266/94 Sb., o drahách, a 

v souladu s usnesením vlády ČR č.766 ze dne 20.12.1995 zařazeny v kategorii dráhy 

celostátní, jsou dvoukolejné s elektrizovaným provozem. V nedávné době na obou tratích a 
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rovněž v železniční stanici proběhly rozsáhlé rekonstrukční práce včetně realizace nové 

odbavovací budovy a peronizace stanice.  

Územní plán považuje tratě č.231 a č.072 včetně navazujících stávajících ploch drážních 

pozemků územně za dlouhodobě stabilizované s předpokladem optimalizačních úprav.  

V železniční stanici Lysá nad Labem se od hlavní tratě odpojuje jednokolejná železniční trať 

č.232 Lysá nad Labem – Milovice rovněž s elektrizovaným provozem, která usnesením 

vlády ČR č.766 ze dne 20.12.1995 byla vyčleněna do systému dráhy regionální. Územní plán 

respektuje plochy jednokolejné železniční tratě č.232 Lysá nad Labem – Milovice. 

Pro budoucí potřeby rozvoje železniční infrastruktury v širších dopravních souvislostech 

územní plán dále vymezuje koridor v šířce cca 120 metrů pro vedení nové dvoukolejné 

elektrizované tratě pro návrhovou rychlost 160 km/h. Trasa nahradí současnou trať č. 232 do 

Milovic; je převzata z podkladu Územně technické studie „Modernizace železniční 

infrastruktury Praha – Milovice – Mladá Boleslav s možným prodloužením do Liberce“ 

(SUDOP Praha a.s. pro Krajský úřad Středočeského kraje - 12/2003). 

Pro potřeby dostupnosti území prostředky osobní železniční dopravy se v řešeném území 

krom vlastní železniční stanice Lysá nad Labem dále uplatňuje zastávka Lysá nad Labem – 

Dvorce na trati č. 072.   
   

II.2.02.3  Vodní doprava  

Při jižní hranici správního území protéká řeka Labe, ve smyslu zákona č. 114/95Sb., o 

vnitrozemské plavbě, považovaná za sledovanou dopravně významnou a využívanou vodní 

cestu a to v úseku od státní hranice až po přístav ve Chvaleticích. I přes jistý útlum v 

posledním období je třeba vodní dopravu považovat za významnou součást dopravní 

infrastruktury ČR s vazbami na evropské vodní cesty. Ve správním území města je situováno 

zdymadlo Lysá nad Labem dokončené v roce 1935, sestávající se z jezu, plavební komory o 

užitných rozměrech 85 x 12 x 3,5 metru a malé vodní elektrárny.  

Podle nadřazené dokumentace ZÚR SK a v souladu s Pokyny pořizovatele na vypracování 

návrhu územního plánu nejsou do územního plánu zapracovány záměry související s úpravou 

splavnění toku Labe a s realizací přístavu Lysá nad Labem. 
 

II.2.02.4 Letecká doprava  

Územní plán nevymezuje žádnou plochu pro dopravní infrastrukturu leteckou ani pro 

umístění staveb nebo zařízení letecké dopravy. 
 

II.2.02.5 Síť místních a účelových komunikací  

Výše popsané průjezdní úseky silniční sítě vytvářejí páteřní komunikační systém města, ke 

kterému jsou připojeny další místní a účelové komunikace zajišťující propojení městských 

částí a sektorů, dále až dopravní obsluhu každého jednotlivého objektu a jednotlivých 

obhospodařovaných pozemků a ploch.  

V podkladové průzkumové části územního plánu bylo zjištěno uspořádání komunikačního 

systému celého správního území města dle předaných podkladů. Údaje byly aktualizovány 

zapracováním zjištěných poznatků z vlastních průzkumových prací provedených koncem 

roku 2010. Rozdělení místních a navazujících účelových komunikací bylo provedeno dle 

jejich dopravně urbanistické funkce. 

Komunikační obsluha zastavěného území systém je realizována prostřednictvím systému 

složeného z místních a účelových komunikací. Na místní komunikace navazují účelové 
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komunikace, které jsou ve vlastnictví jednotlivých subjektů ať soukromých či organizací, tyto 

komunikace mají povětšinou charakter přístupových cest a zajišťují přímou komunikační 

dostupnost a obsluhu jednotlivých objektů či obhospodařovaných ploch a pozemků.   

Územní plán považuje stávající systém místních a účelových komunikací, které zajišťují 

komunikační dostupnost a obsluhu správního území města, prakticky za stabilizovaný, kromě 

nově navrhovaných úseků páteřních komunikací celoměstského významu, které byly popsány 

výše. 

Návrh územního plánu v souladu se zadáním zakládá nové rozvojové plochy v řešeném 

správním území. Komunikační dostupnost těchto rozvojových lokalit je zajištěna buď 

prostřednictvím vazeb na stávající komunikační síť anebo návrhem nových místních 

komunikací, které budou připojeny na stávající komunikační síť. U rozsáhlejších rozvojových 

lokalit se předpokládá vypracování územní studie, která v rámci širších urbanistických a 

komunikačních souvislostí navrhne rovněž novou komunikační strukturu vlastní řešené 

lokality.  

Menší rozvojové lokality v dalších jednotlivých místních částech správního území budou na 

stávající komunikace připojeny sjezdy či samostatnými sjezdy ve smyslu příslušných 

ustanovení ČSN 736110 Projektování místních komunikací, kap. 12 Křižovatky, křížení a 

sjezdy. 

Nově navrhované pozemky veřejných prostranství budou respektovat příslušná ustanovení 

§22 vyhlášky MMR ČR č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

Navrhované místní komunikace zajišťující komunikační dostupnost a obsluhu nových 

rozvojových lokalit zástavby obce budou navrženy buď jako obslužné komunikace funkční 

skupiny C, v kategorii MO7/30 s oboustrannými chodníky šířky nejméně 2x2,0m, případně 

jako komunikace pro smíšený provoz funkční skupiny D1 - obytné ulice – navrhované 

v souladu s technickými podmínkami TP103 pro jejich navrhování v šířce uličního prostoru 

nejméně 8,0 metrů mezi hranicemi protilehlých pozemků. 

 

II.2.02.6 Pěší a cyklistická doprava  

Celé správní území je protkáno hustou sítí turisticky značených pěších a cyklistických tras. 

Páteřní dálkovou cyklotrasou je trasa č. 24 tzv. „Labská cyklostezka“ vedená od Poděbrad a 

Nymburka po území pravého břehu Labe. V širších vazbách se touto trasou, v úseku Kolín – 

Čelákovice, zabývala vyhledávací studie z roku 2006 (autor Ing. arch. Ritter). Ve smyslu této 

studie je cyklotrasa č. 24 vedena ve variantě přes Řehačku a Byšičky. V souvislosti 

s případnými budoucími úpravami plavební cesty a novým zařízením pro lodní dopravu 

územní plán rovněž vymezuje nové stopy pro vedení této cyklotrasy, které jsou patrné 

z grafických příloh.  

Po levém břehu řeky pak prochází turisticky značená cykloturistická trasa č. 0019 vedená 

z Kostelce nad Labem přes Čelákovice do prostoru Přerova nad Labem, odkud dále pokračuje 

proti toku Labe spolu s pěší „zelenou“ turistickou trasou. Cyklotrasa prochází správním 

územím a pokračuje k mostu přes Labe a dále podél řeky do Hradišťka.  

Podél tělesa „pražské“ tratě ve směru od Staré Boleslavi do správního území města je vedena 

cyklotrasa č. 0037 a 0041. Cyklotrasa č. 0037 pokračuje až do centra města na náměstí B. 

Hrozného, kde se lomí a pokračuje kolem areálu zámku a ulicí Ke Skále na sever do Staré 

Lysé a Milovic. Cyklotrasa č. 0041 je od tratě vedena lesním masívem při západní hranici 

správního území na sever do Dvorců, odkud dále pokračuje do Staré Lysé a Předměřice nad 

Jizerou. 
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S ohledem na vcelku příznivé parametry a také relativně nižší intenzity automobilové dopravy 

na trasách silnic III. třídy jsou pro cykloturistickou dopravu s výhodou využívány také tyto 

další trasy a navazující účelové komunikace. 

Spolu s cyklotrasou č. 0037 správním územím města prochází také „červená“ pěší turistická 

trasa ve směru od Staré Boleslavi do centra města, kde se trasa větví ve směru na sever do 

Staré Lysé. Druhá větev je vedena směrem na jih k železniční stanici a dále pak trasa 

pokračuje přes Litol k mostu přes Labe a přes Semice pokračuje do Hradištka a do Nymburka. 

Územní plán respektuje trasy naučné stezky „Lysá nad Labem – Čelákovice“ a „Krajinou 

Rudolfa II“, které jsou v grafických přílohách zaneseny dle předaných podkladů. 

Důležitou součástí uplatnění cyklistických cest jsou také krátkodobé odpočinkové či kondiční 

cesty. Nutno konstatovat, že převážně rovinatý či mírně zvlněný charakter území nabízí široké 

možnosti pro cesty různé obtížnosti. Pro tyto potřeby slouží především současná komunikační 

struktura a k obnově navržená cestní síť s vazbami na navazující místní a účelové komunikace 

vedoucí do volné krajiny. 

V grafických přílohách je patrný návrh doplnění systému pěších tras ve městě propojujících 

hlavní veřejná prostranství, centra hromadné dopravy a potenciální relaxační prostory města.  
 

II.2.02.7  Doprava v klidu  

Problematika parkování a odstavování vozidel je významnou, citlivou a sledovanou součástí 

městského organizmu. Tato problematika má dvě odlišné polohy: 1) v zajištění každodenních 

potřeb městského života; 2) zvládnutí nároků generovaných dalšími aktivitami města a 

turistickým ruchem. V souvislosti se strmým nárůstem stupně automobilizace v posledním 

období a rovněž nárůstem počtu návštěvníků v období pravidelných veletrhů, výstav a také v 

turistické sezóně se problémy v oblasti dopravy v klidu významně prohlubují.  

Územní plán plně respektuje stávající kapacity, které slouží pro garážování a parkování 

vozidel obyvatel a návštěvníků města. Územní plán dále navrhuje pro potřeby krytí nároků na 

parkování v centrální části města a potřeby výstaviště zřízení nových kapacit v prostoru při 

Čapkově ulici a jejím navrhovaném prodloužení.    

Pro pokrytí potřeb dopravy v klidu u nově navrhovaných objektů pro bydlení, vybavenosti či 

jiných objektů se bude postupovat ve smyslu příslušných ustanovení vyhlášky MMR ČR č. 

268/09 Sb., o technických požadavcích na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, že odstavná 

a parkovací stání se řeší jako součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná část stavby, 

anebo na pozemku stavby, pokud tomu nebrání omezení vyplývající ze stanovených 

ochranných opatření, a to v souladu s normovými hodnotami stanovenými ve smyslu 

příslušných ustanovení kap. 14.1 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Dále je 

třeba každou stavbu vybavit odpovídajícím počtem stání pro vozidla zdravotně postižených 

osob, které budou řešeny jako součást stavby. 

V bytových domech územní plán doporučuje, aby odstavná stání byla přednostně zajišťována 

stáním vozidel v hromadné garáži integrované v rámci stavby na podnoži bytového domu a to 

dle skutečně navrhované kapacity objektu, parkovací stání pak budou situována v normové 

vzdálenosti od objektu na plochách na terénu. 

V souvislosti se prudkým nárůstem stupně automobilizace v posledním období a narůstajícími 

problémy s odstavováním a parkováním vozidel obyvatel města i jeho návštěvníků se jeví 

potřeba podrobnějšího prověření kapacit, potřeb a potenciálních možností řešení dopravy 

v klidu formou specializovaného Auditu s dopravy v klidu, který může vypracovat podrobnou 
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analýzu na vymezeném území města, stanovit problémové okruhy současného stavu a 

navrhnout směry a možnosti dalšího řešení. 
 

II.2.02.8  Dopravní vybavenost  

Územní plán stabilizuje stávající čerpací stanice pohonných hmot situované ve správním 

území, které pokrývají potřeby města. Možnost lokalizace dalších čerpacích stanic závisí na 

přípustném využití ploch s rozdílným způsobem využití – viz kap. f. Další čerpací stanice 

pohonných hmot a zařízení pro servisní služby jsou v kompletní nabídce k dispozici 

v nedalekém Nymburce či v dalších zařízeních při páteřních silničních trasách.  
 

II.2.02.9  Hromadná doprava  

Územní plán respektuje kombinovaný systém zajišťující obsluhu správního území prostředky 

hromadné dopravy a to veřejnou pravidelnou autobusovou dopravou a železniční osobní 

dopravou. Železniční osobní doprava je provozována na všech třech procházejících 

železničních tratích č. 231, 072 a 232. Kromě železniční stanice Lysá nad Labem slouží 

potřebám osobní železniční dopravy také zastávka Lysá nad Labem – Dvorce na trati č. 072.  

Dle výpisu z Jízdního řádu pravidelné autobusové dopravy pro období 2010/11 v současné 

době prochází městem celkem 10 linek pravidelné autobusové dopravy: 127221, 230411, 

260940, 260990, 270046, 270048, 270051, 270052, 270053 a 270055. 

Územní plán rovněž stabilizuje následujících celkem třináct stávajících autobusových 

zastávek pravidelné autobusové dopravy: Lysá nad Labem - Ke Karlovu, nadjezd, pošta, 

předměstí, sídliště, škola, železniční stanice a dále zastávky v místních částech Byšičky, 

Dvorce, Dvorce-odbočka, Litol - Borek, - Mírová a - u mostu.   

Rámcově je možné konstatovat, že prakticky celé zastavěné území řešeného správního území 

města je pokryto docházkovou vzdáleností 500 metrů k těmto autobusovým zastávkám, což 

časově představuje docházkovou dobu asi sedmi až osmi minut. 
 

II.2.03   Technická infrastruktura 
 

II.2.03.1 Zásobování pitnou vodou  

Vodovodní síť včetně souvisejících zařízení je ve správě provozovatele firmy Stavokomplet, 

s.r.o. Vlastníkem vodárenského zařízení je město Lysá nad Labem. 

Lysá nad Labem včetně místní části Litol bude i nadále zásobována vodou ze zdroje Na 

Šibáku, který je jediným zdrojem vody pro tuto oblast. Vodovodní síť vykazuje místy značné 

úniky; je třeba nahradit azbestocementové potrubí vedením z vhodnějších materiálů a posílit 

řady v místech nedostatečných tlakových poměrů. 

Místní část Dvorce má zásobování vodou řešeno samostatně s napojením přes přivaděč na 

vodovod z Benátecké Vrutice.  

Místní část Byšičky nemá veřejný vodovod, zásobování vodou zde probíhá pouze 

z individuálních studní. 

V současnosti se zpracovává projekt na skupinový vodovod pro Přerov nad Labem, Semice, 

Starý Vestec, Bříství a Lysou nad Labem, který – bude-li realizován – umožní dotování 

vodovodní sítě v Lysé nad Labem pitnou vodou z tohoto zařízení. 

Pitná voda bude v zájmovém území i nadále používána pro komunální účely a pro komerční 

činnosti. 

Doporučuje se rovněž zpracování Generelu zásobování vodou, zohledňujícího a doplňujícího 

nový územní plán. 
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V textové části územního plánu je uveden následující popis doporučených staveb a opatření: 

 stavby, jejichž realizace je nutná pro zásobování vodou v rozvojových a přestavbových 

lokalitách 

 stavby, jejichž realizace je nutná pro zajištění bezporuchové funkce zásobování vodou 

 stavby nadmístního významu 

 opatření pro zajištění záložního zdroje pitné vody 

 opatření pro nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

 

Stavby, jejichž realizace je nutná pro zásobování vodou v rozvojových lokalitách a 

v přestavbových lokalitách: 

Zásobování pitnou vodou v rozvojových a přestavbových lokalitách bude zajištěno 

z veřejného vodovodu. V těchto oblastech se předpokládá téměř stoprocentní napojení na 

vodovodní síť. 

Stávající síť bude doplněna o nové řady, které budou navazovat na stávající vodovodní síť. 

V řadě případů bude možné realizovat i napojení na stávající vodovodní řady. Ve výkresové 

části jsou zakresleny nové vodovodní řady určené pro navržené rozvojové a přestavbové 

lokality. Uvnitř samotných lokalit jsou řady zakresleny pouze v případech, kdy je v územním 

plánu uveden průběh komunikací, konkrétní návrh sítě umožní až podrobnější územně 

plánovací dokumentace (územní studie nebo regulační plány).  

Lysá nad Labem včetně místní části Litol má v současné době vybudovánu vodovodní síť 

v rámci jednoho tlakového pásma, která zajišťuje zásobování vodou v převážné části města. 

Pro zajištění zásobování nově uvažované zástavby jsou navrženy nové řady (přívodní a 

distribuční), a také nová automatická čerpací stanice. Tato ATS bude v rámci nového 

zřízeného horního tlakového pásma zásobovat vodou lokality nacházející se ve vyšších 

nadmořských výškách, kde nelze zajistit potřebné tlakové poměry zásobováním ze stávajícího 

vodojemu. 

Místní část Dvorce má v současné době vybudovánu vodovodní síť v rámci jednoho 

tlakového pásma, která zajišťuje zásobování vodou v převážné části místa. Pro zajištění 

zásobování nově uvažované zástavby jsou navrženy nové distribuční řady. 

Místní část Byšičky nemá v současné době vybudovánu vodovodní síť, a ani se s ní ve 

výhledu neuvažuje. Nová výstavba RD bude zásobována vodou z individuálních studní. 

K výstavbě nových vodovodních řadů v rozvojových a přestavbových lokalitách se 

předpokládá použití potrubí z polyetylénu o dimenzích D 90 mm až D 160 mm. Dimenze 

vodovodního potrubí budou navrženy i v souladu s požadavky požárního zabezpečení 

(ustanovení § 29 odst. 1 písm. k) zákona č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

v množství stanoveném ČSN 73 08 73, na řadech budou v potřebných místech osazeny 

nadzemní či podzemní požární hydranty. Horní tlakové pásmo v Lysé (zásobováno 

z navržené ATS) nebude mít charakter požárního vodovodu. 

Pozemky a stavební objekty budou zásobovány pitnou vodou vlastními přípojkami z 

navržených či stávajících vodovodních řadů, měření odběru bude zajištěno fakturačními 

vodoměry. 

 

Stavby, jejichž realizace je nutná pro zajištění bezporuchové funkce zásobování vodou: 

Lysá nad Labem nemá dostatečný objem akumulace ve svých vodojemech, nutný pro 

uvažovaný rozvoj města. Pro zajištění potřebné akumulace vody pro město se uvažuje 
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s rozšířením akumulace u stávajícího vodojemu. Vodojem Lysá bude rozšířen o novou 

komoru o objemu 1000 m3, budou zde rekonstruovány obě stávající komory na 1000 m3 a 100 

m3, včetně elektroinstalace a dalšího vybavení. Velikost nové komory může být při 

zpracování projektové dokumentace upřesněna (redukována) na základě podrobnějších 

výpočtů. 

Nově bude u vodojemu zřízena automatická čerpací stanice o výkonu cca 5 l/s pro potřebu 

uvažovaného horního tlakového pásma. 

Rovněž bude postupně rekonstruována stávající vodovodní síť v Lysé a v Litoli, s cílem 

nahradit nevyhovující potrubí (azbestocementové řady, malé dimenze, špatný technický stav, 

úniky vody, stáří potrubí za hranicí životnosti). Rekonstrukce budou prováděny na základě 

odborného posouzení správce sítě, a s ohledem na ekonomické možnosti. 

Stávající vodovod mimo rozvojové či přestavbou lokality bude doplněn o nové řady 

z polyetylénu o dimenzích D 110 mm v ulicích Komenského a Škrétova s cílem zokruhování 

vodovodní sítě.  

Napříč rozvojovou lokalitou Hrabanov procházejí dva stávající řady DN150 k vodojemu 

Lysá. Doporučuje se provést přeložku těchto vedení do nově uvažovaných komunikací. 

 

Stavby nadmístního významu: 

Za stavbu nadmístního významu lze považovat skupinový vodovod pro Přerov nad Labem, 

Semice, Starý Vestec, Bříství a Lysou nad Labem, Tento vodovod DN 200 bude přiveden od 

jihu, bude ukončen v Litoli posilovací čerpací stanicí, a poté bude propojen na stávající řad 

DN 200 v ulici K Borku. V současnosti probíhá projektová příprava tohoto zařízení. 

 

Stavby a opatření pro zajištění záložního zdraje pitné vody: 

Jako záložní zdroj vody v budoucnu může sloužit nevyužívané potrubí z Benátecké Vrutice. 

Vzhledem ke stáří a materiálu (ocel) tohoto vedení je však třeba uvažovat s ověřením 

skutečného technického stavu tohoto vodovodu a navrhnout opatření k jeho případnému 

zprovoznění. 

V předchozí územně plánovací dokumentaci byl uveden i požadavek na zachování 

nevyužívaného zdroje Litol, a jeho možné využití jako záložního zdroje. Vzhledem 

k nejasnosti ohledně realizace nového skupinového vodovodu je stále tato možnost aktuální a 

doporučuje se přijmout potřebná opatření k případnému znovu zprovoznění tohoto zdroje. 

 

Opatření pro nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou: 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody cisternami 

z okolních obcí. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou 

potřebu, obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se 

bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. 

 

Potřeba vody: 

V posledních letech vlivem zvýšení ceny vodného a požadavku na měření individuálních 

odběrů vody v bytech došlo k postupnému snížení specifické potřeby vody. To způsobilo 

nižší reálné odběry pitné vody z veřejných vodovodů a zajistilo rezervy v kapacitě stávajících 

zdrojů vody. V současné době činí skutečná specifická spotřeba vody do 120 l/os,den, lze 

předpokládat nárůst do 150 l/os.den. 
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Předpokládaný nárůst potřeby pitné vody je stanoven pro výhledový počet trvale bydlících 

osob. Odběr vody v oblastech s předpokládaným využitím pro výrobu, sklady, služby, 

obchodní činnost, sport a rekreaci apod. bude možné blíže specifikovat jednotlivě až v dalším 

stupni územně plánovací dokumentace (územní studie, regulační plány), na základě 

podrobnějších údajů o využití území. 

Lysá nad Labem včetně místní části Litol má v současnosti průměrnou denní potřebu pitné 

vody 850 m3/d. Do budoucna je nutné uvažovat s nárůstem potřeby pitné vody, tento nárůst je 

dán předpokládaným rozvojem území. 

Nárůst počtu obyvatelstva oproti současnému stavu se při započítání plánovaného využití 

rozvojových a přestavbových lokalit předpokládá ve výši 1 774 osob z toho ve Dvorcích 88 

osob. Nárůst potřeby vody pro komerční účely je vzhledem k nedostatku informací stanoven 

pouze orientačně. Výpočet nárůstu potřeby vody je proveden dle směrnice č. 9/73: 

 

Lysá nad Labem, Litol - nárůst potřeby vody: 
 specifická denní potřeba: 

- bydlení …………………… 1 774 osob  ……….. 150 l/os,d 266,1 m3/d 

- vybavenost  ……………… 1 774 osob  ………..    30 l/os,d   53,2 m3/d 

- komerční činnost  ………………………………………………… 100,0 m3/d 

celkem   ………………………………………………………………….419,3 m3/d 

 maximální denní potřeba: 

419,3 m3/d x 1,4  ……………………………………………………..     587,0 m3/d 

 maximální hodinová potřeba: 

(587,0 m3/d x 2,1) : 24 hod  ……………………………        51,4 m3/hod = 14,3 l/s 

 

Dvorce - nárůst potřeby vody: 
 specifická denní potřeba: 

- bydlení  ………………… 88 osob   ………………150 l/os,d  13,2 m3/d 

 maximální denní potřeba: 

13,2 m3/d x 1,5 ………………………………………………………  19,8 m3/d 

 maximální hodinová potřeba: 

(19,8 m3/d x 2,1) : 24 hod  …………………………………..   1,1 m3/hod = 0,3 l/s 
 

 

II.2.03.2 Odkanalizování  
Kanalizační síť včetně souvisejících zařízení je ve správě provozovatele firmy Stavokomplet, 

s.r.o.. Vlastníkem zařízení je město Lysá nad Labem. 

Lysá nad Labem, včetně místních částí Litol a Dvorce, má v současné době vybudovánu 

stokovou síť jednotné kanalizace, která odvádí splaškové i dešťové odpadní vody z převážné 

části zástavby na městskou čistírnu odpadních vod. V případě vysokých průtoků ve stokách 

vlivem dešťových srážek je na několika místech nadbytečná voda oddělována pomocí 

odlehčovacích komor do okolních recipientů. Splaškové odpadní vody z místní části Dvorce 

jsou přečerpávány do stokové sítě v Lysé. Návrh kanalizace zachovává současný systém a 

respektuje stanovené ochranné pásmo stávající ČOV.  

Původní síť bude doplněna o nové stoky gravitační kanalizace a o potrubí tlakové kanalizace, 

které budou navazovat na stávající kanalizaci. V těchto oblastech se předpokládá téměř 

stoprocentní odvádění splaškových vod do veřejné kanalizace. 

Ve výkresové části jsou zakresleny stoky určené pro navržené lokality, pro stávající zástavbu 

i pro propojení se stávající stokovou sítí. V samotných lokalitách jsou stoky zakresleny pouze 
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v případech, kdy je v územním plánu uveden průběh komunikací, konkrétní návrh sítě umožní 

až podrobnější územně plánovací dokumentace (územní studie, regulační plány, …). 

V místní části Byšičky se uvažuje s realizací splaškové kanalizace a s výstavbou nové ČOV. 

Pro tyto stavby se zpracovává projektová dokumentace. Kanalizace je řešena jako 

kombinovaná – gravitační s výtlakem na ČOV. 

Doporučuje se rovněž zpracování Generelu kanalizace, zohledňujícího a doplňujícího nový 

územní plán. 

 

V textové části územního plánu je uveden následující popis doporučených staveb a opatření: 

 stavby, jejichž realizace je nutná pro odkanalizování v  rozvojových a v přestavbových 

lokalitách 

 stavby, jejichž realizace je nutná pro odkanalizování stávající zástavby 

 stavby, které jsou nutné pro zajištění řádné funkce stávající stokové sítě a snížení 

zatížení ČOV Lysá balastními vodami 

 stavby a opatření, která jsou nutná pro zajištění řádné funkce ČOV Lysá 

 opatření, která jsou vhodná pro likvidaci dešťových vod 

 

Stavby, jejichž realizace je nutná pro odkanalizování v rozvojových lokalitách a 

v přestavbových lokalitách: 

V návrhu územního plánu se doporučuje, pokud to místní poměry umožní, realizovat 

oddílnou kanalizační síť.  

Odvádění splaškových odpadních vod z rozvojových a přestavbových lokalit v Lysé nad 

Labem, včetně místních částí Litol a Dvorce, bude řešeno rozšířením původní sítě, v řadě 

případů však bude možné i napojení přímo na stávající vedení. V místní části Byšičky bude 

doplněna stoková síť v souladu se zpracovávaným projektem kanalizace pro stávající 

zástavbu. Pro odvodnění nově uvažované zástavby mimo dosah původní kanalizace jsou 

navrženy nové stoky oddílné splaškové kanalizace. V místech, kde není možné realizovat 

odvodnění gravitačně, bude třeba vybudovat tlakovou kanalizaci s čerpacími jímkami u 

jednotlivých nemovitostí či s čerpáním v  nejnižších místech u ukončení gravitační 

kanalizace. Tlaková kanalizace bude zaústěna do stávající stokové sítě přes uklidňovací 

šachty. U čerpací stanice v místní části Dvorce bude provedeno prověření kapacity s ohledem 

na nárůst čerpaného množství ve výhledu. Veškeré odpadní vody budou odvedeny na 

městskou ČOV. 

Likvidace případných průmyslových odpadních vod bude prováděna dle stávající koncepce 

města, přičemž všechny výrobny zabezpečí čištění odpadních vod v obvodu svých areálů a do 

veřejné kanalizace budou vypouštěny pouze odpadní vody nepřesahující limity pro splaškové 

vody od obyvatel dané Kanalizačním řádem. 

K výstavbě kanalizačních stok se předpokládá použití potrubí z plastů. U splaškové 

kanalizace bude převážná většina úseků v dimenzi DN 300 (DN 250). Potrubí tlakové 

kanalizace bude z polyetylénu v průměrech od D 63 mm. Konkrétní dimenze stok a 

výtlačných potrubí bude navržena dle hydrotechnických výpočtů ve vyšších stupních 

dokumentace. 

Pozemky a stavební objekty budou napojeny vlastními přípojkami do navržených či 

stávajících stok nebo do tlakové kanalizace. U hranice pozemku budou na přípojkách 

v případě gravitační kanalizace vysazeny revizní šachty, u tlakové kanalizace čerpací jímky. 
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Stavby, jejichž realizace je nutná pro odkanalizování stávající zástavby: 

V místní části Byšičky, která nemá dosud veřejnou kanalizaci vybudovánu, bude realizována 

místní čistírna odpadních vod a navazující splašková kanalizace nově, zpřesnění jejího 

zákresu bude provedeno až po vydání projektové dokumentace. 

Připravuje se realizace nových stok Ke Skále, Lom II, Jaromírovy sady, Hrabanov, U 

Cihelny, Okrsek, Za Kruhovkou, Na Zemské stezce a Družstevní. 
 

Stavby, které jsou nutné pro zajištění řádné funkce stávající stokové sítě a snížení 

zatížení ČOV Lysá balastními vodami: 

Předpokládá rekonstrukce stávajících stok, které svým technickým stavem či kapacitou 

nevyhovují. Pro určení nevyhovujících vedení z hlediska špatného technického stavu bude 

proveden kamerový průzkum. Pro vytipování nevyhovujících stok z hlediska kapacity bude 

třeba zajistit systém monitorování průtoků či zpracovat podrobný hydrotechnický výpočet sítě 

(např. v rámci Generelu kanalizace). 
 

Stavby a opatření, která jsou nutná pro zajištění řádné funkce ČOV Lysá: 

Bude provedena intenzifikace a modernizace stávající čistírny odpadních vod v Litoli. Její 

kapacita 2 851 m3/den a 13 950 EO je postačující i pro nově uvažovanou zástavbu. 
 

Opatření, která jsou vhodná pro likvidaci dešťových vod: 

Dešťové vody v rozvojových či přestavbových lokalitách budou dle možností zasakovány či 

svedeny přes retenci do místních recipientů, s využitím příkopů, průlehů, struh či propustků. 

Pouze v nezbytné míře budou odváděny i do jednotné kanalizace. Odvádění dešťových vod 

musí být řešeno tak, aby se pokud možno nezvýšil okamžitý odtok z území a byl vždy 

redukován vhodnými urbanistickými a technickými zásahy na co nejmenší možné hodnoty 

(snížení koeficientu odtoku, zelené pásy s příkopy, apod.). V případě potřeby bude nutné i 

zřízení lokálních retenčních nádrží pro snížení okamžitého průtočného množství dešťových 

vod, u individuální výstavby rodinných domů se doporučuje jímat dešťovou vodu na 

pozemcích pro potřebu zálivky či domovního rozvodu užitkové vody. V případě výrobní a 

komerční zóny pro jímání odpadní vody platí, že budou zřízeny dvojice oddělených 

retenčních nádrží s regulovaným odtokem (pro čisté a kontaminované vody), které budou ve 

správě a majetku vlastníka pozemku. Retence je vhodná pro zachycení dešťových vod, jejich 

akumulaci a postupné vypouštění tam, kde nelze beze zbytku uplatnit přímé zasakování. 

Na základě hydrologických průzkumů bude nutné vyhodnotit místní podmínky, které mají 

vliv na volbu nakládání s dešťovými vodami (propustnost podloží, vlastnosti podloží, hloubka 

horizontu podzemní vody apod.) a zpracovat jednotný plán pro hospodaření s dešťovými 

vodami. 

Doporučená opatření: 

 dešťové vody ze zelených ploch budou likvidovány zasakováním na místě, kolem 

komunikací a zpevněných ploch je vhodné založit zelené pásy s průlehy, příkopy a rigoly 

na zasakování 

 čisté dešťové vody ze střech objektů budou přednostně likvidovány na vlastním pozemku 

- vsakováním či jímáním pro potřebu zálivky, pro omezení odtoku lze doporučit zelené 

střechy 

 dešťové vody ze zpevněných ploch, kde nehrozí kontaminace ropnými produkty, budou 

přednostně likvidovány na vlastním pozemku – vsakováním či jímáním pro potřebu 

zálivky 

 dešťové vody z ploch, kde hrozí kontaminace ropnými produkty, budou svedeny na 

odlučovač ropných látek, čisté odpadní vody pak budou přednostně likvidovány na 

vlastním pozemku – vsakováním či jímáním pro potřebu zálivky 
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 v případě, že nebude možné dešťové vody či jejich část likvidovat na přímo na pozemku, 

budou tyto vody jímány do vlastních retenčních nádrží, odkud budou odpouštěny pomocí 

řízeného odtoku (řádově v litrech za vteřinu) do kanalizace. 

 nádrže pro čistou dešťovou vodu ze střech a ze zpevněných ploch, kde nehrozí 

kontaminace ropnými látkami, je doporučeno přednostně realizovat jako povrchové 

polopřirozeného charakteru, mohou být začleněny do budoucích sadových úprav v  rámci 

areálu 

 nádrže pro vody kontaminované ropnými produkty budou realizovány jako podzemní, 

s odpadem vedeným přes odlučovač ropných látek 

 odtok dešťových vod svedených do kanalizace bude dán množstvím vypouštěné vody 

z retenčních nádrží objektů a komunikací, toto množství stanoví vodohospodářský orgán 

v rámci podmínek pro realizaci nových staveb, předpokládá se vypouštění v množství, 

které odpovídá přirozenému odtoku z odvodňovaného území 
 

Množství odpadních vod: 

Pro Lysou nad Labem, včetně místních částí Litol a Dvorce, se uvažuje s nárůstem množství 

splaškových odpadních vod odváděných na městskou ČOV. Tento nárůst je dán 

předpokládaným rozvojem území - ploch určených v rámci ÚP k novému využití. 

Nárůst množství splaškových odpadních vod odváděných do kanalizace bude odpovídat 

potřebě vody uvedené v části „Zásobování pitnou vodou“, která činí 419,3 m3/den.  

Místní část Byšičky bude mít přítok splaškových vod na navrhovanou místní ČOV dán 

potřebou vody stanovenou v samostatném projektu ČOV a kanalizace, navýšenou o množství 

odpovídající potřebě vody uvedené v části „Zásobování pitnou vodou“, která činí 8,6 m3/den. 

Množství splaškových odpadních vod v oblastech s předpokládaným využitím pro výrobu, 

sklady, služby, obchodní činnost, sport a rekreaci apod. bude možné blíže specifikovat 

jednotlivě až v dalším stupni dokumentace (regulační plány, případně územní studie), na 

základě podrobnějších údajů o využití a členění řešených území. 

Hydrotechnický výpočet není součástí územního plánu. Množství odváděných dešťových vod 

bude dáno požadavkem na odvodnění komunikací a na částečné odvedení srážek ze střech a 

okolních zpevněných ploch objektů. Vzhledem ke skutečnosti, že v souladu s ustanovením § 

10 stavebního zákona územní plán obce stanoví urbanistickou koncepci, řeší přípustné, 

nepřípustné, popřípadě podmíněné funkční využití ploch, jejich uspořádání, určuje základní 

regulaci území a vymezuje hranice zastavitelného území a hranice současně zastavěného 

území obce, je z uvedeného zřejmé, že odvod srážkových vod nemůže být řešen výpočtem, 

neboť v rámci územního plánu se rozloha odvodňovaných ploch nestanoví. Tato množství 

bude možné určit až po zpracování hydrotechnické situace v dalších stupních územně 

plánovací dokumentace nebo územně plánovacích podkladů (regulační plány, územní studie), 

na základě podrobnějších údajů o využití a členění řešených území. Hospodaření s dešťovými 

vodami u nově využívaných ploch bude striktně stanoveno v souladu s výše uvedenými 

návrhy možných opatření. 
 

II.2.03.3 Zásobování elektrickou energií  

Napájecí systém 22 kV 

Město je zásobeno elektrickou energií z okružních tras venkovního vedení VN 22 kV, ze 

kterých jsou provedeny kabelové vstupy do napájecí sítě 22kV ve městě. Z těchto napájecích 

vedení jsou napojeny transformační stanice 22/0,4kV, okrajově venkovní stanice příhradové 

nebo stožárové do výkonu 400kVA a kabelové svody do systému 22kV. V napájecí síti jsou 

zapojeny rozpínací stanice, distribuční a odběratelské stanice většinou vestavěné, zděné nebo 



ÚP LYSÁ NAD LABEM - 06. 2012 / UN – 02.2013  UK-24 

 

strana 174    Č.z. UK24-1110-01 

 

kioskové do výkonu 630kVA případně 2x630kVA. Rozvody jsou provedeny kabely průřezu 

většinou 3x120mm2. 

V přičleněných sídlech správního území Lysé nad Labem (Dvorce, Byšičky) jsou napájecí 

rozvody provedeny venkovním vedením spolu s trafostanicemi zpravidla též venkovního 

provedení - příhradové nebo sloupové. 

Kapacita distribuční sítě i sekundární sítě je dostatečná. Nové požadavky na příkony 

elektrické energie se budou řešit individuálně pro návrhové lokality.  
 

Návrh řešení 

Náhrada vrchního vedení vedením kabelovým je navržena především v lokalitě K Milovicům 

– Ke Vrutici (Lysá nad Labem – sever) a místně i v dalších lokalitách dle potřeby. Linky 

procházející přes toto území budou nahrazeny kabelovým rozvodem 22 kV připojeným 

k vnější napájecí síti kabelovými svody.  

Současně bude řešeno připojení stávajících trafostanic nebo jejich náhrada. Pro napájení 

rozvojových oblastí se počítá s vybudováním nových trafostanic propojených v kabelové síti 

22 kV. Je zahrnuta i základní vybavenost nové zástavby, el. vytápění a ohřev TUV. Tyto 

odběry mají  jiné soudobosti vzhledem k dimenzování TS. Pro budoucí osazení kabelových 

kioskových trafostanic je nutno vymezit potřebné plochy včetně ochranných pásem.  

Do navrhovaného řešení jsou zapracovány již realizované rozvody a trafostanice – např. v 

lokalitě Na Zemské stezce – Švermova, záměr náhrady stožárové stanice stanicí kioskovou 

v ulici Fuksova, … apod. 

Spotřeba elektrické energie - kromě průmyslových závodů (kde jsou sjednávány velkoodběry 

elektrické energie) - se uvažuje pro domácnosti a menší provozovny podnikatelských aktivit. 

Návrh počítá s možností elektrického vytápění a ohřevu TUV, respektive s kombinací obou 

systémů;  v návrhových lokalitách se předpokládá plynové vytápění - proto vztažný výkon 

jednoho RD nebo bytu na trafostanici činí  2, až  4 kW. 

Příkony pro výrobní zóny jsou pouze informativní; jedná se o nabídkové plochy. 
 

PŘEHLED  NOVÝCH  TRAFOSTANIC  
označení roozvojová 

plocha - oblast 

Místní název Typ TS  kW 

max 

poznámka 

5 57 Litol jih Kiosek 630  

6 6,7,8,52 Ke Vrutici, K Milovicům Kiosek 400 kabel. svod 

7 19 Výrobní zóna východ Kiosek 630  

8 20 Výrobní zóna východ Kiosek 630  

Komentář k navrženým TS 

Jedná se trafostanice s možností osazení uvedeného výkonu. Výkon skutečný bude upřesněn podle programu 

zástavby. V požadovaném výkonu bude kromě potřebného výkonu pro běžný odběr i rezerva pro el. ohřev TUV 

a el. vytápění. Bude respektován i požadavek na jiné technologické požadavky. Rozmístění TS respektuje okruh 

zásobování objektů v rámci sítě nn a optimálních vzdáleností TS – odběr. 

V bilanci základního  odběru je uvažován vztažný příkon na TS – 2 až 4 kW. 
 

PŘESTAVBA TRAFOSTANIC 

V souvislosti s vymezením koridoru pro silniční dopravu je nutno přestavět trafostanici 

cukrovaru na stanici kabelovou v posunuté poloze. 
 

PŘELOŽKY VRCHNÍHO VEDENÍ 22kV 

- lokalita Ke Vrutici, K Milovicům  
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II.2.03.4 Zásobování plynem  

Plynovodní síť včetně souvisejících zařízení je v majetku provozovatele Středočeská 

Plynárenská a.s., která je součástí skupiny RWE. 

Lysá nad Labem, včetně místní části Litol, bude i nadále zásobována zemním plynem z VTL 

regulační stanice Lysá s výkonem 5 000 m3/hod. Tato RS je napojena na VTL plynovod DN 

300, PN 4 MPa Štolmíř – Škoda Mladá Bolestav přípojkou DN 100. Navazující STL 

plynovodní síť je rozvedena téměř po celém území, pouze v Jedličkově ulici je veden NTL 

plynovodní řad napojený ze STL regulační stanice ve Smetanově ulici. 

Místní části Dvorce a Byšičky doposud plynofikovány nejsou a ani se s jejich plynofikací 

neuvažuje. 

Zemní plyn bude v zájmovém území používán pro vytápění, ohřev teplé vody a pro tepelnou 

úpravu pokrmů. 

 

V textové části územního plánu je uveden následující popis doporučených staveb a opatření: 

 stavby, jejichž realizace je nutná pro zásobování plynem v rozvojových a přestavbových 

lokalitách 

 stavby, jejichž realizace je nutná pro zajištění bezporuchové funkce zásobování plynem 

 

Stavby, jejichž realizace je nutná pro zásobování plynem v rozvojových lokalitách a 

v přestavbových lokalitách: 

Zásobování zemním plynem v rozvojových a přestavbových lokalitách bude zajištěno 

z veřejného STL plynovodu. V těchto oblastech se předpokládá téměř stoprocentní napojení 

na plynovodní síť. Původní síť bude doplněna o nové řady, které budou navazovat na stávající 

síť. V řadě případů bude možné realizovat i napojení na stávající STL plynovodní řady. Ve 

výkresové části jsou zakresleny nové řady určené pro navržené rozvojové a přestavbové 

lokality. Uvnitř samotných lokalit jsou řady zakresleny pouze v případech, kdy je v územním 

plánu uveden průběh komunikací, konkrétní návrh sítě umožní až podrobnější územně 

plánovací dokumentace nebo podklady (regulační plány, územní studie). 

Pro zajištění zásobování nově uvažované zástavby jsou navrženy nové řady (přívodní a 

distribuční), a také nová VTL regulační stanice s vlastní VTL přípojkou.  

Dimenze nových řadů z polyetylénu budou určeny plynárenským podnikem v rámci 

zpracování vyššího stupně dokumentace (regulační plány). 

