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(1) Změna č. 3 Územního plánu Lysá nad Labem (dále jen „Změna č. 1“) mění Územní plán Lysá nad 
Labem, který nabyl účinnosti dne 18. 6. 2014, změněný  
- Změnou č. 1A Územního plánu Lysá nad Labem, která nabyla účinnosti dne 29. 12. 2017 a 
-  Změnou č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem, která nabyla účinnosti dne 9. 8. 2018 
takto: 

(1.1) V kapitole „a. Vymezení zastavěného území“: 

ruší text: 

„Změna č. 1 vymezuje zastavěné území k datu 31. 11. 2016.“ 

a nahrazuje jej textem: 

„Zastavěné území je vymezeno k datu 13. 3. 2020.“ 

(1.2) V kapitole „c. Urbanistická koncepce“, odrážce „Základní členění území města“, pododrážce „území 
rozvojová – zastavitelné plochy“, bodu „II. severovýchod – K Milovicům, Ke Vrutici“: 

doplňuje ve třetím řádku text: 

„,161“ 

(1.3) V kapitole „c. Urbanistická koncepce“, odrážce „Základní členění území města“, pododrážce „území 
přestavbová (transformační)“, bodu „P-III. východ – Poděbradova – Na Mlíčníku“: 

ruší v druhém řádku text: 

„drobná výroba a výrobní služby“ 

a nahrazuje jej textem: 

„lehká výroba a sklady“ 

(1.4) V kapitole „c. Urbanistická koncepce“, odrážce „Základní členění území města“, pododrážce „území 
přestavbová (transformační)“, bodu „P-IV. jihovýchod – Družstevní“: 

ruší první řádek s textem: 

„- sídelní zeleň ochranná specifická [P21c]“ 

(1.5) V kapitole „c. Urbanistická koncepce“, odrážce „Základní členění území města“, pododrážce „území 
přestavbová (transformační)“, bodu „P-VIII střed“: 

doplňuje v prvním řádku text: 

„, 31“ 

a zároveň ruší čtvrtý řádek s textem: 

„- veřejná vybavenost a komerční vybavenost specifická [P31]“ 

(1.6) V kapitole „c. Urbanistická koncepce“, odrážce „Základní členění území města“: 

doplňuje pododrážku s textem: 

„překryvné koridory – představují území, ve kterém kromě podmínek ploch s rozdílným způsobem 
využití, jež překrývá, platí zároveň podmínky stanovené územním plánem pro využití daného koridoru: 

koridor dopravy silniční KDS 
koridor KDS1 pro propojení silnic II/272 (plánovaný východní obchvat města) a III/2725 (silnice 
na Stratov)  

koridor dopravy železniční KDZ 
koridor KDZ1 pro optimalizaci železniční trati Kolín – Všestary – Děčín (přesmyk trati a 
realizace silničních nadjezdů)“ 



Změna č. 3 Územního plánu Lysá nad Labem  textová část – návrh pro veřejné projednání 

ŽALUDA, projektová kancelář   4 

(1.7) V kapitole „c.01 Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“, 
podkapitole: „c.01.1 Zastavitelné plochy“, bodu „II. severovýchod – K Milovicům, Ke Vrutici“: 

doplňuje v prvním řádku text: 

„, 161“ 

a zároveň v části „využití plochy“ doplňuje pododrážku s textem: 

„- BI.2 – bydlení individuální v rodinných domech – specifické bydlení v území ochranného pásma 
vodních zdrojů“ 

(1.8) V kapitole „c.01 Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“, 
podkapitole: „c.01.2 Plochy přestavby“, bodu „P-III. východ – Poděbradova – Na Mlíčníku“, odrážce 
„využití plochy (viz kód regulativu – kap. f)“: 

doplňuje pododrážku s textem: 

„- VL – lehká výroba a sklady“ 

(1.9) V kapitole „c.01 Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“, 
podkapitole: „c.01.2 Plochy přestavby“, bodu „P-III. východ – Poděbradova – Na Mlíčníku“, odrážce 
„specifické podmínky využití“: 

ruší ve čtvrté pododrážce text: 

„drobné výroby a služeb“ 

a nahrazuje jej textem: 

„lehké výroby a skladů“ 

a zároveň doplňuje pododrážku s textem: 

„- v ploše P17a umožnit umístění velkoplošné prodejny (supermarket atp.) se zázemím“ 

(1.10) V kapitole „c.01 Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“, 
podkapitole: „c.01.2 Plochy přestavby“, bodu „P-IV. jihovýchod – Družstevní“: 

ruší v prvním řádku text: 

„P21c,“ 

a zároveň v odrážce „specifické podmínky využití“ ruší první pododrážku s textem: 

„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;“ 

a zároveň v odrážce „podmínka pro rozhodování“ ruší text: 

„; územní studie pro lokalitu P21c;“ 

(1.11) V kapitole „c.01 Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“, 
podkapitole: „c.01.2 Plochy přestavby“, bodu „P-VIII střed“, odrážce „specifické podmínky využití“: 

doplňuje pododrážku s textem: 

„v ploše P31 (SM) umožnit komerční občanskou vybavenost“ 

(1.12) V kapitole „d. Koncepce veřejné infrastruktury“, podkapitole: „d.01 Občanská vybavenost“, druhé 
odrážce, v druhé pododrážce: 

doplňuje ve čtvrtém bodě text: 

„s umožněním komerční občanské vybavenosti“ 
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(1.13) V kapitole „d. Koncepce veřejné infrastruktury“, podkapitole: „d.02 Dopravní 
infrastruktura“, odstavci „d.02.1 Silniční doprava“, části „Základní systém páteřových komunikací“: 

doplňuje odrážku s textem: 

„Územní plán vymezuje překryvný koridor KDS1 pro propojení silnic II/272 a III/2725, resp. připojení 
silnice na Stratov (III/2725) na plánovanou okružní křižovatkou na východním obchvatu města 
(zastavitelná plocha 101). V rozsahu překryvného koridoru DS1 platí kromě podmínek využití ploch 
s rozdílným způsobem využití, které překrývá, současně podmínky využití ploch dopravy silniční (DS), 
definované v kapitole f.04.“ 