Pozemky a stavební objekty budou zásobovány vlastními přípojkami z navržených či 

stávajících STL plynovodních řadů. Přípojky budou ukončeny v pilířcích na okrajích 

jednotlivých pozemků, kde budou umístěny hlavní uzávěry plynového odběrného zařízení 

HUP, regulátory tlaku plynu a plynoměry. 

 

Stavby, jejichž realizace je nutná pro zajištění bezporuchové funkce zásobování plynem: 

Po vyčerpání kapacity VTL regulační stanice Lysá s kapacitou 5 000 m3/hod bude nutné 

realizovat novou VTL regulační stanici v Litoli. Tato RS bude navazovat na v předstihu 

položené potrubí DN 200 propojené na veřejnou STL plynovodní síť. Předpokládá se, že nová 

RS bude mít kapacitu 3 000 m3/hod. RS bude napojena na výše zmíněný VTL plynovod DN 

300 novou přípojkou o světlosti DN 100. 

 

Nárůst potřeby plynu: 

Předpokládaný nárůst potřeby plynu je orientačně stanoven pro výhledový počet nemovitostí. 

Předpokládá se plynofikace u 80 % rodinných domů a 100 % u bytové výstavby. 
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 hodinová potřeba: 
470 RD x 0,8 x 3,5 m3/hod  ………………………………   1 316 m3/hod 

240 bytů x 2,1 m3/hod ………………………………….                 504 m3/hod 

komerční činnost  ………………………………………..   1 000 m3/hod 

celkem  ……………………………………………………   2 820 m3/hod 

 redukovaná hodinová potřeba: 
2 820 m3/hod x 0,8  ……………………………………….   2 256 m3/hod 

 roční potřeba: 
470 RD x 0,8 x 3 500 m3/rok  …………………………………… 1 316 tis. m3/rok 

240 bytů x 2 100 m3/rok  ………………………………………...    504 tis. m3/rok 

komerční činnost  ……………………………………………….   1 000 tis. m3/rok 

celkem ……………………………………………………………….  2 820 tis. m3/rok 

Potřeba plynu pro stavby s komerčním využitím je stanovena pouze hrubým odhadem. 

Podrobnější výpočet potřeby plynu bude proveden ve vyšším stupni dokumentace, na základě 

přesnějšího určení typů objektů a tepelných ztrát. 
 

 

II.2.03.5 Zásobování teplem  

Problematika systému centrálního vytápění se v Lysé nad Labem omezuje na vytápění 

sídlištních obytných domů. Ostatní zdroje tepla jednotlivých zařízení a areálů slouží vždy jen 

určité provozovně – nejedná se tedy o centralizovaný systém vytápění. Ani v případě 

stávajících sídlištních celků nejde o centrální systém vytápění ve smyslu jednoho nebo dvou 

zdrojů tepla, ale o komplex několika sídlištních kotelen.  

Plochy navazující na prostor stávajícího sídliště s největší koncentrací zdrojů tepla jsou z jihu 

a do budoucna i ze západu zastavěny převážně individuální obytnou zástavbou, kde nelze 

očekávat zájem o centrální vytápění. Mezi potenciální zájemce o centrální vytápění tak patří 

všechna navrhovaná zařízení na severním okraji zástavby – plochy komerční vybavenosti 

v lokalitě K Milovicům – Ke Vrutici. I v těchto případech však investoři volí zpravidla 

realizaci vlastního zdroje tepla. 

Z uvedených závěrů je patrné, že pro kompaktně zastavěné území města je optimálním 

řešením návrh komplexní plynofikace a tedy zajištění možnosti vytápění zemním plynem, 

resp. přechodu na vytápění plynem tam, kde k přechodu na toto médium dosud nedošlo. 

Koncepce zásobování plynem s využitím pro vytápění počítá – viz kap. II.2.03.4. Míra 

kapacity zdroje tepla a tím i rozsahu pokrytí území a řešení systému distribuce tepla pak 

závisí na konkrétním invstičním záměru. 

Způsob vytápění objektů na plochách navržených v ÚP k nové výstavbě bude posuzován a 

navržen podle umístění příslušné lokality a podle možností využití nejbližších zdrojů tepla 

z CZT nebo plynu. Z hlediska zásobování teplem je žádoucí zajistit postupný přechod zdrojů 

využívajících pevné palivo na plyn s možností využití CZT 
 

 

II.2.03.6 Telekomunikace  

Telefonní síť 

Lokality jsou napojeny z telefonní ústředny ATU a traťových rozvaděčů TR. 

Telekomunikační rozvody jsou provedeny převážně zemními úložnými kabely, které vedou 

přes dílčí telekomunikační rozvaděče TR, síťové rozvaděče SR, k účastnickým rozvaděčům 

ÚR do jednotlivých objektů. 

V ojedinělých případech může být v okrajových oblastech použito nadzemních vedení 

pomocí samonosných sdělovacích kabelů. Vzhledem k celoplošné telefonizaci území nejsou 

trasy kabelů zakreslovány.  
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Dálkové kabely 

Dálkové sdělovací kabely procházejí sledovaným územím ve značném množství. Trasy těchto 

kabelů podléhají zvláštní schvalovací povinnosti správců sítí. 

 

Radioreléové spoje  
Telefonica – O2 má v řešeném území trasy rr paprsků i základnových stanic. Trasa rr spojů je 

zanesena podle údajů ÚAP. Ostatní operátoři své informace neposkytli.  

V území se vyskytuji i mobilní spoje ostatních uživatelů kteří operují s přenosem dat. Tyto 

organizace využívají převážně základnových stanic Českých radiokomunikací, ale i vlastní 

trasy paprsků.  

Rozvoj podnikatelských, ekonomických i hospodářských aktivit a správní činnost vyžadují 

kromě provozování tras vyšších řádů vytvoření radioreléových sítí malokapacitních. Jedná se 

o spojení nižšího řádu. Tyto trasy jsou zřizovány na žádost uživatelů, nejsou u nich 

vyhlašována ochranná pásma a nemusejí mít trvalý účinek.  

Vzhledem k proměnlivosti údajů a rychlému rozvoji technologií není možné ani žádoucí 

zachytit a stabilizovat stav spojových sítí v rámci územně plánovací dokumentace. Vzhledem 

k rychlému rozvoji v této oblasti je nutné při přípravě dalších stupňů (RP, ÚS, …) 

aktualizovat získané podklady.  

 

Návrh řešení 

Místní telekomunikační síť 

V návrhových lokalitách je navržena nová kabelová místní síť s osazením SR do ucelených 

částí a s dalším rozvodem k účastnickým jednotkám. Napojení na stávající síť bude 

provedeno přímo u SR nebo v případě velkých kapacitních požadavků vývodem ze stávající 

ATÚ. Napojování nově navrhovaných celků výstavby bude ve stadiu  přípravy k realizaci 

jednotlivě projednáváno a upřesňováno se správcem sítě.  
 

 

II.2.03.7 Nakládání s odpady  

Komunální a stavební odpad 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem vydalo dne 23.11.2005 Obecně závaznou vyhlášku č. 

10/2005, s účinností platnosti od 1.1.2006, o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Lysá nad 

Labem včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Vyhláška je platná v územním 

obvodu města Lysá nad Labem, je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a  se 

zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění (Zákon o odpadech). 
 

Předmět a působnost vyhlášky:   

 Vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Lysá nad Labem a 

městských částí Byšičky, Dvorce (dále jen systém); systém nakládání se stavebním 

odpadem na území města Lysá nad Labem a městských částí Byšičky, Dvorce. 

 Vyhláška se vztahuje  na všechny fyzické osoby na území města; na všechny právnické 

osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání (dále jen podnikatelé), kteří produkují 

odpad podobný komunálnímu a mají uzavřenou písemnou smlouvu s městem dle § 17 

odst. 5 zákona o odpadech. 
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Všeobecné povinnosti při nakládání s komunálním odpadem: 

 Fyzické osoby (občané) jsou povinny předcházet vzniku odpadů a omezit jejich množství; 

ukládat odpad na místa touto vyhláškou k tomu určená; vytřídit nebezpečné a využitelné 

složky z komunálního odpadu a uložit je na místech k tomu určených; sběrné nádoby plnit 

tak, aby se daly jejich kryty uzavřít; oznámit městu závažné závady v poskytování služby 

svozu komunálních odpadů.   

 Do sběrných nádob na domovní odpad se zakazuje ukládat: nebezpečný odpad; stavební 

suť a jiný podobný odpad; objemný odpad; uhynulá zvířata a jejich části; horký popel; 

tekutiny a podobné odpady.  

 Odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat; používání 

sběrné nádoby k jiným účelům než k odkládání určeného druhu odpadu; odkládat odpad 

mimo sběrné nádoby nebo sběrná místa určená Obecně závaznou vyhláškou; ukládat do 

odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích komunální odpad vznikající 

v domácnostech nebo při podnikatelské činnosti. 

 V celém katastru města není povoleno jakékoliv skladování a jiné způsoby využívání a 

zneškodňování komunálního a stavebního odpadu, mimo způsoby uvedené v Obecně 

závazné vyhlášce. 

 Povinnosti se vztahují i na původce odpadů v případě, že mají uzavřenu smlouvu s 

městem dle této obecně závazné vyhlášky. 
 

Sběrná místa: 

Pro nakládání s komunálním odpadem, tj. jeho shromažďování a třídění jsou občanům k 

dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení: 

 Sběrné nádoby (popelnice) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění 

využitelných složek, tzn. smetí, popel, saze apod.. 

 Kontejnery na tříděný odpad určené na sběrový papír, sklo a plast jsou umístěny ve 

sběrných stanovištích - podrobný rozpis tvoří přílohu č. 1 Obecně závazné vyhlášky.  Od 

r. 2008 přibyly kontejnery na kartonové obaly (5 míst), které se vyvážejí dle naplněnosti; 

k dispozici jsou zdarma pytle na kartony na Městské policii, ty je možno po naplnění 

odložit na nejbližší stanoviště na separovaný odpad nebo ve sběrném dvoře.   

 Mobilní kontejnery na bioodpad tj. odpad ze zeleně a dřevní hmota a velkoobjemový 

odpad - jsou umístěny v prostorech sběrných míst a slouží k ukládání bioodpadu a 

velkoobjemového odpadu z domácností - podrobný rozpis je uváděn na webových 

stránkách Lysé nad Labem a v místních novinách, neboť zprovozněním nového sběrného 

dvora v ul. Ke Vrutici bylo omezeno přistavování velkoobjemových kontejnerů. 

 Sběrný dvůr se nachází v ul. Ke Vrutici (u kotelny K4 za Sídlištěm) Lysá nad Labem. 

Jedná se o speciální zařízení, ve kterém mohou obyvatelé a živnostníci odevzdávat ke 

zneškodnění odpady, které nepatří do běžných odpadových nádob. Mezi takové odpady 

patří především objemný odpad (nábytek, matrace, koberce, linoleum apod.), pneumatiky 

z osobních automobilů (bez disků), separovaný odpad (papír, sklo a plasty) a biologicky 

rozložitelný odpad, dále ledničky, televize, sporáky, počítače, telefony a ostatní 

elektroodpad, zářivky, výbojky, baterie, akumulátory, monočlánky, staré léky, oleje a 

olejové filtry, ředidla, rozpouštědla, barvy, kyseliny a absorpční činidla. Stavební odpady 

přijímá sběrný dvůr za úplatu dle aktuálního ceníku. Předpokládané množství odpadu, 

které projde sběrným dvorem je 1.000 tun za rok.  

 Zneškodňování nebezpečných odpadů je zabezpečeno oprávněnou osobu vlastnící 

příslušné oprávnění a sběrný dvůr, kam lze uvedený nebezpečný odpad odkládat.  

 Železný odpad a odpad barevných kovů se odkládá ve sběrném dvoře do označeného 

kontejneru nebo ve sběrnách kovového šrotu či druhotných surovin. 
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 Stavební odpad (vybourané cihly, omítka, kámen, živice, beton) vzniklý modernizací či 

přestavbou nemovitostí fyzických osob občan odváží k využití do sběrného dvora. 

 Uhynulá zvířata a jejich části nesmí být odkládána do žádných sběrných nádob ani 

kontejnerů. Jejich zneškodňování zajistí asanační služba. 

 Léky - veškerá léčiva odebírají bezplatně všechny lékárny na území okresu Nymburk. 

 Odpadkové koše na veřejných prostranstvích jsou určeny pro odkládání drobného odpadu 

po konzumaci občerstvení na ulici či v parku. Do těchto košů je zakázáno odkládat 

igelitové tašky a pytle s domovním odpadem. 
 

Frekvence svozu odpadů: 

Svoz zbytkových odpadů z popelnic a kontejnerů zajišťuje oprávněná osoba - Společnost 

A.S.A., s.r.o., Praha; provozovna Lysá nad Labem s četností: 

 Zbytkový směsný odpad je svážen občanům z odpadových nádob o objemu 120 l 

(domácnosti do 3 členů) a 240 l (domácnosti pro 4-6 členů) s intervalem odvozu 1 x za 14 

dní; u bytových domů v sídlištní zástavbě jsou přistavovány kontejnery o objemu 1100 l – 

četnost svozů v části města Sídliště, Dvorce a Byšičky je 1 x týdně. 

Město Lysá nad Labem má uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-

KOM na svoz separovaného odpadu. V Lysé nad Labem je celkem 33 stanovišť pro 

separovaný odpad:  

 Na území města jsou rozmístěny na 27 shromažďovacích místech s kontejnery pro výše 

uvedené vytříděné komodity. Tato místa jsou vybavena kontejnery na plast (2 ks), papír (1 

ks), bílé a barevné sklo (po 1 ks).  

 pro nápojové kartony je určeno 5 stanovišť s 1 kontejnerem, na městské policii jsou 

rovněž zdarma k dispozici pytle, které je možno po naplnění odložit u stanoviště na 

separovaný odpad nebo ve sběrném dvoře. 

 Svoz je zajišťován dle následujícího časového harmonogramu – kontejnery na plasty a 

papír 2 x týdně, kontejnery na sklo 1 x za 14 dní, nápojové kartony 1x za 14 dní.  

Přistavování velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na bioodpad se provádí podle městem 

odsouhlaseného harmonogranu; je pravidelné v období březen až listopad a o termínech a 

stanovištích jsou občané informováni např. prostřednictvím měsíčníku Listy a na webových 

stránkách města. Zprovozněním nového sběrného dvora v ul. Ke Vrutici bylo omezeno 

přistavování velkoobjemových kontejnerů (původně 11 stanovišť plošně rozmístěných po 

celém území města).  

březen až říjen: přistavování velkoobjemových kontejnerů na komunální a BIO odpad 

3. sobotu v měsíci na stanovišti Byšičky, Dvorce, Litol - U Borku, Řehačka 

březen, duben, září, říjen: přistavování velkoobjemových kontejnerů pouze na BIO odpad 

3. sobotu v měsíci ve všech lokalitách města kromě stanoviště Sídliště. 
 

Biologicky rozložitelný odpad (BRO) – součástí POH byl plán vybudovat zařízení na 

materiálové využívání (kompostování) BRO pro mikroregion Lysá nad Labem, nebylo 

realizováno. BRO (tj. ořezané větve a posečená tráva) jsou i přes nesouhlasné stanovisko 

odboru životního prostředí MěÚ Lysá n. L. po mnoho let shromažďovány v prostoru za 

spalovnou nebezpečných odpadů, suché ořezané větve jsou na tomto místě spalovány. 

V současné době je ve fázi průzkumu zájmu mezi občany svoz bioodpadu, který by byl 

v období od 1.4. do 30.11. realizován formou sběrných nádob o objemu 120 l a 240 l.  
 

Závěr: 

 Současná koncepce zneškodňování odpadů bude uplatněna i pro nové rozvojové plochy. 

Pro zapojení do systému platí pro občany ohlašovací povinnost  dle obecně závazné 

vyhlášky.  
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 V souvislosti s návrhem rozvojových lokalit bude rozšířen počet  kontejnerů na 

separovaný odpad. U rozsáhlejších rozvojových lokalit se předpokládá vypracování 

územní studie, která v rámci širších urbanistických souvislostí navrhne rovněž počet a 

lokalizaci stanovišť. 

 V souvislosti s návrhem rozvojových lokalit se nepředpokládá rozšiřování počtu stanovišť 

velkoobjemových kontejnérů a kontejnerů na bioodpad. Současný stav bude plně 

dostačující i pro budoucí rozvoj města. 

 Územní plán zohledňuje umístění sběrného dvora v Lysé nad Labem. Sběrný dvůr se 

nachází v ul. Ke Vrutici (u kotelny K4 za Sídlištěm).  

Nový sběrný dvůr v ul. Ke Vrutici byl otevřen dne 21.4.2011, nahradil původní sběrný 

dvůr v Lysé nad Labem, Jedličkova ul. (bývalý areál Fruty). Pro přemístění byl zvolen 

objekt původní uhelny v kotelně K4 na sídlišti v Lysé nad Labem, v ul. Ke Vrutici (parc.č. 

1774, k.ú. Lysá nad Labem), který byl k tomuto účelu zrekonstruován. Provoz stávajícího 

sběrového místa byl časově omezen rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, 

odboru životního prostředí a zemědělství pouze do 31.12.2008.  

Provozování sběrného dvora je pro město závazné, neboť je citováno i v Plánu 

odpadového hospodářství města Lysá nad Labem, předloženého v květnu 2006 k 

posouzení Krajskému úřadu Středočeského kraje a je i obsahem závazné části POH 

Středočeského kraje, zveřejněného v březnu 2005 ve Věstníku právních předpisů 

Středočeského kraje (u obcí nad  5 000 obyvatel v rozsahu 1 sběrný dvůr na 5 až 8 000 

obyvatel). Městský úřad Lysá nad Labem patří mezi obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností a jeho správní obvod je vymezený územím obcí Jiřice, Lysá nad Labem, 

Milovice, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Stará Lysá, Starý Vestec a Stratov. Sběrný 

dvůr nově slouží nejen občanům města Lysá nad Labem, ale i občanům menších obcí ve 

spádovém území a výrazným způsobem zkvalitnit systém nakládání s odpady a vytvořit 

lepší podmínky pro třídění odpadů. 

V novém sběrném zůstává zachován rozsah poskytovaných služeb jako ve stávajícím 

objektu, neboť je zde k dispozici uzamykatelný objekt, využitelný jako sklad 

nebezpečných odpadů. Část skladu může být využita i jako skladová plocha pro posypový 

materiál komunikací v zimním období. Stávající budova sociálního zařízení je stavebně 

upravena k využití jako kanceláře, šatny a sociální zařízení zaměstnanců. 

Obdobně jako původní sběrný dvůr i nově zřizovaný sběrný dvůr bude využíván k 

dočasnému uložení odpadů. Po naplnění kontejnerů úložných nádob budou odebrané 

odpady odváženy oprávněným osobám k dalšímu zpracování či odstranění. 

Negativní stránkou je umístění sběrného dvora, které je vyčleněno téměř na okrajové 

území města Lysá nad Labem a pro většinu občanů je mnohem vzdálenější (původní 

sběrový dvůr byl ve středu města v blízkosti obchodního centra).  
 

Čistička odpadních vod 

Stavba ČOV Lysá nad Labem bude po intenzifikaci sloužit k čištění splaškových vod 

odkanalizovaných z města Lysá nad Labem ve výhledové kapacitě do 15 000 EO.  

Množství  produkovaného odpadu bude odpovídat množství čištěných odpadních vod 

přitékajících na ČOV. Složení odpadních produktů nebude oproti současnému stavu zásadně 

odlišné.  

O produkci a způsobu zneškodnění musí být vedena provozovatelem evidence v souladu se 

zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech. Nakládání s odpady z provozu a výstavby ČOV bude 

prováděno v souladu s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje a zákonem 

č.185/2001 Sb. a v návaznosti na směrnici Rady 1999/31/ES z 26. dubna 1999 o skládkách 

odpadů, směrnici Rady 86/278/EEC a rámcovou směrnicí o odpadech 75/442/EHS.  
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Likvidace odpadů bude pravděpodobně zajištěna dosavadním způsobem, tj. shrabky, písek i 

odstředěný kal budou odváženy na skládku AVE  Benátky nad Jizerou. Provozovatel dále 

zvažuje možnost odvážet stabilizovaný a odstředěný kal zpracovatelské firmě ke kompostaci. 

Vzhledem k předpokládané zvýšené účinnosti kalové koncovky budou vznikající čistírenské 

kaly využitelné jak při kompostování, tak při aplikaci na zemědělskou půdu, ostatní odpady 

budou přednostně předány k recyklaci nebo znovuvyužití. 
 

II.2.03.7.3   Staré ekologické zátěže 

Na území správního obvodu Lysé nad Labem jsou evidovány dvě staré ekologické zátěže: 

Skládka Fišerka (také pod názvem Lysá n/L) se nacházela po pravé straně silnice Lysá nad 

Labem - Benátecká Vrutice, cca v polovině vzdálenosti mezi obcemi, v těsném sousedství 

NPR Hrabanovská Černava. Sloužila pro ukládání odpadů SA i obci Benátecká Vrutice a 

zřejmě Lysá.. Skládka je rekultivována a v terénu nerozpoznatelná, povrch je zemědělsky 

využit. 

Jedná se o bývalý zavezený a rekultivovaný opukový lom v k.ú. Lysá nad Labem (při hranici 

s k.ú. Benátecká Vrutice). Plocha bývalé skládky je asi 0,9 ha. Kubatura uložených odpadů 

činí zhruba 53.800 m3 při maximální mocnosti navážky 10 m. V současnosti již není pozice 

skládky v terénu pozorovatelná, jelikož inkriminovaný prostor je překryt obdělávaným polem 

a udržovaným lučním porostem. 

Zvolené spektrum laboratorních analýz podzemní vody nezjistilo žádné znečištění podzemní 

vody, hodnota obsahu PCE v podzemní vodě byla v úrovni přírodního pozadí. Na lokalitě 

byly nalezeny dva funkční monitorovací hydrogeologické vrty BV-1602 a BV-1603 ve směru 

odtoku mělkých podzemních vod turonským kolektorem z prostoru úložiště. Skládka leží s 

vysokou pravděpodobností z části v saturované zóně geologického prostředí - tzn., že uložené 

odpady jsou při bázi vyplněné prohlubně pod hladinou podzemní vody. Nelze tak vyloučit 

nebezpečí ovlivnění kvality podzemní vody. Nebezpečí spočívá ve vysoké hladině podzemní 

vody, kdy může dojít k loužení odpadů. Blízkost slatinného CHÚ může mít pozitivní vliv na 

samočistící procesy. Lokalita je nadále potenciálně riziková. 

Vzorkováním je potvrzena neexistence nadpozaďové kontaminace - lokalita není 

kontaminována, není nutný žádný zásah. 

Skládka Kruhovka - Skládka se nachází JV od obce Lysá nad Labem, vznikla zavážením 

rybníka, na S okraji předměstí Litol, J od ČD trati Lysá n/L.-Nymburk. Dříve se ukládal 

odpad po SA. V současné době je zrekultivována - zatravněna. Čast skládky tvoří požární 

nádrž. V těsné blízkosti se nachází kynologické cvičiště. Inventarizace SEZ resp. 

kontaminovaných míst s výskytem POPs 2010. 

V roce 2010 proběhlo třetí kolo kontrolního monitoringu, v minulém byly zjištěny zvýšené 

koncentrace NH4+. Je pravděpodobné, že skládka kontaminuje blízké povrchové vody. 

Povrchový tok protéká pod skládkou obcí (zástavbou) ve vzdálenosti >1000m. Je prokázané, 

že skládka kontaminuje podzemní vody v okolí. Nejbližší studny pro hromadné zásobování se 

nacházejí ve vzdálenosti <1000m. (Kontaminace - nelze vyloučit) Nejbližší studny pro 

individuální zásobování se nacházejí ve vzdálenosti <200m. (Kontaminace - prokázáno). Na 

povrchu skládky se nevyskytují látky nebezpečné pro přímý kontakt. Vzdálenost nejbližší 

obce: <200m. Skládka významného rozsahu, skládkováno do rybníka, který vznikl z vývěru 

artézského vrtu (poškozeného). Vzhledem k tomu, že v rybníčku se v současnosti již trvale 

vyskytují chránění živočichové, nebyla doporučena jeho likvidace.V nejbližším okolí nejsou 

již domovní studny využívány jako zdroje pitné vody (je vodovod), zdroje hromadného 

zásobování pitnou vodou jsou vzdáleny pouze 800 m od skládky ve směru pravděpodobného 

proudění podzemní vody. Možnou kontaminaci tohoto zdroje nelze vyloučit. Na lokalitě jsou 

nepříznivé HG podmínky. Není k dispozici projekt rekultivace ani případná prováděcí zpráva, 
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pravděpodobně rekultivace nebyla zkolaudována, nejsou známy úpravy, které byly 

provedeny, tzn. zda má skládka těsnění povrchu.  

Kontaminace je potvrzena, nereprezentuje aktuální zdravotní riziko ani rozpor s legislativou, 

není však vyloučena možnost dalšího šíření kontaminace nebo negativní ovlivnění 

současného využívaní krajiny. Nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase. 
 

 

II.3 ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

II.3.01 Přírodní podmínky 

Současné uspořádání krajiny je ovlivněno přírodními podmínkami. Ty jsou limitující jak pro 

koncepci uspořádání krajiny, tak i pro urbanistické řešení. Jsou to zejména podmínky 

klimatické, geologické a geomorfologické, pedologické, hydrologické, fytogeografické.  
 

II.3.01.1  Klimatické podmínky 
Podle klimatické rajonizace E.Quitta (1971) náleží posuzovaná lokalita do teplé klimatické 

oblasti T2. Zájmová oblast patří k nejteplejším v rámci celé České republiky s průměrnou 

teplotou kolem 8,5 °C a ročním úhrnem srážek 550 mm. 

Největší četnost výskytu má západní vítr s 21 % a východní vítr s 18 %. Četnost výskytu 

bezvětří je 18,3 %. 
 

II.3.01.2  Geomorfologické podmínky 
Dle regionálně geomorfologického členění ČR patří území k soustavě Česká tabule, celku 

Středočeská tabule, při rozhraní dvou podcelků - Mělnická kotlina (okrsku Staroboleslavská 

kotlina) a Nymburská (okrsku Sadská rovina). Obecně se jedná o rovinu akumulačního rázu 

kvartérních struktur v oblasti vyšších fluviálních teras. Reliéf zájmového území a jeho 

širokého okolí byl modelován erozivní a akumulační činností Labe.  
 

Staroboleslavská kotlina se nachází ve střední a jihovýchodní části Mělnické kotliny. Je to erozně denudační 

sníženina při středním toku Labe mezi ústím Vltavy a Lysou nad Labem. Má protažený tvar ve směru osy 

křídové pánve. Horniny sestávají především z turonských slínovců, méně pak cenomanských pískovců zakrytých 

říčními a eolitickými sedimenty. Vyznačuje se akumulačním reliéfem středopleistocénních a 

mladopleistocénních říčních tras (tvarově nejdokonalejší v oblasti tzv. Jizerské delty), údolních niv s opuštěnými 

koryty, pokryvů a přesypů navátých písků. Na okrajích se místy projevuje erozně denudační povrch na 

křídových usazeninách. 
 

Sadská rovina je akumulační rovina vytvořená erozně akumulační činností Labe a přítoků na turonských 

slínovcích a písčitých slínovcích zakrytých většinou kvarterními říčními sedimenty. Vyznačuje se nízkými 

středoplestocenními a mladopeistoceinními říčními terasami na levém břehu Labe s opuštěnými meandry a 

slepými rameny, širokými nivami, pokryvy a přesypy navátých písků. 

 

Území má ráz ploché erozní sníženiny. Křídové horniny jsou na velkých plochách překryté 

terasovými štěrkopísky, což je v průměru plochá až mírně zvlněná rovina s plošnými i 

kotllinnými partiemi akumulačního i erozního původu průměrné nadmořské výšky 186 m, 

místy zpestřená svědeckými vrchy (Zámecký vrch 220,7 m n.m., Šibák 227,8 m n.m.,  Na 

Viničkách 226,2 m n.m).  V kotlinových sníženinách mezi těmito svědeckými vrchy se  

dochovaly jezerní křídy. Největší ložiska jezerních kříd a vápnitých slatin se nacházejí na 

Hrabanově 185 - 186 m (NPP Hrabanovská černava).  Značný rozsah má labská niva,  kde se 

dochovalo několik mrtvých labských ramen (PR Hrbáčkovy tůně).    
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II.3.01.3  Pedologické podmínky 

Krajinu charakterizuje poměrně pestrá mozaika půd určovaná různými substráty a utvářením 

georeliéfu. Jsou zde zastoupeny pelické černozemě a pararendziny na slínech, černice a 

glejové černice v plochých depresích, kyselé arenické kambizemě na píscích a štěrkopíscích. 

Přesypy vátých písků chrakterizují mělké, živinami chudé regozemě. Specifický charakter 

mají vápnité slatiny až náslatě - polabské černavy. V labské nivě převládají hlinito-

jemnopísčité fluvizemě typu vega - prostoupené slatinnými půdami a gleji v depresích 

zazemněných labských ramen.  
 

II.3.01.4  Hydrologické podmínky 

Vodní toky 
Dle hydrologického členění náleží řešené území do širšího povodí Labe, resp. do povodí 

Horního a středního Labe - povodí Labe od Výrovky po Jizeru (ČHP 1-04-07) a okrajově do 

povodí Jizery (ČHP 1-05-03-015).  

Rozvodnice obou toků prochází Císařskými lesy a současně tvoří hranici CHOPAV 

Severočeská křída a hranici vodárenského toku Jizera (III. ochranné pásmo). Řeka Jizera byla 

vyhlášena vodárenským tokem vyhláškou bývalého MLVH č. 28/75 a do území zasahují 

ochranná pásma vodních zdrojů Kárané. Pásma hygienické ochrany odběru povrchové vody z 

Jizery i vodního zdroje Káraný jsou vyhlášena rozhodnutím odboru vodního a lesního 

hospodářství bývalého  Středočeského KNV v Praze ze dne 18. 3. 1986. 

 

Na utváření dnešního reliéfu krajiny a hydrologické sítě se podílely tři řeky, které se tu 

stýkají: Labe, Jizera a Mlynařice (průsakové vody Vlkavy).  Jedná se o starou soutokovou 

oblast, která byla v minulosti vodohospodářskými úpravami silně pozměněna. V posledních 

dvou stoletích niva zcela změnila svůj charakter -  řeky byly zregulovány, nivní polohy 

drobných toků a slatiny byly odvodněny, v 60. letech min. století byla zbudována velkoplošná 

závlahová soustava Labe.   

 

Labe (ČHP 1-04-07)  protéká řešeným územím ve směru východ - západ v úseku ř. km 

148,70 - 149,00  a  ř.km  149,40 - 153,20 (cca 4,17 km); řeka více méně tvoří jižní hranici 

řešeného území. Labe je významným vodním tokem a současně i vodárenským tokem. 

Ve správním území města Lysá nad Labem (v ř.km 150,698) je situováno zdymadlo Lysá nad 

Labem dokončené v roce 1935, sestávající se z jezu, plavební komory o užitných rozměrech 

85 x 12 x 3,5 metru a malé vodní elektrárny. Jedná se o vodní dopravní stavbu Povodí Labe 

s.p..  Na základě Pokynů pro zpracování územního plánu Lysá nad Labem jsou z návrhu ÚP 

vypuštěny úpravy vedení plavební dráhy, včetně přestavby plavební komory a přístav v Litoli.  

V odůvodnění ZÚR Středočeského kraje je k vodní dopravě uvedena následující citace: 

"Vzhledem k plavebním podmínkám na Labi a to nejen na Děčínsku, ale též na celém 

německém úseku nad Magdeburkem, zejména však k významné změně orientace ekonomiky 

Saska i ČR zřejmě nelze předpokládat významný rozvoj tohoto segmentu dopravy. Sledované 

investice jsou na území Ústeckého a Pardubického kraje."  

 

Po divoké řece zbyla v krajině řada pozůstatků - jedná se o odstavená slepá ramena bývalých 

meandrů Labe, které jsou předmětem ochrany přírody (např. PR Hrbáčkovy tůně).  

 

Pro nížinnou oblast povodí Horního a středního Labe je typický zimní a jarní režim povodní, 

které vznikají táním sněhu a mohou být současně provázeny srážkami. Tyto povodně bývají 

nejvýraznější, pokud leží sníh i v nížinách a podhůřích, protože ve vyšších polohách odtávají 

sněhové zásoby pozvolna. Velmi záleží na intenzitě oteplení, mocnosti sněhové pokrývky, 
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vodní hodnotě sněhu, nadmořské výšce, expozici povodí a míře promrznutí půdy (brání vsaku 

a zvyšuje se koeficient odtoku). Výskyt není vázán pouze na jaro, ale i na typicky zimní 

měsíce (prosinec až únor).  

 

Krajský úřad Středočeského kraje stanovil pod čj.: 124630/2006/KUSK ze dne 22.11.2006 

záplavové území řeky Labe v říčním km 110,35 až 209,10 na území okresů Mělník, Praha-

východ, Nymburk, Kolín, Kutná Hora. Zároveň vymezil aktivní zónu výše stanoveného 

záplavového území. V rámci města Lysá nad Labem stanovené záplavové území zasahuje oba 

katastry, tzn. k.ú. Lysá nad Labem, k.ú. Litol. Výše stanovená území zahrnují pozemky 

přilehlé k toku Labe zaplavované při průtocích přesahujících kapacitu koryta toku, a to podle 

zákresu záplavových čar průtoků Q5, Q20 a Q100. 

Blíže viz. kap. "Protipovodňová ochrana". 

 

Pravostranné přítoky Labe 

Mlynařice (ČHP 1-04-07-42, 1-04-07-44, 1-04-07-46) 

pramení mimo k.ú. Lysá nad Labem cca 0,5 km jihozápadně od Vápenska ve výšce 191 m 

n.m.  Pramen pravděpodobně vzniká průsakem vod z Vlkavy. Tok je převážně regulovaný, 

protéká Milovicemi a Starou Lysou; ústí zprava do Labe u Byšiček ve 173 m n.m.  Plocha 

povodí 52,4 km2, délka toku 17,8 km, prům. průtok u ústí 0,12 m3s-1. Mlynařice je dle 

vyhlášky MZe č. 470/2001 Sb. významným vodním tokem; mimopstruhová voda. 

V ř.km 9,2 přibírá zleva bezejmenný přítok (Potok od Lysé nad Labem či od Hrabanovské 

černavy - ČHP 1-04-07-45).  

Křížení potoků Černavy a Mlynařice je zajímavým drobným technickým dílem. Úrovňově se 

zde za pomoci betonu kříží dva potoky. Zařízení je nyní poškozené, ale dříve zde bylo možné 

regulovat průtok a přepouštět podle potřeby vodu z jednoho potoka do druhého. Dílo pochází 

z minulého století, zřejmě vzniklo při úpravách obou vodotečí (napřímení, opevnění koryta). 

Na křížení Černavy a Mlynařice je vymezeno lokální biocentrum, které není funkční a je 

potřeba jej téměř v celém rozsahu založit.  

 

Rybářský revír 411 127 - MLYNAŘICE 1.  Revír tvoří potok Mlynařice od ústí do Labe po 

silniční most Lysá nad Labem x Dvorce, včetně potoka Černava až k pramenům mimo 

rybníčka u statku Karlov. 

 

Historicky byla celá údolní niva Mlynaříce využívána pro rybníkářské účely. Koryto vodního 

toku Mlynařice je technicky upravené do profilu jednoduchého lichoběžníku s opevněným 

dnem a břehy.  Při prováděných úpravách byla v minulosti měněna i trasa koryta, které bylo 

napřímeno a stabilizováno. Do koryta byly pravděpodobně svedeny drenáže z okolních cca 

50% zemědělsky obhospodařovaných pozemků a jsou do něj svedeny i odlehčovací 

kanalizační sběrače a přečištěné vody z ČOV (Mladá, Benátecká Vrutice). 

Břehové porosty jsou degradovány plošnou expanzí javoru jasanolistého. Údajně kontaminace 

sedimentů úniky z býv. vojenského prostoru. 

Územní plán respektuje Plán Povodí Labe  - v řešeném území navržena revitalizace toku 

v úseku Lysá nad Labem - Stará Lysá, tj. od levostranného přítoku v ř.km 9,2 po železniční 

trať. Navrženo je rozvolnění trasy toku, obnova postranních tůní a mokřadů, úprava skladby 

břehových porostů, odstranění invazních rostlin. 

 

Litolská svodnice (ČHP 1-04-07-33) 

Litolská svodnice (dříve uváděná pod názvem odvodňovací příkop O5) spolu s Doubravským 

potokem (O10) a potokem od Stratova (O7) odvádí vody z  prameniště u polní cesty vedoucí 

na Ostrou a vzdutou spodní labskou vodu spolu s vodou z jezera vzniklého po vytěžení písku. 
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Tok s malým spádem se postupně zanášel; tomu přispěl jednak intenzivní chov kachen na 

požární nádrži, dále hromadění odpadu z domácností a vypouštění odpadních vod do 

svodnice. Po realizaci kanalizace v ulicích u Litolské svodnice se situace s vypouštěním vod 

zlepšila.  Územní plán respektuje Plán Povodí Labe, podle kterého je navržena revitalizace 

Litolské svodnice. Za tím účelem byl zpracován projekt revitalizace; práce jsou rozděleny do 

několika etap.  Dokončena byla I. etapa - odtěžení nánosů z koryta Litolské svodnice v úseku 

ř. km 2,750 - 3,3, která byla provedena v rámci provozní údržby. Vydáno je územní 

rozhodnutí na revitalizaci v úseku ř. km 0,000 - 2,750 km. Cílem revitalizace je kromě 

zlepšení odtokových podmínek a zlepšení ekologické funkce koryta, zachování stávajícího 

biotopu pro vyskytující se populace obojživelníků, jeho rozšíření a vytvoření nových 

stanovišť s možností iniciační sukcese a biodiverzity. V rámci revitalizace jsou nezbytné i 

zásahy do břehového porostu. 

 

Podzemní vody 
Z regionálně hydrogeologického hlediska náleží území k rajónu svrchní vrstvy č. 1171 

Kvartér Labe po Jizeru (štěrkopísek) a k rajónu základní vrstvy č. 4430 Jizerská křída 

levobřežní (jílovce a slínovce). 

Mělkou zvodeň rajónu č. 1171 reprezentují kvartérní fluviální sedimenty, zastoupené písky až 

hrubším štěrkem. K dotaci srážkových vod dochází prakticky po celé ploše rozšíření 

kvartérních kolektorů, i když nivní hlíny infiltraci srážkových vod podstatně omezují. Rajón 

je významný z hlediska vodohospodářského. 

Rajón č. 4430 je reprezentován turonskými jílovci a slínovci. Propustnost kolektoru je 

průlinově puklinová, infiltrační plochy leží mimo území rajónu. V některých částech je 

kolektor díky artézským stropům chráněn proti znečištění.  
 
 

II.3.01.5  Fytogeografie a fytocenologie 
Řešené území leží v 1.7 Polabském bioregionu: 

1.7 Polabský bioregion - leží ve střední části Čech, zabírá Terezínskou, Mělnickou a 

Nymburskou kotlinu, rozkládá se v nejnižší části České tabule. Typickým rysem je katéna 

niv, nízkých a středních teras. Biota patří do 2. bukovo-dubového vegetačního stupně; na 

terasách převažují borové doubravy, ve sníženinách jsou typické slatinné černavy. 

Nereprezentativními částmi jsou svědecké opukové a slínovcové vrchy s teplomilnými 

doubravami a dubohabřinami, vyšší terasy s dubohabrovými háji. V nivě Labe zbytky 

nezaplavovaných lužních lesů, na terasách hojné kulturní bory. Nivní louky zastoupeny málo, 

dominuje orná půda a značnou plochu zabírají sídla. 

Potenciální přirozenou vegetací říčních niv jsou lužní porosty podsvazu Ulmenion, které se na 

nejvlhčích místech střídají s ostrůvky vrbin svazu Salicion albae. Na slatinách jsou 

potenciální vegetací olšiny svazu Alnion glutinosae. Na vyšších terasách acidofilní doubravy 

s autochtonní borovicí, které na extrémnějších stanovištích přecházely do borů. Vzácněji jsou 

přimíšeny dubohabrové háje a teplomilné doubravy. Přirozená náhradní vegetace vlhkých luk  

je představována různými typy, které náležejí svazu Calthion, Molinion, často přechází i do 

ostřicových porostů. Na suchých stanovištích jsou to zejména suché trávníky svazu 

Plantagini-Festucion ovinae, na opukách pak Cirsio-Brachypodion pinnati.    

Podle regionálního fytogeografického členění náleží zájmové území do oblasti termofytika, 

obvodu Českého termofytika, fytogeografického okresu 11 – Střední Polabí, podokresu 11a – 

Všetatské Polabí. Dle Dostála náleží území do obvodu teplomilné květeny Čech a Moravy 

(Thermophyticum), do floristického okrsku (fytochorionu) 9 – Střední Polabí. 
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Území podél Labe a vodních toků zaujímá společenstvo luhů a olšin (AU), oblast jižně od 

Lysé včetně Litole a lesní porosty v západní části řešeného území společenstvo borových 

doubrav (PQ). Severovýchodní část a území na Viničkách společenstvo dubohabrových hájů 

(C). Dominantní postavení v krajinné zeleni by měly mít domácí druhy dřevin. 

Zastoupení dřevin v jednotlivých společenstvech: 

AU - luhy a olšiny: 

hlavní dřeviny: vrba bílá (Salix alba), vrba pětimužná (S. pentadra), topol černý (Populus 

nigra), topol bílý (P. alba), olše lepkavá (Alnus glutinosa), dub letní (Quercus robur) 

doplňkové dřeviny:  jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia), jilm vaz (U. laevis), topol osika 

(Populus tremula), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 

keřové patro: keřové vrby (S. purpurea, vinimalis, fragilis), vrba jíva (S. caprea), střemcha 

(Prunus padus) 

přirozená skladba:  top.3, db3, vr. ol. 3, jl. js.1 

PQ - borové doubravy:  

hlavní dřeviny: dub zimní (Quercus petraea),  dub letní (Quercus robur), borovice lesní (Pinus 

sylvestris) 

doplňkové dřeviny:  bříza bělokorá (Betula pendula), topol osika (Populus tremula), habr 

obecný (Carpinus betulus), javor babyka (Acer campestre) 

keřové patro: trnka obecná (Prunus spinosa), líska obecná (Corylus avellana), řešetlák 

počistivý (Rhamnus cathartica), vřes obecný (Calluna vulgaris), vrba jíva (Salix caprea) 

přirozená skladba: db 6, bo 2, bř. hb. os. bab. 2 

C - dubohabrové háje: 

hlavní dřeviny: dub zimní (Quercus petraea),  dub letní (Quercus robur), habr obecný 

(Carpinus betulus) 

doplňkové dřeviny:  lípa srdčitá (Tilia cordata), bříza bělokorá (Betula pendula), javor babyka 

(Acer campestre), topol osika (Populus tremula), borovice lesní (Pinus sylvestris) 

keřové patro: líska obecná (Corylus avellana), vrba jíva (Salix caprea), trnka obecná (Prunus 

spinosa), svída krvavá (Cornus sanguinea), dřín obecný (Cornus mas), ptačí zob obecný 

(Ligustrum vulgare), kalina tušalaj (Viburnum lantana), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum),  

řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica), jeřáb břek (Sorbus torminalis), mahalebka (Prunus 

mahaleb), hloh (Crataegus oxyacantha). 

přirozená skladba: db 8, hb 1, lp, bř. os. bo. bab. 1 
 

II.3.02   Ochrana přírody a krajiny 
 

II.3.02.1  Zvláště chráněná území 

Bližší popis předmětu ochrany viz.  kap. I.a.02 Nadmístní přírodní systémy. 
 