(1.14) V kapitole „d. Koncepce veřejné infrastruktury“, podkapitole: „d.02 Dopravní 
infrastruktura“, odstavci „d.02.2 Železniční doprava“: 

doplňuje odrážku s textem: 

„Územní plán vymezuje překryvný koridor KDZ1 pro přesmyk trati a realizaci silničních nadjezdů v rámci 
optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín. V rozsahu překryvného koridoru DZ1 platí kromě podmínek 
využití ploch s rozdílným způsobem využití, které překrývá, současně podmínky využití ploch dopravy 
železniční (DZ), definované v kapitole f.04.“ 

(1.15) V kapitole „d. Koncepce veřejné infrastruktury“, podkapitole: „d.02 Dopravní 
infrastruktura“, odstavci „d.02.6 Doprava v klidu“: 

doplňuje odrážku s textem: 

„Územní plán stanovuje požadavky na plochy pro dopravu v klidu při realizaci rezidenční zástavby ve 
výkrese č. 4 Schéma prostorového uspořádání“ 

(1.16) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.01 Rozhodování o využití ploch“, 
v části „b) Podmínky prostorového uspořádání (hladina zástavby, intenzita využití pozemku)“: 

ruší v podmínce „Plochy pro dopravu v klidu“ text: 

„:  
- u nových bytových a rodinných domů nebo v přestavbových lokalitách v počtu alespoň 2 stání na 

1 byt;  
- u nových objektů vybavenosti nebo v přestavbových lokalitách (školství, zdravotnictví, kultura, 

sport, obchod, administrativa a ostatní komerční zařízení) v souladu s platnou normou;  
- 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).“ 

a nahrazuje jej textem: 

„. Požadavky na parkovací stání se liší dle charakteru a struktury zástavby v dané lokalitě a dle stupně 
zastavění území (rozvojová plocha × stabilizované území). Požadavky na počet parkovacích stání při 
výstavbě rodinného nebo bytového domu (realizace bytové jednotky) jsou stanoveny ve výkresu č. 4 
Schéma prostorového uspořádání. V plochách, u nichž nejsou požadavky na parkovací stání definovány, 
je nezbytné zajistit dopravu v klidu v souladu s platnou normou.“ 

(1.17) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.01 Rozhodování o využití ploch“, 
v části „b) Podmínky prostorového uspořádání (hladina zástavby, intenzita využití pozemku)“: 

ruší v podmínce „Koeficient zeleně (KZ)“ text: 

„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.“ 

a nahrazuje jej textem: 

„představuje minimální podíl nezpevněných ploch s výsadbou zeleně na pozemku, případně na ploše 
sestávající z provozně či vlastnicky souvisejících pozemků. Koeficient se liší dle charakteru a struktury 
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území a v závislosti na stanoveném funkčním využití ploch s rozdílným způsobem využití. Koeficient 
zeleně je stanoven ve výkresu č. 4 Schéma prostorového uspořádání.“ 

(1.18) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy bydlení“ 
u ploch „Bydlení hromadné (BH)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,60“ 

(1.19) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy bydlení“ 
u ploch „Bydlení individuální v rodinných domech – městské (BI)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„0,65 z výměry pozemku do 800m2 a 0,85 z části pozemku nad 800m2“ 

(1.20) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy bydlení“ 
u ploch „Bydlení individuální v rodinných domech – specifické – Bydlení v podzámčí (BI.1)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ bude stanovován individuálně v souladu s obvyklým způsobem zastavěnosti parcel a prostorového 
uspořádání zástavby obdobného charakteru v MPZ.“ 

(1.21) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy bydlení“ 
u ploch „Bydlení individuální v rodinných domech – specifické – Bydlení v území ochranného pásma 
vodních zdrojů (BI.2)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,65 z výměry pozemku do 800m2 a 0,85 z části pozemku nad 800m2“ 

(1.22) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy bydlení“ 
u ploch „Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické (BV)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,70 z výměry pozemku do 800m2 a 0,90 z části pozemku nad 800m2“ 

(1.23) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy bydlení“ 
u ploch „Bydlení individuální v rodinných domech – v rozptýlených lokalitách (BR)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ bude určován pro jednotlivé lokality individuálně.“ 

(1.24) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy bydlení“ 
u ploch „Bydlení individuální v rodinných domech – Červený Hrádek (BR.1)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,70“ 

(1.25) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy 
rekreace“ u ploch „Hromadná rekreace (RH)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,60“ 
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(1.26) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy 
rekreace“ u ploch „Individuální rekreace – chatové lokality (RI)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,80“ 

(1.27) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy 
rekreace“ u ploch „Individuální rekreace – zahrádkové osady (RZ)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,85“ 

(1.28) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Veřejná 
infrastruktura – plochy občanského vybavení“ u ploch „Veřejná vybavenost (OV)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,40“ 

(1.29) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Veřejná 
infrastruktura – plochy občanského vybavení“ u ploch „Veřejná vybavenost specifická - sever 
(OV.1)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,40“ 

(1.30) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Veřejná 
infrastruktura – plochy občanského vybavení“ u ploch „Komerční vybavenost (OK)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,35“ 

(1.31) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Veřejná 
infrastruktura – plochy občanského vybavení“ u ploch „Komerční vybavenost specifická – výstaviště 
(OK.1)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,35“ 

(1.32) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Veřejná 
infrastruktura – plochy občanského vybavení“ u ploch „Komerční vybavenost specifická – 
severovýchod (OK.2)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,35“ 

(1.33) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Veřejná 
infrastruktura – plochy občanského vybavení“ u ploch „Sport, tělovýchova (OS)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,55“ 
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(1.34) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Veřejná 
infrastruktura – plochy občanského vybavení“ u ploch „Sport, tělovýchova specifická – plochy 
v dosahu záplavového území (OS.1)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,55“ 

(1.35) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Veřejná 
infrastruktura – plochy občanského vybavení“ u ploch „Sport – specifické využití – kynologické 
cvičiště (OS.3)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,80“ 

(1.36) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Veřejná 
infrastruktura – plochy občanského vybavení“ u ploch „Sport specifický – plochy v dosahu 
záplavového území – Veslák (OS.4*)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,50“ 

(1.37) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Veřejná 
infrastruktura – plochy občanského vybavení“ u ploch „Veřejná pohřebiště a související služby 
(OH)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ bude stanoven individuálně.“ 