118 - Národní přírodní památka Hrabanovská černava 

NPP je součástí stejnojmenné evropsky významné lokality EVL CZ0210172 a regionálního 

biocentra RBC 1021 

Rozvojové záměry se nedotýkají současně vyhlášené NPP. 
 

1083 - Přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně 

PR je součástí EVL CZ0214007 Káraný - Hrbáčkovy tůně a regionálního biocentra RBC 349 

„Niva Labe u Semic a Ostré“. Rozvojové záměry města se vymezeného zvláště chráněného 

území nedotýkají. 
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II.3.02.2  Evropsky významné lokality 

Bližší popis předmětu ochrany  viz.  kap. I.a.02 Nadmístní přírodní systémy. 

 

Do řešeného území zasahují 3 evropsky významné lokality navržené v rámci soustavy 

NATURA 2000: 

 

CZ0210172  Hrabanovská černava  

Rozvojové záměry města se vymezené evropsky významné lokality nedotýkají, plně ji 

respektují.  EVL je současně NPP a je součástí regionálního biocentra RBC 1021 

 

CZ0214007  Káraný - Hrbáčkovy tůně  

Rozvojové záměry města se vymezené evropsky významné lokality nedotýkají.  Součástí 

EVL je maloplošně chráněné území PR Hrbáčkovy tůně a současně je část plochy vymezena 

jako regionální biocentrum  RBC 349 „Niva Labe u Semic a Ostré“. 

 

CZ0210730  Písčina u Byšiček  

Rozvojové záměry města se vymezené evropsky významné lokality nedotýkají, plně ji 

respektují.   

 

II.3.02.3   Památné stromy 

„Památné stromy jsou mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí“ (zákon č. 

114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §46) 

Na území města Lysá nad Labem jsou vyhlášeny: 

 

103689.  Dub letní na Šibeničním vrchu 

dub letní (Quercus robur L.) vyhlášen dne 20.11.2001 Ok.Ú Nymburk; parc. KN 2866/1, k.ú. 

Lysá nad Labem; na temeni Šibeničního vrchu nedaleko spalovny, uprostřed akátového lesa; 

strom mimořádné velikosti vzhledem k druhu, roste na místě bývalého popraviště. Výška 22 

m, obvod kmene 402 cm, stáří cca 200 let. 

 

103687.  Jírovec maďal naproti škole na nám. B. Hrozného 

jírovec maďal (Aesculus hippocastanum L.) - vyhlášen dne 20.11.2001 Ok.Ú Nymburk; parc. 

KN 3451/45, k.ú. Lysá nad Labem; ve stromořadí na severní straně nám. B. Hrozného naproti 

škole; strom mimořádné velikosti vzhledem k druhu, nejmohutnější strom na náměstí, je 

pravděpodobné, že byl vysazen spolu s výstavbou nové budovy školy v roce 1895. Výška 17 

m, obvod kmene 340 cm, stáří cca 120 let. 

 

103690.  Jírovec maďal v zámeckém parku 

jírovec maďal (Aesculus hippocastanum L.) - vyhlášen dne 20.11.2001 Ok.Ú Nymburk; parc. 

č. KN 6/14, k.ú. Lysá nad Labem; solitérní strom na západní terase u zámku; strom 

mimořádné velikosti vzhledem k druhu, pozůstatek zahradních úprav arch. Eduarda Petzolda 

z doby kolem roku 1890 - strom již dožívající. Výška 18 m, obvod kmene 379 cm, stáří cca 

100 let. 

 

103684.  4 Lípy velkolisté v Byšičkách  

lípa velkolistá (Tilia platyphylla Scop.) - vyhlášen dne 26.2.2002 Ok.Ú Nymburk; parc. č. KN 

3526, k.ú. Lysá nad Labem; skupina čtyř stromů na návsi kolem kaple sv. Václava 

v Byšičkách; spon cca 10 m; typická ukázka sadovnické tvorby na venkově. Výška 17 - 19 m, 

obvody kmenů: 169, 311, 252, 263 cm. 
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103685.  Nahovětvec dvoudomý u evang. fary 

nahovětvec dvoudomý (Gymnocladus dioicus K.Koch.) - vyhlášen dne 20.11.2001 Ok.Ú 

Nymburk; parc. č. KN 178, k.ú. Lysá nad Labem; solitérní strom v zahradě evangelické fary 

v centru města; strom mimořádné velikosti vzhledem k druhu, v našich podmínkách velice 

vzácný druh, s vysokou sadovnicko-botanickou hodnotou. Výška 16 m, obvod kmene 285 cm.  

 

103686.  Platan javorolistý v zámeckém parku 

platan javorolistý (Platanus x acerifolia Willd.) - vyhlášen dne 20.11.2001 Ok.Ú Nymburk; 

parc. č. KN 6/14, k.ú. Lysá nad Labem; solitérní strom na západní terase u zámku; strom 

mimořádné velikosti vzhledem k druhu, pozůstatek zahradních úprav arch. Eduarda Petzolda 

z doby kolem roku 1890. Výška 22 m, obvod kmene 266 cm, stáří cca 100 let. 

 

103677.  Skupina 33 dubů letních 

dub letní (Quercus robur L.) 33 stromů - skupina vyhlášena dne 1.9.2003 MěÚ Lysá nad 

Labem; parc. KN 1460 (dle PK č. 1464, 1463, 1460, 1459), KN 1457/1 (dle PK č. 1459, 

1458/2, 1456/2), KN 1458/2, KN 1479/15 (dle PK č. 1456/2, 1483/1). Chatová osada 

Řehačka, skupina 33 dubů na břehu bývalého labského ramene umístěných v nepravidelné 

řadě; velikost dřevin, druh domácí - utváření typického rázu krajiny, pozitivní ovlivňování 

ekosystému v zemědělsky a rekreačně intenzivně využívané lokalitě. Výška 18-38 m, obvod 

kmene 130 - 418 cm, stáří cca 80 - 100 let. Ochranné pásmo stanoveno pásem 24 m, přičemž 

stromy rostou uprostřed tohoto pásu. 

 

103744.  Tři lípy malolisté u studánky pod Viničkami 

lípa srdčitá - malolistá (Tilia cordata Mill.) -  prohlášení o ochraně přírodního výtvoru dne  

27.9.1975  Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje; parc. KN 

2047/1 (dle PK 2047/23 a 2053/64). Skupina tří stromů ve volné krajině u studánky u křížku 

pod Viničkami v mírném jihovýchodním svahu, při levé straně silnice na Starou Lysou; 

zachování krajinné dominanty v blízkosti drobné plastiky. Výška 5, 22, 12 m; obvod kmene 

410 (2001 rozlomen); 356; 218 cm; stáří cca 250 let. 

 

103691.  2 lípy velkolisté na náměstí Na Františku                                             

lípa velkolistá (Tilia platyphylla Scop.) - vyhlášen dne 20.11.2001 Ok.Ú Nymburk; parc. KN 

3451/25; dvojice lip v zatravněné ploše na málo frekventovaném náměstí Na Františku, 

stromy typického habitu doplňují sochu světce a jsou dominantou městského prostoru.  Výška 

14 a 17 m, obvod kmene 173 a 302 cm, stáří cca 100 let. 

 

Rozvojové záměry města plně respektují vyhlášené památné stromy, vč. jejich ochranného 

pásma. V centru města jsou dále skupiny stromů a stromořadí, které jsou vyjímečné buď 

svým vzrůstem, nebo spolu s určitým historickým místem dotvářejí charakter tohoto místa - 

jsou to dominanty v městské zástavbě. Tyto stromy budou rovněž chráněny v systému sídelní 

zeleně.  

 

II.3.02.4   Významné krajinné prvky 
„Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část 

krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými 

krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou 

jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný 

krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, 

naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou 
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jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.“ - § 3 

zák. č. 114/92 S., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou v řešeném území vodní toky a jejich nivy 

(údolní niva Labe včetně tůní, údolní niva Mlynařice včetně pramenišť, údolní niva Doubrava 

včetně prameniště, údolní niva Doubrava - zatrubněno) a lesní porosty. VKP ze zákona byly 

vymezeny v rámci aktualizace dat ÚAP ORP Lysá nad Labem (2012).  

V řešeném území se nacházejí jak registrované významné krajinné prvky, tak navržené 

k registraci: 

 

VKP Červený hrádek 

rozhodnutí o registraci VKP ze dne 28.6.2004, MěÚ Lysá nad Labem 

 k.ú. Lysá nad Labem: parc. KN 2232/1; 2233/1; 2234 (dle PK č. 2234, 2239); 2241; 2242/3; 

2243 (dle PK č. 2242/1, 2246); 2244; 2248; 2249; 2250; 2251/1, 2, 3; 2252; 2253; 2254 (dle 

PK č. 2254) k.ú. Stará Lysá: parc. KN č.172 (dle PK č. 172, 174); 218/1 (dle PK č. 162, 163, 

165, 166, 175); plocha: 3,92 ha. 

VKP Červený hrádek (trvalé travní porosty, zbytky starých ovocných sadů, remízy, polní 

cesty, zemědělsky obhospodařované pozemky a zbytky historického osídlení) se nachází na 

jihozápadním svahu vrchu Na Viničkách v k.ú. Lysá nad Labem a k.ú. Stará Lysá. Jedná se o 

geomorfologicky významnou část Polabí, která se svou nadmořskou výškou 220 m n. m. 

uplatňuje v  dálkových  pohledech a spolu Zámeckým vrchem vytváří typický krajinný ráz  v 

okolí Lysé nad Labem. Lokalita s historickým a archeologickým významem. Jedná o tzv. 

„svědecký slínovcový kopec", který má typické stanovištní podmínky, v rámci Polabí zcela 

unikátní. Jižní svahy s několika mezemi a terasami jsou porostlé společenstvy bílých strání 

(Cirsio- Brachypodion pinnati, Festucion valesiacae), z typických druhů se zde nachází např. 

ledenec přímořský, krvavec menší, hlaváč bledožlutý, jehlice trnitá, ostřice chabá, bradáček 

vejčitý, šalvěj přeslenitá.  

Rozvojové záměry města se VKP Červený Hrádek nedotýkají.  

 

VKP Červený hrádek II 

rozhodnutí o registraci VKP č.j. ŽP/26524/12/Sv/203/OP ze dne 15.06.2012; MěÚ Lysá nad 

Labem 

k.ú. Lysá nad Labem:  pozemky dle KN p.č. 2223/1 (2223/1, 2222/3 část, 2227 část a 3566 

část dle PK), 2224 (2224 a 2267 dle PK), 2225 (2225 a 2227 dle PK), 227 (2225 dle PK), 

2228/1 2228/2, 2232/2, 2233/2, 2233/3, 2233/4, 2236 (2235 a 2236 dle PK), 2256/1, 2256/2, 

2257/1; plocha   

Po nabytí právní moci výše uvedeného rozhodnutí byl VKP Červený Hrádek II sloučen s již 

registrovaným VKP Červený Hrádek (rozhodnutí správního orgánu č. j. ŽP.vl/96/04 – Sv ze 

dne 28. 6. 2004, které nabylo právní moci dne 28. 6. 2004) do jednoho funkčního celku.  

Jedná se o lokalitu s historickým a archeologickým významem, dle monografií  A. Sedláčka 

(1936), F. Otruby (1898) zde stálo čtverhranné místo, obklopené na severní a východní straně 

příkopem. Zbytky lomů jsou nalezištěm zkamenělin z doby svrchní křídy a to především 

mlžů.Vrch Vinička jsou tzv. bílé stráně - svahy jsou na slínovcích a slínech v teplých 

oblastech Čech. Pro bílé stráně jsou typické kombinace suchých trávníků s typickými zástupci 

trav válečky prapořité a sveřepu vzpřímeného. Z dalších charakteristických bylin se zde 

vyskytuje hlaváč žlutavý, dobromysl, řepík lékařský, šalvěj přeslenitá, jehlice trnitá, hořeček 

brvitý. Specialitou bílých strání je ledenec přímořský a oman vrbolistý. Zoologicky je místo 

důležité pro zástupce teplomilných druhů. Významné je uplatnění vrchu v krajině, které 

určuje krajinný ráz místa, podílí se na jeho estetických hodnotách a uchování typického 
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vzhledu. Místo je také významné přítomností informačních panelů (Červený hrádek a 

Vinička) na naučné stezce Lysá nad Labem – Čelákovice, která plochou RVKP prochází.  

 

VKP Farní sad 

rozhodnutí o registraci ŽP/4/31/09/Sv/OP ze dne 21.1.2009, MěÚ Lysá nad Labem 

k.ú. Lysá nad Labem: KN parc.č. 3  

Registrovaný VKP se nachází v ploše mezi kostelem sv. Jana Křtitele a zámeckým parkem. 

Sad je registrován i z hlediska biologického, neboť na trvalý travní porost a zbytky ovocných 

dřevin se váže životní prostředí řady druhů organismů včetně zvláště chráněných. Farní sad 

spolu s registrovanými VKP Za zámkem  a VKP Zámecký park  tvoří ucelenou krajinářskou 

plochu. 

Rozvojové záměry města se VKP Farní sad nedotýkají, území je součástí funkční plochy OV. 

 

VKP Opukový lom v Lysé nad Labem 

potvrzení registrace VKP ze dne 13.4.2004; rozšíření registrace ze dne 29.12.2009; MěÚ Lysá 

nad Labem 

k.ú. Lysá nad Labem: KN p.č. 2564/14; 2564/15; 2566/1; 2569/4; 2569/5 (dle PK p.č. 

2569/5); 2637; 2641/2;  plocha 1,5 ha. 

Bývalý opukový lom severně od zámeckého parku, postupně zarůstající náletovými 

dřevinami. Původní kolonie dřevěných domků se na dně bývalého lomu začala stavět v 

průběhu první čtvrtiny 20. století. Z místní opuky je postavena v podstatě veškerá stará 

zástavba města. Opukový lom zahrnuje paleontologické naleziště ze středního turonu.    

V opukách se nacházejí zbytky chrupavčitých i kostnatých ryb, žraloků, korýšů, hlavonožců, 

plžů a hlavně mlžů. Součást naučné stezky Lysá nad Labem - Čelákovice.  

Pozn. v podkladech ÚAP uvedeny tři plochy: Lom - Třešňovka (rozšíření VKP), Lom - 

Třešňovka a Opukový lom v Lysé nad Labem.  

Rozvojové záměry města se VKP Opukový lom  nedotýkají, území je součástí funkční plochy 

PZ. 

 

VKP Za zámkem 

potvrzení registrace VKP ze dne 5.3.2004; MěÚ Lysá nad Labem   

rozšíření VKP - rozhodnutí ŽP/1284/153/08/Sv/OP; MěÚ Lysá nad Labem 

k.ú. Lysá nad Labem: KN p.č. 2391/6 (dle PK 2391/6; 2452/2); 2420 (dle PK 2419, 2420, 

2421); 2436/1; 2437 (dle PK 2437, 2438, 2439, 3463/2, 2454, 2455,2417); 2449 (dle PK 

2381; 2384/1,2; 2388; 2391/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24; 2402/12, 13, 16, 23; 2409; 2410/1, 2, 3; 2411; 2412; 2413; 2414; 2415/2; 2416/2; 

2422/3; 2441; 2442; 2443/1, 2, 3, 4, 5; 2445; 2446; 2449; 2450; 2451/1,2; 2452/1,3) ; 2453/1 

(dle PK 2453/1,3; 2458; 2459, 2460, 2462, 2465; 2470/4,10; 2471/1, 2, 3, 4, 5; 2477/1, 2; 

3376/1); 2453/2 (dle PK 2453/2); 2453/3 (dle PK 2462, 2464, 2465); 2453/4; 2453/5 (dle PK 

2470/9); 2453/6; 2453/7; 2453/8 (dle PK 2470/6); 2453/9 (dle PK 2470/3); 2453/10; 2456 

(dle PK 2456); 2464 (dle PK 2464); 2467/1; 2470/12 (2465, 2470/1, 2467); 3461/1; 3461/2; 

3463/3; 3575/2; 3575/3; 3576/1; 3576/3; 3576/4; 3576/5. Rozšíření VKP KN par.č.2480 část, 

2474. Plocha cca 40 ha. 

Registrovaný VKP (trvalé travní porosty, zbytky starých ovocných sadů, remízy, polní cesty a  

zemědělsky obhospodařované pozemky) se nachází na západním svahu Zámeckého vrchu v k. 

ú. Lysá nad Labem. Zámecký vrch vystupuje do výšky 220 m.n.m. nad plochou polabskou 

krajinu.  Lokalita Za zámkem spolu s Viničkami, Semickou a Přerovskou hůrou tvoří typický 

ráz Polabí v okolí Lysé nad Labem.  Lokalita Za zámkem bezprostředně navazuje na 

Zámecký park (VKP). Registrované remízy, polní cesty s doprovodnou zelení a trvalé travní 

porosty jsou v oblasti intenzivně zemědělsky využívané krajině ekologicko stabilizačním 
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prvkem. Při hranici VKP prochází regionální biokoridor RK 1231 spojující Hrabanovskou 

černavu s Labem.  

Pozn. v podkladech ÚAP uvedeny dvě plochy: Za zámkem a Za zámkem II - rozšíření VKP. 

VKP Za zámkem je dotčeno návrhem severního obchvatu města (lokalita 151/DS).  Trasa 

přechází přes parc. č. 2449/1, 2449/2 a 2391/6 v délce cca 535 m a rozděluje významný 

krajinný prvek na dvě nespojité plochy. Mezi  severním obchvatem a vodním tokem je na 

ploše VKP nově vymezeno lokální biocentrum LBC 1 „Za zámkem“, které je vložené v trase 

regionálního biokoridoru RBK 1231. 

 

VKP Zámecké stromořadí 

rozhodnutí o registraci VKP ze dne 28.12.2004, MěÚ Lysá nad Labem 

Registrovaný VKP se nachází na Zámeckém vrchu na pozemku p.č. 3451/14 (3451/14 dle 

PK) a spolu s budovami zámku, bývalého augustiniánského kláštera a kostelem sv. Jana 

Křtitele tvoří kulturní a historickou dominantu města. Stromořadí doplňuje městskou 

památkovou zónu a tvoří plynulý přechod mezi centrem města a areálem zámku s bývalým 

klášterem. Jednodruhové oboustranné stromořadí jírovců starých cca 100 let rostlo na místě 

původního jírovcového stromořadí v centrální části města a propojovalo plochu náměstí se 

Zámeckým vrchem. Na podzim 2007 bylo stromořadí nahrazeno novými lípami. 

Rozvojové záměry města se VKP Zámecké stromořadí  nedotýkají, území je součástí funkční 

plochy PZ. 

 

VKP Zámecký park v Lysé nad Labem 

rozhodnutí o registraci ŽP/3/30/09/Sv/OP ze dne 21.1.2009, MěÚ Lysá nad Labem 

k.ú. Lysá nad Labem: KN p.č. 4/1; 6/1; 6/2; 6/8; 6/9; 6/10; 6/11; 19; 21. Plocha 21 ha.  

Registrovaný VKP se nachází na temeni Zámeckého vrchu ve výšce 220 m n. m. Dominantou 

vrchu je budova zámku a kláštera, park však tvoří horizont zámeckého vrchu a nechává tak 

dominantám vyniknout. Je ohraničen kamennou zdí, skládá se ze dvou částí - formální a 

přírodně krajinářské. Formální část je tvořena převážně tvarovanými živými ploty, přírodně 

krajinářská je složena ze stromových skupin, lesoparku a travnatých ploch. 

V parku je nezanedbatelné množství dřevin i travnatých ploch, které poskytuje životní 

prostředí řadě druhů organismů včetně zvláště chráněných. Zámecký park spolu s již 

registrovaným VKP Za zámkem tvoří ucelenou a z krajinářského hlediska jedinečnou plochu. 

Zámecký park je kulturní památkou chráněnou státem zapsanou pod č. 1868/4 v ústředním 

seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Od 1.9.2003 je zámecký park součástí Městské 

památkové zóny. 

Rozvojové záměry města se VKP Zámecký park v Lysé nad Labem nedotýkají, území je 

součástí funkční plochy PZ.1 

 

VKP Louka u závodiště 

rozhodnutí o registraci ze dne 17.6.2009, právní moc 14. 7. 2009 - MěÚ Lysá nad Labem 

k.ú. Lysá nad Labem: KN p.č. 2077/4; plocha 3,25 ha. 

Louka východně od závodiště představuje spolu s nedalekou NPR Hrabanovská černava 

významný relikt kdysi plošně rozsáhlejších vápnitých slatin charakteristických pro nivu 

Mlynaříce a Polabí. 

Jedná se o přírodovědecky hodnotnou louku s cennými rostlinnými společenstvy a výskytem 

zvláště chráněných a významných druhů rostlin. Charakteristická je druhově pestrá vegetace 

střídavě vlhkých bezkolencových luk sv. Molinion s prvky vegetace vápnitých slatin svazu 

Caricion davallianae, které na sušších místech přecházejí do širokolistých trávníků sv. 

Bromion a na nejvlhčích místech pak k vlhkým pcháčovým společenstvům sv. Calthion 

palustris. Podloží území budují turonské slínité prachovce lokálně překrytý pleistocénními 
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říčními písky s drobnými akumulacemi vápnitých slatin. Nejvýznamnějším rostlinným 

druhem lokality je pěchava slatinná, z dalších chráněných druhů se zde vyskytují vstavač 

májový, hadí jazyk obecný; z význačných druhů jsou to např. len počistivý, svízel severní, 

koromáč olešníkový, olešník kmínolistý, ledenec přímořský, ostřice chabá, ostřice plstnatá a 

další.  

V územním plánu je na ploše VKP Louka u závodiště navrženo stejnojmenné lokální 

biocentrum LBC 2, které je vložené v trase regionálního biokoridoru RBK 1231.  
 

II.3.03   Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability krajiny je vzájemně propojený soubor přirozených i 

pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.“ citace - 

§3, odst. 1), písmeno a) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Z hlediska územního plánování představuje ÚSES jeden z limitů využití území (§2 stavebního 

zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden z předpokladů 

zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. 

 

Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.  ÚSES je tedy síť 

skladebných částí - biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, které jsou v krajině na 

základě prostorových a funkčních kritérií účelně rozmístěny.  Podle prostorové funkčnosti se 

rozlišují skladebné prvky funkční (existující, jednoznačně vymezené) a navržené (nefunkční, 

rámcově vymezené).  

Nadregionální biokoridory v celostátní síti propojují nadregionální biocentra,  tvoří je osa a 

ochranná zóna. Obě části jsou jejich neoddělitelnou součástí a po celé ploše koridoru se 

podporuje tzv. koridorový efekt – všechny ekologicky významné  segmenty krajiny, 

skladebné části regionálních i lokálních ÚSES, chráněná území, významné krajinné prvky a 

území s vyšším stupněm ekologické stability se stávají neoddělitelnou součástí 

nadregionálního biokoridoru. Nadregionální osy byly přizpůsobeny aktuálnímu stavu 

ekosystémů a regionálnímu ÚSES, tak aby byla po 5-8 km do nich vložena regionální 

biocentra. Maximální šíře ochranné zóny je cca 2 km, pro řešené území byla převzata ze 

Studie ÚSES Středočeského kraje (2009).  Minimální šířka osy odpovídá šířce regionálního 

koridoru příslušného typu. Nadregionální i regionální biokoridory jsou většinou složené, 

v jejichž trase jsou v ekologicky přijatelných vzdálenostech vložena regionální (po 5-8 km) a 

lokální biocentra (po 400 - 700 m). Celostátní systém je vždy doplněn místní sítí lokálních 

biokoridorů a lokálních biocenter. 

 

Podkladem pro územní plán Lysá nad Labem jsou nadřazené územně plánovací dokumentace, 

které určují umístění nadregionálních a regionálních prvků ÚSES, územně technické 

podklady, územně analytické podklady a průzkumy v terénu: 
 

1.  Místní generely ÚSES, územní plány  
 

2.  Územně technický podklad regionálních a nadregionálních ÚSES ČR - Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 1996,   

ÚTP NR-R ČR je který je oborovým dokumentem Ministerstva životního prostředí ČR a 

zároveň územně technickým podkladem Ministerstva pro místní rozvoj. V roce 1996 byl 

tento dokument projednán se všemi kompetentními orgány a dle stavebního zákona je 

stanovena povinnost vymezovat, projednávat i schvalovat regionální a nadregionální 

ÚSES v rámci územně - plánovací dokumentace na podkladě ÚTP. 
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3.   Zásady územního rozvoje Středočeského kraje 

Zastupitelstvo kraje na svém jednání dne 19.12.2011 vydalo usnesením č.4-20/2011/ZK. 

Vydané Zásady jsou novým typem územně plánovací dokumentace, která nahrazuje 6 

dosud platných krajských územních plánů velkých územních celků, z nichž většinu 

záměrů přebírá. V řešeném území nahrazují ÚP VÚC Mladá, včetně změny č. 1 z roku 

2004. 
 

4.   Studie ÚSES Středočeského kraje, 2009 

Podklad pro návrh Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v tématické oblasti 

regionální a nadregionální ÚSES. Ve studii byla koordinována návaznost regionálních a 

nadregionálních prvků ÚSES vymezených v ÚPD obcí a v územních plánech velkých 

územních celků. Takto upřesněný systém byl překontrolován a upraven dle požadovaných 

prostorových parametrů. 

Zpracovatel: U-24 s.r.o. Praha a kol. 
 

5.  Územně analytické podklady  ORP Lysá nad Labem (aktualizace 2010)  

 

Koncepce ÚSES vychází jednak z výše uvedených podkladů, dále pak z urbanistického řešení 

návrhu rozvojových ploch. V územním plánu je provedeno sjednocení všech podkladů, 

vzájemné propojení a dílčí úpravy ve vztahu k nově navrhovaným lokalitám.  
 

II.3.03.1   Nadregionální systém ÚSES 
Dle nadřazených dokumentací jsou v systému nadregionálního ÚSES upřesněny hranice a 

v návrhu respektovány:  
 

NRBK K10 (Labe) "Stříbrný roh - Polabský luh", vedený v trase vodního toku (osa vodní) 

a v nivě Labe (osa nivní). V trase NRBK jsou vložena regionální biocentra 349 „Niva Labe u 

Semic a Ostré“ a 368 „Niva Labe u Čelákovic a Přerova“.  

NRBK K67 „Vidrholec - K68“ (Řepínský důl - Žehuňská obora) - osa borová, prochází 

porostem Císařských lesů; na křižovatce nadregionálních biokoridorů K10 a K67 je v nivě 

Labe vloženo regionální biocentrum RBC 368.  Trasa byla upravena dle Studie ÚSES 

Středočeského kraje tak, aby byla v souladu s připravovanou ZÚR Středočeského kraje a 

navazovala na trasu v k.ú. Káraný a v k.ú. Stará Lysá. 

Uvedené biokoridory jsou v rámci sítě doplněny regionálními a lokálními biocentry. Osa 

nadregionálního biokoridoru je vymezena v šířkových parametrech regionálního biokoridoru, 

kromě osy je v území vymezena ochranná zóna, která podporuje tzv. koridorový efekt.  

Ochranná zóna zahrnuje Císařské lesy a jižní část území od železniční trati. 
 

 

II.3.03.2   Regionální systém ÚSES 

RBC 349 „Niva Labe u Semic a Ostré“ - vložené v trase osy vodní a nivní NRBK K10; 

zahrnuje rozsáhlý komplex lužních lesů, staré odstavené labské meandry a navazující 

komplexy luhů (mokřady, louky). Do biocentra jsou zahrnuty části chráněných území: PR 

Hrbáčkovy tůně a EVL Káraný - Hrbáčkovy tůně, dále  PR Vrť a PR Mydlovarský luh. 

Hranice biocentra byla upravena na základě Studie ÚSES Středočeského kraje, v souladu s 

připravovanou ZÚR Středočeského kraje.  

Do regionálního biocentra RBC 349 zasahuje návrh přeložky trasy silnice II/272 na levém 

břehu Labe. Územní plán navrhuje s ohledem na poněkud omezené trasové parametry na 

jižním předmostí přeložku trasy silnice II/272 v parametrech odpovídajících návrhové 

kategorii S 9,5/80.  
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RBC 368 „Niva Labe u Čelákovic a Přerova - vložené na křížení dvou nadregionálních 

biokoridorů - v trase osy vodní a nivní K10 a v trase osy borové K67; do řešeného území 

zasahuje pouze svým okrajem, resp. na území k.ú. Lysá nad Labem zahrnuje PR Hrbáčkovy 

tůně.  Hranice biocentra byla upravena na základě Studie ÚSES Středočeského kraje v 

souladu se ZÚR Středočeského kraje. Rozvojové záměry města se vymezeného regionálního 

biocentra nedotýkají.   

RBC 1021 „Hrabanovská černava“ - unikátní regionální biocentrum, vymezení prvku 

ÚSES je totožné s vymezením stejnojmenné národní přírodní památky a evropsky významné 

lokality. 

RBK 1231 „Hrabanovská černava - niva Labe“ - propojuje zvláště chráněné území (NPP 

Hrabanovskou černavu) s Labem. Trasa je vedena podél levostranného  přítoku  potoka 

Mlynařice, podél vodoteče Černavy a Mlynařice směrem k regionálnímu biocentru RBC 349.  

Původně je jednalo o lokální biokoridor, ten byl na základě ÚTP N-R ÚSES a následně na 

základě Studie ÚSES Středočeského kraje pozměněn na regionální biokoridor. Platný územní 

plán již ponechával podél potoka spojujícího Hrabanovskou černavu s Labem přírodní zónu, 

umožňující rozvoj doprovodné zeleně potoka. Tak zůstal prostor pro vedení regionálního 

biokoridoru. Nově bylo nutno v trase biokoridoru doplnit lokální biocentra tak, aby prvek 

plnil funkci složeného biokoridoru. Biokoridor je na několika místech přerušen nebo 

nedosahuje požadovaných šířkových parametrů (chatová osada, železniční tratě). V 

souvislosti s návrhem severního obchvatu města (dopravní stavba 151/DS) dochází ke křížení 

s biokoridorem, resp. vodotečí. Příčný přechod bude řešen přemostěním tak, aby byly 

zachovány šířkové parametry biokoridoru (min. 40 m) a nebyla tím narušena jeho funkce.   
 
 

II.3.03.3   Lokální systém ÚSES 
Lokální biocentra 

LBC 1 „Za zámkem“ - vložené biocentrum v trase RBK 1231. Biocentrum navržené v 

prostoru mezi  vodotečí a severním obchvatem města; zahrnuje část registrovaného VKP „Za 

Zámkem“ - zemědělsky obhospodařované pozemky; břehové a doprovodné porosty vodního 

toku.  Jedná se o doplnění chybějícího biocentra tak, aby regionální biokoridor plnil funkci 

složeného biokoridoru. 

LBC 2 „Louka u závodiště“ - vložené biocentrum v trase RBK 1231. Biocentrum funkční, 

zahrnuje břehový a doprovodný porost vodoteče a registrované VKP „Louka u Závodiště“ - 

významný relikt vápnitých slatin s cennými rostlinnými společenstvy. Jedná se o doplnění 

chybějícího biocentra tak, aby regionální biokoridor plnil funkci složeného biokoridoru. 

LBC 3 „U altánu“ - část lesního porostu v prostoru Císařských lesů, na místě původního 

letohrádku. Jedná se kulturní lesy s převahou borovice; biocentrum je současně vloženo 

v trase NRBK K67 a mezi LBK9 a LBK 10. Oproti předchozímu ÚPNSÚ bylo biocentrum 

rozšířeno na parc. 1559 z důvodu  průchodu osy NRBK K67. 

LBC 4 „Na přikoupených“ - část lesního porostu jižně trati a severozápadně od dostihového 

závodiště, v blízkosti žel.stanice Lysá nad Labem - Dvorce. Kulturní les s převahou borovice. 

Biocentrum je částečně funkční, vložené mezi LBK 10 a LBK 12.  Biocentrum bylo 

upřesněno na základě podkladů ÚAP. 

LBC 5 „Černava“ - biocentrum vložené v trase RBK 1231 a mezi LBK 12 a LBK 13. 

Biocentrum vymezeno v prostoru mezi tokem Černavou, odvodňovacím kanálem, trasou 

plynovodu a železniční tratí.  Břehové a doprovodné porosty vodních toků, louka a orná půda. 

Biocentrum bylo převzato z předchozího ÚPNSÚ a doplněno plochou podél vodoteče na 

pravém břehu. 

LBC 6 „Mlýnek“ - biocentrum vložené v trase RBK 1231 a napojené na LBK 14. Vymezeno 

v prostoru mezi místní komunikací směřující ke Karlovu od Tří Chalup a mezi  Černavou. 
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Biocentrum zahrnuje vodoteč Černavy včetně břehových a doprovodných porostů a rybníček 

na Černavě. Biocentrum je jen částečně funkční, na orné půdě je navržené k založení.  

Biocentrum převzato z předchozího ÚPNSÚ. 

LBC 7 „Šibák“ - lesní komplex na temeni vrchu Šibák, do značné míry poškozený 

nepovoleným skládkováním odpadu, stavbou spalovny. Patrné zbytky sadů. Využití jako 

hospodářský les. Ochrana – obnova geograficky původních lesních společenstev na úkor 

trnovníku akátu. Vložené mezi LBK 16b a LBK 17. Biocentrum převzato z předchozího 

ÚPNSÚ. 

LBC 8 „Na Homolce“ - biocentrum navržené na kopci zvaném Na Homolce (203 m n.m.),  

ohraničeno východním obchvatem Lysé, vložené mezi LBK 16a a LBK 16b. Zahrnuje drobné 

krajinné prvky a zemědělsky obhospodařované plochy.  Jedná se o doplnění chybějícího 

biocentra v trase lokálních biokoridorů, tak aby zůstaly zachovány funkční parametry 

biokoridorů, tzn. požadované vzdálenosti mezi lokálními biocentry. 

LBC 9 „Zadní Doubrava“ - biocentrum nově založené v nivě Doubravy, zahrnuje  výsadby 

původních dřevin lesnickým způsobem s podrostem trvalých travních porostů, doprovodný a 

břehový porost vodního toku. Vložené mezi LBK 15 a LBK 16a.  Biocentrum bylo převzato 

ze změn ÚPNSÚ (pouze je  přečíslováno z BC 8 na LBC 9). 

LBC 10 „U Mlynařice“ -  biocentrum funkční, zahrnuje břehové a doprovodné porosty 

potoka Mlynařice, fragmenty lužního porostu a borové hájky  po obou stranách potoka, 

východně Mlýnku. Vložené mezi LBK 13 a LBK 14.  Nově doplněné biocentrum nad rámec 

původního ÚPNSÚ. 

 

Lokální biokoridory 

LBK 9 „U altánu - Císařské lesy“ - biokoridor propojuje lesní biocentrum LBC 3 s prvky za 

hranicí katastru ( k.ú. Kárané). Biokoridor je veden podél lesního průseku a lesními porosty k 

hranici katastru.  Dle původního ÚPNSÚ se jednalo o trasu nadregionálního biokoridoru. 

Vzhledem k upřesnění NRBK K67 došlo k ponížení na lokální biokoridor. 

LBK 10 „U altánu - Na přikoupených“ - biokoridor propojuje lesní biocentra LBC 3 a LBC 

4. Biokoridor je veden podél průseku Císařskými lesy směrem k osadě Dvorce, dále po okraji 

lesa až k žel. stanici Lysá nad Labem - Dvorce, kde přechází železniční trať a napojuje se na 

LBC 4.  Biokoridor převzat z předchozího ÚPNSÚ. 

LBK 12 „Na přikoupených - Černava“ - biokoridor propojuje biocentra LBC 4 a LBC 5. 

Biokoridor je veden podél dostihové dráhy okrajem lesa, dále přechází železniční trať a vede 

lesem podél trati k biocentru LBC 5. Biokoridor převzat z předchozího ÚPNSÚ. 

LBK 13 „Černava - U Mlynařice“ - částečně funkční biokoridor zahrnuje vodní tok 

Mlynařice v široké nivě Labe, břehové a doprovodné porosty a okrajově i zemědělsky 

obhospodařované plochy v návaznosti na vodní tok.  Propojuje LBC 5 a LBC 10. Původní 

trasa BK 13 byla vymezena až k LBC 6; nově je trasa zkrácena  vzhledem k návrhu LBC 10.  

LBK 14 „U Mlynařice - Mlýnek“ - funkční biokoridor zahrnuje břehové a doprovodné 

porosty potoka Mlynařice v prostoru kolem Mlýnku. Propojuje LBC 10 a LBC 6.  Původní 

trasa BK 14 vedla v dnes vymezeném regionálním biocentru, proto je označení použito pro 

dílčí část biokoridoru původního BK13. 

LBK 15 „Doubrava I.“  -  biokoridor funkční, veden v trase regulované vodoteče s 

břehovými a doprovodnými porosty směrem od hranice katastru k LBC 9. Trasa biokoridoru 

převzata z předchozího ÚPNSÚ a jeho změn. 

LBK 16a „Zadní Doubrava - Na Homolce“ - biokoridor částečně funkční v trase vodního 

toku Doubravy, kde zahrnuje vodoteč, břehové a doprovodné porosty a navazující postagrární 

lada v nivě toku; zcela nově navržený je v úseku podél východního obchvatu Lysé. Propojuje 

LBC 9 a LBC 8.  Původní trasa BK 16 mezi Doubravou a Šibákem byla dnes rozdělena na 

LBK 16a a LBK 16 b, trasa byla upravena v souvislosti s vymezením východního obchvatu 
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města a mezi je nově vloženo lokální biocentrum z důvodu zachování funkčních parametrů 

biokoridoru. 

LBK 16b „Na Homolce - Šibák“  - biokoridor částečně funkční, převážně navržený k 

založení.  Od LBC 8, resp. od východního obchvatu je veden podél polní cesty s 

doprovodným porostem, podél areálu STK a po křovinatých svazích k LBC 7 - k lesu Šibák.  

Původní trasa BK 16 mezi Doubravou a Šibákem byla dnes rozdělena na LBK 16a a LBK 16 

b, trasa byla upravena v souvislosti s vymezením východního obchvatu města a mezi je nově 

vloženo lokální biocentrum z důvodu zachování funkčních parametrů biokoridoru. 

LBK 17 „Doubrava II“ - biokoridor je veden lesním a křovinatým porostem na vrchu Šibák 

směrem od LBC 7 na hranici k.ú. Milovice; součástí biokoridoru bude specifická 

nezastavitelná plocha (např. zoopark). Trasa převzata z předchozího ÚPNSÚ. 
 

Funkci interakčních prvků mohou plnit dále stromořadí kolem polních cest, doprovodná zeleň 

vodotečí, drobné meze a remízky.   
 

II.3.04   Krajinná ekologie 
 

II.3.04.1  Oblast krajinného rázu 
Řešené území spadá do Oblasti krajinného rázu Nymbursko 

Rozsáhlá oblast pravobřežní části Polabí přestavuje typický obraz Polabské nížiny s velkým 

měřítkem intenzivně obhospodařované zemědělské krajiny. V panoramatech velkoplošně 

členěné krajiny se výrazně projevuje koridor Labe s pásy doprovodné zeleně, lužními 

prostory a navazujícími lesními celky (lesy Dolního Pojizeří). Charakter vizuální scény 

oblasti se vyznačuje otevřeností a velkým měřítkem krajiny. Předěl krajinných typů - agrární 

krajiny a nivy Labe - je velmi mírný, i když je místy tvořen poměrně zřetelným svahem. Přes 

nevýraznou hranici jsou rozdíly mezi oběma typy krajiny značné.  

Krajina vyniká četnými krajinářsko-estetickými hodnotami vázanými na přírodě blízké partie 

koridoru Labe, na scenérie členitějších partií okolí Lysé nad Labem, kde je krajinná scéna 

prostoru Nymburské kotliny obohacena výrazným kontrastem přehledné nížiny Nymburské 

kotliny a scenerií nevysokých, ale v krajině významných výšin – svědeckých vrchů a výšin s 

viditelnými kulturními dominantami (Zámecký vrch, Šibák, Na Viničkách; za hranicí území 

Přerovská a Semická hůrka).   
 

Nižší část území - niva Labe v nadmořské výšce cca 180 m n.m. - je živá, s říčními rameny, 

vodními plochami, s množstvím drobných lesíků, rozptýlené zeleně i souvislejších lužních 

lesů. Tyto pozitivní znaky se týkají především dílčích scenérií a vnímání proměn krajinné 

scény při průchodu krajinou (možnost vnímání celkových panoramat tohoto segmentu krajiny 

není příliš častá). Hovoříme v tomto případě o krajině s estetickými hodnotami, harmonickým 

měřítkem a vztahy.  

Vyšší polohy agrární krajiny v nadmořské výšce cca 200 - 230 m n.m. představují krajinu 

velkého měřítka bez členících strukturních prvků, bez zřetelného vymezení. Tento typ krajiny 

se převážně vyznačuje nevýrazností terénu, malou diverzitou prvků krajinné scény a absencí 

harmonie měřítka a vztahů v krajině. V přehledné krajině se výrazně projevuje lesnatý okraj 

Dolnojizerské tabule. Krajina skrývá řadu lokalit s cennou architekturou a lokality s 

historickými krajinnými úpravami a parky (Šporkova barokní krajina).  

Z ryze praktických důvodů postupného osídlení opuštěných a zaniklých osad na svém panství 

nechal František Antonín, hrabě Špork počátkem 18. století obnovit v okolí Lysé nad Labem 

vesnice Šnepov, Vápensko a také Byšičky, jejichž obnova je datována k roku 1717. 