(1.38) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Veřejná 
infrastruktura – plochy dopravní infrastruktury“ u ploch „Doprava silniční (DS)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ bude stanoven individuálně.“ 

(1.39) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Veřejná 
infrastruktura – plochy dopravní infrastruktury“ u ploch „Dopravní dvůr, parkování kamionů 
a autobusů (DS.1)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ bude stanoven individuálně.“ 

(1.40) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Veřejná 
infrastruktura – plochy dopravní infrastruktury“ u ploch „Dopravní vybavenost specifická – čerpací 
stanice LPG (DS.2)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ bude stanoven individuálně.“ 

(1.41) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Veřejná 
infrastruktura – plochy dopravní infrastruktury“ u ploch „Doprava železniční (DZ)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ bude stanoven individuálně.“ 
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(1.42) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Veřejná 
infrastruktura – plochy dopravní infrastruktury“ u ploch „Doprava vodní (DV)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ bude stanoven individuálně.“ 

(1.43) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Veřejná 
infrastruktura – plochy technické infrastruktury“ u ploch „Technická infrastruktura (TI)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,40“ 

(1.44) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Veřejná 
infrastruktura – plochy technické infrastruktury“ u ploch „Technické služby (TO)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,40“ 

(1.45) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Veřejná 
infrastruktura – plochy technické infrastruktury“ u ploch „Technické služby specifické – kompostárna 
(TO.1)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,20“ 

(1.46) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy smíšené 
obytné“ u ploch „Smíšené využití centra města (SC)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ bude určován pro jednotlivé lokality individuálně.“ 

(1.47) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy smíšené 
obytné“ u ploch „Smíšené využití území městského typu (SM)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,60“ 

(1.48) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy smíšené 
obytné“ u ploch „Smíšené využití území městského typu – specifické – k závodišti (SM.1)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,60“ 

(1.49) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy smíšené 
obytné“ u ploch „Smíšené využití území městského typu – specifické – ČS armády (SM.2)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,55“ 
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(1.50) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy smíšené 
obytné“ u ploch „Smíšené využití území venkovského typu (SV)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,60“ 

(1.51) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy smíšené 
obytné“ u ploch „Smíšené využití území venkovského typu – Karlov (SV.1)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,60“ 

(1.52) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy smíšené 
obytné“ u ploch „Smíšené využití území venkovského typu – se zvýšenými nároky památkové 
ochrany (SV.2)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,70 z výměry pozemku do 800m2  a 0,85 z výměry pozemku nad 800m2“ 

(1.53) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy výroby 
a skladování“ u ploch „Těžká výroba a sklady (VT)“: 

doplňuje část „Podmíněně přípustné využití“ s textem: 

„Podmíněně přípustné využití: 

pobytové a obytné místnosti za podmínky, že budou tvořit maximálně 10 % zastavěné plochy všech 
budov v souvislém provozním areálu“ 

a zároveň v části „Nepřípustné využití“ doplňuje odrážku s textem: 

„- ubytování sezónních dělníků“ 

a zároveň ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,20“ 

(1.54) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy výroby 
a skladování“ u ploch „Lehká výroba a sklady (VL)“: 

doplňuje v části „Přípustné využití“ odrážku s textem:  

„- malovýroba a řemeslná výroba (výrobní činnost, u níž nelze vyloučit mírnou zátěž okolí)“ 

a zároveň doplňuje část „Podmíněně přípustné využití“ s textem: 

„Podmíněně přípustné využití: 

- pobytové a obytné místnosti za podmínky, že budou tvořit maximálně 10 % zastavěné plochy všech 
budov v souvislém provozním areálu“ 

a zároveň v části „Nepřípustné využití“ doplňuje odrážku s textem: 

„- ubytování sezónních dělníků“ 

a zároveň ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,20“ 
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(1.55) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy výroby 
a skladování“ u ploch „Výroba specifická – výroba energie – vodní elektrárna (VE.v)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ bude stanoven individuálně“ 

(1.56) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy výroby 
a skladování“ u ploch „Drobná výroba a výrobní služby (VD)“: 

ruší v části „Přípustné využití“ odrážku s textem:  

„- ubytovny sezónních dělníků“ 

a zároveň doplňuje část „Podmíněně přípustné využití“ s textem: 

„Podmíněně přípustné využití: 

- pobytové a obytné místnosti za podmínky, že budou tvořit maximálně 10 % zastavěné plochy všech 
budov v souvislém provozním areálu“ 

a zároveň v části „Nepřípustné využití“ doplňuje odrážku s textem: 

„- ubytování sezónních dělníků“ 

a zároveň ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,20“ 

(1.57) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy výroby 
a skladování“ u ploch „Nekrytý skladový areál Litol (VD.1)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,20“ 

(1.58) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy výroby 
a skladování“ u ploch „Zemědělská výroba, lesnictví (VZ)“: 

ruší v části „Přípustné využití“ odrážku s textem:  

„- ubytovny sezónních dělníků“ 

doplňuje část „Podmíněně přípustné využití“ s textem: 

„Podmíněně přípustné využití: 

- pobytové a obytné místnosti za podmínky, že budou tvořit maximálně 10 % zastavěné plochy všech 
budov v souvislém provozním areálu“ 

a zároveň v části „Nepřípustné využití“ doplňuje odrážku s textem: 

„- ubytování sezónních dělníků“ 

a zároveň ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ = 0,20“ 

(1.59) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy výroby 
a skladování“ u ploch „Zemědělská výroba specifická – zahradnictví (VZ.1)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ bude stanoven individuálně.“ 
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(1.60) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití“, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“, v oddílu „Plochy výroby 
a skladování“ u ploch „Zemědělská výroba specifická – zámecké zahradnictví (VZ.2)“: 

ruší v části „b) prostorové uspořádání“ text: 

„KZ bude stanoven individuálně.“ 

(1.61) V kapitole „g. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit“, podkapitole: „g.01 Veřejně prospěšné stavby“: 

doplňuje oddíl s tabulkou: 

„Dopravní infrastruktura – koridory pro umístění VPS“ 

Označení Popis – účel vymezení koridoru Poznámka katastrální území 

DK1 
Propojení silnic II/272 a III/2725 (napojení silnice 
III/2725 na okružní křižovatku) 

Koridor KDS1 Lysá nad Labem 

DK2 
Optimalizace tratě Kolín – Všetaty – Děčín, přesmyk 
trati a silniční nadjezdy 

Koridor KDZ1 Lysá nad Labem 

(1.62) V kapitole „g. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit“, podkapitole: „g.03 Plochy pro asanaci“: 

ruší v tabulce „Asanační zásahy v zájmu realizace veřejně prospěšných staveb“ řádek: 

A1 
Areál ZZN – koridor železnice (TVR) + sídelní ochranná 
zeleň   

lokalita 111a; P21c Lysá nad Labem 

(1.63) V kapitole „j. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,“: 

doplňuje text: 

„4. Schéma prostorového uspořádání 1 : 10 000“ 

(2) Údaje o počtu listů Změny č. 3 územního plánu a výkresů grafické části: 

Změna č. 3 Územní plán obsahuje 2 titulní listy a 10 číslovaných stran (5 listů). 

Grafická část Změny č. 3 Územního plánu obsahuje 4 výkresy (výřezy): 

1  Výkres základního členění území (1 výřez včetně legendy)    M 1 : 5 000 

2  Hlavní výkres (1 výřez včetně legendy)      M 1 : 5 000 

3  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1 výřez včetně legendy) M 1 : 5 000 

4  Schéma prostorového uspořádání (1 výřez včetně legendy)   M 1 : 10 000
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LYSÁ NAD LABEM 
 

1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Bude doplněno.  

2 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Změna č. 3 nemění využívání řešeného území z hlediska širších vztahů. Postavení obce v systému osídlení, vazby 
na sousední katastry, funkce regionálního a nadregionálního ÚSES, ani vztahy nadmístní veřejné infrastruktury 
nejsou dotčeny.   

3 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

3. 1 Vymezení řešeného území 

Řešeným územím Změny č. 3 je katastrální území Lysá nad Labem a Litol, která spadají do správního území 
města Lysá nad Labem.  

3. 2 Vymezení zastavěného území 

Změna č. 3 aktualizuje zastavěné území k datu 13. 3. 2020. Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické 
části dokumentace (výkres základního členění, hlavní výkres).  

Zastavěné území je vymezeno v souladu s ust. § 58 stavebního zákona s vazbou na katastrální zákon. Vychází ze 
skutečného stavu zastavěnosti území, z evidence zastavěných ploch a nádvoří v katastru nemovitostí 
a z ÚP Lysá nad Labem v aktuálním znění. 

Při zpracování Změny č. 3 bylo v rámci prověření evidence zastavěných ploch a nádvoří zjištěno nezahrnutí tří 
pozemků zastavěných ploch a nádvoří do zastavěného území, jedná se o pozemky p. č. st. 638 při železniční 
trati v k. ú. Lysá nad Labem, p. č. st. 1576 v k. ú. Lysá nad Labem (stavba pro dopravu) a p. č. st. 3433 na 
pozemku p. č. 2904/8 (stavba technického vybavení). Změna č. 3 zahrnuje tyto pozemky do zastavěného území 
v rámci jeho aktualizace a současně nemění jejich funkční využití, stanovené v ÚP Lysá nad Labem. 

3. 3 Odůvodnění koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Změna č. 3 nemění a respektuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, 
stanovenou Územním plánem Lysá nad Labem v kapitole b.  

3. 4 Odůvodnění urbanistické koncepce 

Změna č. 3 nemění a respektuje urbanistickou koncepci stanovenou Územním plánem Lysá nad Labem 
v kapitole c. Na podkladu základních prvků urbanistické struktury města, kterými jsou jednotlivé funkčně 
a prostorově sevřené celky, doplňuje rozvojová a stabilizovaná území následujícím způsobem:  

Změna č. 3 vymezuje následující zastavitelné plochy: 

ozn. k. ú. 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění vymezení plochy, pozn. 

161 
Lysá nad 
Labem 

BI.2 – bydlení 
individuální 
v rodinných 
domech – 

specifické bydlení 
v území 

ochranného pásma 
vodních zdrojů 

Plocha pro rozvoj rezidenční zástavby v severní části Lysé nad 
Labem. Změna reaguje na požadavek č. 15 obsahu Změny č. 3 na 
prověření převedení pozemku parc. č. 2890/1 ze ZO – zeleň ochranná 
na BI – bydlení individuální (navazuje na stávající zástavbu) – Za 
Pávem. Plocha vyplňuje proluku mezi stabilizovanými plochami 
individuálního bydlení BI a BI.2 a logicky dotváří kompaktní tvar 
rezidenční lokality v severní části města. Plocha je dopravně 
přístupná ze stávající místní komunikace a je napojitelná na 
provozované sítě technické infrastruktury bez nadměrných nároků 
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na veřejné rozpočty. Plocha je vymezena na zemědělském pozemku, 
zařazeném do IV. třídy ochrany – nevyžaduje zábor vysoce kvalitní 
zemědělské půdy. Ponechání plochy jakožto nezastavitelné by 
způsobilo vytvoření obtížně přístupné zemědělské plochy bez 
možnosti efektivního obhospodařování.  

Změna č. 3 mění vymezení následující zastavitelné plochy: 

ozn. k. ú. 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění zrušení plochy, pozn. 

29 
Lysá 
nad 

Labem 

BI – bydlení 
individuální 
v rodinných 

domech – městské 

Zastavitelná plocha je Změnou č. 3 redukována o části, které jsou 
převedeny mezi plochy stabilizované s indexem BI. Důvodem je 
využití předmětných částí zastavitelné plochy a s tím související 
evidence nové zástavby a skutečný stav území dle katastru 
nemovitostí. 

Změna č. 3 mění následující plochu přestavby: 

ozn. k. ú. 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění vymezení plochy, pozn. 