Šporkova vášeň v zakládání staveb v přírodě našla uplatnění především v západní části 

lysského panství, v širším okolí Byšiček. V lese Boru založil rozsáhlou ermitáž u sv. Václava. 
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V témže lese v blízkosti Dvorců založil roku 1717 poustevnu sv. Františka Serafinského a mezi 

ní a Lysou roku 1720 bažantnici. První šporkovskou stavbou v této části panství byl lovecký 

zámeček Neugebäu, česky Nové Stavení, dokončený již roku 1702. V jeho blízkosti založil roku 

1715 špitál pro chudé Karlov a roku 1717 ves Byšičky. Na blízké Mlynářské strouze nechal 

v roce 1720 postavit pilu a mlýn sv. Anny. Hrabě Špork se pokusil přizpůsobit krajinu 

zejména svým potřebám. Upravil ji pro radost,  potěchu, zábavu, odpočinek a reprezentaci. 

Převzetí panství po Šporkově smrti roku 1738 jeho dcerou Annou Kateřinou Sweerts - 

Šporkovou a jejím manželem Františkem Karlem znamenalo zkázu většiny uvedených staveb 

nebo jejich přestavbu na hospodářské objekty. Také v dalších stoletích následovaly krajinné 

proměny. Z původního komponovaného prostoru, vytvořeného z podnětu Františka Antonína 

Šporka koncem 17. a v prvních desetiletích 18. století, nese soudobá krajina jen nepatrné 

stopy. I ty mohou časem zaniknout a rekonstrukce původního stavu bude stále obtížnější. 
 

Reliéf krajiny měl vždy podstatný vliv na formování zástavby a zásadně ovlivňoval i vlastní 

polohu sídla. Než technický pokrok umožnil rozsáhlé ovlivnění topografie terénu, podřizovala 

se struktura a způsob zastavění vždy konfiguraci terénu. Sídlo tak historicky tvořilo s krajinou 

zpravidla jednotný, harmonický celek. Také v prostoru Lysé nad Labem jsou patrné stopy 

civilizační činnosti – zejména z období posledních dvou století – např. v podobě nových 

technických děl nebo těžby štěrkopísků při toku Labe. 

Ve vnějším obrazu sídla sice působí řada antropogenních vlivů spolu s přírodními 

předpoklady, základem však vždy zůstává krajinný reliéf. Charakteristická topografie vytváří 

vždy jedinečné panorama zástavby města a současně ovlivňovala historické trasy 

přístupových komunikací k jádru Lysé nad Labem a zámeckému areálu. Přírodní předpoklady 

jsou tedy základem kompozičních vztahů města a působnosti jeho historických dominant. 
 

Hlavní městskou dominantu tak tvoří Zámecký vrch s objekty zámku a zejména kláštera, 

které se i přes poměrně malé převýšení terénu (cca 40 m nad okolní rovinatou krajinou) 

uplatňují v dálkových pohledech na panorama města zvláště od jihozápadu, jihu a východu ze 

všech komunikací na příjezdu k městu i z břehových prostorů toku Labe. O to důležitější je 

potřeba důsledné ochrany působnosti těchto dominant a zachování významné role historické 

linie zástavby na atmosféru města, která je dosud jen lokálně rušena negativními technickými 

dominantami (např. komín areálu Prefa, haly areálu Kovona, … apod.). 

V dálkových krajinných panoramatických pohledech se též mohou negativně uplatňovat 

objekty hospodářských objektů drůbežárny nebo spalovny odpadu – v krajině západně, resp. 

východně od zastavěného území Lysé nad Labem. 

Rušivě mohou v dálkových pohledech na vlastní zástavbu města působit některé novodobé 

stavební zásahy – zejména objekty výrazněji přesahující průměrnou hladinu zástavby (např. 

sídlištní celek tzv. komplexní bytové výstavby ze 70-tých let minulého století severovýchodně 

od městského hřbitova, …). Stejně problematicky působí i zástavba halových objektů 

některých výrobních areálů – např. Prefa, Kovona, … ale i hal novodobých velkokapacitních 

prodejních řetězců nebo rozsáhlé odstavné plochy překladiště automobilů (bývalý cukrovar 

Litol). Bližší rušivý horizont je proto žádoucí vždy regulovaně krýt pásem přiměřeně 

vzrůstných dřevin.   

 

Opatření k ochraně identifikovaných znaků a hodnot, ochranné podmínky:  

V oblasti krajinného rázu je třeba dbát o minimalizaci zásahů a zachování významu znaků 

krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluurčující pro ráz krajiny a které jsou dle cennosti 

v rámci státu či regionu jedinečné nebo význačné. Jedná se o následující zásady ochrany 

krajinného rázu, z nichž některé jsou obecně použitelné pro ochranu přírody a krajiny a 

některé pro územně plánovací činnost:  

 péče o dřevinnou nelesní vegetaci (stromořadí, břehové porosty) členící polní krajinu  
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 doplňování dřevinných vegetačních prvků v území rozsáhlých holých polích s 

nedostatkem dělících přírodních prvků  

 ochrana vegetačních prvků liniové zeleně podél vodních toků a vodních ploch jakožto 

důležitých prvků prostorové struktury a znaků přírodních hodnot.  

 ochrana vegetačních prvků nelesní zeleně v otevřených partiích zemědělské krajiny  

 zachování historických krajinných úprav a struktur kulturní krajiny včetně vazby na 

obce a na architektonické dominanty kompozic v prostoru Lysé nad Labem 

 ochrana siluet kulturních dominant a historické zástavby.  

 zlepšování charakteru prostředí odstraněním nevhodných a rušivých staveb a úpravou 

nebo novým využitím devastovaných ploch  
 

 

II.3.04.2  Významné krajinotvorné prvky 
Jedná se o segmenty, které vytvářejí pohledové dominanty a zelené obzory a jsou cenné i 

z hlediska přírodovědného a ekologického:    

 

Mezi nepřehlédnutelné významné krajinotvorné prvky patří řeka Labe, tři Lysské vrchy - 

Zámecký vrch, Šibák a Na Viničkách. Všechny prvky jsou zapojeny do územního systému 

ekologické stability (biocentra, biokoridory, VKP), část prvků je součástí příměstské zeleně a 

městské zeleně.   

 

Kromě výše uvedených prvků se jedná o drobné prvky v krajině: 

Studánka pod Viničkami - v řešeném území ojedinělou, žádná další studánka nebyla nalezena 

ani v terénu ani v písemných záznamech. Studánka pod Viničkami však dříve jistě byla velmi 

významnou – svědčí o tom kříž, trojice starých lip a dochovaná pověst.  

Křížení potoků Černavy a Mlynařice  je zajímavým drobným technickým dílem. Úrovňově se 

zde za pomoci betonu kříží dva potoky. Zařízení je nyní poškozené, ale dříve zde bylo možné 

regulovat průtok a přepouštět podle potřeby vodu z jednoho potoka do druhého. Dílo pochází 

z minulého století, zřejmě vzniklo při úpravách obou vodotečí (napřímení, opevnění koryta). 

Na křížení Černavy a Mlynařice je vymezeno lokální biocentrum, které není funkční a je 

potřeba jej téměř v celém rozsahu založit. 

Zbytky středověkého mostu u Byšiček 
 

V řešeném území byly identifikovány tyto staré historické cesty: 

Zemská stezka je dodnes užívané pojmenování pro cestu od původního labského brodu (nebo 

mostu) u Byšiček, která směřuje kolem dvora Karlov na východ ke Kostomlatům, přičemž 

prochází mezi Lysou a Litolí. Je to pravděpodobně jedna z variantních tras prastaré obchodní 

cesty, Polské stezky, která vedla z Prahy do Kladska (známější trasa Polské stezky vedla přes 

Přerov nad Labem a Sadskou). Později, za formanských časů, se do Lysé od Prahy jezdilo 

přes most u Toušeně, kolem sv. Václava ke Karlovu a dále opět po Zemské stezce.  

Cesta ze zámku do Staré Lysé byla dříve také dost významnou cestou. Je to také vedle 

Zemské stezky druhá možná cesta do Prahy (přes Starou Lysou, Sojovice, Starou Boleslav a 

Brandýs). Ve Staré Lysé byla odbočka na Předměřice a Mělník. Tuto cestu musel velmi často 

užívat hrabě F.A.Špork. Vede od zadního vchodu do zámeckého parku dolů po úbočí 

Zámeckého vrchu a v téměř přímé linii pokračuje přes Starou Lysou až k Čihadlům, kde se 

nachází Šporkův zámeček Bon Repos. 

Poštovní cesta (Poststrasse) od Prahy vede podél nynější pražské železniční tratě. 
 

S výstavbou nových zpevněných silnic tyto staré cesty ztratily význam a slouží dnes převážně 

už jen jako polní cesty. Zachovány zůstaly pouze cesty regionálního až nadregionálního 
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významu, v menší míře jsou zachovány staré záhumenní cesty a pěšiny z města do krajiny. 

Původní lokální cesty, spojnice mezi sídly, téměř vymizely. Nahradily je zpevněné silnice, 

které mají podstatně jinou trasu než původní cesty.  
 

Závěr: 

 Z hlediska ochrany přírody a krajiny je nutno v celém zájmovém území chránit veškeré 

fragmenty, které se dochovaly v přírodním nebo přírodě blízkém stavu, bez ohledu na to, 

zda jsou či nejsou součástí zvláště chráněných území přírody. Jedná se o přirozené vodní 

toky a jejich nivy, lesní komplexy, sady, vlhké i suché louky, skupiny keřů, meze, polní 

kazy, vlhčiny, mokřady atd. 

 K novým výsadbám musí být použity dřeviny domácího původu odpovídající daným 

stanovištním podmínkám. Území podél Labe a vodních toků zaujímá společenstvo luhů a 

olšin; oblast jižně od Lysé včetně Litole a lesní porosty v západní části řešeného území 

společenstvo borových doubrav; severovýchodní část a území Na viničkách společenstvo 

dubohabrových hájů. 

 V nově navrhovaných prvcích v krajině (biocentra, biokoridory, interakční prvky, 

doprovody cest) neprovádět zalesňování, ale roztroušenou výsadbu domácích dřevin, v 

blízkosti vodních toků vlhkomilné druhy. Nevysazovat plošně, ale ve skupinách, aby 

plocha mohla nabídnout více heterogenních plošek, které by podporovaly druhovou 

rozmanitost; 
 

II.3.05    Prostupnost krajiny 

Prostupnost území je v současné době částečně omezena. Výraznými bariérami jsou řeka 

Labe, ale i jeho přítoky a svodnice (prostupnost omezena na lávky a mosty přes řeku), 

železniční tratě č. 072, 231 a 232 (prostupnost omezena na úrovňové nebo mimoúrovňové 

přechody a silniční přejezdy) a konečně i rozsáhlé průmyslové areály, plochy skladů nebo 

vyhlášená ochranná pásma vodárenských zařízení 

 

Celé správní území je protkáno poměrnou hustou sítí turisticky značených pěších a 

cyklistických tras. Páteřní dálkovou cyklotrasou je trasa č. 24 tzv. „Labská cyklostezka“ 

vedená od Poděbrad a Nymburka po území pravého břehu Labe. V širších vazbách se touto 

trasou, v úseku Kolín – Čelákovice, zabývala vyhledávací studie z roku 2006 (autor Ing. arch. 

Ritter). Ve smyslu této studie je cyklotrasa č. 24 vedena ve variantě přes Řehačku a Byšičky. 

Po levém břehu řeky pak prochází turisticky značená cykloturistická trasa č. 0019 vedená 

z Kostelce nad Labem přes Čelákovice do prostoru Přerova nad Labem, která dále pokračuje 

proti toku Labe spolu s pěší „zelenou“ turistickou trasou. Cyklotrasa prochází správním 

územím a pokračuje k mostu přes Labe a dále podél řeky do Hradišťka.  

Podél tělesa „pražské“ tratě je ve směru od Staré Boleslavi do správního území města vedena 

cyklotrasa č. 0037 a 0041. Cyklotrasa č. 0037 pokračuje až do centra města na náměstí B. 

Hrozného, kde se lomí a pokračuje kolem areálu zámku a ulicí Ke Skále na sever do Staré 

Lysé a Milovic. Cyklotrasa č. 0041 je od tratě vedena lesním masívem při západní hranici 

správního území na sever do Dvorců, odkud dále pokračuje do Staré Lysé a Předměřice nad 

Jizerou. 

S ohledem na vcelku příznivé parametry a také relativně nižší intenzity automobilové dopravy 

na trasách silnic III. třídy jsou pro cykloturistickou dopravu s výhodou využívány také tyto 

další trasy a další účelové komunikace. 

Spolu s cyklotrasou č. 0037 správním územím města prochází také „červená“ pěší turistická 

trasa ve směru od Staré Boleslavi do centra města, kde se trasa větví ve směru na sever do 
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Staré Lysé. Druhá větev je vedena směrem na jih k železniční stanici a dále pak trasa 

pokračuje přes Litol k mostu přes Labe a přes Semice pokračuje do Hradištka a do Nymburka. 

V rámci návrhu územního plánu jsou nově zaneseny  naučné stezky  „Lysá nad Labem –

Čelákovice“ a „Krajinou Rudolfa II.“ , navrhován  je okruh „Šporkovou barokní krajinou“.  

Naučná stezka znamená cestu krajinou, vedenou podle předem vybraných zastavení. Cílem 

naučné stezky je seznámit návštěvníky se zajímavými krajinnými prvky, zejména přírodními 

jevy, památkami, které se na vybraném prostoru nacházejí a také s historií regionu.  

Naučná stezka Lysá nad Labem - Čelákovice spojuje dvě města ve středočeském Polabí, 

seznamuje na své dlouhé a členité trase nejen s jejich historií, ale rovněž s historií okolního 

osídlení, geologickou minulostí a flórou a faunou chráněných území – NPP Hrabanovská 

černava, PR Hrbáčkovy tůně, PR Lipovka – Grado.  Stezka má celkem  23 zastavení. 

Vzhledem k délce stezky a obsažným panelům lze trasu rozdělit na dvě etapy (projít zastávky 

1-9 a poté se vrátit do Lysé; začít v Lysé a zkratkou se přesunout k zastávce č. 10 a od ní 

absolvovat zbytek trasy do Čelákovic).   

Naučná stezka „Krajinou Rudolfa II.“ byla otevřena v září 2009. Jedná se o projekt tří měst 

(Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Lysá nad Labem a Benátky nad Jizerou) po stopách 

Rudolfa II. a jeho předků a následovníků, kteří svými počiny dotvářeli krajinu mezi Labem a 

Jizerou. Okruh cca 60 km. Cílem je postupná obnova zámků a zámeckých zahrad v jejich 

vlastnictví. Nad plány zámeckých zahrad se zrodila myšlenka naučné stezky zahrnující nejen 

zámecké zahrady ale i dalších  17 zastavení -informačních tabulí s řadou zajímavých údajů a 

grafických doplňků v podobě rytin, historických map, obrazů, plánů a podobně.  

Zastavení naučné stezky Šporkovou barokní krajinou jsou v návrhu zvolena podle legendy a 

obsahu veduty z roku 1712. Jde o dvanáct hlavních zastavení (1-12) a deset doplňkových 

zastavení  (I–X). 
1. zámek Lysá nad Labem; 2. klášter, kostel a Loreta;  3. město Lysá; 4. obora poblíž Litole; 5. nedochovaný 

lovecký zámeček zvaný Nová budova, nebo též Nové stavení; 6. zaniklá poustevna sv. Františka v polesí Bor (na 

jejím místě vede žel. trať mezi Lysou a Brandýsem n. L.); 7. eremitáž (poustevna) a kaple sv. Václava 

(zachována jen kaplička a sochy dvou andělů); 8. větrný mlýn s vodním čerpadlem; 9. bažantnice pod vinicí 

západně Lysé; 10. sítě na čižbu - chytání zpěvného ptactva; 11. řeka Labe -meandrující tok z 1.pol. 18. stol. (po 

regulaci Labe zůstaly jen izolované tůně); 12. kostelní stavby ve Staré Boleslavi.  

I. ves Stratov; II. ves Litol, dnes součást města Lysá nad Labem;  III. ostrov Holobrod, Byšičky založené na 

půdorysu okrouhlice; IV. Zemská cesta spojující Čechy s Polskem, zvané též Slezská; V. budova nedaleko 

poustevny sv. Františka; VI. socha sv. Antonína Poustevníka;  VII. popraviště - šibenice;  VIII. přívoz u Litole;  

IX. mosty; X. kříže. 

 

Závěr: 

 V souvislosti s možnou obnovou Šporkovy barokní krajiny byla zvažována i možnost 

obnovy původních cest v  polesí Bor v místě zvaném u Altánu nebo Altán.  Vstup k 

bývalé poustevně sv. Františka zajišťovaly dva lesní průseky, z jihu od Zemské cesty, kde 

byla umístěna socha sv. Antonína Poustevníka a od východu od dnešní osady Dvorce.  

Poustevna pravděpodobně stála ve středu lesních cest, tvořících šachovnicový půdorys. 

Všechny cesty spojoval okružní průsek.  Problémem obnovy původní kompozice je však 

průtah železniční trati mezi Brandýsem nad Labem a Lysou, která nemilosrdně našikmo 

proťala původní kompoziční řešení cest.  Problémem je rovněž i ochranné pásmo vodních 

zdrojů Káraný, které vyžaduje přísnější ochranu území, což je neslučitelné s podporou 

vyšší návštěvnosti území.  Obnova cestní sítě v této oblasti vyžaduje proto další speciální 

krajinářskou studii, která zohlední veškeré limity a možnosti území a navrhne způsob 

využití území, včetně ochranných podmínek. 

 Plochy zemědělské a lesní jsou přístupné jednak historicky vzniklou sítí účelových 

komunikací, kterou je třeba doplnit využitím vybraných tras původní cestní sítě (viz 

zákres stabilního katastru z 2. pol. 19. stol.). Kromě zpřístupnění pozemků mají cesty plnit 
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další funkce v krajině, tzn. půdoochranou, vodohospodářskou, ekologickou, zajistit lepší 

prostupnost krajiny. Cesty mohou být využity i jako vycházkové či cyklistické stezky.  

Rozvoj cestní sítě je umožněn v souladu se stanovenými  podmínkami využití ploch 

v nezastavěném území. 

 Komunikační dostupnost nových rozvojových lokalit je zajištěna buď prostřednictvím 

vazeb na stávající komunikační síť anebo návrhem nových místních komunikací, které 

budou připojeny na stávající komunikační síť.  Zajištěna je i návaznost na pěší a 

cyklistické trasy v krajině.  

 Systém koridorů pro cyklistickou dopravu je napojen na systém cyklotras, které jsou 

uvedeny v Generelu cyklotras a cyklostezek ve Středočeském kraji, schváleném 

Středočeským krajem v říjnu 2008 a na ostatní cyklotrasy, které spojují nejzajímavější 

turistické a přírodovědecké cíle v Lysé nad Labem. 

Územní plán nově vymezuje pěší komunikace a cyklotrasy: 

pěší komunikace – lokality V Drážkách, Na voštici, Na Homolce, východní okraj Litole, 

zajištěna návaznost na stávající pěší trasy a na stávající i nově navržené cyklotrasy v 

krajině; 

cyklotrasy: 

▫ Labská podél Labe a Litolské svodnice 

▫ propojka mezi 24 – 0037 – 0041 z Byšiček přes Karlov do Dvorců 

▫ trasa v souběhu  s tělesem sběrné obvodové místní komunikace v  jihozápadním 

sektoru města, s prodloužením až k závodišti; 

▫ trasa Hrabanov sever – Šibák 

▫ trasa podél železniční trati Lysá n.L. – Milovice 

▫ trasa v Doubravách směrem na Stratov 

▫ trasa Litol – V Podluží 

 Přeložky komunikací (obchvaty) a sběrné obvodové místní komunikace budou směrem k 

rozvojovým plochám pro bydlení doplněny pásy ochranné zeleně.   Navrženo je vytvoření 

kompaktní bariéry izolačního pásu zeleně s vysokou funkční účinností k eliminaci 

negativních vlivů z dopravy. Vegetace bude plnit funkci ochranné clony, tzn. 

psychohygienické funkce, protihlukové stěny a ochrany před zvýšenou prašností a 

zakončení dálkových pohledů. Založena bude souvislá, víceetážová výsadba listnatých 

stromů a keřů; dominantní postavení bude mít zeleň střední kategorie, doplněná vysokou 

zelení. Druhová skladba vychází z nutnosti rychlého zapojení dřevin na ploše - vyšší 

zastoupení výplňových (rychlerostoucích, krátkověkých) dřevin a  z dlouhodobé 

perspektivy porostu - zastoupení cílových (kosterních) dřevin. 

 Při budování nových komunikací a revitalizaci stávajících bude zohledněno využití zeleně 

při dodržení šířkových poměrů. 

 V případě rekonstrukce, obnovy nebo nového zřizování polních cest je třeba pamatovat na 

jejich funkci krajinotvorného prvku, biologickou a ekologicko - stabilizační (zejména 

doprovod stromové a keřové zeleně, založené v travnatých pásech). Nově navrhované 

polní cesty by neměly mít živičný povrch. 

 Ve vazbě na intenzivní zemědělské využití území jsou v současné době významnou 

migrační překážkou dočasné oplocenky polních kultur. Tento stav je z hlediska 

fragmentace krajiny nežádoucí a je třeba jej omezit na minimum. Oplocení jako stavba 

může být realizováno pouze v rámci současně zastavěného nebo zastavitelného území, 

přičemž musí zůstat zachováno napojení základního komunikačního systému města na síť 

účelových komunikací v krajině.  
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II.3.06    Protierozní opatření 

Funkci protierozní ochrany tvoří zejména prvky ÚSES.  Další protierozní opatření lze dle 

potřeby budovat v souladu se stanovenými  podmínkami využití ploch v nezastavěném území. 
  

V plochách smíšeného nezastavěného území s indexem p - přírodní budou ve vyšší míře 

uplatněny prvky zvyšující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové 

porosty a rozptýlená zeleň. 
 

II.3.07   Ochrana před povodněmi 

Pro nížinnou oblast povodí Horního a středního Labe je typický zimní a jarní režim povodní, 

které vznikají táním sněhu a mohou být současně provázeny srážkami. Tyto povodně bývají 

nejvýraznější, pokud leží sníh i v nížinách a podhůřích, protože ve vyšších polohách odtávají 

sněhové zásoby pozvolna. Velmi záleží na intenzitě oteplení, mocnosti sněhové pokrývky, 

vodní hodnotě sněhu, nadmořské výšce, expozici povodí a míře promrznutí půdy (brání vsaku 

a zvyšuje se koeficient odtoku). Výskyt není vázán pouze na jaro, ale i na typicky zimní 

měsíce (prosinec až únor).  

 

Krajský úřad Středočeského kraje stanovil pod čj.: 124630/2006/KUSK ze dne 22.11.2006 

záplavové území řeky Labe v říčním km 110,35 až 209,10 na území okresů Mělník, Praha-

východ, Nymburk, Kolín, Kutná Hora. Zároveň vymezil aktivní zónu výše stanoveného 

záplavového území. V rámci obce Lysá nad Labem stanovené záplavové území zasahuje oba 

katastry, tzn. k.ú. Lysá nad Labem, k.ú. Litol.  

Výše stanovená území zahrnují pozemky přilehlé k toku Labe zaplavované při průtocích 

přesahujících kapacitu koryta toku, a to podle zákresu záplavových čar průtoků Q5, Q20 a 

Q100. Záplavové čáry vycházejí z aktualizované studie odtokových poměrů zpracované 

v prosinci 2005 společností Hydroinform a.s. Jako oblast s nejvyšší mírou povodňového 

nebezpečí je podle této studie vymezena i aktivní zóna záplavového území. Mapy 

záplavových území ještě obsahují záplavovou čáru, která vyznačuje úroveň zaplavení při 

historické povodni v srpnu 2002. 
 

Omezení činností v záplavovém území se řídí ustanoveními § 67 vodního zákona: 

V aktivní zóně záplavového území se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s 

výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, provádějí povodňové průtoky, provádějí 

opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se 

zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odváděním 

srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury. 

V aktivní zóně je dále zakázáno: 

a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní 

úpravy zhoršující odtok povrchových vod 

b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty 

c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky 

d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. 

Mimo aktivní zónu může stanovit podmínky vodoprávní úřad (nejčastěji v rámci řízení o 

udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona). 

 

Hlásný profil pro Lysou nad Labem je ve stanici Nymburk - kategorie B: 

umístění:   pod jezem na levém břehu 

provozovatel stanice: Povodí Labe s.p., Hradec Králové 

staničení:    168,40 km 
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plocha povodí: 9724,3 km2 

nula vodočtu:  180,7 m.n.m. 

ČHP:   1-04-05-067 

 

Stupně povodňové aktivity: 

bdělost   230 cm,   430 m3s-1 

pohotovost  320 cm;   690 m3s-1 

ohrožení  370 cm;   850 m3s-1 

platnost SPA:  Labe od ústí Cidliny po ústí Jizery 

 

M - denní průtoky QM (den/m3.s-1) 
Profil 30 90 150 210 330 355 

Nymburk 164 86 57,2 40,3 18,1 13,4 

 

N-leté průtoky QN (m3/s)  
Profil Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

Nymburk 350,0 612,0 731,0 1020,0 1150,0 

 

Průměrný roční průtok Qa: 71,8 m3s-1 

 

Jez na Labi, který je součástí zdymadla, je dle Povodňového plánu Středočeského kraje veden 

v seznamu vodních děl kategorie III. (objekt pomocný při řízení povodňových průtoků). 

 

 

Zastavěná území nechráněná nebo nedostatečně chráněná před povodněmi: 
 

 počet obyvatel počet objektů počet byt. jednotek 

celkem ohroženo celkem zaplaveno 
při Q100 

celkem zaplaveno 
při Q100 

Lysá nad Labem  8471 59 2624 134 3588 24 

 

Záplavami jsou ohroženy zejména obytné objekty v jižní části Litol. 

 

Závěr: 

 Povolení zřízení jakékoliv stavby v záplavovém území může být uděleno pouze tehdy, 

jestli záměr nebude mít negativní vliv na povodňovou retenci, tzn: nepříznivě neovlivní 

vodní stav a odtok při povodni, negativně neovlivní stávající ochranu před povodněmi, 

bude realizován s přizpůsobením pro případ povodně.  Záměr musí být vždy projednán se 

správcem toku, tj. Povodí Labe s.p.; Pro stavby v záplavovém území platí obecné 

podmínky a ustanovení vyhl. MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

(část III. §9, odst. 5.: 

 podmínkou výstavby objektů pro bydlení a pro stavby s pobytovými prostory je, aby 

obytné podlaží bylo umístěno nad úrovní hladiny Q100. Stavby musí být navrženy a 

provedeny tak, aby odolaly účinkům záplavy,  

 pokud by z různých příčin mohlo dojít k jejich zaplavení i přes provedená 

protipovodňová a ochranná opatření, je nutno při návrhu staveb počítat s návrhem 

únikových cest z prostorů pod hladinou povodně i s případným odčerpáním 

záplavové vody,  

 z hlediska zajištění provozuschopnosti technických zařízení v budovách v 

záplavových územích, které musí zůstat funkční i v době povodně, je nutné zajistit 

umístění těchto zařízení nad hladinou nejvyšší zaznamenané přirozené povodně. 

Jedná se zejména o trafostanice, náhradní zdroje elektrické energie a 
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telekomunikační ústředny. Nad hladinou nejvyšší zaznamenané přirozené povodně 

se také požaduje umístění strojoven a nasávacích otvorů vzduchotechnických 

zařízení staveb v záplavovém území, 

 veškeré důležité objekty a organizace, nacházející se v záplavových územích, musí 

mít zpracován povodňový plán v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů.  
 

 V záplavovém území mimo aktivní zónu je navržena dopravní stavba 152a/DS (sběrná 

obvodová místní komunikace v jihozápadním sektoru). Všechny změny v záplavovém 

území Q100 nutno podřídit schválení Povodím Labe a příslušného vodohospodářského 

orgánu; 
 

 Podmínkou pro výstavbu objektů pro bydlení (např. pohotovostní bydlení správců 

objektů) bude, aby obytné podlaží bylo umístěno až nad úrovní hladiny Q100, z objektu 

musí být zajištěna úniková cesta. Sběrná obvodová místní komunikace je rovněž 

navrhována nad úrovní hladiny Q100;   
 

 V rámci navrhovaného řešení bude nutné v území zachovat co největší podíl 

nezpevněných ploch a odvodnění území navrhnout s ohledem na průtoky velkých vod; 
 

 Řešení případných protipovodňových opatření a ochrana zastavěného území obce před 

záplavami je předmětem řešení speciálního územně plánovacího podkladu, který může být 

v případě potřeby zadán příslušnému odbornému pracovišti.   

 

 Pro zvýšení ochrany území před velkými vodami je nutno dodržet: 

 podél koryt vodních toků je žádoucí zachovat volné nezastavěné a neoplocené území 

o šíři min. 10 m (Labe) / 8 m (významné vodní toky) / min. 6 m podél drobných 

vodních toků a HMZ od břehové hrany na obě strany (tzv. potoční koridory) - pro 

průchod velkých vod a zároveň jako manipulační pruh pro účel správy a údržby 

vodního toku, 

 v území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu 

urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní. Odvodnění  

nutno řešit kombinovaným systémem přirozené / umělé retence, např. vsakem na 

pozemcích, odvedením obvodovým drenážním systémem do jímek v nejnižším 

místě plochy (regulovaný odtok do recipientu, popř.  následné využití vody pro 

zálivku v době přísušku), 

 v lokalitách, kde byly provedeny investice do půdy (odvodnění, závlahy) a které je 

součástí rozvojových ploch, je třeba příslušnými opatřeními zajistit funkčnost 

zbývajících částí těchto zařízení na okolních pozemcích. 
 

II.3.08   Nerostné suroviny, horninové prostředí 
 

II.3.08.1   Ložiska nerostných surovin, těžba 
Do severozápadního cípu k.ú. Lysá nad Labem zasahuje chráněné ložiskové území 

štěrkopísků B3 70034000 Stará Lysá  a prognózní ložisko štěrkopísků 300 34 01 Stará 

Lysá. 
V jihozápadní části k.ú. Lysá nad Labem se nachází prognózní ložisko štěrkopísků 937 00 

37 Lysá nad Labem. Celkem se jedná o pět nespojitých lokalit nerostů (písku a štěrkopísku), 

které jsou od sebe navzájem oddělené (např. železniční tratí, komunikační sítí a zástavbou).  

V řešeném území nejsou evidovány žádné dobývací prostory.  
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Dle ZÚR Středočeského kraje spadá řešené území do specifické oblasti těžby štěrkopísků 

v Polabí a Povltaví. Vymezená specifická oblast je charakterizována vysokým nahromaděním 

nadregionálně významného surovinového potenciálu štěrkopísků, které jsou  předmětem 

současné těžby a rostoucího zájmu o nové otvírky, především nevýhradních ložisek. Zasahuje 

do území 72 obcí v několika okresech kraje a představuje základní zdroje průmyslu 

stavebních hmot kraje a pražské aglomerace. 

Z analýzy ÚAP Středočeského kraje vyplynulo, že na území Středočeského kraje není, 

vzhledem k rozsáhlým zásobám štěrkopísků na lokalitách s nízkou kvalitou zemědělské půdy, 

potřebné otvírat nová ložiska štěrkopísku na vysoce kvalitních a nadprůměrně kvalitních 

půdách.  Problematiku střetů zájmů mezi těžbou štěrkopísku a jinými způsoby využití území 

však nelze zužovat pouze na otázku záboru zemědělské půdy Při rozhodování o tom, zda 

konkrétní ložisko štěrkopísku bude těženo či nikoli se uplatňuje řada dalších faktorů. V úvahu 

musí být brány další zákonem chráněné zájmy (např. ochrana přírody – chráněná území, 

prvky ÚSES, ochranná pásma komunikací, inženýrských sítí a produktovodů, pásma 

hygienické ochrany vodních zdrojů). Významnou roli hrají také dopravní vzdálenosti 

k oblastem výstavby, vlastnické poměry na dotčených pozemcích, vztah obyvatel k těžbě a 

geologické poměry na jednotlivých ložiskách, zejména mocnost suroviny.  
 

 

II.3.08.2   Sesuvná a poddolovaná území 
Sesuvná území, poddolovaná území ani území jiných geologických rizik (kromě starých 

ekologických zátěží) se v řešeném území nevyskytují.  
 

 

II.4 OPATŘENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ OCHRANU A BEZPEČNOST 
OBYVATELSTVA  

Řešené území se nachází v zájmovém prostoru MO ČR dle ustanovení § 175 odstavec 1 

zákona č. 183/2006 Sb. Nově plánované stavby převyšující výškovou hladinu okolní stávající 

zástavby, stavby mimo zastavěné území a stavby převyšující výšku porostu ve volném terénu 

budou předem projednány s VUSS Praha, pracoviště Litoměřice. Bez výslovného souhlasu 

VUSS Praha nelze v území umisťovat stavby větrných elektráren. 

 

V souladu s požadavky § 19, odst.1, písm. g) a k) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) a podle platných právních předpisů (zákon 

č.237/2000 Sb.; vyhl. MV ČR č.328/2001 Sb. a vyhl. MV ČR č.380/2002 Sb.; vyhl. č.23/2008 

Sb.) jsou obecně stanovené požadavky civilní ochrany (§ 20 vyhl.č. 380/2002 Sb.) 

zapracovány do návrhu územního plánu Lysé nad Labem následujícím způsobem: 

(Obsah této kapitoly nenahrazuje havarijní plán obce) 
 

II.4.01  Ustanovení §20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a   
provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

a) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní: 

V dokumentaci ÚPO Lysá nad Labem je zakresleno vymezení hranice záplavového území 

Q100 toku Labe dle podkladů ÚAP 2012 (resp. podle podkladu Povodí Labe). Ze zákresu 

hranice záplavového území Q100 je patrné, že některé z lokalit jsou dotčeny záplavovým 

územím: lokalita 56/OS.1 (sport, tělovýchova specifická – plochy v dosahu záplavového 

území), 152a/DS (obvodová páteřová komunikace v jihozápadním sektoru), 

vodohospodářské stavby 181/VV (úpravy vedení plavební dráhy, včetně přestavby 
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plavební komory), 182/VV (záměr na zřízení nového přístavu Litol). Všechny plochy 

s rozdílným využitím dotčené záplavovým územím  Q100 jsou opatřeny upozorněním, že 

všechny změny v záplavovém území Q100 je nutno podřídit schválení Povodím Labe a 

příslušného vodohospodářského orgánu; žádná z rozvojových ploch města není dotčena 

aktivní zónou záplavového území. Řešení případných protipovodňových opatření a 

ochrana zastavěného území města před záplavami je předmětem řešení speciálního 

územně plánovacího podkladu, který může být v případě potřeby zadán příslušnému 

odbornému pracovišti.  

Pro vymezení rozsahu mimořádné průlomové vlny zvláštní povodně nebyly poskytnuty 

vodohospodářské podklady, modelové výpočty ani odborné odhady. 

 

b) zóny havarijního plánování: 

Podklad k zákresu a specifikaci zón havarijního plánování nebyl v rámci zadání ÚP Lysá 

nad Labem uplatněn. 

 

c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události: 

Ukrytí pro obyvatelstvo je plánováno v improvizovaných úkrytech budovaných po 

vyhlášení nouzového nebo válečného stavu svépomocí obyvatelstvem. Improvizované 

úkryty poskytují ochranu proti radioaktivnímu zamoření, ale neposkytují ochranu proti 

otravným látkám, ani průmyslovým škodlivinám. Všechny tyto úkryty upravují právnické 

a fyzické osoby s využitím vlastních zdrojů. 

S novou výstavbou stálých tlakově odolných krytů CO se na území města nepočítá. Při 

realizaci zástavby v nových lokalitách bude ukrytí zajištěno formou improvizovaných 

úkrytů budovaných svépomocí. Pro tyto úkryty je možné navrhnout vhodné prostory 

v lokalitách územního rozvoje v rámci zpracování podrobnějších stupňů projektové 

dokumentace jednotlivých objektů, případně vytipovat vhodné prostory ve stávající 

zástavbě. V případě výstavby nových průmyslových a jiných objektů s počtem 

současného soustředění více než 300 osob je vhodné řešit jejich ukrytí zbudováním 

improvizovaných úkrytů – v případě objektů s podzemním podlažím zbudováním stálého 

tlakově odolného úkrytu. Bližší podmínky budou s příslušnými investory zmíněných 

objektů projednány v rámci územní a projektové přípravy konkrétních objektů. 

Plán ukrytí obyvatelstva je třeba aktualizovat. 

 

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování: 

Evakuační plán nebyl jako podklad v rámci zadání ÚP Lysá nad Labem uplatněn. 

Pro nouzové ubytování evakuovaných osob je možné využít prostory mimo záplavové 

území – budovy, kde je možné zajistit náhradní ubytování a stravování (např. školská 

zařízení, odbytová zařízení, správní objekty, ubytovací a sportovní zařízení, případně 

„stanové městečko“ na plochách sportovišť). Uvažované řešení platí i pro evakuované 

osoby ze záplavového území města a osoby evakuované při možné mimořádné události na 

železničních tratích ČD (č.231 Praha – Lysá nad Labem – Kolín a č.072 Lysá nad Labem 

– Ústí nad Labem západ, č.232 Lysá nad Labem – Milovice) a silničních komunikacích 

(zejména II/272 a II/331). 

 

e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci: 

V současné době se předpokládá soustředění prostředků individuální ochrany (PIO) do 

centrálních skladů s tím, že zabezpečení se týká přednostně školských zařízení a zařízení 

sociální péče. Výhledově bude vhodné v rámci stávajících i rozvojových lokalit případ od 

případu uvážit využití vhodných objektů jako skladů PIO (resp. CO). 
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V případě mimořádné situace nebo stavu nouze je možné jako sklad materiálu CO a 

humanitární pomoci využít prostory některého z objektů občanské vybavenosti – 

odbytová a školská zařízení, prostory Městského úřadu, objekty kluboven sportovních 

zařízení a spolků, případně objekt HZS, apod. 

 

f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a 

zastavitelná území obce: 

Na území města Lysá nad Labem nejsou evidovány sklady nebezpečných látek. 

Pro případ havárií a jiných výjimečných stavů je nezbytné vytipovat plochy pro přechodné 

uložení nebezpečných látek mimo zastavěné území – s ohledem na konfiguraci terénu, 

převládající směr větrů v dané oblasti a umístění prvků ÚSES – tak, aby nedošlo k 

dalšímu znehodnocení území nežádoucím šířením těchto látek. Pro transport bude využita 

existující komunikační síť. 

 

g) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých 

účinků kontaminace, vzniklé při mimořádné události: 

Územní nároky na organizaci záchranných, likvidačních a obnovovacích prací nebo 

dekontaminaci území, užívaných prostředků nebo obyvatel nebyly v rámci zadání ÚP 

Lysá nad Labem uplatněny. 

Pro uvedené aktivity budou využita prostranství dostupná z veřejných komunikací.  

 

h) ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území: 

Na území města Lysá nad Labem nejsou evidovány sklady nebezpečných látek. V případě 

vzniku skladu nebezpečných látek provozovaného ve sledovaném území (zahrnutého do 

evidence) musí tento být zabezpečen v souladu se zákonem č.353/1999 Sb., o prevenci 

závažných havárií ve znění pozdějších předpisů nebo v souladu s platnými předpisy 

přemístěn mimo zastavěné území obce. 

 

i) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií: 

V případě znečištění nebo selhání zdrojů a systému zásobování pitnou vodou bude 

nouzové zásobování obyvatelstva řešeno po dohodě města: 

-   přistavením cisteren s pitnou vodou  

-   organizovaným dovozem balené pitné vody 

Pro nouzové zásobování užitkovou vodou bude sloužit odběr z veřejného vodovodu a 

z individuálních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude 

postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.  

Nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou energií je možné pouze prostřednictvím 

individuálních agregátů jako náhradních zdrojů elektrické energie. 

Náhradními zdroji musí být přednostně zajištěn provoz zdravotnických zařízení. 

 

Bližší specifikace požadavků na řešení problematiky CO nebyly v dokumentu zadání ÚP Lysá 

nad Labem zahrnuty. Požadavky, které překračují obsah řešení ÚP (dle § 20 vhl.č. 380/2002 

Sb.) je nutno řešit podrobněji v rámci havarijního plánu města.   
 

II.4.02  Ustanovení  §23  odst.1 vyhlášky č.501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích  na  výužívání území 

Dle tohoto ustanovení musí nově navrhované komunikace svým umístěním, rozměry a 

poloměry zatáček vždy umožnit průjezd těžké požární techniky.  
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Podrobné posouzení parametrů komunikační sítě z hlediska §23, odst.1, vyhl.č. 501/2006 Sb. 

bude předmětem územního řízení při povolování nové výstavby. Územní plán vytvořil 

předpoklady pro splnění těchto technických požadavků na hlavních trasách komunikační sítě 

a rozvodech technické infrastruktury; při detailním řešení parcelace jednotlivých lokalit 

(případně při zpracování regulačních plánů) je třeba ustanovení §23, odst.1 vyhl.č.501/2006 

Sb. důsledně dodržet a z hlediska správy území uplatňovat. 

 

II.4.03  Ustanovení §24 odst.1  vyhlášky č.501/2006  Sb., o 
obecných požadavcích  na  výužívání území 

Rozvodná a telekomunikační vedení v nově zastavovaných lokalitách ÚP Lysá nad Labem 

budou dle možností přednostně umísťována pod zem.   

 

II.4.04  Ustanovení vyhlášky č.23/2008  Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb 

- dle přílohy č.3, bod 3 – prostory pro otáčení požární techniky v jednopruhových 

neprůjezdných nebo slepých komunikacích - - bude řešit následně podrobnější stupeň 

dokumentace – požadavek nelze řešit v podrobnosti měřítka ÚPO. 

- dle §12 a přílohy č.3. bod 5 – umístění ploch požárního zásahu vůči poloze nadzemních 

energetických vedení - - bude řešit následně podrobnější stupeň dokumentace – 

požadavek nelze řešit v podrobnosti měřítka ÚPO.     

 

II.4.05  Ustanovení zákona č.133/1985  Sb., o požární ochraně 

Zabezpečení zdrojů vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost, případně stanovení 

dalších zdrojů vody dle ustanovení §29, odst.1, písm.k - … je povinností obcí stanovenou 

uvedeným zákonem – nevztahuje se na obsah územního plánu. 

 

II.4.06  Ustanovení §15, odst. 2, písm. c zákona č.239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů 

Zabezpečení pokrytí zastavěného území obce výstražným signálem varování a zabezpečení 

kvalitní a dostatečné slyšitelnosti místního rozhlasu - … je povinností obce stanovenou ve 

výše uvedené vyhlášce – nevztahuje se na obsah územního plánu. 
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III.  ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je zpracováno v souladu 

s požadavky vyhl.č. 500/2006 Sb. a zahrnuje kromě vyhodnocení vlivu na životní prostředí 

(samostatný elaborát SEA, zpracovaný souběžně s fází konceptu ÚP) i hodnocení sféry 

sociální a hospodářské. Podkladem pro zpracování této kapitoly byly vstupy jednotlivých 

oborů zpracování územního plánu formulované příslušnými rezorty. Hodnocení vlivu ÚP 

Lysá nad Labem na lokality NATURA 2000 nebylo požadováno a proto nebylo součástí 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. Vyhodnocení shrnuje vliv koncepce ÚP Lysá nad 

Labem v níže uvedených závěrech. 
 