P17a 
Lysá 
nad 

Labem 

VD – drobná výroba 
a výrobní služby → 
VL – lehká výroba a 

sklady 

Změna č. 3 mění funkční využití plochy přestavby P17a na VL – lehká 
výroba a sklady. Změna reaguje na požadavek č. 1 obsahu Změny 
č. 3 na prověření převedení ploch VD v ulici Poděbradova na plochy 
VL. Změna č. 3 prověřila možnost změny funkčního využití výrobních 
ploch v ulici Poděbradova a v souvislosti s jejich lokalizací ve vazbě 
na plánovaný městský okruh a stávající rozsáhlý průmyslový areál 
(jižně od plochy P17a) a rozsáhlé rozvojové plochy pro lehkou 
výrobu a sklady, lokalizované jižně a jihovýchodně, dochází ke 
změně využití na plochy VL se současným umožněním drobné 
a řemeslné výroby v rámci regulativů těchto ploch. Důvodem změny 
je prostorová a funkční konsolidace průmyslové zóny s existujícími 
výrobními areály, jejichž využití odpovídá stanoveným regulativům 
ploch VL a současně také podpoření maximálního. Změna č. 3 
současně umožňuje v rámci specifických podmínek využití pro 
plochu P17a umístění velkoplošné prodejny se zázemím v souvislosti 
s evidovaným záměrem na realizaci supermarketu v lokalitě.  

P31 
Lysá 
nad 

Labem 

OV – veřejná 
infrastruktura → 

SM – smíšené 
využití území 

městského typu  

Změna č. 3 mění funkční využití plochy přestavby P31 na smíšené 
využití území městského typu (SM). Změna reaguje na požadavek 
č. 7 obsahu Změny č. 3 na prověření změny regulativů – umožnění 
komerční občanské vybavenosti a současně na jeho upřesnění 
pořizovatelem v průběhu zpracování návrhu Změny č. 3 (potřeba 
změny funkce z OV na SM). Změna č. 3 prověřila možnost změny 
funkčního využití plochy přestavby P31 a ve vazbě na požadavek 
mění její funkční využití na plochu smíšenou městského typu. 
Současně je změnou č. 3 umožněno v rámci plochy P31 využití pro 
komerční vybavenost, které je v souladu se stanovenými 
podmínkami využití plochy SM. Při úpravě bylo přihlédnuto 
k sousedství dalších ploch SM a současně k lokalizaci řešené plochy 
v sousedství výstaviště Lysá nad Labem, přičemž v důsledku úpravy 
jsou vytvořeny podmínky pro zintenzivnění využití tohoto 
významného areálu občanské vybavenosti. Při prověření možnosti 
umístění zařízení komerční vybavenosti nebyly shledány skutečnosti, 
které by kolidovaly se funkčním využitím širšího území. 
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Změna č. 3 ruší následující plochu přestavby: 

ozn. k. ú. 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění vymezení plochy, pozn. 

P21c 
Lysá 
nad 

Labem 

ZO.1 – sídelní zeleň 
ochranná specifická 

Přestavbová plocha je Změnou č. 3 zrušena a v jejím rozsahu je 
stabilizován stávající areál se zemědělskými stavbami v rámci ploch 
VZ – zemědělská výroba, lesnictví. Změna reaguje na požadavek 
č. 11 obsahu Změny č. 3 na prověření stávajícího zemědělského 
výrobně-obchodního areálu firmy ZZN Polabí (u nádraží), pozemky st. 
p. 698/1, 698/2, 731, 2081, parc. č. 610/3, 610/55, 610/86 
v k. ú. Lysá nad Labem, jižně od železniční trati, převedení z ploch 
ZO.1 sídelní zeleně ochranné do ploch VZ – plochy zemědělské 
výroby, lesnictví. Jedná se o stávající funkční areál ve vazbě na 
železniční trať, který je napojen na dopravní a technickou 
infrastrukturu. V souvislosti se zrušením plochy přestavby P21c jsou 
zrušeny související specifické podmínky využití a podmínky pro 
rozhodování v lokalitě. 

Změna č. 3 dále mění funkční využití některých stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití a specifické 
podmínky využití několika rozvojových ploch ve vazbě na požadavky Obsahu Změny č. 3. Popis těchto úprav je 
součástí vyhodnocení splnění požadavků zadání (viz kapitola 9 tohoto odůvodnění), případně jsou úpravy 
komentovány ve vztahu ke změnám podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola 3.9 
tohoto odůvodnění).  

V rámci základního členění města člení Územní plán Lysá nad Labem řešené území na území rozvojová – 
zastavitelné plochy, přestavbová a stabilizovaná. Změna č. 3 toto rozdělení území rozšiřuje o vrstvu 
překryvných koridorů. Jedná se o území, ve kterém platí kromě podmínek ploch s rozdílným způsobem využití, 
které koridory překrývají, také podmínky stanovené územním plánem. V řešení Změny č. 3 jsou překryvné 
koridory vymezeny pro záměry dopravní infrastruktury (koridor dopravní infrastruktury) za účelem vytvoření 
podmínek pro realizaci uvažovaných záměrů a ochranu širšího pásu území za současného neznemožnění využití 
ploch sousedních, podrobněji viz kapitola 3.7 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, 3.7.2 Dopravní 
infrastruktura.  

3. 5 Ochrana kulturních, hospodářských a přírodních hodnot 

3. 5. 1 Ochrana kulturních hodnot 

Nemovité kulturní památky, městská památková zóna ani další zájmové objekty památkové péče nejsou 
Změnou č. 3 měněny. 

3. 5. 2 Hospodářské hodnoty 

Hospodářské hodnoty, jejichž ochrana je stanovena Územním plánem Lysá nad Labem, nejsou Změnou č. 3 
měněny. 

3. 5. 3 Přírodní hodnoty 

Přírodní hodnoty, jejichž ochrana je stanovena Územním plánem Lysá nad Labem, nejsou Změnou č. 3 měněny. 
Do nové zastavitelné plochy 161 zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně. Tato skutečnost byla 
Změnou č. 3 reflektována indexací plochy BI.2, tedy jejím zařazením mezi plochy pro bydlení individuální 
v rodinných domech – specifické bydlení v území ochranného pásma vodních zdrojů, v rámci kterých jsou 
stanoveny podmínky využití reflektující ochranu vodního zdroje.  

3. 6 Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky 

Koncepce civilní ochrany, obrany státu a požární ochrany stanovená Územním plánem Lysá nad Labem není 
Změnou č. 3 měněna. Nejsou vymezeny plochy pro obnovovací, záchranné a likvidační práce. 
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3. 7 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury 

3. 7. 1 Občanská vybavenost 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti občanské vybavenosti, stanovená Územním plánem Lysá nad Labem, 
ve znění Změn č. 1 a 1a, je Změnou č. 3 respektována. Změna navrhuje úpravy pouze s lokálním dopadem.  

V reakci na požadavek č. 10 obsahu Změny č. 3 na prověření změny využití pozemku st. 295 z plochy BI (bydlení 
individuální) na SC (smíšená centrální) – roh ulic U Braňky – Raisova mění změna č. 3 funkční využití předmětné 
lokality dle požadavku. Převod pozemku ležícího na hranici ploch BI a SC podpoří funkční různorodost území 
současně se zvýšením životního standardu obyvatel, včetně umožnění rozvoje občanského vybavení jakožto 
integrální součásti ploch smíšených obytných. Plocha je lokalizována na styku významných městských ulic a ve 
vazbě na návesní prostor stabilizovaného veřejného prostranství ji lze považovat za součást lokálního centra, 
přičemž podmínky využití ploch SC více napomohou využití potenciálu lokality. V důsledku úpravy nedojde 
k navýšení dopravního zatížení v území ani narušení prostorových a funkčních vlastností lokality.  

Změna č. 3 mění funkční využití plochy přestavby P17a na VL – lehká výroba a sklady. Změna reaguje na 
požadavek č. 1 obsahu Změny č. 3 na prověření převedení ploch VD v ulici Poděbradova na plochy VL 
(podrobněji viz podkapitola 3.4 výše). Změna č. 3 v souvislosti s úpravou současně umožňuje v rámci 
specifických podmínek využití pro plochu P17a umístění velkoplošné prodejny se zázemím v souvislosti 
s evidovaným záměrem na realizaci supermarketu v lokalitě. Navržená úprava (umožnění realizace 
supermarketu v ploše výroby) vytváří podmínky k rozvoji komerčního občanského vybavení s nadlokálním 
významem a reaguje tak na identifikovaný deficit obchodních kapacit velkoplošných prodejen ve městě. 

Na základě prověření požadavku č. 7 obsahu Změna č. 3 prověřit pozemek parc. č. 688/1 v k. ú. Lysá nad Labem 
– změna regulativů – zda je možné umožnit i komerční občanskou vybavenost – ulice Čapkova u Výstaviště 
Změna č. 3 umožňuje v rámci plochy P31 umisťování komerční občanské vybavenosti a současně mění funkční 
využití plochy z občanského vybavení (OV) na smíšené využití městského typu (SM) v souladu s upřesněním 
požadavku pořizovatelem v průběhu zpracování Změny č. 3 (viz také podkapitola 3.4 výše). Nově navržené 
využití bude funkčně podporovat a doplňovat sousedící výstaviště Lysá, je v souladu s využitím širšího území 
a reaguje na aktuální poptávku po využití plochy. Při prověřování možnosti umisťovat zařízení komerční 
vybavenosti nebyly shledány skutečnosti, které by kolidovaly se zbylým funkčním využitím širšího území – 
tj. SC (smíšené využití centra města), RH (hromadná rekreace), OV (veřejná vybavenost), OK. 1 (komerční 
vybavenost specifická výstaviště) a VD (drobná výroba a výrobní služby). Plocha je napojena komunikacemi 
obsluhující výstaviště Lysá (ul. Riegrova a Čapkova) – v rámci prověření změny byla shledána dostatečná 
dopravní kapacita napojení pro navrženou změnu využití. Navrženou úpravou, zejména umožněním 
komerčního občanského vybavení v ploše přestavby P31, dojde k zachování potenciálu rozvoje občanského 
vybavení v lokalitě.  

3. 7. 2 Dopravní infrastruktura 

Změna č. 3 respektuje koncepci veřejné infrastruktury v oblasti dopravní infrastruktury stanovenou 
Územním plánem Lysá nad Labem, ve znění Změn č. 1 a 1a.  

Silniční doprava 

V souvislosti s trasováním navrhovaného obchvatu Lysé nad Labem a na základě požadavku č. 14 obsahu Změny 
č. 3 prověřit vybudování nové propojovací komunikace mezi plánovaným obchvatem města Lysá nad Labem 
a silnicí na Stratov, která bude obchvatem přerušena je v souladu s dokumentací pro stavební povolení 
z listopadu 2019 (PRAGOPORJEKT, a.s., viz obr. níže) Změnou č. 3 navrženo dopravní napojení silnic III/2725 
(silnice na Stratov) a II/272 (plánovaný obchvat). Dopravní napojení je Změnou č. 3 zobrazeno symbolicky 
překryvnou linií (návrh) a současně je pro umožnění realizace záměru v plochách s rozdílným způsobem využití, 
do nichž záměr zasahuje, vymezen překryvný koridor dopravy silniční KDS1 (forma překryvného koridoru 
popsána níže). V překryvném koridoru KDS1 platí kromě podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, 
jež překrývá, rovněž podmínky využití ploch dopravy silniční (DS) definované územním plánem.  
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Obr. Výřez z DUSP Propojení silnice II/272 (Lysá nad Labem, II. stavba) a III/2725 – přehledná situace 
(Pragoprojekt, a.s., 11/2019) 

Změnou č. 3 je dále stabilizována místní účelová komunikace na p. p. č. 3611/1 a 3611/2 jejím grafickým 
zvýrazněním překryvnou linií (stav) v Hlavním a Koordinačním výkrese v souladu s metodikou ÚP. Při zpracování 
Změny č. 3 bylo prověřeno využití území a potvrzena existence a funkčnost komunikace (dosud v ÚP jako 
součást ploch NS.pz), navazující na silnici na Stratov (viz také výše), a byla shledána jako opodstatněná její 
stabilizace v grafické části ÚP. Přítomnost komunikace graficky zobrazuje níže uvedený výřez ortofotomapy. 