III.01 Hodnocení vlivů na životní prostředí a ekologii krajiny   

"Vyhodnocení vlivu územního plánu města Lysá nad Labem na životní prostředí" (samostatná 

dokumentace SEA ve fázi konceptu ÚP) dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. se v 

obsahu hodnocení územního plánu na udržitelný rozvoj zaměřilo zejména na vliv nových 

záměrů - plochy s navrženým funkčním využitím pro sport a rekreaci, tematické areály, 

plochy pro parkování, doplnění zástavby o plochy bydlení, výroby, řešení obchvatu města, 

úpravu trasování komunikací (silnice II/331, silnice II/272), intenzifikace ČOV, 

odkanalizování části sídel a chatových oblastí.  
 

Vzhledem k tomu, že oproti konceptu dochází k výrazné redukci rozvojových lokalit, jsou 

upraveny i závěry hodnocení předpokládaných vlivů na životní prostředí: 

 

Ochrana veřejného zdraví 

V důsledku návrhu a realizace záměrů dle územního plánu dojde ke změně hlavně dopravní 

infrastruktury. To bude mít za následek i ovlivnění kvality ovzduší ve městě a ovlivnění 

hlukové zátěže obyvatel. 

 Pro řešené území je důležitým komunikačním tahem silnice II/272. Propojuje silnice 

základního komunikačního systému I/12 - D11 - R10. Dopravní význam této komunikace 

vzrostl po otevření nového mostu přes Labe v Litoli. Odstraněním dopravní závady 

spočívající ve snížení únosnosti starého mostu vzrostl její význam především pro těžkou 

dopravu, což mělo a dosud má zpětně negativní vliv na životní prostředí v okolí průtahu 

přes město. V současné době již funguje I. etapa východního obchvatu, která vede od 

nového mostu k ul. Družstevní a prakticky převádí již cca 48 % dopravy z jižní části 

Litole. Komunikace se však ulicí Družstevní opět vrací zpět do průtahu přes centrum Lysé 

n. L. a spolu se silnicí II/331 výrazně zatěžuje střed města.  Z toho je zřejmé, že dopravní 

problémy v Lysé n. L. vyřeší teprve celkový obchvat města. Realizace II. etapy 

východního obchvatu (již vydáno ÚR) je logickým navázáním na předchozí, dnes již 

vybudovanou I. etapu východního obchvatu.  Trasa II. etapy začíná kruhovým objezdem 

na silnici II/331 Lysá nad Labem - Ostrá a severní konec končí opět okružní křižovatkou 

na stávající silnici II/272 cca 0,9 km severně  od konce zástavby  Lysé nad Labem.  

 Územní plán respektuje již dřívější záměr přeložkové trasy procházející po severním 

obvodu zastavěného území města až k připojení na trasu silnice II/272. Tento úsek 

nahrazuje současnou stopu procházející zastavěným územím města v Sojovické ulici a 

prostorem nám. Bedřicha Hrozného a Husova náměstí. Ve společné stopě východní 

obchvatové trasy silnice II/272 trasa pokračuje až k průsečné křižovatce v Litoli, kde se 

odpojuje do stávající stopy a opouští správní území města ve směru na Ostrou a 

Kostomlaty nad Labem. Severní obchvat se napojí na připravovanou II. etapu východního 
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obchvatu, resp. na kruhový objezd na silnici II/272 severně Lysé na Labem a okružní 

křižovatkou se napojí opět na stávající silnici II/331 ve směru Lysá n.L. -  Sojovice 

(II/610). Celková délka severního obchvatu činí cca 2305 m. 

 Výsledné komunikační napojení  města na nadřazenou síť bude v nejsilnějších směrech 

rozděleno a doprava se tak rovnoměrněji rozptýlí do jednotlivých sektorů s dopravními 

zdroji a cíli. Obvod historického jádra Lysé nad Labem bude dle možnosti zklidněn a 

systém obsluhy regulován. K utlumení negativních vlivů by měla přispět  i nově 

navrhovaná sběrná obvodová místní komunikace v JZ sektoru.  Je předpoklad, že nový 

komunikační systém převede z centra města až 80 % dopravy. 

 Výstavba obchvatů nepovede ke zvýšení objemů dopravy, ale pouze k jejímu 

přesměrování mimo střed Litole a Lysé nad Labem, aniž by tím významně byly dotčeny 

jiné obce. Stávající silniční síť včetně jejího propojení mezi sebou zůstane zachována pro 

místní dopravu i pro napojení na obchvat. Nezanedbatelným průvodním jevem bude 

zvýšení bezpečnosti provozu a to jak pro tranzitní dopravu na obchvatu, tak na 

doprovodné silniční síti. Obchvat (východní i severní) a sběrná obvodová místní 

komunikace v JZ sektoru budou jednoznačným přínosem pro centrální část města.  

 Pokud se týká znečišťujících rozptylových látek pocházejících z dopravy, odvedou 

uvažované komunikace významnou část dopravy ze stávajících příjezdových komunikací, 

čímž dojde "k naředění" automobilové dopravy do větší plochy. Obecně pro všechny 

znečišťující látky pocházející z dopravy platí, že dojde ke snížení imisního zatížení na 

stávajících hlavních komunikacích. V územích, kde budou vybudovány komunikace nové 

dojde sice k nárůstu automobilové dopravy a tím i emisního  a imisního zatížení oproti 

stávajícímu stavu (totéž se týká i napojovacích uzlů), ale tím, že dojde k rozprostření 

emisí na větší území, dojde k výraznému snížení imisního zatížení centra města. Zbytková 

doprava, která zůstane na průtahu městem, nijak výrazně kvalitu ovzduší neovlivní.  

 Naprostá většina zástavby bude od tras nových komunikací dostatečně vzdálena. Na 

východním obchvatu  (II. etapa) byla  již v dokumentaci  k územnímu řízení navržena 

protihluková opatření (protihluková stěna v km 0,0 - 0,3 a  návrhy plných plotů  u 

samostatně stojících objektů nejblíže trasy; ochrana vnitřních prostor též  řešena výměnou 

oken).  ÚP tato protihluková opatření ještě posiluje návrhem ochranné zeleně po obvodu 

silničního koridoru v úseku mezi silnicemi III/2725 a II/332. Pás zeleně bude plnit 

současně i další funkce v krajině (lokální biocentrum, lokální biokoridor, ochrana 

krajinného rázu).   

 Vlivem změny v komunikačním systému nelze vyloučit lokálně hlukové zatížení obyvatel 

v blízkosti severního obchvatu. Z hlediska akustických kvalit se stavby navrhovaného 

komunikačního systému rozpadají do dvou tříd a to do akusticky vyhovujících staveb a 

akusticky podmíněně vyhovujících staveb. Severní obchvat i sběrná obvodová 

komunikace jsou zařazeny do třídy akusticky podmíněně vyhovujících staveb. U nich je 

požadováno zpracování akustické studie. Konkrétní návrhy protihlukové ochrany musí být 

založeny na detailních akustických studiích, zpracovaných v dalších fázích podrobnějšího 

stupně dokumentace pro územní a stavební řízení. 

 Pokud se týká severního obchvatu, zde je nejblíže navržena rozvojová lokalita pro bydlení 

č.51a (vzdálena cca 45 m od vymezeného silničního koridoru). ÚP navrhuje mezi 

chráněnou zástavbu pro bydlení a silniční koridor pás izolační zeleně.  V návrhu ÚP je již 

většina chráněných prostorů pro bydlení od hlavních komunikací a železničních tratí 

odcloněna smíšeným územím, resp. plochami smíšeného využití se sníženou možností 

výstavby bytů. Navržené plochy zeleně mezi dopravními stavbami a rozvojovými 

plochami pro bydlení budou součástí protihlukových opatření.  Případné další návrhy 
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protihlukové ochrany budou založeny na detailní akustické studii, zpracované v dalších 

fázích podrobnějšího stupně dokumentace pro územní a stavební řízení.     

 Dle registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 1 a REZZO 2) se na území 

města nachází jeden zvláště velký zdroj znečištění ovzduší (Drůbež Balkova Lhota, farma 

Lysá nad Labem) a dva velké zdroje znečišťování ovzduší (HALLPE spol. s.r.o. – čistírna 

oděvů, LINDE+WIEMANN CZ, s.r.o.) a je evidováno celkem 28 středních zdrojů 

znečišťování ovzduší – stav k r. 2010 dle dat ČHMÚ.  Zdroje z hlediska produkce emisí 

patří mezi méně významné. Městská zástavba v Lysé nad Labem je plynofikována. Hlavní 

zdroje znečištění ovzduší představují kromě silniční dopravy stále lokální topeniště na 

tuhá paliva, které se podílejí zejména na produkci benzo(a)pyrenu.  Území v působnosti 

Městského úřadu Lysá nad Labem sice v roce 2009 nespadalo  do oblasti se zhoršenou 

kvalitou ovzduší, ale na 2,1 % plochy byl překročen limit pro benzo(a)pyren.  V roce 2010 

však celé území (tj. 100 % plochy) již spadalo do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a 

na 85,4 % území byl překročen limit pro bezo(a)pyren.   Denní koncentrace částic PM10 

na nejbližších měřících stanicích dosahovaly 107% limitu, limit byl překročen 44x. K 

překračování limitu u obou škodlivin dochází v okolí dnes nejvíce dopravně zatížených 

komunikací. 

 Pro ochranu ovzduší je proto navržen ekologický způsob vytápění a ohřevu teplé vody - 

zemním plynem. Objekty v nově navrhovaných rozvojových lokalitách budou vytápěny 

převážně plynem, preferovány budou bezemisní nebo nízkoemisní způsoby vytápění. Pro 

každý nově umisťovaný zdroj znečišťování ovzduší (týká se hlavně realizací v lokalitách 

určených pro drobnou výrobu a občanské vybavení) bude společně s projektovou 

dokumentací pro územní řízení předložena rozptylová studie a odborný posudek, 

zpracované autorizovanou osobou dle zák. 86/2002 Sb., v  platném znění. Ve smíšených 

lokalitách pro bydlení a v lokalitách drobné výroby je možno umístit jen takové činnosti, 

které nebudou mít za následek zvýšené emise BaP,  NOx a PM10.   
 

Voda, vodní ekosystémy  

 Část řešeného území spadá do vyhlášeného záplavového území Labe. V záplavovém 

území mimo aktivní zónu je navrhována dopravní stavba 152a/DS (sběrná obvodová 

místní komunikace v jihozápadním sektoru). Všechny změny v záplavovém území Q100 

nutno podřídit schválení Povodím Labe a příslušného vodohospodářského orgánu. 

Podmínkou pro výstavbu objektů pro bydlení (např. pohotovostní bydlení správců 

objektů) bude, aby obytné podlaží bylo umístěno až nad úrovní hladiny Q100, z objektu 

musí být zajištěna úniková cesta. V rámci navrhovaného řešení bude nutné v území 

zachovat co největší podíl nezpevněných ploch a odvodnění území navrhnout s ohledem 

na průtoky velkých vod. 

 Pro záměry navržené v OP vodních zdrojů platí speciální režimová opatření. Obecně je 

nepřípustná jakákoli činnost, která by mohla mít za následek znečištění vody ve zdroji, 

popřípadě havarijní zhoršení jakosti vody, při realizaci stavby je nutno respektovat zásady 

hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů. 

 Vlivy záměru výstavby intenzifikace městské ČOV Lysá nad Labem na životní prostředí 

byly posuzovány podle zákona č.100/2001 Sb., jehož součástí bylo Oznámení zpracované 

v rozsahu a členění podle přílohy č.3 tohoto zákona a závěry zjišťovacího řízení 

Krajského úřadu Středočeského kraje. Na základě provedeného vyhodnocení 

předloženého záměru intenzifikace ČOV lze konstatovat, že se jedná o záměr 

s minimálními negativními vlivy na jednotlivé složky životního prostředí i na 

obyvatelstvo. Minimální vlivy se projeví pouze v areálu ČOV, případně v jeho 
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bezprostředním okolí v době realizace stavby a nezpůsobí žádné zvýšení stávající 

ekologické zátěže dotčeného území. 

 Z hlediska odkanalizování je kladně hodnocen způsob odvádění a likvidace dešťových 

vod. V rozvojových či přestavbových lokalitách budou dle možností zasakovány či 

svedeny přes retenci do místních recipientů, s využitím příkopů, struh či propustků, 

případně přes retenci se zaškrceným odtokem. Pouze v nezbytné míře budou odváděny do 

kanalizace.  
 

Ochrana přírody a krajiny 

 Zvláště chráněná území ani lokality EVL nebudou vzhledem k charakteru rozvoje 

dotčeny.   

 Do regionálního biocentra RBC 349 zasahuje návrh přeložky trasy silnice II/272 na levém 

břehu Labe. Územní plán navrhuje s ohledem na poněkud omezené trasové parametry na 

jižním předmostí přeložku trasy silnice II/272 v parametrech odpovídajících návrhové 

kategorii S 9,5/80.  

 V souvislosti s návrhem severního obchvatu města (dopravní stavba 151/DS) dochází ke 

křížení s regionálním biokoridorem, resp. vodotečí a VKP "Za zámkem". Příčný přechod 

bude řešen přemostěním tak, aby byly zachovány šířkové parametry biokoridoru (min. 40 

m) a nebyla tím narušena jeho funkce.  Pokud se týká VKP ten bude komunikací rozdělen 

na dvě nespojité plochy, přičemž plocha mezi komunikací  a vodotečí bude součástí 

navrženého lokálního biocentra vloženého v trase biokoridoru. 

 V oblasti krajinného rázu je třeba dbát o minimalizaci zásahů a zachování významu znaků 

krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluurčující pro ráz krajiny a které jsou dle 

cennosti v rámci státu či regionu jedinečné nebo význačné - zejména zachování 

historických krajinných úprav a struktur kulturní krajiny včetně vazby na obce a na 

architektonické dominanty kompozic v prostoru Lysé nad Labem,  ochrana siluet 

kulturních dominant a historické zástavby.  

 V souvislosti s možnou obnovou Šporkovy barokní krajiny byla zvažována i možnost 

obnovy původních cest v  polesí Bor v místě zvaném u Altánu nebo Altán. Problémem 

obnovy původní kompozice je však průtah železniční trati mezi Brandýsem nad Labem a 

Lysou i ochranné pásmo vodních zdrojů Káraný. Obnova cestní sítě v této oblasti 

vyžaduje proto další speciální krajinářskou studii, která zohlední veškeré limity a 

možnosti území a navrhne způsob využití území, včetně ochranných podmínek. 
 

Ochrana ZPF a PUPFL 

 V rámci hodnocení vlivu návrhu ÚP Lysá nad Labem na půdní fond bylo zjištěno, že 

převážná část rozvojových ploch vychází ze schválených dokumentací - z původního 

územního plánu a ze změn k tomuto územnímu plánu. Jedná se o dosud nerealizované 

záměry, ty nejsou předmětem hodnocení, neboť vyhodnoceny byly již v předchozích 

dokumentacích. Oproti konceptu dochází k výrazné redukci rozvojových lokalit. 

 V rámci návrhového období je celkem dotčeno 54,6750 ha zemědělské půdy, t.j. 2,8 %  

z celkové zemědělské půdy v obou katastrech (oproti konceptu ÚP došlo ke zmenšení 

rozsahu záborů z původních 116,7281 ha o 62,0531, tj. o více než polovinu).  Z toho 

v zastavěném území je dotčeno 4,2349 ha (7,7 %) a v zastavitelném území 50,4401 ha 

(92,3 %). Z celkové plochy rozvojových lokalit v  činí zemědělská půda 86,6 %, zbývající 

část tvoří ostatní nezemědělské plochy. Rozvojové plochy, které se dotýkají ZPF, tvoří 
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pozemky převážně  v kultuře orná (78,4%), méně zahrada (3,1 %),  ovocný sad (7,1 %), 

TTP (11,4 %). 

 Záměrem jsou nejvíce jsou dotčeny 4. a 5. třída ochrany. V zastavěném i zastavitelném 

území převažuje půda zařazená do 4. třídy ochrany (celkem 51,1 %). Půdy zařazené do 1. 

třídy ochrany se vyskytují v nivních polohách Labe a podél regulovaných vodotečí. Z 

uvedených přehledů vyplývá, že 13 %  požadovaných nároků na ZPF je tedy ve třídách 

ochrany, které by neměly být vyjmuty.  

V k.ú. Lysá nad Labem jsou do 1. třídy ochrany v zastavitelném území zařazeny lokality 

pro lokality pro dopravní stavby silniční: 71/DS.1, 152a/DS, 154/DS.  Celkem 3,7413 ha 

V k.ú. Litol se půdy zařazené do 1. třídy ochrany v zastavitelném území lokality pro 

drobnou výrobu: 57/VD; lokality ochranné zeleně: 58b/ZO a lokalit pro dopravní stavby 

silniční: 152a/DS, 153/DS, 157/DS. 

 Záměry znamenají i výrazný dopad do organizace ZPF tím, že zasahují do nezastavěného 

území, které je intenzivně zemědělsky obhospodařováno, jsou zde pěstovány speciální 

kultury (zelinářská oblast) a provozována závlaha; část ploch je odvodněno systematickou 

drenáží.  

 Překládaný  urbanistický rozvoj se lesní půdy nedotýká, pouze součástí ochranné zeleně 

(lokalita 67b/ZO) je lesík o rozloze 4400 m2. Je předpoklad, že les zůstane zachován a 

naopak plocha ochranné zeleně bude dolesněna obdobným způsobem původními 

(autochtónními) dřevinami. 

Návrh ochranných opatření a podmínek pro realizaci záměrů a minimalizaci možných 

negativních jevů – viz kap. i . 
 

III.02 Sociální prostředí a hospodářství   

Hlavním úkolem územního plánování je návrh koordinovaného a ve všech směrech 

vyváženého rozvoje sídelní struktury včetně kulturní krajiny ve správním území města. 

Současná legislativa a metodiky vyhodnocení vlivu koncepce územního plánu na životní 

prostředí (SEA) nebo na vybrané přírodní lokality (NATURA 2000) vedou k posilování 

jednostranného – jednooborového hodnocení celé problematiky rozvoje území. Nový stavební 

zákon (č. 183/2006 Sb.) proto zařazuje hodnocení SEA a NATURA do širšího kontextu 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Do souboru podkladů vyhodnocení je proto 

nezbytné doplnit vyhodnocení sociálního a hospodářského pilíře: 
 

Sociální prostředí 

 Věkové složení obyvatel k r. 2009 

Věková skladba obyvatelstva – město / okres / kraj / ČR  
 věkové skupiny 

 0-14 15-64 65 + celkem 

Lysá nad Labem 1271 5826 1435 8532 

Okres Nymburk 14185 63375 13747 91307 

Středočeský kraj 183490 871832 175369 1230691 

Česká republika 1480007 7431383 1556152 10467542 
    Pramen: ČSÚ 

V procesu stárnutí populace je možné očekávat snížení podílu ekonomicky aktivních 

obyvatel.  
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 Věkové složení obyvatel k r. 1991 – 2009 

Absolutní údaje  -  město Lysá nad Labem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     
    
 
 
 
 
    
  
   Pramen: ČSÚ 

 

 Index věkového složení 
Podíl věkových skupin v % Index věkového složení 

(0-14 / 65+) 0-14 15-64 65 a více 

2000 2009 2000 2009 2000 2009 2000 2009 

15,3 14,9 67,0 68,3 17,7 16,8 0,86 0,89 

 

Trend poklesu absolutního počtu obyvatel trvající cca od r. 1960 až k r. 2000 podléhá 

v posledním desetiletí již jen drobným výkyvům s celkovými výsledky, které lze hodnotit 

jako stabilizaci počtu obyvatel. Z věkového složení obyvatelstva je patrné, že město 

v současné nemá předpoklady ke kvantitativnímu růstu přirozenou měnou. Vývoj počtu 

obyvatel v posledních letech v České republice a ve Středočeském kraji zvlášť úzce souvisí s 

procesem uvolňování vazby bydliště a pracoviště (resp. růstem prostorové mobility 

obyvatelstva).  

Uvedené tabulky jsou prohloubením údajů ke kap. O.c.01.1 s cílem přiblížit kontext řešeného 

území ve vztahu ke kraji a republice. Podstatnné závěry z uvedených údajů: 

 celorepublikovým problémem je nárůst podílu věkových skupin postproduktivního věku; 

za poslední dvacetiletí činí přírůstek této věkové skupiny ve městě cca 16,2% a v kraji 

19%. Přitom tato věková skupina se dnes podílí na celkovém počtu obyvatel města 16,8%, 

zatímco v kraji 14,9% - a to proto, že již dnes je v Lysé nad Labem vyšší podíl obyvatel 

důchodového věku než v kraji a dokonce překračuje i celorepublikový průměr.  

 navýšením podílu věkových skupin postproduktivního věku je spolu s výkyvy natality 

ovlivněn výsledný index věkového složení, jehož hodnota celorepublikově klesá pod 

hodnotu 1,0.  Tento stav poukazuje na zhoršení  předpokladů pro přirozenou reprodukci 

počtu obyvatel a další z toho plynoucí následky v oblasti sociální, důchodové, apod.   

 Zvýšení věkového průměru obyvatel povede na straně jedné k mírnému snížení poptávky 

po pracovních místech na plný úvazek v důsledku postupného zvýšování podílu 

důchodových skupin, na straně druhé však může vzrůst zájem o místa na zkrácený 

pracovní úvazek v souvislosti se snahou o vyrovnání nižší kupní síly. 

rok 
Počet 

obyvatel    
k 31.12. 

v tom podle pohlaví v tom ve věku 
Index věku   

0 – 14 / 65 + Muži Ženy 0-14 15-64 65 a více 

1991 8.415 4.049 4.366 1.674 5.506 1.235 1,36 

1992 8.350 3.996 4.354 1.641 5.450 1.259 1,30 

1993 8.337 4.003 4.334 1.602 5.445 1.290 1,24 

1994 8.344 4.015 4.329 1.526 5.482 1.336 1,14 

1995 8.312 3.997 4.315 1.465 5.495 1.352 1,08 

1996 8.356 4.016 4.340 1.428 5.547 1.381 1,03 

1997 8.431 4.056 4.375 1.416 5.598 1.417 1 

1998 8.193 3.962 4.231 1.331 5.421 1.441 0,92 

1999 8.172 3.962 4.210 1.289 5.460 1.423 0,91 

2000 8.221 3.997 4.224 1.257 5.506 1.458 0,86 

2001 8.248 4.005 4.243 1.248 5.558 1.442 0,86 

2002 8.201 3.964 4.237 1.215 5.547 1.439 0,84 

2003 8.194 3.953 4.241 1.179 5.598 1.417 0,83 

2004 8.269 3.989 4.280 1.200 5.677 1.392 0,86 

2005 8.294 4.008 4.286 1.182 5.695 1.417 0,83 

2006 8.422 4.056 4.366 1.217 5.804 1.401 0,87 

2007 8.471 4.087 4.384 1.217 5.866 1.388 0,88 

2008 8.450 4..088 4.362 1.228 5.830 1.392 0,88 

2009 8.532 4.117 4.415 1.271 5.826 1.435 0,89 



UK-24  ÚP LYSÁ NAD LABEM - 06. 2012 / UN – 02.2013 

Č.z. UK24-1110-01  strana 215 

 

 V souvislosti se zvýšením podílu skupin důchodového věku je obecně nutno počítat 

s poklesem kupní síly obyvatel. To se může promítnout do obratu v obchodní sféře a 

následně i do hospodářské sféry sledované oblasti.  

Zvýšení věkového průměru obyvatel, resp. zvýšení podílu počtu obyvatel důchodového věku 

by tedy mohlo být do budoucna příčinou lability sociálního prostředí. 

 

Ekonomická struktura obyvatelstva 

Základní informace o struktuře zaměstnanosti obyvatelstva a o struktuře pracovních 

příležitostí pro orientační posouzení podílu jednotlivých odvětví vycházejí z dat za rok 2001 

zveřejněných ČSÚ (podrobné údaje SLBD 2011 dosud nejsou zveřejněny kromě celkového 

počtu ekonomicky aktivních obyvatel = 4.244 ob.; z toho zaměstnaných 3.867 ob.):  
 

 Struktura ekonomicky aktivních osob 

 
Obvytelstvo 

celkem 

Ekonomicky 
aktivní 
celkem 

z toho v odvětví 

zemědělství 
lesnictví 
rybolov 

průmysl stavebnictví 
obchod, 
opravy 

doprava, 
komunikace 

veřejná 
správa, 
obrana 

školství, 
… ostatní 

2001 8248 4046 155 839 320 472 378 327 394 

% 100 49,01        

%  100 3,83 20,74 7,91 11,67 9,34 8,08 9,74 

 

Podstatným rysem sféry zaměstnanosti je vyrovnanost počtu pracovníků výrobního a 

nevýrobního sektoru, resp. mírné převahy tercieru; základní charakteristika zaměstnanosti  a 

pohybu za prací a školskou vybaveností v r.2001: 

 

Zaměstnanost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vyjížďka za prací s ohledem na dobré dopravní propojení s centrem Pražského 

metropolitního regionu bude nadále poměrně vysoká a po dalším zkvalitnění železničního 

spojení (realizace Všejanské spojky) se velmi pravděpodobně ještě zvýší; dojížďka za prací 

bude naopak mírně klesat s ohledem na postupné snížení počtu ekonomicky aktivních 

obyvatel ve spádové oblasti města a v důsledku dlouhodobé tendence snižování počtu 

obyvatel ve venkovských sídlech.  
 

Stabilita sociálního prostředí tedy do značné míry závisí na kvalitě dopravního spojení – 

frekvenci železničních spojů a kvalitě silničního propojení s nadřazenými radiálami k jádru 

regionu. Pro jisté oslabení trendu vyjížďky je dále nutno v maximální míře využít vymezené 

plochy výroby a služeb pro zajištění nabídky nových pracovních příležitostí. Návrh územního 

plánu  vymezuje plochy pro výrobní sféru v celkovém rozsahu cca 46,6 ha (předpoklad 

nabídky cca 800 až 1000 pracovních příležitostí). Naprosto převažující část těchto 

nabídkových ploch je vymezena při východním obchvatu komunikace II/272 – tedy s dobrou  

dopravní dostupností mimo zastavěné obytné plochy města a svou nabídkou vytvářejí dobrý 

předpoklad pro stabilizaci demografické a sociální struktury města. 

 2001 

Počet obyvatel 8248 
Ekonomicky aktivní    4046 
% EA    49,1 
podíl EA v priméru (%) 3,8 
podíl EA v sekundéru (%) 28,6 

Vyjíždějící za prací    1476 
Vyjíždějící do škol 438 
Dojíždějící za prací    901 
Dojíždějící do škol 492 
Saldo pohybu za prací    -575 
Saldo pohybu do škol +54 
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Obslužná sféra 

 Vybavenost 

Hodnocení kvality sídla, jeho obytného prostředí a spokojenost obyvatel kromě nabídky 

pracovních míst a zajištění podmínek pro bydlení závisí i na uspokojení požadavků 

kvality občanského vybavení – a to zejména v základních oblastech: 

 Školství: vymezení ploch pro školská zařízení (Za Cukrovarem, Palackého – Na 

Vysoké mezi v Litoli): 

 sociální péče: vymezení ploch pro dvě zařízení sociální péče (domov důchodců 

Komenského ul., senior-park Zahradní ul.) a další zařízení dle pořeb v rámci 

přijatelného využití ve specifikaci regulativů funkčních ploch; (rekonstrukce 

vhodných objektů s malometrážními byty na domy s pečovatelskou službou nebo 

domovy (penziony) pro seniory (optimálně v blízkosti centra města; lokalizace 

„azylového ubytování“ pro matky s dětmi, pro bezdomovce – pro občany bez 

rodinného zázemí, resp. „domu na půl cesty“, pro sociální návrat do společnosti – v 

rámci ploch vymezených pro hromadné nebo individuální bydlení, smíšené využití 

území městského typu nebo v centrální zóně města). 

 zvýšení atraktivity a kvality nabídky města: 

o dostupné relaxační zázemí v příměstské krajině: 

- Zámecký park s vazbou na národní kulturní zázemí; 

-  podíl vysoké zeleně v zastavěném území – podél páteřových pěších tras, 

v dostupné vzdálenosti od ploch bydlení (i s předpoklady vzniku relaxačních 

aktivit) 
 

Pokud má město vytvořit předpoklady pro dlouhodobý rozvoj a stabilizovat zájem 

obyvatel o trvalé bydlení, je třeba orientovat příští rozvoj nikoli jen na pokrytí 

dosavadních disproporcí a minimálního potřebného standardu, ale spíše na kvalitativní 

zvýšení nabídky obslužné sféry. 

 

Hospodářská sféra   

Polohový potenciál a vzájemná dostupnost mezi Lysou nad Labem a centrem Pražského 

metropolitního regionu vytvářejí příznivé předpoklady pro další ekonomický vývoj, 

stabilizaci a rozvoj nových ekonomických aktivit – zejména v prostorech s dobrou dopravní 

dostupností podél hlavních silničních tahů – viz navrhované plochy pro rozvoj průmyslu dle 

územního plánu.  
 

 Struktura podnikajících subjektů 

 
Počet 

podnikajících 
subjektů 

z toho v odvětví 

zemědělství 
lesnictví 
rybolov 

průmysl stavebnictví 
obchod, 
opravy 

doprava, 
komunikace 

veřejná 
správa, 
obrana 

školství, … 
ostatní 

2009 2291 87 296 253 1191 104 . 287 

% 100 3,80 12,92 11,04 52,00 4,53 3,18 12,53 

 

 Právní forma podnikajících subjektů 

 

právní forma 

státní 
organizace 

akciové 
společnosti 

obchodní 
společnosti 

družstevní 
organizace 

živnostníci  
svobodná 
povolání 

zemědělští 
podnikatelé 

ostatní 

2009 13 8 161 2 1704 77 39 219 

 

Struktura ekonomických subjektů je poměrně vyrovnaná a nejeví rizika extrémní orientace na 

jedno výrobní odvětví. To vytváří předpoklad pro vyrovnaný rozvoj výrobní základny i do 

budoucna. 
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III.03 Hodnocení vlivů na stav a vývoj území podle sledovaných 
jevů ÚAP 

Jevy sledované územně analytickými podklady (ÚAP) slouží jako základní informace o 

limitech využití území, o lokalitách a objektech lokální identity nebo jako podklady pro 

vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje. Územní plán se všemi jevy ÚAP, jimiž 

je území dotčeno, pracuje a respektuje jejich působnost a režim. 

Jevy ÚAP, které jsou koncepcí územního plánu akceptovány a zahrnuty do navrhovaného 

vývoje území v rámci koordinace využití území:  
  1. zastavěné území – kap. a; výkres č.1, 2.1, O.1; 

  2. plochy výroby – kap. c.01;  výkres č. 2.1, O.1; 

  3. plochy občanského vybavení – kap. d.01, II.2.01;  výkres č. 2.1, O.1; 

  6. památková zóna včetně ochranného pásma – kap. II.1.03; výkres č. O.1; 

  8. nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma – kap. II.1.03; výkres č. O.1; 

 11. urbanistické hodnoty – kap. c.01;  II.1.01;  

 12. region lidové architektury – region Nymbursko a Městecko (SV část správního území) 

 13. historicky významná stavba, soubor – předmět řešení analytické části ÚP – průzkumu a rozboru; 

 14. architektonicky cenná stavba, soubor – předmět řešení analytické části ÚP – průzkumu a rozboru; 

 15. významná stavební dominanta – kap. c; II.1.03;  

 16. území s archeologickými nálezy – předmět řešení analytické části ÚP – průzkumu a rozboru;  

 17. oblast krajinného rázu a její charakteristika – kap. II.3.04;  

 18. místo krajinného rázu a jeho charakteristika – kap. II.3.04; 

 19. místo významné události – předmět řešení analytické části ÚP – průzkumu a rozboru; 

 20. významný vyhlídkový bod – pracovní doplňující průzkum a rozbor zpracovatele + kap. II.1.01.2; 

 21. územní systém ekologické stability – kap. e.02; II.3.03; výkres č. 2.2; 

 22. významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou – kap. II.3.04; výkres č. 2.2; 

 23. významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou – kap. II.3.04; 

 24. přechodně chráněná plocha – kap. II.3.02.1;  

 28. přírodní rezervace včetně ochranného pásma – kap. II.3.02; výkres č. O.1; 

 29. národní přírodní památka včetně ochranného pásma – kap. II.3.02; výkres č. O.1; 

 32. památný strom včetně ochranného pásma – kap. II.3.02; výkres č. O.1; 

 34. NATURA 2000 - evropsky významná lokalita – kap. II.3.02; výkres č. O.1; 

 36. lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů - Hrabanovská Černava a Hrbáčkovy tůně 

– předmět řešení analytické části ÚP – průzkumu a rozboru + kap. II.3.02; 

 37. lesy ochranné – předmět řešení analytické části ÚP – průzkumu a rozboru; 

 38. les zvláštního určení – předmět řešení analytické části ÚP – průzkumu a rozboru; 

 40. vzdálenost 50 m od okraje lesa – kap. I.d.05; výkres č. O.1; 

 41. bonitovaná půdně ekologická jednotka – kap. I.d.02; výkres č. O.3; 

 42. hranice biochor – předmět řešení analytické části ÚP – průzkumu a rozboru; 

 43. investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti – výkres O.3; 

 44. vodní zdroj povrchové , podzemní vody včetně ochranných pásem – kap. II.2.03; výkres č. O.1, 2.4; 

 45. chráněná oblast přirozené akumulace vod; výkres č. O.1 

 46. zranitelná oblast – celé správní území; 

 50. záplavové území – kap. f;  e.05; II.3.07; výkres č. O.1; 

 51. aktivní zóna záplavového území – kap. e.05; II.3.07; výkres č. O.1; 

 55. přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem (OP zdrojů Poděbrady II. 

 58. chráněné ložiskové území – kap. II.3.08; 

 60. ložisko nerostných surovin – kap. II.3.08; 

 64. staré zátěže území a kontaminované plochy – kap. d.03.8; II.2.03.7;  

 65. oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší – celé správní území; 

 67. technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma – kap. II.2.03.1; výkres č. 2.4, O.1; 

 68. vodovodní síť včetně ochranného pásma – kap. II.2.03.1; výkres č.2.4, O.1; 

 69. technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma – kap. II.2.03.2;   

výkres č. 2.5, O.1; 

 70. síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma – kap. II.2.03.2;  výkres č. 2.5, O.1; 

 71. výrobna elektřiny včetně ochranného pásma – kap. f; d.03.3; II.2.03.3;  výkres č. 2.1, O.1; 

 72. elektrická stanice včetně ochranného pásma – kap.d.03.3;  II.2.03.3;  výkres č. 2.6, O.1; 

 73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma – kap. d.03.3; II.2.03.3; 

výkres č. 2.6, O.1; 
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 74. technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma – kap. d.03.4; 

II.2.03.4;  výkres č. 2.7, O.1; 

 75. vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma – kap. d.03.4; II.2.03.4; výkres č. 2.7, 

O.1; 

 79. technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma – kap. d.03.5; II.2.03.5; výkres č. 

2.7, O.1; 

 80. teplovod včetně ochranného pásma – kap. d.03.5; II.2.03.5; výkres č. 2.7, O.1; 

 81. elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma – kap. d.03.7; II.2.03.6; výkres č. 2.6, O.1; 

 82. komunikační vedení včetně ochranného pásma – kap. d.03.7; II.2.03.6; výkres č. 2.6, O.1; 

 86. spalovna včetně ochranného pásma – kap. II.2.03.7; 

 87. zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma – kap. II.2.03.7; 

 91. silnice II. třídy včetně ochranného pásma – kap. d.02;  II.2.02; výkres č. 2.3, O.1; 

 92. silnice III. třídy včetně ochranného pásma – kap. d.02;  II.2.02; výkres č. 2.3, O.1; 

 93. místní a účelové komunikace – kap. d.02;  II.2.02; výkres č. 2.3, O.1; 

 94. železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma – kap. d.02;  II.2.02; výkres č. 2.3, O.1; 

 95. železniční dráha regionální včetně ochranného pásma – kap. d.02;  II.2.02; výkres č. 2.3, O.1; 

 97. vlečka včetně ochranného pásma – kap. d.02;  II.2.02; výkres č. 2.3, O.1; 

104. vodní cesta – kap. d.02;  II.2.02; výkres č. 2.3, O.1; 

106. cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická sezka – kap. d.02;  II.2.02; výkres č. 2.3, O.1; 

110. objekt civlní ochrany – předmět řešení analytické části ÚP – průzkumu a rozboru + kap. II.4; 

111. objekt požární ochrany – předmět řešení analytické části ÚP – průzkumu a rozboru + kap. II.4; 

112. objekt důležitý pro plnění úkolů Policie ČR – předmět řešení analytické části ÚP – průzkumu a rozboru; 

114. jiná ochranná pásma – výkres č. O.1 

115. ostatní veřejná infrastruktura – výkres č. O.1;  

117. zastavitelná plocha – výkres č. 1,  2.1, O.1, …;  

Ostatní jevy ÚAP nebyly ve správním území města Lysá nad Labem identifikovány. 
 

III.04 Předpokládané vlivy na silné stránky, slabé stránky, 
příležitosti a hrozby v území   

Urbanistická koncepce územního plánu města Lysá nad Labem ovlivňuje sledované závěry 

SWOT analýzy Rozboru udržitelného rozvoje ÚAP následujícím způsobem: 

 Silné stránky 

 Lysecko – zemědělská oblast orientovaná na pěstování zeleniny; 

Urbanistická koncepce orientuje rozvojové plochy do kompaktní formy města s cílem 

omezit expanzi do příměstské krajiny a chránit kvalitní půdní fond. – viz kap. c.01, 

výkres č.2.1; O.1; O.3; 

 poloha a dopravní spojení; dostupnost území; 

Polohový potenciál města je dán optimálním spojením s jádrem regionu – Prahou na 

jednom z hlavních silničních (D11, RI/10) i železničních (trať č. 231, 072) tahů 

propojujících střední a východní Čechy– viz kap. d.02.1, d.02.2, II.2.02.1, II.2.02.2; 

výkres č. 2.3; 

 dlouhodobě se zlepšující kvalita životního prostředí; využití systému třídění odpadu, 

recyklace …;  

Územní plán respektuje systém třídění odpadu zavedený městem a předpokládá jeho 

uplatnění i v rozvojových lokalitách – viz kap. d.03.8, II.2.03.7; 

 Slabé stránky 

 Nedostatky ve sféře občanského vybavení (vzdělání, a výchova, sociální služby a péče 

o rodiny, zdravotní služby, kultura); 

územní plán vymezuje plochy pro nová školaská zařízení, penzion pro seniory a 

domov důchodců a pro polyfunkční kulturní zařízení v přestavbovém území 

Slunéčkovy zahrady – viz kap. d.01, II.2.01; výkres č. 2.1, O.1; 

 Vysoká nezaměstnanost;  
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územní plán vymezuje cca 46,6 ha ploch pro výrobní aktivity s předpokladem nabídky 

cca 500 až 750 nových pracovních příležitostí – viz kap. c.01; II.1.01; výkres č.2.1; 

O.1; 

 Nízký potenciál pro rekreaci a cestovní ruch;  

územní plán vytváří předpoklady pro zvýšení rekreačního potenciálu a prostupnosti 

příměstské krajiny – cyklotrasy, turistické stezky, … - viz kap. d.02.5; II.2.02.6; 

II.3.05; výkres č. 2.3;  

 Příležitosti a hrozby 

 zlepšení podmínek pro dojížďku za prací; 

územní plán vytváří podmínky pro zlepšení sítě silniční dopravy segregací tranzitních 

komunikací mimo zastavěné území (přeložky silnic II/272 a II/331) a pro zkvalitnění a 

zvýšení frekvence železničního propojení Lysé nad Labem s Prahou a Mladou 

Boleslaví (nová trasa železniční tratě č.232 – Všejanská spojka) – viz kap. d.02; 

II.2.02; výkres č. 2.1, O.1;  

 podpora rozvoje rekreace; 

územní plán vytváří předpoklady pro zvýšení rekreačního potenciálu a prostupnosti 

příměstské krajiny – cyklotrasy, turistické stezky, … - viz kap. d.02.5; II.2.02.6; 

II.3.05; výkres č. 2.3; 
 

III.05 Hodnocení přínosu k naplnění priorit územního plánování   

Hlavním úkolem územního plánování je návrh koordinovaného a vyváženého rozvoje sídelní 

struktury včetně kulturní krajiny ve správním území města.  

Do územního plánu Lysá nad Labem jsou zapracovány následující pro řešené území 

relevantní priority územního plánování uplatněné též v ZÚR Středočeského kraje: 

 vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského kraje, založený na zajištění 

příznivého životního prostředí (viz kap. b, c, II.1, e, II.3), stabilním hospodářském 

rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje (viz kap. II.1.01).  

 vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů 

stanovených v Politice územního rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR 2008; schválena vládou 

ČR 20. 7. 2009) a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze 

strategických cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje Středočeského kraje (viz 

kap. I.a, b, I.b). 

 vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení 

dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby: 

 zlepšení parametrů silnic II/272 a II/331 – koridorů přeložek v trase tzv. východního, 

resp. severního obchvatu města (viz kap. d.02, II.2.02); 

 zlepšení spojení nižších center k vyšším a středním centrům a k trasám nadřazené 

silniční sítě (viz kap. d.02, II.2.02); 

 vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které 

vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se 

soustředit zejména na: 

 zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability (viz kap. e, 

II.3); 

 ochranu pozitivních znaků krajinného rázu (viz kap. II.3.04); 



ÚP LYSÁ NAD LABEM - 06. 2012 / UN – 02.2013  UK-24 

 

strana 220    Č.z. UK24-1110-01 

 

 zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i 

venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou 

zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a srůstání sídel (viz kap. c, II.1); 

 vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území 

kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. 

Přitom se soustředit zejména na: 

 posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, přiměřený rozvoj sídel, příznivé 

urbanistické a architektonické řešení sídel, dostatečné zastoupení a kvalitní úprava 

veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně včetně zelených prstenců kolem 

obytných souborů, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení 

dostatečné prostupnosti krajiny (viz kap. c, II.1.01, d, II.2);  

 vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické 

celistvosti sídel, zajištění plnohodnotného využití ploch a objektů v zastavěném území 

preferencí rekonstrukcí a přestaveb nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před 

výstavbou ve volné krajině, zvýšení podílu volné zeleně v zastavěném území (viz kap. 

c, II.1.01); 

 intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace s důrazem na  

využívání existujícího potenciálu, zejména v oblasti cykloturistiky - rozvoj dálkových 

cyklostezek (viz kap. d.02.5, II.2.02.6, II.3.05); 

 uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině účelným členěním pozemkové 

držby (podklady pro pozemkové úpravy), doplnění krajinných prvků zvyšujících 

ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození (viz kap. e, II.3); 

 uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech 

s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území (viz kap. c, II.1, 

e, II.3); 

 rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování 

energiemi a vodou; využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit 

podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci 

hospodářských činností v ostatním území kraje (viz kap. d, II.2, výkresy č. 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 2.7) 
 

III.06 Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území   

Podle výše uvedeného zhodnocení závěrů pilíře životního prostředí a ekologie krajiny 

(dokumentace SEA) – (O.f.01) a pilíře sociální soudržnosti a hospodářských podmínek 

(O.f.02) a při zohlednění jevů ÚAP (O.f.03), rozboru udržitelného rozvoje území (O.f.04) a 

nadřazené dokumentace (O.f.06) má koncepce územního plánu Lysá nad labem souhrnně 

pozitvní vliv na udržitelný rozvoj území. 

Novým územním plánem jsou  posíleny územní předpoklady pro řešení kritických jevů 

v území a eliminaci současných slabých stránek a rizik v následujících ohledech: 

 posílení veřejného a občanského vybavení (školství, sociální sféra, kulturní aktivity, 

plochy pro sport) 

 nabídka ploch pro výrobní aktivity (např. zpracovatelský průmysl, logistika, …), resp. 

nové nabídky pracovních příležitostí s cílem snížit procento nezaměstnanosti a snížit 

podíl vyjížďky za prací 

 posílení charakteru krajinného rázu a revitalizace krajiny – realizace dosud 

nefunkčních prvků ÚSES a zvýšení podílu zeleně ve volné krajině; 

 vymezení souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (veřejná prostranství) a jejich 

propojení v rámci zastavitelných ploch, zastavěného i nezastavěného území 
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 zvýšení kvality dopravního spojení především s jádrem regionu – stabilizace tras 

obchvatů silnic II/272 a II/331; stabilizace železniční trasy Lysá nad Labem – 

Milovice jako součásti nového železničního propojení C 65 (Zawidów Polsko-PKP – 

Frýdlant – Liberec – Turnov – Mladá Boleslav – Milovice – Lysá nad Labem – Praha) 

s cílem snížit negativa vysoké vyjížďky za prací; 

 zvýšení rekreačního potenciálu pro každodenní a víkendovou rekreaci – stabilizace a 

vymezení nových cyklistických a pěších tras v okruhu příměstské krajiny i dálkových 

směrů; vytvoření podmínek pro realizaci ubytovacích kapacit; 

 

Návrh ÚP Lysá nad Labem předchází následujícím dlouhodobým hrozbám a ohrožením: 

 vytváří předpoklad pro stabilizaci lidských zdrojů a sil a prosperitu daného regionu 

v dlouhodobém horizontu; 

 eliminuje riziko narušení krajinného rázu citlivým vymezením zastavitelných ploch a 

zapojením ploch s vyšší kvalitou přírodního prostředí do systému sídelní zeleně; 

 vytváří předpoklady pro rozšíření spektra nabídky pracovních příležitostí a pro 

stabilizaci a imigraci obyvatel nižších věkových skupin (mladých rodin s dětmi), což 

může ovlivnit budoucí věkovou strukturu obyvatel; 

 zapracovává prvky navrhovaného ÚSES jako integrovanou součást příměstské krajiny 

a rozvojových zón; 

Uvedené kroky vedou k posílení sociální soudržnosti obyvatel sledovaného území, zelpšení 

hospodářských podmínek a stabilitě obyvatel a k zachování přírodních hodnot prostředí 
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IV. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO 
ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

Nové zastavitelné plochy ÚP Lysá nad Labem jsou výrazně omezeny resp. ponechány 

v rozsahu dosud platného územního plánu sídelního útvaru a jeho změn č.1 až 7.  

Z původně navržených rozvojových ploch nejsou dosud zcela beze zbytku využity plochy: 

- Hrabanov (lokalita 1a, b, c, 2, 3) – individuální bydlení 

- K Milovicům (lokalita 9, 10) – individuální bydlení, smíšené využití území městské 

- Slunéčkova zahrada (lokalita P14) – bydlení hromadné 

- Luční (lokalita 11) – bydlení individuální 

- Poděbradova (lokalita 14, 15) – smíšené využití území městské 

- Zemská Stezka – K Borku (lokalita 21a, 22a, 29) – bydlení individuální 

- Na Vysoké mezi (lokalita 23) – individuální bydlení 

- Čechova (lokalita P34, P35) – smíšené využití území městské 

- U Křížku (lokalita 36) – smíšené využití území městské 

- K Bažantnici (lokalita 39) – bydlení individuální 

- Sojovická (lokalita P40) – bydlení individuální 

- Cihelna (lokalita P41) – smíšené využití území městské 

- Za Zámkem (lokalita P42) – bydlení individuální 

- Byšičky (lokalita 44, 45) – bydlení vesnické 

- Dvorce (lokalita 46, 47a) – bydlení vesnické 

- V podluží (lokalita 19, 20) – výroba lehká 

- Ke Vrutici (lokalita 7, 8, 52) – komerční vybvenost 

Dosud nevyužité části uvedených lokalit jsou proto zapracovány do zastavitelných nebo 

přestavbových ploch nového územního plánu. Orientačně poskytují celkovou kapacitu cca 

395 RD a 240 bytů v bytových domech (podrobněji viz tab. v kap. II.1.01.1). Současně je 

však třeba vzít v úvahu průměrný přirozený úbytek bytů, který může v průběhu příštích cca 

15-ti let dosáhnout až 250 bytů; čistý přírůstek bytů by tak bez nově vymezených 

zastavitelných ploch činil přibližně 385 bytů ke stávajícím 3265 bytům. Vzhledem 

k pokračujícímu dlouhodobému trendu poklesu průměrné obložnosti bytu by pro příštích 15 

let jeho předpokládaná průměrná hodnota dosáhla cca 2,45 obyvatel/byt. To by pak vedlo ke 

stagnaci počtu obyvatel Lysé nad Labem. Ze současného počtu 8775 obyvatel by rozvojové 

plochy původního územního plánu poskytovaly nabídku pro cca 8950 obyvatel. 

Vzhledem k úloze města Lysá nad Labem jako stabilizovaného a přiměřeně vybaveného 

centra širšího spádového území je třeba zachovat odpovídající rezervu pro možnost rozvoje 

města v hodnotě cca  6% počtu obyvatel, tj. na návrhovou velikost cca 9500 obyvatel. Proto 

jsou novým územním plánem vymezeny nové zastavitelné plochy pro individuální bydlení o 

následující orientační kapacitě: 

- Hrabanov sever, západ , severozápad (lokalita 51a, b, c, d) … 54 RD 

- K Milovicům (lokalita 53) ……………………………………   9 RD 

- Dvorce severovýchod (lokalita 47b) ………………………….   2 RD 

- K Závodišti (lokalita P72) …………………………………… 10 RD  

I když celková kapacita nově navržených zastavitelných ploch pro bydlení (75 RD) navyšuje 

potenciální počet obyvatel pouze o cca 185 obyvatel, stále – vzhledem k hypotetické možnosti 

pomalejšího poklesu obložnosti bytů – zůstává otevřena možnost dosáhnout celkový počet 

cca 9500 obyvatel města.   
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V. PŘEZKOUMÁNÍ POŘIZOVATELE ÚZEMNÍHO PLÁNU podle  
§ 53, odst. 4 stavebního zákona  

V.01 Soulad s PÚR a s ÚPD vydanou krajem  

Politika územního rozvoje České republiky 

Územní plán Lysá nad Labem byl prověřen z hlediska souladu urbanistické koncepce s 

Politikou územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR  2008) se zvláštním 

zřetelem k těmto prioritám: 
 

14. „Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné 

kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.“ 

Územním plánem stanovené regulativy pro využití ploch a pozemků určují jak 

podmínky pro využití a lokalizaci činností v území, tak i podmínky prostorového 

uspořádání  - a to vždy podle vyhodnocení kontextuální vazby k současnému využití a 

prostorovým charakteristikám stávající zástavby. Základem urbanistické koncepce je 

kompoziční rozbor urbanistické struktury sídla, který bere v úvahu topografii terénu, 

přírodní dominanty, atraktivity a působení příměstské krajiny, ale i topografii zástavby a 

v průběhu doby vytvořené stavební nebo technické dominanty a prvky lokální identity – 

a dále charakter a atmosféru veřejných prostranství městských částí i města jako celku. 

Ve vztahu k těmto skutečnostem jsou formulovány regulační podmínky pro případné 

využití území nebo objektů, které jsou tak vždy přizpůsobeny potřebám a charakteru 

dané lokality a posilují identitu území – viz např. srovnání regulačních podmínek pro 

plochy BI (bydlení individuální v rodinných domech – městské) a BI.1 (bydlení 

individuální v rodinných domech – specifické bydlení v podzámčí );  
 

16. „Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat 

přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 

které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot 

území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a 

hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve 

spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli … .“ 

Územní plán Lysá nad Labem byl vypracován se zvláštním zřetelem na posouzení 

z hlediska kontextu využití i charakteru zástavby navazujících ploch s cílem zachovat 

zásady a vazby na urbanistickou koncepci předcházejícího územního plánu – a to se 

zvláštním zřetelem na urbanistickou koncepci města jako celku a kvalitu prostředí, ale i 

s ohledem na posouzení vlivu navrhovaných úprav na udržitelný rozvoj území (viz kap. 

b, c, d, e, II.1, II.2, II.3) 
 

18. „Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 

partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurence-

schopnost.“ 

Přičleněná sídla ve správním území města Lysá nad Labem nemají kromě drobných 

hospodářských provozoven předpoklady ani podmínky pro rozvoj pracovních 

příležitostí. Sídla jsou dlouhodobě stabilizovaná jako nocležná ve vazbě k Lysé nad 

Labem. Územní plán přesto zachovává autonomii jednotlivých sídel správního územi a 

umožňuje jejich přiměřený rozvoj ve sféře bydlení – viz např. vynezení rozvojových 

ploch č. 44, 45 (SV.2 - smíšené využití území venkovského typu – se zvýšenými nároky 

památkové ochrany) v Byšičkách, nebo č. 46, 47a, 47b (BV - bydlení individuální 

v rodinných domech – vesnické) ve Dvorcích. 
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19. „Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) 

a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování 

veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace.“ 

Územní plán Lysá nad Labem zcela přednostně využívá plochy v zastavěném území 

nebo v již dříve (v dosud platném územním plánu sídelního útvaru) vymezených 

zastavitelných plochách. Navrhované liniové dopravní stavby jsou zpravidla přejaty 

z nadřazené dokumentace a z předcházející platné ÚPD; jen výjimečně s ohledem na 

omezené možnosti a prostředí zastavěného území jsou navrženy trasy nové – viz kap. 

c.01.2; I.d; IV; a výkresy č.O.3; č,2.3; 
 

20. „Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 

nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. … 

Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů 

ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění 

ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků 

přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti 

venkovské krajiny.“ 

Základem urbanistické koncepce územního plánu Lysá nad Labem je kompaktní forma 

zastavěného a zastavitelného území. Počet a rozloha zastavitelných ploch byla mj. 

v důsledku rozhodnutí občanských iniciativ a Zastupitelstva města významně omezena. 

Zbývající rozvojové plochy přímo navazují na zastavěné území a zacelují zpravidla 

historicky vzniklé proluky v okrajových částech města. Rozvojové plochy a záměry jsou 

koordinovány s vymezením systému ekologické stability – viz výkresy č. 2.1; O.1. 

Záměry, které by mohly výrazněji ovlivnit charakter krajiny, jsou podmíněny 

vypracováním ověřovací územní studie, která ve větší míře podrobnosti prokáže 

navrhované řešení a současně umožní blíže specifikovat potřebná kompenzační opatření 

– viz výkres č.1 (vymezení ploch v nichž je rozhodování podmíněno územní studií nebo 

regulačním plánem). 
 

25. „V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, 

vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků 

povodní.“ 

Územní plán formou regulačních podmínek pro využití území stanovuje maximální 

podíl zpevněné a zastavěné plochy pozemku s cílem zajistit možnost přirozeného vsaku 

dešťových vod přímo na pozemku. Dešťové vody se kromě ploch veřejných prostranství 

a komunikací z pozemků neodvádějí – viz kap. d.03.2; II.2.03.2;  
  

28. „Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, 

požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků 

na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné 

infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.“ 

Územní plán Lysá nad Labem zpřesňuje požadavky na kvalitu zástavby a úpravu 

veřejných prostranství zejména v jádrové části města. Pro zástavbu v dominantních 

polohách nebo tam, kde vymezuje významné veřejné prostory je uplatněn požadavek na 

zpracování dokumentace autorizovaným architektem (viz kap. c.06).  
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30. „Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 

nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i 

v budoucnosti.“ 

Konncepce technické obsluhy města Lysá nad Labem, tj. zásobování pitnou vodou, 

energií (elektro, plyn, teplo), odkanalizování, odpadové hospodářství, apod. bylo 

v územním plánu řešeno podle aktuálních podkladů s ohledem na požadavky 

vyhodnocení udržitekného rozvoje území – viz kap. d.03; II.2.03; III;     

 

Předložený územní plán Lysá nad Labem všechny uvedené priority Politiky územního 

rozvoje 2008 bere v úvahu a zahrnuje do urbanistické koncepce rozvoje města.  

 

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK) 

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK) byly vydány Zastupitelstvem 

Středočeského kraje usnesením č. 000687/2012/KUSK ze dne 19.12.2011 a nabyly právní 

účinnosti 22.2.2012. ZÚR SK specifikují následující stěžejní priority pro udržitelný rozvoj 

území (uvedeno kurzívou): 

 vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje, které je nutné sledovat jako základní 

požadavek při zpracování územních plánů; 

Územní plán Lysá nad Labem zachovává koncepci rozvoje sídelní sítě v rozvojové oblasti 

OB1 Praha  v souladu s vydanými ZÚR SK i s PÚR ČR 2008.  

 zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability, ochranu 

pozitivních znaků krajinného rázu, nenarušování cenných přírodních dominant nevhodnou 

zástavbou a omezení fragmentace krajiny při vytváření podmínek pro péči o hodnoty na 

území kraje;  

Územní plán Lysá nad Labem při vymezení, zpřesnění a stanovení podmínek využití 

lokalit vždy sleduje důslednou návaznost na charakter zástavby a využití těsně 

sousedícího zastavěného území, tak i na využití příměstské kulturní krajiny. Pro vybrané 

lokality je stanovena podmínka vypracování ověřovací územní studie, ve které budou 

konkretizována kompenzační opatření pro ochranu krajinného rázu. 

 vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické 

celistvosti sídel, preferování rekonstrukce a přestavby v sídlech před výstavbou ve volné 

krajině při vytváření podmínek pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností; 

Územním plánem Lysé nad Labem je navržena podle možností ucelená maximálně 

kompaktní forma zastavěného a zastavitelného území s výrazným omezením rozvojových 

ploch v tzv. „extravilánu“. Rozvojové plochy jsou v převážné míře přejaty z platné ÚPD; 

tedy pokud nejsou součástí zastavěného území, bylo již o jejich využití rozhodnuto. Nové 

rozvojové záměry byly výrazně omezeny – viz výkresy č. 2.1; O.1. 
 

Podle ZÚR SK se v řešeném území nacházejí tyto VPS:   

 D141 – koridor silnice II/272: Lysá nad Labem, obchvat 

 D142 – koridor silnice II/272: úprava trasy na levém břehu Labe 

 D159 – koridor silnice II/331: obchvat Lysé nad Labem 

 D160 – koridor silnice II/331: nové vedení trasy v prostoru Dvorce 

 D207 – koridor železniční tratě č.231: Mstětice, Čelákovice, přeložky, rekonstrukce 

 D212 – koridor železniční tratě č.231  Lysá n.L. – Milovice – Čachovice:přeložky tratě a 

nové propojení (Všejanská spojka) 
 

Podle ZÚR SK se v řešeném území nacházejí tato VPO:   

 Nadregionální biokoridor NK 67 – Vidrholec – K68 

 regionální biocentrum RC 349 – Niva Labe u Semic a Ostré (okraj) 
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 regionální biocentrum RC 368 – Niva Labe u Čelákovic a Přerova (okraj)  

 regionální biocentrum RC 1021 – Hrabanovská Černava  

 regionální biokoridor RK 1231 – Hrabanovská Černava – Niva Labe 

 

Z platných ZÚR a uvedených nadřazených záměrů VPS a VPO plynou pro řešené území Lysé 

nad Labem tyto úkoly:    

 řešit vazby silniční sítě: 

viz úpravy systému dopravní obsluhy – viz kap. d.02; II.2.02 a výkres č. 2.3  

 ochrana koridorů pro VPS: 

Koridory pro veřejně prospěšné stavby nadřazených komunikací D141, 142, 159, D160 

dle ZÚR SK jsou zapracovány do územního plánu Lysá nad Labem ve zpřesněné podobě 

a koordinovány s rozvojovými lokalitami města – žádná z lokalit není v kolizi s koridory 

uvedených VPS;  

Vymezení koridoru D207 je provedeno podle zpřesňujících podkladů předaných na 

základě vyjádření SŽDC ke společnému jednání 

Vymezení koridoru D212 je přejato ze ZÚR SK 

Využití území je s uvedenými koridory koordinováno. 

 zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních prvků ÚSES a ochranných zón 

nadregionálních biokoridorů tak, aby byly dodrženy jejich minimální parametry a 

zajištěna jejich funkčnost 

Regionální a nadregionální prvky ÚSES jsou v územním plánu zapracovány a územně 

zpřesněny v souladu se ZÚR SK 

 koordinovat návaznost sítí a využití území sousedních obcí při zpřesňování vymezených 

ploch a koridorů 

Vazby na sousední obce byly koordinovány ve fázi konceptu řešení a jsou pro fázi návrhu 

respektovány – dále nevyvolávají potřebu úpravy v hraniční oblasti správního území 

města.  

 

V.02 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 

Sledované cíle územního plánování 

 vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 

soudržnost společenství obyvatel území 

Soulad je doložen v kap. III. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

Vyvážený vztah pilířů udržitelného rozvoje území je zajištěn uplatněním stanovených 

regulativů pro plochy s rozdílným využitím (viz kap. f), do nichž jsou zapracována 

opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci zjištěných či předpokládaných 

negativních vlivů, navrhovaná ve vyhodnocení vlivu na životní prostředí (viz též elaborát 

SEA). 

 zajistit předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 

účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 

souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. 

Cíl bude naplněn uplatněním regulativů pro plochy s rozdílným využitím, jejichž součástí 

jsou i podmínky prostorového uspořádání (viz kap. f). Územním plánem navrhované 

úpravy zpřesňují podmínky pro využití území, zachování kontextuálních vazeb struktury 

zástavby a zvýšení kvality zástavby a úpravy parteru v hlavních reprezentačních 

prostorech jádra města. 
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 koordinovat veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující 

rozvoj území a konkretizující ochranu veřejných zájmů 

Cíle lze dosáhnout důsledným uplatněním územně plánovací dokumentace, která 

souhrnně vyhodnocuje zájmy v území z hlediska celého spektra zainteresovaných profesí 

(viz kap. d; e; g; I.d; II.1; II.4; III;) a závěry tohoto vyhodnocení definuje ve formě 

územního průmětu do urbanistické koncepce (viz kap. c, II.1.01, výkres č. O.1).    

 chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území; chránit krajinu jako 

podstatnou složku prostředí; určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 

území, pro ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.  

Uvedené zájmy ochrany se realizují jednak uplatněním limitů zahrnutých v územně 

analytických podkladech sledovaného území a dále hospodárným nakládáním s územím, 

pro něž je pokladem vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 

skutečné potřeby pro vymezení zastavitelných ploch (viz kap. IV. části odůvodnění, dále 

kap. II.1.01.1; II.1.03, e, II.3).  

 v souladu s jeho charakterem lze v nezastavěném území umisťovat stavby, zařízení, a jiná 

opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu 

přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování 

nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále 

taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace 

a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a 

informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 

bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, 

pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. 

Spektrum staveb, které lze, resp. nelze umísťovat v nezastavěném území, je podrobněji 

specifikováno v závislosti na charakteru jednotlivých ploch nezastavěného území v 

regulativech ploch s rozdílným využitím (viz kap. f)  

 na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, 

který neznemožní jejich dosavadní užívání. 

Uvedený cíl může být naplňován prostřednictvím jiných nástrojů než územního plánu. 

Územní plán neposkytuje možnost pro uplatnění výjimek. 

 

Sledované úkoly územního plánování 

Řešení úkolů územního plánování uvedených v § 19 stavebního zákona je podle své povahy 

součástí příslušných odpovídajících kapitol a výkresů územního plánu.  

 úkolem územního plánování je zejména: 

▫ zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

Pro posouzení územně analytických podkladů sledovaného území a zejména pro 

vyvození závěrů o aktuálním stavu a hodnotách území je nezbytný terénní 

urbanistický průzkum projektanta, který zůstává jeho pracovním podkladem. 

▫ stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 

hodnoty a podmínky území, 

▫ prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, 

jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní 

prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její 

hospodárné využívání, 

Urbanistická koncepce (viz kap. c, II.1, výkresy č.2.1, O.1) je výsledkem vyhodnocení 

charakteristik a atmosféry sledovaného území s uplatněnými zájmy a s možnostmi a 
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potenciálními předpoklady rozvoje sídla prověřenými z hlediska potřeb celého spektra 

zainteresovaných profesí (viz kap. d; e; g; II.2; II.3; III; I.d). 

▫ stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a 

prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a 

řešení staveb, 

▫ stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a 

uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, 

Požadavky na využití, prostorové uspořádání a strukturu zástavby jsou obsahem 

regulativů v kapitole f (Plochy s rozdílným způsobem využití) textové části. 

Požadavky na konkrétní řešení staveb se uplatní v podrobnějších stupních 

dokumentace (regulační plán, DUR, DSP, …) nebo v územní studii vybrané lokality.  

▫ stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 

územní plán stanovuje etapizaci využití území ve formě podmínek pro zainvestování 

ploch s rozdílným využitím – viz znění regulativů v kap. f.  

▫ vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, 

▫ vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn, 

Problematika ochrany a prevence ekologických havárií a přírodních katastrof je např. 

obsahem kap.II.3.06, II.3.07; hospodářská oblast a sociální sféra je obsahem 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj – kap. III.   

▫ stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 

▫ prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z 

veřejných rozpočtů na změny v území, 

Uvedené úkoly jsou předmětem řešení a tvorby urbanistické koncepce a jejího 

projednání s dotčenými orgány a samosprávou města. Výsledená koncepce je 

zapracována do kap. c. II.1 a výkresu O.1.  

▫ vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

viz kap. II.4  Opatření zajišťující ochranu a bezpečnost obyvatelstva 

▫ určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, 

viz kap. g.03 Plochy pro asanaci 

▫ vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před 

negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní 

právní předpis nestanoví jinak, 

Vlivy záměrů na území jsou předmětem kap. III - Vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území a samostatného vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) v nichž 

jsou také stanovena opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci zjištěných či 

předpokládaných negativních vlivů. 

▫ regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

Úkol nebylo třeba v územním plánu uplatnit 

▫ uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a 

ekologie a památkové péče. 

Úroveň územního plánu je garantována zpracovatelským týmem projektantů, kteří 

jsou držiteli autorizací uvedených profesí zahrnutých do oboru územního plánování. 

 Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů … územního plánu na udržitelný 

rozvoj území. Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi 
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stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou 

lokalitu nebo ptačí oblast. 

viz kap. III - Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

viz též samostatný elaborát SEA - Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (součást fáze 

konceptu územního plánu Lysá nad Labem)  
 

V.03 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a 
jeho prováděcích předpisů 

Územní plán Lysá nad Labem byl zpracován a projednán podle stavebního zákona č. 

183/2006 Sb., v úplném znění podle novely zákona č. 350/2012 Sb. a jeho prováděcích 

vyhlášek č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. a dále vyhlášky č. 501/2006 Sb. o 

obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky č.431/2012 Sb. 
 

V.04 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, 
případně s výsledkem řešení rozporů  

 

V.04.1 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů  

Zpracování územního plánu je multidisciplinární týmová práce. Každý člen týmu – specialista 

– při práci používá oborové metodické podklady a právní předpisy vztahující se k danému 

oboru. Vzájemná koordinace činností specialistů spojených v jednom týmu vede ke 

koordinaci a provázání účinku použitých právních předpisů v územním plánu jako celku. 

Územní plán Lysé nad Labem je vypracován s užitím následujících právních předpisů pro 

obory: 

 urbanismus a koordinace:  

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací  

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ), ve znění 

pozdějších předpisů, 

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 dopravní infrastruktura: 

 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 114/1995 Sb.,  o vnitrozemské vodní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, 

 technická infrastruktura: 

 zákon č. 274/2001 Sb., o  vodovodech  a  kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, 



ÚP LYSÁ NAD LABEM - 06. 2012 / UN – 02.2013  UK-24 

 

strana 230    Č.z. UK24-1110-01 

 

 zákon č. 458/2000 Sb., o  podmínkách  podnikání  a  o  výkonu  státní  správy  

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č.127/2005 S., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 

předpisů, 

 ochrana přírody a krajiny, ekologie, nerostné bohatství, ochrana půdního fondu 

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů,  

 vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů,  

 zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních 

vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých 

souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

 zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů,  

 dokumentace SEA (EIA) 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 ochrana a bezpečnost obyvatelstva 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 237/2000 Sb., kterým  se  mění  zákon  č.  133/1985  Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

 

V.04.2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
předpisů, případně s výsledky řešení rozporů  
 

V podmínkách pro využití území (hlavní využití, přípustné využití, nepřípustné využití, 

podmínky prostorového uspořádání) jsou zohledněna stanoviska jednotlivých dotčených 

orgánů, uplatněných podle zvláštních právních předpisů. 

Při pořizování územního plánu Lysá nad Labem byly akceptovány požadavky dotčených 

orgánů, které uplatnily ve svých stanoviscích. 

Úřad územního plánování vyhodnotil stanoviska dotčených orgánů a zajistil upravení návrhu 

podle jednotlivých požadavků. 
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Pořizovatel dospěl k závěru, že návrh územního plánu Lysá nad Labem je v souladu s 

požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů. 

 

Vypořádání se s jednotlivými stanovisky jak ke konceptu, tak k návrhu je v přiložených 

tabulkách S1, S2, S3 a S4: 

 

 

Tabulka S1 (Stanoviska DO k veřejnému projednání konceptu ÚP) 
 

Sousední obce byly informovány o veřejném projednání konceptu územního plánu Lysá nad 

Labem, ve stanovené lhůtě neuplatnily obce žádné připomínky. 

 

Tabulka S2 (Stanoviska DO ke společnému projednání o návrhu ÚP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotčený orgán Stanovisko 

 

 

ČR- Státní energetická inspekce Za předpokladu respektování 

především požadavků § 46, § 68, 

§ 69 a § 87 zákona č. 458/2000 

Sb., o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů 

(energetický zákon) ve znění 

pozdějších předpisů, nemáme z 

energetického hlediska k výše 

uvedenému Návrhu územního 

plánu Lysá nad Labem další 

připomínky. 

Pořizovatel vzal na 

vědomí 

 

Ministerstvo zemědělství – 

Pozemkový úřad Nymburk 
Žádné požadavky ani připomínky Pořizovatel vzal na 

vědomí 

ČR-Hasičský záchranný sbor 

Středoč. kraje, územní odbor 

Nymburk 
Souhlasné stanovisko 

Pořizovatel vzal na 

vědomí 
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Krajská hygienická stanice Středoč. 

kraje 

 

Souhlasné stanovisko. V souladu 

s § 77 zákona se souhlas váže na 

splnění podmínky: 

- Lokalitu P 72 zařadit do ploch 

podmíněně přípustného využití 

pro bydlení, s tím, že v dalším 

stupni projektové přípravy bude 

pro tuto lokalitu prokázáno, že 

budou v chráněných prostorech 

definovaných v § 30 odst. 3 

zákona plněny limity hluku 

stanovené nařízením vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací (dále jen „nařízení 

vlády“). V dalších podmínkách 

využití pro tuto lokalitu definovat, 

že před povolením umístění 

staveb musí být prokázán soulad s 

požadavky právních předpisů na 

ochranu zdraví před hlukem a 

vibracemi v chráněných 

prostorech definovaných v § 30 

odst. 3 zákona. 

Pořizovatel vzal na 

vědomí 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny 

ČR 
Bez připomínek Pořizovatel vzal na 

vědomí 

Městský úřad Lysá nad Labem, 

odbor školství, sociálních věcí, 

zdravotnictví a kultury 

Návrh územního plánu Lysé nad 

Labem je v souladu s požadavky 

památkové péče dané 

stanoviskem č. II , č.j. 

ŠK/31321/11/Nes/ÚP Ly/STAN 

II, ze dne 20.10.2011. 

Pořizovatel vzal na 

vědomí 

 

Ministerstvo obrany – VUSS 

Praha 

Souhlasné stanovisko Pořizovatel vzal na 

vědomí 
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Středočeský kraj – koordinované 

stanovisko 
OŽPaZ – nemá připomínky 

OD – nemá připomínky 

OKaPP –  

 

 Ad. textová část Výrok 

 „b) Podmínky prostorového 

uspořádání - Ponechat formulaci 

uvedenou v konceptu. Veřejná 

prostranství jsou nezastavitelná - 

výjimečně je možné situovat 

výtvarné prvky a drobnou 

architekturu v souvislosti s 

úpravou a využitím parteru.“ 

- Požadujeme - do prostorového 

uspořádání ploch PZ.1 upravit 

formulaci …..výjimečně možné 

situovat… 

SMÍŠENÉ VYUŽITÍ CENTRA 

MĚSTA SC 

„b) prostorové uspořádání - (užití 

solárních/fotovoltaických článků 

pokud se vzhledem liší od střešní 

krytiny je na území MPZ 

nepřípustné); viz stanovisko ke 

konceptu.“ 

- Požadujeme vyškrtnout  pokud se 

vzhledem liší od střešní krytiny.  

SMÍŠENÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

VENKOVSKÉHO TYPU – SE 

ZVÝŠENÝMI NÁROKY 

PAMÁTKOVÉ OCHRANY SV.2 

„b) prostorové uspořádání - chybně 

je zde uvedena formulace o užití 

solárních/fotovoltaických článků 

neboť výroba solární energie je 

stejně jako v konceptu uvedena 

jako nepřípustné využití.“ 

- Solární energie bude uvedena 

jako nepřípustné využití.  

 

 

 

 

 

 

Zapracováno do 

návrhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapracováno do 

návrhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapracováno do 

návrhu 
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Ministerstvo dopravy Na stavbu Optimalizace trati Lysá nad 

Labem- Vysočany je v současné době 

zpracována přípravná dokumentace. 

V souladu s platnými ZÚR SK žádáme o 

vymezení této stavby jako veřejně 

prospěšné stavby. 

V nově vymezených rozvojových či 

přestavbových lokalitách v OP dráhy 

(lokality 36, P34,P35 a P72) požadujeme 

zařadit objekty a zařízení, pro které jsou 

stanoveny hygienické hlukové limity, do 

funkčního využití podmíněně 

přípustného.  

 

Zapracováno do 

návrhu 

Městský úřad Lysá nad Labem, 

odbor životního prostředí 
 str. 14 – nadále nesouhlasíme s 

rozšířením RI na ploše 43 na 

Řehačce (hřiště). Požadavek na 

vypuštění dané lokality byl vznesen 

již v rámci připomínek k zadání ÚPč. 

j. ŽP/vl/328/09/Sv/OP ze dne 6. 10. 

2009 (viz str. 2 citovaných 

připomínek, připomínka C 12). Dále 

byl vznesen ve stanovisku ke 

konceptu územního plánu č. 

j.ŽP/42858/11/Sv/312/OP ze dne 27. 

9. 2011 (viz str. 3 citovaného 

stanoviska). 

 str. 17 a 67 – nadále nesouhlasíme se 

změnou lokality P72 na SM.1 v 

kapitole P-VI.jihozápad – K 

Závodišti. Požadavek byl vznesen již 

v rámci připomínek k zadání ÚPč. j. 

ŽP/vl/328/09/Sv/OP ze dne 6. 10. 

2009 (viz str. 4 citovaných 

připomínek, připomínka 23). 

 str. 35, 156, 157 – nadále trváme na 

doplnění ÚSES o lokální biokoridor 

Mlynařice v úseku (rybník Hladoměř 

– LBC Louka u Závodiště). 

Požadavek byl vznesen již v rámci 

připomínek k zadání ÚP č. j. 

ŽP/vl/328/09/Sv/OP ze dne 6. 10. 

2009 (viz str.2 citovaných 

připomínek, připomínka b). 

  

 Toto byl 

požadavek ke 

konceptu. OŽP 

souhlasil 

na jednání dne 

22.12.2011 

s převedením 

dané plochy do 

OS, jak je 

zapracováno 

v návrhu. 

 Dle požadavku 

ZM splněn bod 

Pokynů pro 

zpracování 

návrhu ÚP 

 Bylo již 

v konceptu, 

OŽP měl vznést 

problém ve 

svém 

stanovisku ke 

konceptu. Dále 

doplnění 

ÚSESu je 

složitý proces, 

který vyžaduje 

souhlasy 

jednotlivých 

vlastníků 

pozemků a toto 

není součástí 

procesu 

projednávání 

ÚP. 
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  str. 51 – nadále požadujeme pro RH 

vyloučit z hlavního využití hotel a 

ubytovnu. Ke konceptu UP byl pro 

danou lokalitu dán návrh na umístění 

domova důchodců s kódem OV. Toto 

nebylo ZM schváleno, a proto byl dán 

orgánem ochrany přírody v nejbližším 

možném termínu nový legitimní 

požadavek pro lokalitu RH. 

 str. 57- nadále požadujeme z OS.3 

kynologické cvičiště vypustit možnost 

výstavby ubytovacích a stravovacích 

zařízení. Požadavek byl vznesen ve 

stanovisku ke konceptu územního 

plánu č. j. ŽP/42858/11/Sv/312/OP ze 

dne 27. 9. 2011 (viz str. 3 citovaného 

stanoviska).  

  str. 69 – nadále požadujeme 

zvýšenou ochranu SV.1 Karlov. 

Požadavek byl vznesen již v rámci 

připomínek k zadání ÚP č. j. 

ŽP/vl/328/09/Sv/OP ze dne 6. 10. 

2009 (viz str. 1 připomínka a, str. 3 

připomínka 11) 

 nadále požadujeme vypuštění lokality 

43 (nové chaty Řehačka) z RI. 

Požadavek na vypuštění dané lokality 

byl vznesen již v rámci připomínek k 

zadání ÚP č. j. ŽP/vl/328/09/Sv/OP ze 

dne 6. 10. 2009 (viz str. 2 citovaných 

připomínek, připomínka C 12). Dále 

byl vznesen ve stanovisku ke konceptu 

územního plánu č. j. 

ŽP/42858/11/Sv/312/OP ze dne 27. 9. 

2011 (viz str. 3 citovaného 

stanoviska).  

 Bylo již 

v konceptu, 

OŽP v zápisu 

z jednání ze dne 

22.12.2011souh

lasil 

s konceptem. 

 

 

 

 

 

 Požadavek je již 

v návrhu 

splněn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bylo již 

v konceptu, 

OŽP měl vznést 

problém ve 

svém 

stanovisku ke 

konceptu. 

 

 

 Požadavek je již 

v návrhu 

splněn. 
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Sousední obce byly informovány o společném jednání o návrhu územního plánu Lysá nad 

Labem, ve stanovené lhůtě neuplatnily obce žádné připomínky. 

 
Tabulka S3 (Stanoviska DO k veřejnému projednání návrhu ÚP) 
 

Dotčený orgán Stanovisko  

Státní pozemkový úřad, pobočka 

Nymburk 

 

V současné době není známo, zda v 

horizontu roku 2013 proběhne soutěž o 

veřejnou zakázku na návrh komplexní 

pozemkové úpravy včetně souvisejících 

geodetických prací. 

Pořizovatel vzal na 

vědomí 

 

Městský úřad Lysá nad Labem, 

odbor školství, sociálních věcí, 

zdravotnictví a kultury 

Bez připomínek Pořizovatel vzal na 

vědomí 

Agentura ochrany přírody a 

krajiny ČR 

 

Doporučovali jsme revitalizaci území 

mezi Labem a Litolskou svodnicí a pro 

toto opatření zabezpečit pás pozemků 

kolem Labe, jež bude zahrnovat i 

Litolskou svodnici. V tomto pásu 

navrhnout revitalizaci vodních prvků v 

území. Pás zahrnout mezi veřejně 

prospěšná opatření, určená ke snižování 

ohrožení území povodněmi a jinými 

přírodními katastrofami a ke zvyšování 

retenční schopnosti území. V návrhu 

ÚP takový pás není uveden. 

Uplatňujeme tedy připomínku znovu. 

Nebylo změněno od 

společného jednání, 

mělo být podáno 

k němu…. (§52, 

odst.3) 

 

Středočeský kraj, koordinované 

stanovisko 
 OŽP- Je nutné zvolit umístění 

zejména objektů pro stálé 

bydlení mimo nebo v dostatečné 

vzdálenosti od již stávajících 

zdrojů - průmyslových areálů, 

výroby, smíšených výrobních 

areálů, dobývacích prostor, atd. 

Pokud by vznikl nový zdroj s 

dopady na ovzduší, je 

provozovatel povinen dodržovat 

legislativu i v oblasti ochrany 

ovzduší, např. požádat o 

příslušná povolení k umístění, 

stavbě, provozu nových zdrojů. 

 OKaPP –  

 

 Nebylo 

změněno od 

společného 

jednání, mělo 

být podáno 

k němu…. 

(§52, odst.3) 
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 Ad. textová část Výrok 

f.04 Regulativy ploch s rozdílným 

způsobem využití 

     úpravy jsou možné pouze na  

základě souhlasného stanoviska 

orgánu památkové péče. Uvádění 

zákonné podmínky na území MPZ 

pokládáme za nadbytečné. 

 Ad. textová část Odůvodnění 

O.e.01.2 Urbanistická koncepce - 

kompoziční vztahy 

      Doplňujeme – dominanta  

širokého okolí je také areál kostela 

sv. Jana Křtitele, který spolu se 

zámkem a zámeckým parkem Lysá 

nad Labem je specifickým 

kompozičním prvkem, jak je rovněž 

uvedeno ve Výrokové části, bodě c. 

Urbanistická koncepce 

 OD- nemá připomínky 

 

 Nebylo změněno 

od společného 

jednání, mělo být 

podáno k němu…. 

(§52, odst.3) 

 

 Nebylo 

změněno od 

společného 

jednání, mělo 

být podáno 

k němu…. 

(§52, odst.3) 

 

 

 x 

ČR –Ministerstvo obrany – 

VUSS Praha 

Souhlasí s předloženým návrhem Pořizovatel vzal na 

vědomí 

Povodí Labe, s.p. Platí stanovisko č.j.PVZ/11/18935/ŠI/0 

ze dne 13.9.2011 

Pořizovatel vzal na 

vědomí 

Městský úřad Lysá nad Labem, 

odbor životního prostředí 
 na ploše P43 (OS) na Řehačce 

nesouhlasíme s umísťováním 

žádných staveb (možná jsou jen 

zařízení pro vlastní sportovní 

aktivity) 

 nadále nesouhlasíme se 

změnoulokality P72 K 

Závodišti. Pro SM.1, 

požadujeme ponechat stávající 

využití (popř. RZ, jako je na 

druhé straně silnice) 

 ve stejném smyslu požadujeme 

z lokality mezi železničními 

tratěmi z navrženého 

koeficientu NSou vypustit „u“ a 

 Plocha 43-OS je 

 určena pro sport, 

tělovýchovu (v 

chatové lokalitě 

Řehačka) 

 Již řešeno u 

 konceptu…. 

(rozhodnutí ZM) 

 Plocha NS.ouz  

je plocha 

nezastavitelná. Její 

využití (i na 

zastavitelnou) lze 

změnit jen změnou 

ÚP, a to ať je tam 

jakýkoliv index. 
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plochu ponechat pouze jako 

NSoz 

 v rámci návrhu územního 

plánupožadujeme doplnit 

opomenutý prvek ÚSES - 

lokální biokoridor Mlynařice v 

úseku (rybník Hladoměř – LBC 

Louka u Závodiště) 

 nadále požadujeme pro P33a 

(RH) v Čechově ulici vyloučit z 

hlavního využití hotel a 

ubytovnu 

 v lokalitě P40 (BI) Sojovická/U 

Cihelny nesouhlasíme se 

zástavbou na pozemcích p. č. 

2420/2 a 2420/3 v k. ú. Lysá 

nad Labem. Oba pozemky jsou 

registrovány jako významný 

krajinný prvek Za Zámkem a 

stavba v daném místě není 

možná, viz rozhodnutí č. j.: ŽP 

VL 36/04 – Sv ze dne 5. 3. 2004 

Změna by měla 

obdobný průběh 

jako projednávání 

nového ÚP a 

veřejnost i DO by 

měly možnost se 

k tomu vyjádřit. 

 Nebylo  

změněno od 

společného jednání, 

mělo být podáno 

k němu…. (§52, 

odst.3) 

 Nebylo  

změněno od 

společného jednání, 

mělo být podáno 

k němu…. (§52, 

odst.3) 

 Nebylo  

změněno od 

společného jednání, 

mělo být podáno 

k němu…. (§52, 

odst.3) 

Sousední obce byly informovány o veřejném projednání návrhu územního plánu Lysá nad 

Labem, ve stanovené lhůtě neuplatnily obce žádné připomínky. 