 

Obr. Ortofotosnímek části řešeného území navazujícího na plánovaný východní obchvat města (ČÚZK) 

Stabilizovaná místní / 

účelová komunikace 

silnice na Stratov III/2725 
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Železniční doprava 

Ve vazbě na požadavek č. 12 obsahu Změny č. 3 – prověřit plochu VL 20 – výroba lehké za obchvatem – převést 
na NZ (zemědělská půda) – byl při zpracování Změny č. 3 prověřen záměr v území, který zasahuje do předmětné 
lokality, a to optimalizace železniční trati Kolín – Všetaty – Děčín. Pro tento záměr jsou v platné ÚPD města 
vymezeny zastavitelné plochy železniční dopravy 111b, 112a, 112b. V rámci zpracování Změny č. 3 byly 
zajištěny podklady k uvažovanému záměru. Jedná se o výstup z aktualizované Studie proveditelnosti 
optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín. Na základě jednání o výše uvedené studii byl ze strany Správy 
železnic, státní organizace, poskytnut podklad, znázorňující území potřebné pro přesmyk trati a současně 
prostor pro silniční nadjezdy nahrazující železniční přejezdy v Ostré a ve Stratově. Při prověření tohoto 
podkladu bylo zjištěno, že podmínky, vytvořené vymezenými zastavitelnými plochami, nejsou pro záměr 
dostatečné (viz obr. níže). Změna č. 3 reaguje na výše uvedené vymezením překryvného koridoru dopravy 
železniční KDZ1, který překrývá uvedené zastavitelné plochy a současně další plochy s rozdílným způsobem 
využití, včetně ploch stabilizovaných, ve snaze o zajištění dostatečného prostoru pro realizaci optimalizace 
železniční trati v souladu s poskytnutým podkladem. V rozsahu koridoru není znemožněno využití ploch, které 
jsou jím překryty, avšak v jeho rozsahu není přípustné využití, které by mohlo zamezit nebo ztížit realizaci 
záměru optimalizace železniční trati. Forma překryvného koridoru je podrobněji popsána níže. 
V překryvném koridoru KDZ1 platí kromě podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, jež překrývá, 
rovněž podmínky využití ploch dopravy železniční (DZ) definované územním plánem.  

 

Obr. Optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín (zdroj dat: Správa železnic, státní organizace) 
Pozn.:  červeně – území potřebné pro přesmyk trati a prostor pro silniční nadjezdy;  

černá šrafa = stávající plochy železniční dopravy v ÚP Lysá nad Labem 

Překryvný koridor dopravní infrastruktury 

Koridor dopravní infrastruktury představuje překryvnou vrstvu územního plánu. Je položen nad plochami s 
rozdílným způsobem využití a doplňuje podmínky plošného a prostorového uspořádání stanovené v těchto 
plochách. V částech ploch s rozdílným způsobem využití zasahujících do koridoru tak platí další podmínky 
využití stanovené v koridoru. Smyslem vymezení koridoru je chránit širší pás území pro budoucí dopravní 
stavbu a zabránit jejímu střetu s případnou zástavbou umístěnou v těsné blízkosti. Dalším důvodem jsou časté 
úpravy vlastního řešení dopravních staveb mezi jednotlivými fázemi projektové přípravy. V některých případech 
dochází i po vydání územního rozhodnutí ke změnám trasování dopravní stavby a umístění souvisejících staveb.  

Po realizaci stavby, pro kterou je koridor vymezen, podmínky stanovené v koridoru automaticky zanikají a platí 
pouze podmínky stanovené v plochách. Pokud by pro stavby byly vymezeny širší plochy s rozdílným způsobem 
využití, bylo by po realizaci staveb nezbytné „zbytkové“ části ploch změnit (formou změny územního plánu) na 
požadované funkce. Z tohoto důvodu je řešení v podobě koridoru výhodnější. 
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Doprava v klidu 

Změna č. 3 ve vazbě na požadavek č. 9 Obsahu Změny č. 3 – Prověřit potřebnost 2 parkovacích stání na 1 byt u 
stávajících rodinných domů, případně provést úpravu tohoto požadavku územního plánu – upřesňuje požadavky 
na dopravu v klidu při rezidenční zástavbě a stanovuje minimální počet parkovacích stání v rámci 
Schématu prostorového uspořádání (výkres č. 4) s podrobným odůvodněním v kapitole 3.9 tohoto odůvodnění. 

3. 7. 3 Technická infrastruktura 

Koncepce veřejné vybavenosti v oblasti technické infrastruktury stanovené Územním plánem Lysá nad Labem, 
ve znění změn č. 1 a 1a není Změnou č. 3 dotčena. Změna č. 3 respektuje veškeré stávající sítě technické 
infrastruktury včetně jejich ochranných pásem nacházejících se v řešeném území.  

Řešení zásobování vodou, odvádění a likvidace odpadních vod, zásobování elektrickou energií, zásobování 
zemním plynem, zásobování teplem a odpadového hospodářství a řešení telekomunikací, navržené Územním 
plánem Lysá nad Labem, není Změnou č. 3 měněno. 

3. 7. 4 Veřejná prostranství 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti veřejných prostranství, stanovená Územním plánem Lysá nad Labem, 
ve znění změn č. 1 a 1a, není změnou č. 3 měněna. 

3. 8 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, ÚSES 

Koncepce uspořádání krajiny stanovená Územním plánem Lysá nad Labem, ve znění změn č. 1 a 1a není 
změnou č. 3 měněna. 

3. 9 Odůvodnění ploch s rozdílným způsobem využití  

Rozhodování o využití ploch 

Změna č. 3 upravuje podmínky prostorového uspořádání, přičemž ruší stávající koeficienty zeleně (včetně 
definice) v rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití a také upravuje požadavky na plochy pro dopravu 
v klidu. Změna č. 3 stanovuje nové požadavky na plochy pro dopravu v klidu a definuje nové koeficienty zeleně 
v rámci výkresu č. 4 Schéma prostorového uspořádání.  

• plochy pro dopravu v klidu 

Na základě požadavku č. 9 obsahu Změny č. 3 prověřit potřebnost 2 parkovacích stání na 1 byt u stávajících 
rodinných domů, případně provést úpravu tohoto požadavku územního plánu bylo Změnou č. 3 souhrnně 
prověřeno možné řešení problematiky dopravy v klidu v kontextu rozdílností ve struktuře zástavby města, 
v intenzitě zastavění a využití jednotlivých lokalit. Dosavadní řešení dle platného ÚP (ve znění změny č. 1 a 
č. 1A) vyžadovalo „u nových bytových a rodinných domů nebo v přestavbových lokalitách v počtu alespoň 2 stání 
na 1 byt,“ aniž by byl zohledněn charakter zástavby, který se liší v jednotlivých lokalitách města – s tím 
souvisela řada parciálních požadavků na zmírnění této regulace z důvodu jejího obtížného naplnění v některých 
částech města. Na základě pracovních jednání se zástupci města v rámci zpracování Změny č. 3 byl upraven 
metodický přístup k řešení dopravy v klidu na území města a navrženo bylo komplexní řešení.  