 

 

 

 

Tabulka S4 (Stanoviska DO k návrhu rozhodnutí o námitkách a 
k vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP) 
 

Dotčený orgán Stanovisko  

Státní pozemkový úřad Nebudeme rozporovat 

připravované rozhodnutí o 

námitkách k výše uvedenému 

návrhu ÚP 

Pořizovatel vzal na vědomí 

Krajská veterinární správa 

Státní veterinární správy pro 

Středoč. kraj 

Nemá žádné připomínky 

nebo námitky 

Pořizovatel vzal na vědomí 

Středočeský kraj - KOOS OŽP 

- Nemá připomínky 

Pořizovatel vzal na vědomí 
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OD 

- Nemá připomínky 

OKPP 

- Nemá připomínky 

 

MěÚ - OŠSVZK Bez připomínek Pořizovatel vzal na vědomí 

MěÚ - OŽP a/ k námitce 4b: 

Indexace – regulativy: 

- max. podíl zastavění 

nadzem. objekty 8% 

(netýká se 

zpevněných ploch) 

- nádrže PHM budou 

umístěny pod 

povrchem 

- výška nadzemních 

objektů nepřesáhne 

6m  

- pozemek nebude 

oplocen 

b/ k připomínce č.1: 

- zařadit do zóny BI 

- připojit k ploše P42 

- zástavba podmíněna 

ÚS řešenou současně 

s celou plochou P42 

a/ zapracováno do návrhu ÚP 

b/ zapracováno do návrhu ÚP 
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VI. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU  
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VII. VYHODNOCENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO 
ÚŘADU ZOHLEDNĚNO  

 

Krajský úřad Středočeského kraje vyloučil významný vliv na evropsky významné lokality a 

ptačí oblasti, ale požadoval zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. To zpracovala v 

červnu 2011 Ing. Milena Morávková, projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie, 

Nevanova 1069/37, 163 00 Praha 6. 

Důvodem pro vypracování hodnocení vlivů návrhu konceptu územního plánu Lysá nad 

Labem na životní prostředí jsou závěry Koordinovaného stanovisko Krajského úřadu 

Středočeského kraje k návrhu zadání územního plánu Lysá nad Labem 

č.j.141031/2009/KUSK/OŽP/La ze dne 20.1.2009, ve kterém je mj. konstatováno: 

Stanovisko dle zákona c. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon) (Ing. S. Jandurová, l. 803) 

Orgán posuzování vlivů záměrů na životní prostředí jako dotčený orgán podle § 10i odst. 3 

zákona sděluje, že na základě předloženého návrhu zadání ÚP města Lysá nad Labem, 

orgán posuzování vlivů záměrů na životní prostředí z hlediska předběžné opatrnosti 

požaduje v následujících etapách pořizování územního plánu města Lysá nad Labem 

zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy ke stavebnímu zákonu. 

Vyhodnocení vlivu návrhu Konceptu územního plánu Lysá nad Labem na životní prostředí je 

provedeno dle přílohy č. 5 k vyhlášce c. 500/2006, o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Jedná se o 

samostatnou část A) obsahu přílohy Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj. Další dva pilíře 

vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj (sociální sféra a hospodářská sféra) jsou vypracovány 

na základě údajů kap. O.d.04 textové části odůvodnění. 

Rámcový obsah vyhodnocení vlivů návrhu Konceptu územního plánu Lysá nad Labem na 

životní prostředí odpovídá příloze k zákonu c. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon). Vyhodnocení vlivu na evropsky významnou lokalitu (EVL) 

ani ptačí oblast (PO) nebylo požadováno. 

 

Vzhledem k tomu, že v  koordinovaném stanovisku krajského úřadu k veřejnému projednání 

návrhu územního plánu (viz. předchozí kapitola) neměl žádné připomínky orgán ochrany 

přírody, orgán posuzování vlivů na životní prostředí ani odbor dopravy . Odbor kultury a 

památkové péče není příslušný k uplatnění stanoviska k návrhu ÚP, ale uplatnil následující 

stanovisko: 
Ad. textová část Výrok 

f.04 Regulativy ploch s rozdílným způsobem využití 

úpravy jsou možné pouze na základě souhlasného stanoviska orgánu památkové péče. Uvádění 

zákonné podmínky na území MPZ pokládáme za nadbytečné. – toto bylo již uplatněno při konceptu  
Ad. textová část Odůvodnění 

O.e.01.2 Urbanistická koncepce - kompoziční vztahy 

Doplňujeme – dominanta širokého okolí je také areál kostela sv. Jana Křtitele, který spolu se zámkem 

a zámeckým parkem Lysá nad Labem je specifickým kompozičním prvkem, jak je rovněž uvedeno ve 

Výrokové části, bodě c. Urbanistická koncepce.  – Doplnění  je do návrhu ÚP zapracováno.  
 

Krajský úřad Středočeského kraje dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona vydal své  stanovisko (viz. 

předchozí kapitola) a v návrhu ÚP je zapracováno. 
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VIII. POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  
 

 

Pro správní území Lysé nad Labem je k dispozici tato územně plánovací 

dokumentace: 

  Územní plán sídelního útvaru Lysá nad Labem, schválený usnesením obecního 

zastupitelstva Lysá nad Labem dne 29.06.1998, závazná část byla vyhlášena Obecně 

závaznou vyhláškou č. 7/1998, s účinností od 07.07.1998; zpracovatelem byl ateliér 

U-24 

 Změna č. 1 územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem, schválená usnesením 

obecního zastupitelstva Lysá nad Labem dne 17.07.2002, závazná část byla vyhlášena 

Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2002, s účinností od 02.08.2002; zpracovatelem byl 

ateliér U-24 

 Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem, schválená usnesením 

obecního zastupitelstva Lysá nad Labem dne 26.03.2003, závazná část byla vyhlášena 

Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2003, s účinností od 26.04. 003; zpracovatelem byl 

Ing. arch. Pavel Koubek z ateliéru U-24 

 Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem, schválená usnesením 

obecního zastupitelstva Lysá nad Labem dne 15.10.2003, závazná část byla vyhlášena 

Obecně závaznou vyhláškou č. 10/2003, s účinností od 03.11.2003; zpracovatelem byl 

Ing. arch. Pavel Koubek z ateliéru U-24 

 Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem, schválená usnesením 

obecního zastupitelstva Lysá nad Labem dne 23.06.2004, závazná část byla vyhlášena 

Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2004, s účinností od 12.07.2004; zpracovatelem byl 

Ing. arch. Pavel Koubek z ateliéru U-24 

 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem, schválená usnesením 

obecního zastupitelstva Lysá nad Labem dne 30.03.2005, závazná část byla vyhlášena 

Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2005, s účinností od 02.05.2005; zpracovatelem byl 

Ing. arch. Pavel Koubek z ateliéru UK-24 

 Regulační plán Lysá nad Labem – Vysoká Mez, schválený usnesením obecního 

zastupitelstva Lysá nad Labem dne 13.12.2006, závazná část byla vyhlášena Obecně 

závaznou vyhláškou č. 4/2006, s účinností od 30. 12. 2006; zpracovatelem byl Ing. 

arch. Vladimír Kapička 

 Regulační plán Lysá nad Labem – Hrabanov, vydaný zastupitelstvem města Lysá nad 

Labem dne 15.10.2008, účinnosti nabyl dne 06.11.2008; zpracovatelem byl Ing. arch. 

Pavel Koubek z ateliéru UK-24. 
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 Změna č. 6 územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem, vydaná usnesením 

zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 13.10.2010 pod č.j. 6/V.1/10, nabyla 

účinností 29.10.2010; zpracovatelem byl Ing. arch. Pavel Koubek z ateliéru UK-24 

 Změna č. 7 územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem, vydaná usnesením 

zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 13.10.2010 pod č.j. 6/V.2/10, nabyla 

účinnosti 29.10.2010; zpracovatelem byl Ing. arch. Pavel Koubek z ateliéru UK-24 

 
 

V souladu s § 5 a § 188 odst. 1) stavebního zákona vznikla potřeba nového územního 

plánu. Dosud platný územní plán sídelního útvaru je zpracovaný manuálně a navzdory 

schváleným změnám je zastaralý. Navíc neodpovídá § 43 stavebního zákona (není zpracován 

pro celé katastrální území obce) a jeho vyhláškám, především druhé části Vyhl. č. 501/2006 

Sb. „Požadavky na vymezování ploch“. 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem proto v souladu s ustanovením § 44 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) rozhodlo usnesením 

č. II/16 ze 4. jednání ZM dne 24.06.2009 o pořízení nového územního plánu z vlastního 

podnětu a určilo Mgr. Jiřího Havelku jako pověřeného zastupitele spolupracujícího s 

pořizovatelem. 

Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce Lysá nad Labem, tedy pro 

katastrální území Lysá nad Labem a katastrální území Litol. 

Nový územní plán vychází z územně analytických podkladů, z doplňujících průzkumů a 

rozborů, ze zadání, ale také z platného územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem 

včetně jeho změn a z platných regulačních plánů. 

 

 Dne 17.02.2010  schválilo zastupitelstvo města zadání územního plánu.  

 Výběrové řízení na zpracování územního plánu vyhrál Ing. arch. Pavel Koubek, 

urbanistická kancelář UK-24. 

 Dne 12.07.2011 bylo oznámeno veřejné projednání konceptu územního plánu, které 

proběhlo 31.08.2011.  

 Na základě, z něho vzešlých, připomínek a námitek byly vypracovány Pokyny pro 

zpracování návrhu územního plánu, které byly schváleny Zastupitelstvem města Lysá 

nad Labem dne 25.01.2012. 

 Společné jednání o návrhu územního plánu bylo oznámeno dne 10.07.2012 a proběhlo 

dne 08.08.2012.   

 Dne 10.12.2012 posoudil návrh územního plánu Krajský úřad Středočeského kraje 

 Dne 01.01.2013 vzešla v platnost  novela stavebního zákona, podle které bylo třeba 

návrh upravit a dále již i projednávat. Textová část byla tedy následně upravena 
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v souladu s přechodovými opatřeními vydanými MMR ČR k novele stavebního 

zákona ve znění zákona č. 350/2012 Sb. platné od 01.01.2013. 

 Veřejné projednání návrhu územního plánu se konalo 29.04.2013. 

 Pořizovatel zpracoval podané námitky a připomínky a ZM je ve dnech 02.10.2013 a 

16.10.2013 projednalo.  

 Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek zaslal pořizovatel podle §53, 

odst.1 SZ dne 22.10.2013 dotčeným orgánům a krajskému úřadu a vyzval je, aby ve 

lhůtě 30 dnů k nim uplatnily svá stanoviska. 

 Na základě výsledků těchto jednání Ing. arch. Koubek upravil návrh. Provedená 

úprava návrhu územního plánu nevyžaduje nové projednání, protože spočívala v 

úpravě návrhu územního plánu za účelem vyhovění námitkám nebo připomínkám. 

Dále bylo odůvodnění doplněno o náležitosti uvedené v ustanovení § 53 odst. 4 a odst. 

5 stavebního zákona a o náležitosti uvedené v ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu.  
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IX. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH  
 

Číslo Podavatel/námitka/odůvodnění 

1. Jan Palyza, Kpt. Jaroše 1154/8, 289, Kpt. Jaroše 1154/8, 2892 Lysá nL, č.j.: 

SÚ/17624/13/St 

Námitka: p.č. 2078/4, k.ú. Lysá nL - využití plochy VE.s změnit na OS, a to z důvodu 

rozšiřující se činnosti přilehlého dostihového závodiště 

Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje 
Odůvodnění: FVE není na území města žádoucí, dostihové závodiště je značně využívané a jeho 

rozšíření by bylo na místě. Vznikla by tím ucelená lokalita určená pro dostihový sport a nebyla 

by mezi vklíněná žádná jiná funkční plocha. 

2. Aleš Hanousek, Kpt. Jaroše 1390, 289 22 Lysá nL, č.j.:SÚ/23725/13/St 

Námitka: p.č. 2104/1, 2104/2, k.ú. Lysá nL – Změna plochy z ZO na RI 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Pozemek je v OP drah, dále je potřeba ochrannou zelení odhlučnit zástavbu 

v ploše SM1 (P72). 

3.  SŽDC, st. organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, č.j. :SÚ/23664/13/St 

Námitka:  

a/Připravovaná stavba Optimalizace trati Lysá nL – Praha-Vysočany je v ZÚR uvedena jako 

VPS – ÚP tedy nemůže rozsah VPS oproti ZÚR redukovat 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění:  ZÚR mohou vymezit plochu nebo koridor a stanovit jejich využití, jehož potřebu 

a nároky je nutno prověřit. Úkolem ÚP je koridor trati upravit tak, aby nezasahoval do 

zastavěného území…. SŽDC poslala výkresy optimalizace trati. Budou předány zpracovateli, 

který zapracuje stavbu podle výkresů.. 
 

b/ve 2. Odst. Kapitoly d.02.2 nesouhlasíme s částí věty „která však nepřesáhnou hranice 

stávajících drážních pozemků“ a požadujeme ji vypustit. Tato formulace je i v rozporu 

s grafickou částí návrhu ÚP, kde je trať ve zhlaví žst. Lysá nL zakreslena v poloze severně od 

trati do nedrážních pozemků 

Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Plocha koridoru trati, která je vymezena ZÚR, přesahuje hranice stávajících 

drážních pozemků, proto je nutné tuto větu z textu vypustit. 
 

c/v kapitole g.01 a h.01 u položky D102 požadujeme upravit název stavby na „Optimalizace 

trati Lysá nL –Praha-Vysočany včetně úpravy zaústění do západního zhlaví žst. Lysá nL“ 

Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Název stavby je podle SŽDC nepřesný. Je nutné ho podle námitky upravit. 
 

d/v kapitole h.01 u položky D102 požadujeme doplnit seznam pozemků o p.č. 1344/1, 1344/2, 

1344/4, 2126/22, 672, 678/1, 680/1, 694/7, 1344/3, 1425/1, 1445/6, 1446/1, 1446/2, 3483/2, 

3518/2,3520/1, 3528/3, 809, 810/1, 610/84, 610/92, 3647, 3648 v k.ú. Lysá nL. Důvodem je 

nezbytný zásah do uvedených pozemků při optimalizaci tratě. Vzhledem k nedostatečné šířce 

současného drážního pozemku pro umístění dráhy. 

Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Seznam pozemků je v textové části neúplný, proto je nutné ho doplnit o pozemky 

dané námitkou 
 

e) V souvislosti s přípravou stavby „Optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín“ žádáme o 

doplnění této veřejně prospěšné stavby o pozemky p. č. 2126/1, 2126/2, 2126/3, 2126/23, 1576, 

3367/1 v k.ú. Lysá nad Labem.  
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Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Pokud se stavba rozšiřuje o výše uvedené pozemky, je nutné je doplnit do 

seznamu pozemků, které mají být zastavěny veřejně prospěšnou stavbou 

4. Jiří Robenek, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/24771/13/St 

Námitka:  

a/st.p.č.571, k.ú. Lysá nL – žádost o změnu návrhu ÚP, který řeší v místě pozemku dopravní 

napojení obchvatu na stávající komunikaci II/331 a tím zcela likviduje využití stávající LPG  

Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje 
Odůvodnění: Koridor navržené komunikace a plocha pro křižovatku zasahují do ½ pozemku 

vlastníka, jejím posunutím jižním směrem o pouhých pár metrů by vlastníkovi stanice umožnilo 

jeho plnohodnotné využití. Vzhledem k tomu, že koridor vede nezastavěným i nezastavitelným 

územím, lze jej jižně posunout. Stále budeme v souladu se ZÚR. Zpracovatel posoudí možnosti 

z dopravního hlediska. 
 

b/změna využití tohoto pozemku ze zóny NZ na DS – doprava silniční 

Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje 
Odůvodnění: V současné době je pozemek zahrnut do NZ – nezastavitelného území. Není tak 

možný jakýkoliv rozvoj stanice PHM. Proto by bylo vhodné pozemek zahrnout do plochy 

funkčního využití DS – veřejná infrastruktura – plochy dopravní infrastruktury – doprava 

silniční. 

5. Ing. Jaroslav Hanke a Jana Hankeová, Čechova 1537/97, 289 22 Lysá nL, č.j.: 

SÚ/24664/13/St 

Námitka: p.č. 816/11, k.ú. Lysá nL – nesouhlasíme s návrhem využití pozemku jako veřejná 

zeleň – park, navrhujeme aby využití pozemku p.č. 816/11 bylo ponecháno (Suz), tj. pro rozvoj 

drobné výroby a řemesel 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: V současné době má město navrženo rozvojové plochy, které nejsou zastavěné, ale 

v horizontu několika let (desítek let) se bude rozvíjet dál a jediný možný rozvoj je směrem 

jižním od Kovony - býv. „Nová Litol“. Proto je důležité myslet do budoucna a vymezit veřejné 

prostranství, plochu pro rekreaci a oddělit tak průmyslovou plochu od bydlení, a to i k již 

stojícím viladomům – zóna SM. 

6. Kovona, a.s., 289 22 Lysá nL 782/2, IČO:14801884, č.j.: SÚ/250/97/13/St 

Námitka: p.č. 816/10, 816/12, 816/13, k.ú. Lysá nL - nesouhlasíme s návrhem využití pozemku 

jako veřejná zeleň – park, navrhujeme, aby využití pozemků bylo ponecháno (Suz), tj. pro 

rozvoj drobné výroby a řemesel 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: V současné době má město navrženo rozvojové plochy, které nejsou zastavěné, ale 

v horizontu několika let (desítek let) se bude rozvíjet dál a jediný možný rozvoj je směrem 

jižním od Kovony - býv. „Nová Litol“. Proto je důležité myslet do budoucna a vymezit veřejné 

prostranství, plochu pro rekreaci a oddělit tak průmyslovou plochu od bydlení, a to i k již 

stojícím viladomům – zóna SM. 

7. Jiřina Hendrychová, Bezručova 2892, 276 01 Mělník, Ing. František Ohem, Třešňovka 

333, 277 21 Liběchov, č.j.: SÚ/25078/13/St, SÚ/25074/13/St 

Námitka:  

a/část p.č. 633/31, k.ú. Lysá nL – využití části pozemku změnit z parkoviště na SM – výstavba 

malometrážních bytů, event. dvoupodlažních domů s nájemními byty 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Pozemek se nachází v těsné blízkosti dráhy, v jejím OP, výstavba malometrážních 

bytů ani dvoupodlažních bytů tak není vhodná. Navržené parkoviště bude využitelné pro 

návštěvníky výstav a pro obyvatele, kteří využívají ČD. Plocha parkoviště již byla navržena 
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v dosud platném územním plánu sídelního útvaru, do návrhu ÚP byla převzata. Vlastníci 

pozemku si jej kupovali v době platnosti ÚPnSÚ a znali jeho využití. 
 

b/část pozemku p.č. 633/31 by byla využita pro rozvoj drobného podnikání a cest. ruchu, např. 

cykloturistiky a pro objekty k tomu navazující zázemí (nerušící služby, bydlení správce, 

turistické ubytování, cykloservis, místa pro parkování místních obyvatel …) 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: V podstatě se jedná o jednu námitku, která je odůvodněna v bodě a/ 

8. Hana Luňáčková, Poděbradova 908, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/26504/13/St 

Námitka: p.č. 514/6, 514/7, 511/1, st. p. č. 1315 a 1905 – navrhuji posunout P17b východním 

směrem, pozemky 511/1, 514/6, 514/7 – využití BV 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá, navrhuje se řešení: pozemky, na nichž stojí RD, zařadit do 

BI (p.č. 514/6,7) 

Odůvodnění: Na pozemcích p.č.514/7 a 514/6 stojí RD, proto je nutné pozemky zařadit do zóny 

BI. Další pozemky v řadě jsou využívány jako zahrady – zařadit do zóny ZS.1 – sídelní zeleň 

individuální – nezastavitelné zahrady. 

9. Jiří Luňáček, Na Mlíčníku 1619, Lysá nL, č.j.: SÚ/26520/13/St 

Námitka: p.č. 511/28, k.ú. Lysá nL - navrhuji posunout P17b východním směrem, pozemek – 

využití BV 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá, navrhuje se řešení: Pozemek – zařadit do zóny ZS.1 – 

sídelní zeleň individuální 

Odůvodnění: Pozemky v řadě jsou využívány jako zahrady – zařadit do zóny ZS.1 – sídelní 

zeleň individuální – nezastavitelné zahrady. 

10. Michal Melichar, Na Výsluní 1794, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/26937/13/St 

Námitka: p.č.511/28, k.ú. Lysá nL – nesouhlasím s navržením využití pozemku jako P17 pro 

účely průmyslové zóny. Požaduji posunutí přestavbové plochy do větší vzdálenosti od zástavby 

a zachování zeleně v současné podobě okrasné a užitkové zahrady. 

Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje 
Odůvodnění: Pozemky v řadě jsou využívány jako zahrady – zařadit do zóny ZS.1 – sídelní 

zeleň individuální – nezastavitelné zahrady. 

11. Jan a Václav Máchovi, Zahradní 226, 289 23 Milovice, č.j.: SÚ/26938/13/St 

Námitka: p.č.511/28 a 511/1, k.ú. Lysá nL – nesouhlasím s navržením využití pozemku jako 

P17 pro účely průmyslové zóny. Požaduji posunutí přestavbové plochy do větší vzdálenosti od 

zástavby a zachování zeleně v současné podobě okrasné a užitkové zahrady. 

Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje 
Odůvodnění: Pozemky v řadě jsou využívány jako zahrady – zařadit do zóny ZS.1 – sídelní 

zeleň individuální – nezastavitelné zahrady. 

12. RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D., Švermova 800/5, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/26264/13/St 

Námitka: p.č. 678/1, k.ú. Lysá nL – žádost o přeřazení pozemku ze zóny ZO do RZ 

Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje 
Odůvodnění: Pozemek navazuje na pozemky zařazené do RZ a je vlastníky využíván jako 

zahrada pro rekreaci. 

13. Ing. Petr Gregor, ul. 28. Října 982/11, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/26531/13/St 

Námitka: některé prvky převzaté ze ZÚR by mělo město rozporovat, chybí vytypování ploch 

v dostatečné míře pro další rozvoj potřebné a dlouhodobě chybějící občanské vybavenosti, které 

by současně měly na místě samém vybudovanou komplexní dopravní infrastrukturu a IS…. 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Toto není námitka k návrhu ÚP, ale požadavek na ZM, které samo si odhlasovalo 

vypuštění rozvojové lokality „Nová Litol“. Plochy pro rozvoj byly v konceptu vytypovány… 
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14. Václav Kuchař, Sídliště 1427, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/26912/13/St 

Námitka: PK 841/1, 841/2, k.ú. Litol – změnit využití pozemků z NS.luvz na BI 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Vypuštěním „Nové Litole“ zůstávají pozemky v zóně NS.luvz. Do budoucna je 

třeba řešit celou lokalitu komplexně, a to nejen z hlediska dopravní a technické infrastruktury, 

ale i z důvodu funkčního využití. Z urbanistického hlediska nelze postupně jen „přilepovat “ 

další plochy na výstavbu rodinných či bytových domů. Je třeba, aby celá lokalita obsahovala 

nejen plochy k bydlení, ale i občanskou vybavenost, plochy pro sport, školy…  

15. Bc.Jan Vlček, Husovo nám. 1032, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/26913/13/St 

Námitka: PK 841/1, 841/2, k.ú. Litol – změnit využití pozemků z NS.luvz na BI 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Vypuštěním „Nové Litole“ zůstávají pozemky v zóně NS.luvz. Do budoucna je 

třeba řešit celou lokalitu komplexně, a to nejen z hlediska dopravní a technické infrastruktury, 

ale i z důvodu funkčního využití. Z urbanistického hlediska nelze postupně jen „přilepovat “ 

další plochy na výstavbu rodinných či bytových domů. Je třeba, aby celá lokalita obsahovala 

nejen plochy k bydlení, ale i občanskou vybavenost, plochy pro sport, školy… 

16. Eva Hanousková, Brigádnická 1593, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/26914/13/St 

Námitka: PK 841/1, 841/2, k.ú. Litol – změnit využití pozemků z NS.luvz na BI 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Vypuštěním „Nové Litole“ zůstávají pozemky v zóně NS.luvz. Do budoucna je 

třeba řešit celou lokalitu komplexně, a to nejen z hlediska dopravní a technické infrastruktury, 

ale i z důvodu funkčního využití. Z urbanistického hlediska nelze postupně jen „přilepovat “ 

další plochy na výstavbu rodinných či bytových domů. Je třeba, aby celá lokalita obsahovala 

nejen plochy k bydlení, ale i občanskou vybavenost, plochy pro sport, školy… 

17. Jana Jarešová, Raisova 315, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/26915/13/St 

Námitka: PK 841/1, 841/2, k.ú. Litol – změnit využití pozemků z NS.luvz na BI 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Vypuštěním „Nové Litole“ zůstávají pozemky v zóně NS.luvz. Do budoucna je 

třeba řešit celou lokalitu komplexně, a to nejen z hlediska dopravní a technické infrastruktury, 

ale i z důvodu funkčního využití. Z urbanistického hlediska nelze postupně jen „přilepovat “ 

další plochy na výstavbu rodinných či bytových domů. Je třeba, aby celá lokalita obsahovala 

nejen plochy k bydlení, ale i občanskou vybavenost, plochy pro sport, školy… 

18. Zuzana Marková, Ke Hřišti 154E, 250 68 Husinec, Řež, č.j.. SÚ/27086/13/St 

Námitka: p.č. 823/15 3815, k.ú. Lysá nL – námitka proti PZ, majitelé chtějí stavět RD 

Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: V dosud platném územním plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem je pozemek 

zahrnut do zóny SMb – smíšená obytná (městská) zóna. Okolo stojí viladomy, proto je vhodné 

pozemek ponechat jako zastavitelný pro smíšenou zástavbu (SM). 

19. Karel Řehák, Blanka Řeháková, Masarykova 760, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/26918/13/St 

Námitka: plocha P32 – změnit využití z SC na BI 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Je vhodné a účelné ponechat možnost zarovnání Masarykovy ulice stejným typem 

zástavby. Lokalita je zcela nevhodná pro výstavbu rozvolněných rodinných domků.  Existuje 

Architektonická studie rekonstrukce Masarykovy ulice od Ateliéru 6, projekční kanceláře, kde 

je stanovená doporučená zástavba, včetně podlažnosti. 

20. Hana Velechovská, Žerčice 122, 294 46, Ing. Jiří Marek, Masarykova 581, 289 22 Lysá nL, 

č.j.: SÚ/26611/13/St 

Námitka: p.č. 2587, k.ú. Lysá nL – požadujeme, aby celý pozemek byl určen pro BI – bydlení 

individuální 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
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Odůvodnění: Při projednávání konceptu bylo rozhodnuto, že námitka se přijímá s podmínkou, 

že vlastníci pozemků si zažádají o změnu RP (regulačního plánu). Do dnešního dne však 

vlastníci pozemků o změnu RP nepožádali. Pořizovatel se musí řídit již vydanou dokumentací, 

kterou je RP Hrabanov. Jakmile bude zpracována jeho změna, bude změněn i ÚP. 

21. Predax finance s.r.o., Chotutická 503, 108 00 Praha 10, č.j.: SÚ/26662/13/St 

Námitka: 

a/budova č.p. 1395 (st.p.č.1538) – doplnit do „výroba specifická-výroba energie-vodní 

elektrárna“: trvalé bydlení zaměstnanecké s veškerým příslušenstvím nebo případně  BR  

Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje 
Odůvodnění: Vzhledem k současnému využití MVE je vhodné doplnit k přípustnému využití 

bydlení pro zaměstnance, bylo doplněno pouze využití MVE 

 

b/p.č. 3496, 3497/1, 3489,3491/1 – zaznamenány jako účelové komunikace 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: účelové komunikace ÚP neřeší (přílišná podrobnost) 

 

c/žádáme, aby biokoridor byl veden mimo areál MVE 

Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje 
Odůvodnění:  Regionální biocentrum 349 – Niva Labe u Semic a Ostré je dané nadřazenou 

dokumentací, vymezuje ho a vyhlašuje krajský úřad. ÚP zpřesňuje jeho tvar, RBC není funkční, 

pokud zasahuje do zástavby, je třeba jeho tvar upravit. 

22. Tomáš a Drahomíra Holubovi, Dukelská 199/7, 289 22Lysá nL, č.j.: SÚ/27236/16/St 

Námitka: nesouhlas s využitím areálu bývalého cukrovaru jako VL, návrh využití VD nebo 

VD.1 – znečištění ovzduší 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Výsledky analýz, provedených v rámci studie ukazují, že původ nadlimitního 

znečištění v oblasti ORP Lysá nL je třeba hledat mezi zdroji kategorie REZZO 3 a zaměřit se 

především na zdroje lokálního vytápění, spalující uhlí. Zanechat plochu pro výrobu z důvodu 

optimálního vyvážení ploch v území (plochy pro výrobu, obyvatelstvo a životní prostředí).  

Regulativy stanovené v územním plánu dostatečně omezují způsob konkrétního využití plochy, 

a to včetně procenta zastavěnosti.  Při dodržení těchto regulací nebude plocha negativně 

ovlivňovat okolí a umožní pozitivně ovlivnit zaměstnanost obyvatelstva. 

23. Petra Pospíšilová, Školní nám. 53/6, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27114/13/St 

Námitka: plocha P12- požaduji, aby tato plocha byla určena pro funkční využití PZ – veřejné 

prostranství s převahou ozelenění (případně ZO) 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Na stavbu DD již bylo vydáno územní rozhodnutí, které bylo na základě 

pravomocného rozsudku soudu zrušeno.  Plocha je i nadále územním plánem chráněna pro 

stavbu domova důchodců, neboť v současné době není ve městě stavba takového charakteru a 

pro zajištění služeb obyvatelstvu je nutné prostor pro její vybudování ponechat.  Pozemek je 

vlastnictvím města a jeho poloha je pro realizaci záměru více než vhodná, a to s ohledem na 

dostupnost ostatních služeb. 

24. Vít Pocházka, Komenského 588/4, Lysá nL,                                                                                                                                                              

RNDr. Pavla Procházková, Sametová 732/9, 460 06 Liberec VI-Rochlice,                                                                                                        

Veronika Hallmannová, Komenského 8/8, 289 22 Lysá nL,                                                                                                                                                    

Olga Bláhová, Klicperova 1252/17, 289 22 Lysá nL,  Č.j.: SÚ/27262/13/St 

Námitka:  

a/plocha P12- požadujeme, aby tato plocha byla určena pro funkční využití PZ – veřejné 

prostranství s převahou ozelenění (případně ZO) 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá  
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Odůvodnění:  Na stavbu DD již bylo vydáno územní rozhodnutí, které bylo na základě 

pravomocného rozsudku soudu zrušeno.  Plocha je i nadále územním plánem chráněna pro 

stavbu domova důchodců, neboť v současné době není ve městě stavba takového charakteru a 

pro zajištění služeb obyvatelstvu je nutné prostor pro její vybudování ponechat.  Pozemek je 

vlastnictví m města a jeho poloha je pro realizaci záměru více než vhodná, a to s ohledem na 

dostupnost ostatních služeb. 

b/nesplnění zadání ÚP – zachování stávajícího charakteru sídla a hladiny zástavby, chránit 

vnitroblokové prostory 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Splnění všech těchto požadavků je obsaženo v kapitole f. Plochy s rozdílným 

způsobem využití (regulativa). 

25. Alena a Jiří Zubovi, Husovo nám. 167, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27092/13/St 

Námitka: Husovo nám. – změnit z PV.1 na PV.1 a PZ (plocha zeleně) 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Funkční využití PV.1 je značně rozsáhlé a umožňuje širší možnosti začlenění 

ploch zeleně a prvků pro odpočinek a kulturní vyžití občanů. Plocha náměstí je v katastru 

nemovitostí vedena jako jedna parcela. Aby se náměstí mohlo oddělit na 2 nezávislé funkční 

plochy, muselo by se nechat zaměřit a rozdělit GP. Jinak by se nesmělo parkovat ani na 

přilehlých komunikacích. 

26.  Jiří Pavlíček, Husovo nám. 168/13, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27100/13/St 

Námitka: p.č. 3451/2, k.ú. Lysá nL – vypustit možnost centrálního parkoviště a doplnit o plochu 

zeleně (parčík se znakem) jako část PZ 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Funkční využití PV.1 je značně rozsáhlé a umožňuje širší možnosti začlenění 

ploch zeleně a prvků pro odpočinek a kulturní vyžití občanů. Plocha náměstí je v katastru 

nemovitostí vedena jako jedna parcela. Aby se náměstí mohlo oddělit na 2 nezávislé funkční 

plochy, muselo by se nechat zaměřit a rozdělit GP. Jinak by se nesmělo parkovat ani na 

přilehlých komunikacích. 

27. JUDr. Zdeněk Tlamicha, Husovo nám. 166, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27062/13/St 

Námitka: Husovo náměstí - nesouhlasím s možností celoplošného parkoviště, zachovat zeleň – 

parčík 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Funkční využití PV.1 je značně rozsáhlé a umožňuje širší možnosti začlenění 

ploch zeleně a prvků pro odpočinek a kulturní vyžití občanů. Plocha náměstí je v katastru 

nemovitostí vedena jako jedna parcela. Aby se náměstí mohlo oddělit na 2 nezávislé funkční 

plochy, muselo by se nechat zaměřit a rozdělit GP. Jinak by se nesmělo parkovat ani na 

přilehlých komunikacích. 

 

28. Mgr. Vlasta Karásková, Husovo nám. 174/16, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27097/13/St 

Námitka: Husovo nám. – Vypustit i z textové části ÚP zmínku na str. 26 o podzemním 

parkování 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Funkční využití PV.1 je značně rozsáhlé a umožňuje širší možnosti začlenění 

ploch zeleně a prvků pro odpočinek a kulturní vyžití občanů. Plocha náměstí je v katastru 

nemovitostí vedena jako jedna parcela. Aby se náměstí mohlo oddělit na 2 nezávislé funkční 

plochy, muselo by se nechat zaměřit a rozdělit GP. Jinak by se nesmělo parkovat ani na 

přilehlých komunikacích. 

29. Mgr. Vlasta Karásková, Husovo nám. 174/16, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27111/13/St 

Námitka: Husovo nám., p.č.3451/2, k.ú. Lysá nL – rozdělit plochu PV.1 na PV a PZ 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
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Odůvodnění: Funkční využití PV.1 je značně rozsáhlé a umožňuje širší možnosti začlenění 

ploch zeleně a prvků pro odpočinek a kulturní vyžití občanů. Plocha náměstí je v katastru 

nemovitostí vedena jako jedna parcela. Aby se náměstí mohlo oddělit na 2 nezávislé funkční 

plochy, muselo by se nechat zaměřit a rozdělit GP. Jinak by se nesmělo parkovat ani na 

přilehlých komunikacích. 

30. Vlasta Merunková, Husovo nám. 174/16, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27103/13/St 

Námitka: Husovo nám., p.č.3451/2, k.ú. Lysá nL – rozdělit plochu PV.1 na PV a PZ 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Funkční využití PV.1 je značně rozsáhlé a umožňuje širší možnosti začlenění 

ploch zeleně a prvků pro odpočinek a kulturní vyžití občanů. Plocha náměstí je v katastru 

nemovitostí vedena jako jedna parcela. Aby se náměstí mohlo oddělit na 2 nezávislé funkční 

plochy, muselo by se nechat zaměřit a rozdělit GP. Jinak by se nesmělo parkovat ani na 

přilehlých komunikacích. 

31. Marie Partlová, Husovo nám. 169/14, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27101/13/St 

Námitka: Námitka: Husovo nám., p.č.3451/2, k.ú. Lysá nL – rozdělit plochu PV.1 na PV a PZ 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Funkční využití PV.1 je značně rozsáhlé a umožňuje širší možnosti začlenění 

ploch zeleně a prvků pro odpočinek a kulturní vyžití občanů. Plocha náměstí je v katastru 

nemovitostí vedena jako jedna parcela. Aby se náměstí mohlo oddělit na 2 nezávislé funkční 

plochy, muselo by se nechat zaměřit a rozdělit GP. Jinak by se nesmělo parkovat ani na 

přilehlých komunikacích. 

32. Marcela Hromjáková, Husovo nám. 175/17, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/26917/13/St 

Námitka: p.č. 3451/2, k.ú. Lysá nL – nesouhlasím se začleněním do PV1 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Funkční využití PV.1 je značně rozsáhlé a umožňuje širší možnosti začlenění 

ploch zeleně a prvků pro odpočinek a kulturní vyžití občanů. Plocha náměstí je v katastru 

nemovitostí vedena jako jedna parcela. Aby se náměstí mohlo oddělit na 2 nezávislé funkční 

plochy, muselo by se nechat zaměřit a rozdělit GP. Jinak by se nesmělo parkovat ani na 

přilehlých komunikacích. 

33. Lysin – lyská iniciativa, IČO 61631744, 289 22 Lysá nL, č.j.. SÚ/27060/13/St  

Námitka: 

a/ plocha P12- požaduji, aby tato plocha byla určena pro funkční využití PZ – veřejné 

prostranství s převahou ozelenění (případně ZO) 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Na stavbu DD již bylo vydáno územní rozhodnutí, které bylo na základě 

pravomocného rozsudku soudu zrušeno.  Plocha je i nadále územním plánem chráněna pro 

stavbu domova důchodců, neboť v současné době není ve městě stavba takového charakteru a 

pro zajištění služeb obyvatelstvu je nutné prostor pro její vybudování ponechat.  Pozemek je 

vlastnictví m města a jeho poloha je pro realizaci záměru více než vhodná, a to s ohledem na 

dostupnost ostatních služeb. 
 

b/ plocha č. 20  - požaduji, aby tato plocha byla určena pro funkční využití NZ – plochy 

zemědělské produkce 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Plocha č. 20 byla vymezena změnou ÚPnSÚ a tudíž byla převzata i do návrhu 

nového ÚP. Vzhledem k této skutečnosti nedochází k záboru nových ploch. S jejím využitím, 

z důvodu obsluhy, se počítá až po vybudování obchvatu města a zastavění navržené průmyslové 

zóny přiléhající k obchvatu blíže k městu. 

Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a 

komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
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obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem 

sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Město se tak nemůže zbavovat 

rozvojových ploch, určených pro průmysl, které jsou navíc ještě na okraji města a přiléhají 

k budoucímu obchvatu. 
 

c/ nesplnění zadání ÚP – zachování stávajícího charakteru sídla a hladiny zástavby, chránit 

vnitroblokové prostory 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Splnění všech těchto požadavků je obsaženo v kapitole f. Plochy s rozdílným 

způsobem využití (regulativa). 
 

d/ nesrozumitelnost ÚP, zejména ve stěžejní grafické části hlavního výkresu – nezřetelné 

rozlišení fialových ploch, neoznačení písemným kódem 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Návrh ÚP je zpracován podle krajské metodiky MINIS (Minimální standard pro 

digitální zpracování ÚP v GIS), která zaručuje jednotné zpracování ÚP ve Středočeském kraji. 

Každá plocha je označena písemným kódem a je ohraničena tmavěmodrou linií. Plochy P12 a 

P14 jsou součástí funkční zóny SC a jsou ohraničeny fialkovou linií jako plochy přestavby. 

34. Hana Marcaníková,  9.května 1484/17, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27067/13/St 

Námitka: 

a/ plocha P12- požaduji, aby tato plocha byla určena pro funkční využití PZ – veřejné 

prostranství s převahou ozelenění (případně ZO) 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Na stavbu DD již bylo vydáno územní rozhodnutí, které bylo na základě 

pravomocného rozsudku soudu zrušeno.  Plocha je i nadále územním plánem chráněna pro 

stavbu domova důchodců, neboť v současné době není ve městě stavba takového charakteru a 

pro zajištění služeb obyvatelstvu je nutné prostor pro její vybudování ponechat.  Pozemek je 

vlastnictví m města a jeho poloha je pro realizaci záměru více než vhodná, a to s ohledem na 

dostupnost ostatních služeb. 
 

b/ plocha č. 20  - požaduji, aby tato plocha byla určena pro funkční využití NZ – plochy 

zemědělské produkce 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění:  Plocha č. 20 byla vymezena změnou ÚPnSÚ a tudíž byla převzata i do návrhu 

nového ÚP. Vzhledem k této skutečnosti nedochází k záboru nových ploch. S jejím využitím, 

z důvodu obsluhy, se počítá až po vybudování obchvatu města a zastavění navržené průmyslové 

zóny přiléhající k obchvatu blíže k městu. 

Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a 

komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 

obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem 

sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Město se tak nemůže zbavovat 

rozvojových ploch, určených pro průmysl, které jsou navíc ještě na okraji města a přiléhají 

k budoucímu obchvatu. 
 

c/ nesplnění zadání ÚP – zachování stávajícího charakteru sídla a hladiny zástavby, chránit 

vnitroblokové prostory  

Rozhodnutí: Námitka se zamítá  
Odůvodnění:  Splnění všech těchto požadavků je obsaženo v kapitole f. Plochy s rozdílným 

způsobem využití (regulativa). 
 

d/ nesrozumitelnost ÚP, zejména ve stěžejní grafické části hlavního výkresu – nezřetelné 

rozlišení fialových ploch, neoznačení písemným kódem 
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Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Návrh ÚP je zpracován podle krajské metodiky MINIS (Minimální standard pro 

digitální zpracování ÚP v GIS), která zaručuje jednotné zpracování ÚP ve Středočeském kraji. 

Každá plocha je označena písemným kódem a je ohraničena tmavěmodrou linií. Plochy P12 a 

P14 jsou součástí funkční zóny SC a jsou ohraničeny fialkovou linií jako plochy přestavby 
 

e/ 101 (DS) – souběžné vedení obslužné komunikace – stačí pouze odbočovací pruh, spalovna 

není v provozu 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Z dopravního hlediska není možný odbočovací pruh, na komunikaci II. třídy nelze 

mít křižovatky tak blízko sebe. Na obchvat již je pravomocné územní rozhodnutí s tímto 

odbočovacím pruhem. 

35. Ing. Stanislav Svoboda, Sídliště 1461/44, 289 22 Lysá nL, č.j.. SÚ/26892/13/St 

Námitka: 

a/ plocha č. 20  - požaduji, aby tato plocha byla určena pro funkční využití NZ – plochy 

zemědělské produkce 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Plocha č. 20 byla vymezena změnou ÚPnSÚ a tudíž byla převzata i do návrhu 

nového ÚP. Vzhledem k této skutečnosti nedochází k záboru nových ploch. S jejím využitím, 

z důvodu obsluhy, se počítá až po vybudování obchvatu města a zastavění navržené průmyslové 

zóny přiléhající k obchvatu blíže k městu. 

Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a 

komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 

obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem 

sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Město se tak nemůže zbavovat 

rozvojových ploch, určených pro průmysl, které jsou navíc ještě na okraji města a přiléhají 

k budoucímu obchvatu. 
 

b/p.č. 1262, k.ú. Lysá nL – Požaduji, aby namísto plochy NS.prtzv byla plocha označena 

NS.przv 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Plocha byla převzata z ÚPnSÚ. Je to jediná vymezená plocha pro těžbu na obou 

katastrálních územích města, proto je rozumné ji zachovat. 
 

c/ plocha mezi tratěmi - Požaduji, aby namísto plochy NS.ouz byla plocha označena NS.oz 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Veškeré plochy začínající NS s indexem, jsou plochy NEZASTAVITELNÉ. Jejich 

zastavitelnost by mohla nastat pouze změnou ÚP. Je jedno, zda plocha má index u nebo nemá, 

protože každá nezastavitelná plocha se může stát změnou ÚP plochou zastavitelnou. Proces 

projednávání změny ÚP probíhá podle stavebního zákona a vyjadřují se k ní jak dotčené orgány, 

tak veřejnost. 

36. Miloš Procházka, Na Zemské stezce 1728/35, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27065/13/St 

Námitka: 

a/ plocha č. 20  - požaduji, aby tato plocha byla určena pro funkční využití NZ – plochy 

zemědělské produkce 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Plocha č. 20 byla vymezena změnou ÚPnSÚ a tudíž byla převzata i do návrhu 

nového ÚP. Vzhledem k této skutečnosti nedochází k záboru nových ploch. S jejím využitím, 

z důvodu obsluhy, se počítá až po vybudování obchvatu města a zastavění navržené průmyslové 

zóny přiléhající k obchvatu blíže k městu. 

Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a 
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komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 

obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem 

sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Město se tak nemůže zbavovat 

rozvojových ploch, určených pro průmysl, které jsou navíc ještě na okraji města a přiléhají 

k budoucímu obchvatu. 

b/ pozemky NS.luvz a NS.uvz v k.ú. Litol – požaduji, aby tyto pozemky byly nezastavitelné a 

ne jako územní rezerva 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Veškeré plochy začínající NS s indexem, jsou plochy NEZASTAVITELNÉ. Jejich 

zastavitelnost by mohla nastat pouze změnou ÚP. Je jedno, zda plocha má index u nebo nemá, 

protože každá nezastavitelná plocha se může stát změnou ÚP plochou zastavitelnou. Proces 

projednávání změny ÚP probíhá podle stavebního zákona a vyjadřují se k ní jak dotčené orgány, 

tak veřejnost. 

c/ komunikace 152a  - vypustit z návrhu 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Projektant vycházel ze Zadání ÚP schváleného usnesením č. II/8 zastupitelstva 

města Lysá nad Labem dne 17.2.2010, které jako jeden z požadavků stanovilo „… navrhnout … 

propojení stávajícího obchvatu u Labe severozápadním směrem … na sever ke Kovoně, přes 

obě železniční tratě …“. Tato trasa jihozápadní obvodové komunikace byla součástí návrhu 

systému dopravní obsluhy území vyhodnoceného z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území – 

zejména pak z hlediska vlivu hluku a vibrací z dopravy na přilehlé obytné plochy.  Na základě 

vyhodnocení udržitelného rozvoje pak projektant rozhodl o zachování koridoru 152a pro trasu 

jihozápadní propojovací komunikace i v případě, kdy podle pokynů k dopracování návrhu 

územního plánu došlo k vypuštění rozvojových ploch tzv. „Nové Litole“. Zachování koridoru 

152a projektant odůvodňuje tím, že západně od města existují a dále se rozvíjejí nové aktivity – 

zejména dostihové závodiště, kynologický areál, ale i rozvojová plocha mezi tratěmi, 

agroturistický areál Karlov, chatová lokalita Řehačka, místní část Byšičky, …atd., špatně 

dostupný areál Kovony, nevhodně obsluhovaný areál ARS Altmann – které jsou v případě 

nulové varianty dostupné pouze průjezdem přes jádro a obytné plochy Lysé nad Labem nebo 

Litole a současně jsou a do budoucna budou stále častěji zdrojem nárazového nárůstu cílové 

dopravy. Etapová realizace navrhované trasy jihozápadní propojovací komunikace přitom může 

postupně odklonit tuto cílovou dopravu mimo obytné plochy. S ohledem na priority stanovené 

Politikou územního rozvoje ČR (16 - Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací 

dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a 

požadavků) a s ohledem na nezbytnost ochrany stávajících ploch bydlení projektant v rámci své 

odpovědnosti za komplexní zhodnocení problematiky trvá na zachování koridoru 152a pro 

etapovou realizaci jihozápadní propojovací komunikace, neboť její vypuštění by trvale omezilo 

vyhlídku na zlepšení kvality prostředí v obytných plochách 
 

d/ návrh na změnu funkčního využití pozemků p.č. 1075, 1126, 1026 v k.ú. Lysá nL – namísto 

NS.prtzv uvést NS.przv 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Plocha byla převzata z ÚPnSÚ. Je to jediná vymezená plocha pro těžbu na obou 

katastrálních územích města, proto je rozumné ji zachovat. 

37. Romana Hanousková, Kpt. Jaroše 1702, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/26976/13/St 

Námitka: požaduji vyjmutí plochy P33b (pozemky p.č. 221/12, 1702, 1701/1, 1701/2, 1701/3, 

221/11, 3292) ze zóny OV a požaduji zařadit do zóny SM. Variantou je též ponechání lokality 

ve stávajícím stavu, tedy v zóně BI. Plocha je určena jako VPS s předkupním právem a jako 

plocha pro asanaci – pokud nebude vyhověno, budu požadovat náhradní pozemky a budovy. 

Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje  
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Odůvodnění: V dosud platném územním plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem jsou pozemky 

zařazeny do funkční zóny BI. Na základě žádosti o změnu využití u konceptu na OV byly 

pozemky navrženy na přestavbu jako plocha P33b – příprava pozemků na školské zařízení. 

Plocha SM – smíšené využití území městského typu umožňuje v přípustném využití i zařízení 

péče o děti a školská zařízení. Funkce plochy SM má širší využití, ale lze plochu využít na 

event. rozšíření školky nebo stavbu 1.stupně ZŠ, jak je návrhem územního plánu uvažováno. 

38. M.S. Doubrava, IČO. 62994450, 289 22 Lysá nL, zastoupené p. Petrem Mudrochem a p. 

Jaroslavem Sajfrtem, č.j.: SÚ/27090/13/St 

Námitka:  

a/nesouhlas s výstavbou SZ obchvatu města   

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Obchvat D160 je uveden v nadřazené dokumentaci ZÚR Středočeského kraje. 

Pořizovatel má povinnost podle §53, odst. 4a, zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů uvést do souladu ÚP s ÚPD vydanou krajem.  

Zde je trasa uvedena jako veřejně prospěšné stavba v oblasti dopravy. 

V § 36, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů se uvádí, že ZÚR jsou 

závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování 

v území. 

Trasa koridoru byla vybrána jako nejvhodnější řešení zohledňující požadavky na minimalizaci 

délky trasy (ochrana nezastavěného území, ochrana zemědělského půdního fondu, hospodárné 

vynakládání veřejných prostředků) a požadavky na veřejné zdraví. Osa navržené komunikace je 

vymezena v dostatečné vzdálenosti jak od stávající i navrhované zástavby, aby nemohly být 

překračovány limity nařízení vlády, tak i od NPP Hrabanovská Černava. 

Dále Lysá nad Labem potřebuje s nárůstem dopravy odlehčit středu města, a to zejména od 

nákladní dopravy, která svou tonáží ničí povrch silnic a výfukové plyny kazí ovzduší. 
 

b/nesouhlas se zastavěním plochy 51a 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Plocha 51a uzavře zastavitelnost města, kterou dokončí pás zeleně přiléhající 

k navrženému SZ obchvatu (51b -ZO). Plocha je od tohoto obchvatu v dostatečné vzdálenosti. 

Plocha je v mírném svahu a z budoucích rodinných domů bude velmi hezký výhled do okolí. 

39. Milena Ledvinová, Dvorce 77, 289 22 Lysá nL, + 7 dalších podpisů, č.j.: SÚ/27013/13/St 

Námitka: p.č. 1981/45, 1981/56, 1968/2, 1968/3, 1973/16, k.ú. Lysá nL – plánovaný obchvat 

kolem Dvorců – obchvat lze vést skrz zemědělskou půdu p.č. 1973/22, ležící mezi dotčeným 

objektem p.č. 1973/16 a 1973/21 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Obchvat D160 je uveden v nadřazené dokumentaci ZÚR Středočeského kraje, kde 

je uvedena jako veřejně prospěšná stavba v oblasti dopravy. Pořizovatel má povinnost podle 

§53, odst. 4a, zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů uvést do souladu ÚP s ÚPD 

vydanou krajem. 

Dále Lysá nad Labem potřebuje s nárůstem dopravy odlehčit středu města, a to zejména od 

nákladní dopravy, která svou tonáží ničí povrch silnic a výfukové plyny kazí ovzduší. 

V ZÚR Středočeského kraje je také navržen obchvat Sojovic a nový most přes Jizeru. Po jeho 

vybudování lze předpokládat zvýšení dopravy tímto směrem, a to jak po stránce počtu vozidel, 

tak i jejich hmotnosti. Napřímením tvaru komunikace ve Dvorcích by se odlehčilo středu části 

obce nejen před, ale i po vybudování obchvatu Sojovic. 

40. Mgr. Martina Tužinská Synková, Mgr. Martin Tužinský, Dukelská 181, 289 22 Lysá nL, 

č.j.: SÚ/27116/13/St 

Námitka:  

a/procesní pochybení – chybné stanovisko KÚSK, účast stejné autorizované osoby na 
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zpracování návrhu ÚP a SEA 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění:  KÚSK je nadřízený orgán a naší povinností je ctít jeho stanovisko, navíc nebylo 

upřesněno, která část KOOS by měla být chybná. 
 

b/chybné věcné řešení návrhu ÚP – nesouhlas s dalšími komunikacemi – hluk a znečištění 

ovzduší, vybudovat více cyklostezek, další sport. Vyžití – plovárna u Labe, zimní kluziště…., 

více zeleně 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Výsledky analýz, provedených v rámci studie ukazují, že původ nadlimitního 

znečištění v oblasti ORP Lysá n.L. je třeba hledat mezi zdroji kategorie REZZO 3 a zaměřit se 

především na zdroje lokálního vytápění, spalující uhlí.  

Cyklostezky byly doplněny po zpracování Pokynů tak, aby propojovaly Lysou s okolními 

obcemi. 

Plovárnu u Labe nelze vybudovat, a to z důvodu aktivní záplavové zóny, kde by se nemohlo 

vybudovat její zázemí. 

S navrhovanou „Novou Litolí“ bylo tak vypuštěno i několik zelených ploch a dvě velké plochy 

pro případná sportoviště. 
 

c/NS.luvz a NS.uvz v bývalé Nové Litoli – uvést jako nezastavitelné plochy  

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Veškeré plochy začínající NS s indexem, jsou plochy NEZASTAVITELNÉ. Jejich 

zastavitelnost by mohla nastat pouze změnou ÚP. Je jedno, zda plocha má index u nebo nemá, 

protože každá nezastavitelná plocha se může stát změnou ÚP plochou zastavitelnou. Proces 

projednávání změny ÚP probíhá podle stavebního zákona a vyjadřují se k ní jak dotčené orgány, 

tak veřejnost. 
 

d/nesouhlasíme s vybudováním obvodové komunikace od ulice Jiráskovy podél bývalému 

zeměděl. areálu a přístaviště a s novou komunikací z ulice Mírové mezi areály bývalého 

cukrovaru a zeměděl. sklady ( 58b, 25b, 153 a 61b) 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Plochy byly součástí „Nové Litole“, do Pokynů byl zapracován požadavek 

z usnesení ZM na vypuštění ploch, kromě těchto. Byly ponechány jako propojení přes bývalý 

cukrovar na Mírovou ulici, dále sídelní zeleň a možná obsluha areálu ze západní strany 
 

e/nesouhlasíme s využitím areálu bývalého cukrovaru VL a VD.1 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Zanechat plochu pro výrobu z důvodu optimálního vyvážení ploch v území 

(plochy pro výrobu, obyvatelstvo a životní prostředí).  Regulativy stanovené v územním plánu 

dostatečně omezují způsob konkrétního využití plochy, a to včetně procenta zastavěnosti.  Při 

dodržení těchto regulací nebude plocha negativně ovlivňovat okolí a umožní pozitivně ovlivnit 

zaměstnanost obyvatelstva. 
 

f/požadujeme více zeleně, více větrolamů, výsadba stromů a keřů do volné krajiny 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Ploch zeleně je vymezen dostatek, některé tak není vhodné rušit (25b, 58b a 61b), 

u nové parcelace jsou vhodně nastavené koeficienty zeleně.  
 

g/požadujeme dopracování SEA – vyhodnocení SEA postrádá vyhodnocení vlivů na všechny 

složky ŽP včetně naturového posouzení a na veřejné zdraví 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: KÚSK  posouzení vlivů na Naturu nepožadoval, je to nadřízený orgán a naší 
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povinností je ctít jeho stanovisko.  

V kapitole A.11 Zavěry a doporučení ke koncepci stojí: Na základě všech hodnocení je možno 

konstatovat, že navrhovaná koncepce - územní plán Lysá nad Labem je z hlediska vlivu na 

životní prostředí a veřejné zdraví přijatelná za podmínek splnění navržených opatření 

uvedených v kapitole A. 7. 
 

h/nesrozumitelnost návrhu ÚP – zejména v grafické části hlavního výkresu 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Návrh ÚP je zpracován podle krajské metodiky MINIS (Minimální standard pro 

digitální zpracování ÚP v GIS), která zaručuje jednotné zpracování ÚP ve Středočeském kraji. 

Každá plocha je označena písemným kódem a je ohraničena tmavěmodrou linií. Plochy P12 a 

P14 jsou součástí funkční zóny SC a jsou ohraničeny fialkovou linií jako plochy přestavby. (viz. 

legenda). 
 

ch/nesouhlasíme a podáváme námitku proti vymezení nové komunikace152a/DS v Litoli 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Projektant vycházel ze Zadání ÚP schváleného usnesením č. II/8 zastupitelstva 

města Lysá nad Labem dne 17.2.2010, které jako jeden z požadavků stanovilo „… navrhnout … 

propojení stávajícího obchvatu u Labe severozápadním směrem … na sever ke Kovoně, přes 

obě železniční tratě …“. Tato trasa jihozápadní obvodové komunikace byla součástí návrhu 

systému dopravní obsluhy území vyhodnoceného z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území – 

zejména pak z hlediska vlivu hluku a vibrací z dopravy na přilehlé obytné plochy.  Na základě 

vyhodnocení udržitelného rozvoje pak projektant rozhodl o zachování koridoru 152a pro trasu 

jihozápadní propojovací komunikace i v případě, kdy podle pokynů k dopracování návrhu 

územního plánu došlo k vypuštění rozvojových ploch tzv. „Nové Litole“. Zachování koridoru 

152a projektant odůvodňuje tím, že západně od města existují a dále se rozvíjejí nové aktivity – 

zejména dostihové závodiště, kynologický areál, ale i rozvojová plocha mezi tratěmi, 

agroturistický areál Karlov, chatová lokalita Řehačka, místní část Byšičky, …atd., špatně 

dostupný areál Kovony, nevhodně obsluhovaný areál ARS Altmann – které jsou v případě 

nulové varianty dostupné pouze průjezdem přes jádro a obytné plochy Lysé nad Labem nebo 

Litole a současně jsou a do budoucna budou stále častěji zdrojem nárazového nárůstu cílové 

dopravy. Etapová realizace navrhované trasy jihozápadní propojovací komunikace přitom může 

postupně odklonit tuto cílovou dopravu mimo obytné plochy. S ohledem na priority stanovené 

Politikou územního rozvoje ČR (16 - Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací 

dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a 

požadavků) a s ohledem na nezbytnost ochrany stávajících ploch bydlení projektant v rámci své 

odpovědnosti za komplexní zhodnocení problematiky trvá na zachování koridoru 152a pro 

etapovou realizaci jihozápadní propojovací komunikace, neboť její vypuštění by trvale omezilo 

vyhlídku na zlepšení kvality prostředí v obytných plochách 

41. Božena Bacílková, Dvorce 38, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/26983/13/St – věcně shodná 

připomínka 

Námitka: Nesouhlas s přeložením komunikace II.třídy č. 331 v úseku Vinička – Dvorce 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Obchvat D160 je uveden v nadřazené dokumentaci ZÚR Středočeského kraje. 

Pořizovatel má povinnost podle §53, odst. 4a, zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů uvést do souladu ÚP s ÚPD vydanou krajem. 

V § 36, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů se uvádí, že ZÚR jsou 

závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování 

v území. 

Trasa koridoru byla vybrána jako nejvhodnější řešení zohledňující požadavky na minimalizaci 

délky trasy (ochrana nezastavěného území, ochrana zemědělského půdního fondu, hospodárné 



ÚP LYSÁ NAD LABEM - 06. 2012 / UN – 02.2013  UK-24 

 

strana 262    Č.z. UK24-1110-01 

 

vynakládání veřejných prostředků) a požadavky na veřejné zdraví. 

Lysá nad Labem potřebuje s nárůstem dopravy odlehčit středu města, a to zejména od nákladní 

dopravy, která svou tonáží ničí povrch silnic a výfukové plyny kazí ovzduší. 

Napřímením tvaru komunikace ve Dvorcích by se odlehčilo středu části obce. 

42. Bc. Petr Eliška, Palackého 160, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/26987/13/St - věcně shodná 

připomínka 
Námitka: nesouhlasíme s využitím areálu bývalého cukrovaru v Litoli v rámci nového ÚP pro 

průmyslovou zónu VL. Navrhujeme změnu plochy bývalého cukrovaru označené jako VL na 

VD nebo VD.1* 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Zanechat plochu pro výrobu z důvodu optimálního vyvážení ploch v území 

(plochy pro výrobu, obyvatelstvo a životní prostředí).  Regulativy stanovené v územním plánu 

dostatečně omezují způsob konkrétního využití plochy, a to včetně procenta zastavěnosti.  Při 

dodržení těchto regulací nebude plocha negativně ovlivňovat okolí a umožní pozitivně ovlivnit 

zaměstnanost obyvatelstva. 

43. Jitka Fialová, Mírová 230, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/26990/13/St – věcně shodná 

připomínka 

Námitka:  

Požadujeme, aby uvedené lokality byly v ÚP uvedeny jako nezastavitelné plochy: 

a/Nesouhlas s využitím území označené NS.luvz a NS.uvz v k.ú. Litol v návrhu ÚP jako územní 

rezerva  

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Veškeré plochy začínající NS s indexem, jsou plochy NEZASTAVITELNÉ. Jejich 

zastavitelnost by mohla nastat pouze změnou ÚP. Je jedno, zda plocha má index u nebo nemá, 

protože každá nezastavitelná plocha se může stát změnou ÚP plochou zastavitelnou. Proces 

projednávání změny ÚP probíhá podle stavebního zákona a vyjadřují se k ní jak dotčené orgány, 

tak veřejnost. 
 

b/nesouhlas s využitím území – komunikací označenou jako 152a v k.ú. Litol  

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Projektant vycházel ze Zadání ÚP schváleného usnesením č. II/8 zastupitelstva 

města Lysá nad Labem dne 17.2.2010, které jako jeden z požadavků stanovilo „… navrhnout … 

propojení stávajícího obchvatu u Labe severozápadním směrem … na sever ke Kovoně, přes 

obě železniční tratě …“. Tato trasa jihozápadní obvodové komunikace byla součástí návrhu 

systému dopravní obsluhy území vyhodnoceného z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území – 

zejména pak z hlediska vlivu hluku a vibrací z dopravy na přilehlé obytné plochy.  Na základě 

vyhodnocení udržitelného rozvoje pak projektant rozhodl o zachování koridoru 152a pro trasu 

jihozápadní propojovací komunikace i v případě, kdy podle pokynů k dopracování návrhu 

územního plánu došlo k vypuštění rozvojových ploch tzv. „Nové Litole“. Zachování koridoru 

152a projektant odůvodňuje tím, že západně od města existují a dále se rozvíjejí nové aktivity – 

zejména dostihové závodiště, kynologický areál, ale i rozvojová plocha mezi tratěmi, 

agroturistický areál Karlov, chatová lokalita Řehačka, místní část Byšičky, …atd., špatně 

dostupný areál Kovony, nevhodně obsluhovaný areál ARS Altmann – které jsou v případě 

nulové varianty dostupné pouze průjezdem přes jádro a obytné plochy Lysé nad Labem nebo 

Litole a současně jsou a do budoucna budou stále častěji zdrojem nárazového nárůstu cílové 

dopravy. Etapová realizace navrhované trasy jihozápadní propojovací komunikace přitom může 

postupně odklonit tuto cílovou dopravu mimo obytné plochy. S ohledem na priority stanovené 

Politikou územního rozvoje ČR (16 - Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací 

dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a 

požadavků) a s ohledem na nezbytnost ochrany stávajících ploch bydlení projektant v rámci své 
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odpovědnosti za komplexní zhodnocení problematiky trvá na zachování koridoru 152a pro 

etapovou realizaci jihozápadní propojovací komunikace, neboť její vypuštění by trvale omezilo 

vyhlídku na zlepšení kvality prostředí v obytných plochách 
 

c/nesouhlas se zastavěním ploch v lokalitě Hrabanov (51c) v k.ú. Lysá nL 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Plocha 51c uzavře zastavitelnost města jednou řadou RD podél silnice. Zadní část 

pozemků bude využita pouze jako zahrady, které tak nenásilně oddělí VKP Za Zámkem II. od 

zástavby.  Bude tak plně (oboustranně) využita komunikace a technická infrastruktura. Celá 

plocha je podmíněna územní studií. 

 

44. Michal Toužín, Škrétova 977/7, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/26991/13/St - věcně shodná 

připomínka 

Námitka: Navrhujeme doplnit do regulativů ploch VT, VL, VD VD.1* následující omezení: 

Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení ohrožující znečištěním ovzduší a organoleptickým 

zápachem. 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: Námitka je nadbytečná, protože v podmínkách u využití těchto ploch 

v regulativech stojí, že: veškeré činnosti nesmí zhoršovat životní prostředí na přípustnou míru a 

musí respektovat vyhlášená ochranná a bezpečnostní pásma. Zanechat plochu pro výrobu 

z důvodu optimálního vyvážení ploch v území (plochy pro výrobu, obyvatelstvo a životní 

prostředí).  Regulativy stanovené v územní m plánu dostatečně omezují způsob konkrétního 

využití plochy a to včetně procenta zastavěnosti.  Při dodržení těchto regulací nebude plocha 

negativně ovlivňovat okolí a umožní pozitivně ovlivnit zaměstnanost obyvatelstva. 

45. Mgr. Olga Kovaříková, B. Němcové 222, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/26978/13/St - věcně 

shodná připomínka 

Námitka: Nesouhlasíme s využitím areálu bývalého cukrovaru v Litoli pro zóny VL a VD1*. 

Navrhujeme převod na SM nebo BI.  

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Zanechat plochu pro výrobu z důvodu optimálního vyvážení ploch v území 

(plochy pro výrobu, obyvatelstvo a životní prostředí).  Regulativy stanovené v územním plánu 

dostatečně omezují způsob konkrétního využití plochy, a to včetně procenta zastavěnosti.  Při 

dodržení těchto regulací nebude plocha negativně ovlivňovat okolí a umožní pozitivně ovlivnit 

zaměstnanost obyvatelstva. 

46. Blanka Zmítková, Myslbekova 209/1, 417 01 Dubí, č.j.: SÚ/30646/13/St 

Námitka: pozemky PK 1977/9 a 1977/10, k.ú. Lysá nL - zařadit do zastavitelných ploch 

(výstavba 1-2 RD) 

Rozhodnutí: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: pozemky se nacházejí v zóně NS.vz značně vzdálené od zástavby, v údolní nivě 

Mlynařice. Byly by problémy se zasíťováním. Obec se musí rozvíjet koncepčně. Nelze 

vymezovat jednotlivě zastavitelné pozemky ve velké vzdálenosti od obce. 
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X. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK  
 

Číslo Podavatel/připomínka/odůvodnění 

1. Miloslava Elicerová, Lom 1675/33, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/15591/13/St 

Připomínka: p.č. 2467/2, k.ú. Lysá nL – převést tento pozemek do zóny BI 
 

Vyhodnocení: Připomínce se vyhovuje.  Spuštěním linie od levého spodního rohu parcely p.č. 

26252, na které stojí RD a  začleněním části parcely p.č. 2470/1 a části parcely 2467/2 k rozhraní 

přestavbových ploch P41 a P42 do plochy  P42, funkční zóny BI se zarovná zastavitelnost města a 

zaplní proluka mezi samostatným RD a plochou navrženou k bydlení.  

2. TK Slovan Lysá nL, IČO: 62994492, č.j.: SÚ/250/99/13/St 

Připomínka: p.č. 612/39, k.ú. Lysá nL. - změna využití pozemku z OS na BI 

Vyhodnocení: Připomínce se vyhovuje. Vybudované minihřiště je svým rohem vklíněno mezi 

RD, proto převedením funkčního využití této plochy do BI zarovnáme toto obytné území.  

3. Alois Lajner, Vodákova 194, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/26298/13/St 

Připomínka: p.č.2113, k.ú. Lysá nL – začlenit CELÝ pozemek až k okraji OP do SM 

Vyhodnocení: Připomínce se vyhovuje. Z usnesení ZM ze dne 3.12.2011 vyplývá, že se má 

začlenit plocha až po hranici OP plynu, včetně pozemku p. Lajnera, do SM1. Plocha tak byla 

zarovnána včetně části výše jmenovaného pozemku. Z pozemku p. Lajnera bude do SM.1 začleněn 

ještě severní „zoubek“, na kterém stojí stavba.  

4. Tomáš Sedláček, Na Zemské stezce 242/10, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27128/13/St 

Připomínka: větší podrobnost ÚP, chybí územní rezerva pro bytové domy, není propojení systému 

bydlení se sociálním systémem, vyčlenění pozemků pro penzion pro seniory, chybí občanská 

vybavenost, není dostatečně řešena otázka cyklistiky a spojení s okolním světem cyklostezkami, 

využití ploch pro zahrádkářské osady, chybí plochy pro obchodní centra 

Vyhodnocení: Připomínka se zamítá. Toto není námitka k návrhu ÚP, ale požadavek na ZM, 

které samo si odhlasovalo vypuštění rozvojové lokality „Nová Litol“. Plochy pro rozvoj byly 

v konceptu vytypovány … Všechny okolní obce jsou propojeny cyklotrasami. 

5. Jan Kořista, Legionářská 1200/12, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27263/13/St 

Připomínka:  

Pan Kořista mailem ze dne 28.5.2013 zrušil některé své připomínky, proto nejdou abecedně za 

sebou. 

a/nesouhlasím s P12 (domov důchodců) – označit jako PZ, na DD najít vhodnější lokalitu 

Vyhodnocení: Připomínka se zamítá. Na stavbu DD již bylo vydáno územní rozhodnutí, které 

bylo na základě pravomocného rozsudku soudu zrušeno.  Plocha je i nadále územním plánem 

chráněna pro stavbu domova důchodců, neboť v současné době není ve městě stavba takového 

charakteru a pro zajištění služeb obyvatelstvu je nutné prostor pro její vybudování ponechat.  

Pozemek je vlastnictvím města a jeho poloha je pro realizaci záměru více než vhodná, a to 

s ohledem na dostupnost ostatních služeb. 

b/nesouhlasím s využitím plochy 20 (VL) – uzavřít město obchvatem, za obchvat neumisťovat 

žádné stavby, ani čerpací stanici                                                                                                        

Vyhodnocení: Připomínka se zamítá. Plocha č. 20 byla vymezena změnou ÚPnSÚ a tudíž byla 

převzata i do návrhu nového ÚP. Vzhledem k této skutečnosti nedochází k záboru nových ploch. 

S jejím využitím, z důvodu obsluhy, se počítá až po vybudování obchvatu města a zastavění 

navržené průmyslové zóny přiléhající k obchvatu blíže k městu. 

Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 

řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 

souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a 

hospodářský potenciál rozvoje. Město se tak nemůže zbavovat rozvojových ploch, určených pro 

průmysl, které jsou navíc ještě na okraji města a přiléhají k budoucímu obchvatu. 
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c/zrušit silnici 152a, rovněž zrušit silnici VZ silnici od areálu překladiště aut na 152a – nevyvážený 

zásah do krajiny                                                                                                                                        

Vyhodnocení: Připomínka se zamítá. Projektant vycházel ze Zadání ÚP schváleného usnesením 

č. II/8 zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 17.2.2010, které jako jeden z požadavků stanovilo 

„… navrhnout … propojení stávajícího obchvatu u Labe severozápadním směrem … na sever ke 

Kovoně, přes obě železniční tratě …“. Tato trasa jihozápadní obvodové komunikace byla součástí 

návrhu systému dopravní obsluhy území vyhodnoceného z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj 

území – zejména pak z hlediska vlivu hluku a vibrací z dopravy na přilehlé obytné plochy.  Na 

základě vyhodnocení udržitelného rozvoje pak projektant rozhodl o zachování koridoru 152a pro 

trasu jihozápadní propojovací komunikace i v případě, kdy podle pokynů k dopracování návrhu 

územního plánu došlo k vypuštění rozvojových ploch tzv. „Nové Litole“. Zachování koridoru 152a 

projektant odůvodňuje tím, že západně od města existují a dále se rozvíjejí nové aktivity – zejména 

dostihové závodiště, kynologický areál, ale i rozvojová plocha mezi tratěmi, agroturistický areál 

Karlov, chatová lokalita Řehačka, místní část Byšičky, …atd., špatně dostupný areál Kovony, 

nevhodně obsluhovaný areál ARS Altmann – které jsou v případě nulové varianty dostupné pouze 

průjezdem přes jádro a obytné plochy Lysé nad Labem nebo Litole a současně jsou a do budoucna 

budou stále častěji zdrojem nárazového nárůstu cílové dopravy. Etapová realizace navrhované 

trasy jihozápadní propojovací komunikace přitom může postupně odklonit tuto cílovou dopravu 

mimo obytné plochy. S ohledem na priority stanovené Politikou územního rozvoje ČR (16 - Při 

stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 

řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků) a s ohledem na nezbytnost 

ochrany stávajících ploch bydlení projektant v rámci své odpovědnosti za komplexní zhodnocení 

problematiky trvá na zachování koridoru 152a pro etapovou realizaci jihozápadní propojovací 

komunikace, neboť její vypuštění by trvale omezilo vyhlídku na zlepšení kvality prostředí 

v obytných plochách 

d/nesouhlasím s trasou 152b v oblasti železničního přejezdu U Křížku a řešením umístění 67c. 

Požaduji ponechat 152b ve stávající trase a pro plochu malého fotbalového hřiště kód OS        

Vyhodnocení: Připomínka se zamítá. V bodě c/ je odůvodněno proč projektant zachoval trasu 

koridoru 152a. Pokud tato trasa zůstane zachována, je nutné ponechat i koridor 152b. Původní trasa 

nesplňuje požadavky dopravního napojení komunikace. Plochou 67c je vhodně umístěna plocha 

ochranné zeleně mezi tratí a navrhovanou komunikací. Plocha hřiště v těsné blízkosti trati není 

z bezpečnostních důvodů vhodná. 

e/nesouhlasím s využitím plochy 38 (fotovoltaika), především oplocení, navrhuji NS   

Vyhodnocení: Připomínka se zamítá.  FVE není na území města žádoucí. Na místě by ale bylo 

rozšíření dostihového závodiště. Vznikla by tím ucelená lokalita určená pro dostihový sport a 

nebyla by mezi vklíněná žádná jiná funkční plocha. 

f/Plochu 67b označit jako RZ a v ploše někdejšího hřiště zvolit označení např. OS              

Vyhodnocení: Připomínka se zamítá. Je vhodné změnit pouze zeleň při dráze ve tvaru 

trojúhelníku na RZ, kterou se zarovná plocha zahrádek. Pás ochranné zeleně podél silnice na 

Byšičky je potřeba ponechat, a to z důvodu odizolování lokality SM.1 od trati. Hřiště v blízkosti 

silnice a mezi tratěmi není z bezpečnostních důvodů vhodné. 

g/Plochu P72 označit jako RZ – zamezit skládkování, spontánní výstavbě RD, výstavba náročná na 

infrastrukturu                                                                                                                                          

Vyhodnocení: Připomínka se zamítá.  Plocha P72 (SM.1) by měla vyřešit zlegalizování již 

stojících staveb RD z dřívějších dob a zapsaných v KN. Změna na RZ tento problém nevyřeší. 

i/nesouhlasím s využitím ploch 51a, 51c a 51d pro zástavbu, navrhuji NSpvz                                         

Vyhodnocení: Připomínka se zamítá.  Plochy 51c, d uzavřou zastavitelnost města jednou řadou 

RD podél silnice. Zadní část pozemků bude využita pouze jako zahrady, které tak nenásilně oddělí 

VKP Za Zámkem II. od zástavby.  Plocha 51a navazuje na regulační plán Hrabanov, uzavře se tím 

zastavitelnost města severním směrem a pás zeleně 51b odcloní navrhovanou trasu obchvatu od 
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výstavby RD. 

j/jsem proti rozšiřování zástavby Byšiček – plocha 44                                                                       

Vyhodnocení: Připomínka se zamítá.  V navrhované ploše 44 (SV.2) v Byšičkách již stojí 

roztroušeně několik RD. Navržením této plochy se kompaktně uzavře zastavitelnost Byšiček. Jedná 

se o propojení a uzavření stávající zástavby v linii podle cesty. 

k/plocha NSouz mezi tratěmi – navrhuji vypustit u                                                                                     

Vyhodnocení: Připomínka se zamítá. Veškeré plochy začínající NS s indexem, jsou plochy 

NEZASTAVITELNÉ. Jejich zastavitelnost by mohla nastat pouze změnou ÚP. Je jedno, zda 

plocha má index u nebo nemá, protože každá nezastavitelná plocha se může stát změnou ÚP 

plochou zastavitelnou. Proces projednávání změny ÚP probíhá podle stavebního zákona a vyjadřují 

se k ní jak dotčené orgány, tak i veřejnost. 

l/nesouhlasím se souběžným vedením obslužné komunikace do spalovny – řešit pouze 

odbočovacími pruhy                                                                                                                              

Vyhodnocení:  Připomínka se zamítá.  Z dopravního hlediska není možný odbočovací pruh, na 

komunikaci II. třídy nelze mít křižovatky tak blízko sebe.  

n/nesouhlasím s využitím lokality Zbudov pro těžbu – zrušit index t – nemělo by vzniknout další 

nevyužívané jezero                                                                                                                                       

Vyhodnocení: Připomínka se zamítá. Plocha byla převzata z ÚPnSÚ. Je to jediná vymezená 

plocha pro těžbu na obou katastrálních územích města, proto je rozumné ji zachovat. 

o/u všech toků ústících do Labe, nacházejících se na cyklotrase – uvažovat přemostění 

Vyhodnocení: Připomínka se zamítá. Pokud navržené cyklotrasy vedou přes toky, ústící do Labe, 

je uvažováno s přemostěním. Zákres jednotlivých mostků je nad rámec ÚP – přílišná podrobnost. 

p/zajistit bezpečné cyklotrasy do všech sousedních obcí a osad a zachování průchodnosti 

veškerých cest přes obchvat po celé trase                                                                                          

Vyhodnocení: Připomínka se zamítá. Cyklotrasy vedou do všech okolních obcí a osad. Vhodné 

by bylo zakreslit trasu přes most přes Labe. 

q/zajistit bezpečné spojení pro cyklisty a pěší na 2. břeh Labe – např. lávka, jízda po obchvatu není 

bezpečná                                                                                                                                                    

Vyhodnocení: Připomínka se zamítá. V současné době slouží jako přechod přes Labe nový 

silniční most v Litoli na silnici II/272, který je vybaven oboustranným chodníkem. Tento chodník, 

vzhledem k tomu, že most se nachází mimo zastavěné území, může sloužit i pro cyklisty. Jeho 

užívání není omezeno žádným dopravním značením.  Most je vybaven oboustranným schodištěm 

pro napojení pěší komunikace pod mostem a pro užití cyklostezek.  Vzhledem k tomu, že město 

Lysá nad Labem se celé nachází na pravém břehu Labe, není další pěší spojení s druhým břehem 

nezbytně nutné.  Chatová osada Litol je dopravně napojená právě pomocí silničního mostu s pěší a 

cyklo dopravou. 

s/bezpečné pěší a cyklo spojení ke studánce pod Viničkami z Kačína a Dvorců a pak na vrch 

Vinička.                                                                                                                                                       

Vyhodnocení: Připomínka se zamítá. Nelze vykreslit celou trasu, protože nemůžeme vést 

cyklotrasu ani trasu pro pěší po rozoraných polích, nevede tam žádná polní cesta. 

t/Plochy 7, 8 a 52 změnit na NSpvz                                                                                                        

Vyhodnocení: Připomínka se zamítá. Plochy přiléhají na budoucí obchvat a jsou sevřeny 

v trojúhelníku silnic, proto jsou velmi vhodné na komerční využití. 

v/P41 – prověřit specifičtější využití pro rekreaci                                                                              

Vyhodnocení: Připomínka se zamítá. Plocha P41 spadá do funkční plochy SM – využití pro 

sportovní zařízení v uzavřených objektech, stavby pro kulturu a církevní účely, veřejná prostranství 

a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci, zařízení 

péče o děti … 

w/39 – zarovnat zastavitelné území s biokoridorem a nezasahovat do něj                               

Vyhodnocení: Připomínka se zamítá. Je vydáno rozhodnutí o dělení pozemků. Zúžení 
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regionálního biokoridoru (případně i přerušení na omezenou vzdálenost) je možné  v souladu s 

metodickými podklady:                                                                                                                                                                       

- Rukověť projektanta územního systému ekologické stability  

- Metodika zapracování ÚSES do územních plánů obcí - návod na užívání ÚPP regionálních a 

nadregionálních ÚSES ČR 

y/S od ul. Sojovická na konci stávající zástavby, naproti ploše PV – označit NSpvz                    

Vyhodnocení: Připomínka se zamítá. Parcely č. 2420/2 a 2420/3 zarovnávají plánovanou 

zástavbu Ke Střelnici, zahrady sousedí s VKP Za zámkem. Komunikace Ke Střelnici a výše 

uvedené pozemky byly  rozhodnutím ze dne 12.8.2013 vyjmuty z VKP, a to z důvodu veřejného 

zájmu (§6 odst.3  zákona č. 114/1992 Sb.). Komunikaci je třeba rozšířit kvůli rozhledovým 

poměrům a je vhodné využít již stávající technickou infrastrukturu, vedoucí k těmto pozemkům.  

6. Mgr. A.Kinclová, Sadová 1808, 289 22 Lysá nL, Ing. Zdenka Hrušková a Ing. Tomáš Hruška, 

Hrabanov 1839, 289 22 Lysá nL, č.j.: SÚ/27120/13/St 

Připomínka: nesouhlasíme s plánovaným směrováním veřejné dopravní stavby VPS D3 pro 

realizaci obchvatové trasy silnice II/331, vedené po S obvodu zástavby Dvorce, přes chráněné 

krajinné území „Hrabanovská Černava“ s evropsky unikátní flórou. Žádáme doplnit dle aktuálních 

dat také zpracování vyhodnocení vlivů dvou variant směrování obchvatu na ŽP včetně provedení 

auditu obou variant jeho směrování provedením procesu EIA 

Vyhodnocení:  Připomínka se zamítá. Obchvat D160 (VPS D3) je uveden v nadřazené 

dokumentaci ZÚR Středočeského kraje.  

Pořizovatel má povinnost podle §53, odst. 4a, zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

(stavební zákon) uvést do souladu ÚP s ÚPD vydanou krajem.  

V § 36, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů se uvádí, že ZÚR jsou 

závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. 

V ZÚR je trasa uvedena jako veřejně prospěšné stavba v oblasti dopravy. 

Trasa koridoru byla vybrána jako nejvhodnější řešení zohledňující požadavky na minimalizaci 

délky trasy (ochrana nezastavěného území, ochrana zemědělského půdního fondu, hospodárné 

vynakládání veřejných prostředků) a požadavky na veřejné zdraví. Osa navržené komunikace je 

vymezena v dostatečné vzdálenosti jak od stávající i navrhované zástavby, aby nemohly být 

překračovány limity nařízení vlády, tak i od NPP Hrabanovská Černava. 

Plánovaný úsek trasy obchvatu D3 (okolo Dvorců) ani jeho pokračování (již nezmiňovaného) D2 

nevede přes Hrabanovskou Černavu. Trasa je od NPP (národní přírodní památka) dostatečně 

vzdálena. Proto z tohoto důvodu KÚSK nepožadoval ve svém KOOS (koordinované stanovisko) 

posouzení na Naturu. 

Dále Lysá nad Labem potřebuje s nárůstem dopravy odlehčit středu města, a to zejména od 

nákladní dopravy, která svou tonáží ničí povrch silnic a výfukové plyny kazí ovzduší. 

7. MS Lysá nL Černava (Ing. Karel Řehák, Masarykova 760/33, 289 22 Lysá nL), č.j.: 

SÚ/26910/13/St 

Připomínka: nesouhlasíme se 152a 

Vyhodnocení: Připomínka se zamítá. Projektant vycházel ze Zadání ÚP schváleného usnesením 

č. II/8 zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 17.2.2010, které jako jeden z požadavků stanovilo 

„… navrhnout … propojení stávajícího obchvatu u Labe severozápadním směrem … na sever ke 

Kovoně, přes obě železniční tratě …“. Tato trasa jihozápadní obvodové komunikace byla součástí 

návrhu systému dopravní obsluhy území vyhodnoceného z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj 

území – zejména pak z hlediska vlivu hluku a vibrací z dopravy na přilehlé obytné plochy.  Na 

základě vyhodnocení udržitelného rozvoje pak projektant rozhodl o zachování koridoru 152a pro 

trasu jihozápadní propojovací komunikace i v případě, kdy podle pokynů k dopracování návrhu 

územního plánu došlo k vypuštění rozvojových ploch tzv. „Nové Litole“. Zachování koridoru 152a 

projektant odůvodňuje tím, že západně od města existují a dále se rozvíjejí nové aktivity – zejména 

dostihové závodiště, kynologický areál, ale i rozvojová plocha mezi tratěmi, agroturistický areál 
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Karlov, chatová lokalita Řehačka, místní část Byšičky, …atd., špatně dostupný areál Kovony, 

nevhodně obsluhovaný areál ARS Altmann – které jsou v případě nulové varianty dostupné pouze 

průjezdem přes jádro a obytné plochy Lysé nad Labem nebo Litole a současně jsou a do budoucna 

budou stále častěji zdrojem nárazového nárůstu cílové dopravy. Etapová realizace navrhované 

trasy jihozápadní propojovací komunikace přitom může postupně odklonit tuto cílovou dopravu 

mimo obytné plochy. S ohledem na priority stanovené Politikou územního rozvoje ČR (16 - Při 

stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 

řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků) a s ohledem na nezbytnost 

ochrany stávajících ploch bydlení projektant v rámci své odpovědnosti za komplexní zhodnocení 

problematiky trvá na zachování koridoru 152a pro etapovou realizaci jihozápadní propojovací 

komunikace, neboť její vypuštění by trvale omezilo vyhlídku na zlepšení kvality prostředí 

v obytných plochách 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