Potřeba parkovacích míst se odvíjí od povahy a prostorových možností zastavěného území a rozvojových ploch. 
Důvodem je nemožnost stanovení jednotného generalizovaného počtu požadovaných parkovacích míst, který 
by byl aplikovatelný současně v jádrové části města s omezenými prostorovými možnostmi a v okrajových 
částech města s jiným charakterem zástavby a potřebami na dopravu v klidu.   

Nové řešení dopravy v klidu se odvíjí od charakteru a struktury zástavby města, nikoli od způsobu využití ploch 
nebo jejich zařazení do ploch stabilizovaných, zastavitelných či přestavbových. Důvodem je fakt, že pro hustotu 
zástavby intenzitu využití pozemků a kapacity území je rozhodující právě struktura a prostorové uspořádání 
zástavby, a to nejen zástavby navrhované, ale i stabilizované. Požadavky se však nevztahují na již existující 
rodinné a bytové domy, ale pouze na novou výstavbu rodinných a bytových domů.  

Urbanizované území města zahrnující zejména plochy určené k zástavbě – bez rozdílu plochy stabilizované, 
zastavitelné a plochy přestavby – se způsobem využitím bydlení, smíšené obytné, rekreace individuální je 
členěno na dva typy ploch pro dopravu v klidu.  
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První typ ploch pro dopravu v klidu představuje požadavek na minimální počet 1 parkovacího stání na 1 
bytovou jednotku. Tento typ se vztahuje zejména k již stabilizovaným, intenzivně zastavěným částem města, 
kde je z důvodu omezeného prostoru obtížné naplnit požadavek na více parkovacích stání. Jedná se o lokality 
historického centra města a na něj navazující stabilizované lokality rodinných domů, které charakterizuje 
intenzivní zastavění, minimum proluk nebo vnitřních rezerv a poměrně kompaktní zástavba utvářející uliční 
prostor.  

Zároveň je tento typ ploch pro dopravu v klidu vymezen v rozsahu stávající sídlišť, která jsou charakteristická 
vysokým počtem obyvatel, ale také vyšším podílem parkovacích ploch v rámci uličního prostoru nebo řadových 
/ hromadných garáží – tedy část potřebných parkovacích stání je zajištěna, a výrazné navýšení požadavku na 
další parkovací stání je v daných lokalitách v rozporu s potřebnou ochranou veřejné zeleně, která je nedílnou 
a nezbytnou součástí sídlišť a zajišťuje vysokou kvalitu obytného prostředí sídlišť. Z těchto důvodů je pro 
stávající sídliště včetně malých enkláv bytových domů (vymezených rovněž v rámci ploch BH – bydlení 
hromadné) stanoven požadavek (pro novou výstavbu) na zřízení pouze 1 parkovacího stání na 1 bytovou 
jednotku.  

    

Obr.: Příklady zástavby zahrnuté do ploch pro dopravu v klidu s požadavkem 1 parkovacího stání na 1 bytovou 
jednotku (vlevo lokalita Na Františku, vpravo Sídliště při ulici Československé armády) 

Druhý typ ploch pro dopravu v klidu představuje požadavek na minimální počet 2 parkovacích stání na 1 
bytovou jednotku. Tento typ ploch pro dopravu v klidu je vymezen v čistě rezidenčních částech města 
v rozsahu již stabilizovaných obytných čtvrtí na okrajích města nebo v rozestavěných lokalitách v rozsahu 
zastavitelných ploch pro bydlení, a dále v rámci samostatných sídel, rekreační lokality Tři Chalupy a malých 
sídelních enkláv ve volné krajině (např. Karlov). V těchto lokalitách je nezbytné zajistit dostatečné množství 
parkovacích stání pro nově vytvořené bytové jednotky tak, aby nedocházelo k zabírání stávajících veřejných 
prostorů. Důvodem je zejména ochrana prostorových parametrů stávajících veřejných prostranství s cílem 
zajistit jejich kvalitní řešení a upřednostnit jejich veřejné užívání.  

    

Obr.: Příklady zástavby zahrnuté do ploch pro dopravu v klidu s požadavkem 2 parkovacích stání na 1 bytovou 
jednotku (vlevo lokalita Byšičky, vpravo lokalita Litol při ulici Družstevní a Na Vysoké mezi) 
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• koeficient zeleně (KZ) 

Na základě požadavků č. 3 (prověřit snížení koeficientů zeleně KZ u stávajících ploch výroby VT a VL z 0,2 na 0,1), 
č. 5 (prověřit stanovení úpravy koeficientů zeleně u všech ploch, kde je stanoveno rozmezí tak, aby byla 
stanovena jasně jedním číslem pro daný typ plochy – pro větší srozumitelnost) a č. 6 obsahu Změny č. 3 (prověřit 
úpravu koeficientu zeleně KZ u ploch BI na 0,6) bylo Změnou č. 3 souhrnně prověřeno stanovení koeficientu 
minimálního podílu zeleně v kontextu rozdílností ve struktuře zástavby města, v intenzitě zastavění a využití 
jednotlivých lokalit. Dosavadní řešení dle platného ÚP (ve znění změny č. 1 a č. 1A) bylo navrženo pro jednotlivé 
typy ploch s rozdílným způsobem využití, aniž by bylo zohledněno umístění takových ploch a struktura 
zástavby, která se ve stejném typu plochy může výrazně lišit (např. současná výstavba v rámci ploch BI – bydlení 
individuální v rodinných domech – městské je výrazně volnější s většími pozemky než stabilizovaná starší 
zástavba ploch BI, viz následující porovnání).  

    

Obr.: Příklady zástavby zahrnuté do ploch BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské (vlevo lokalita 
podél ulice Vojanova, vpravo lokalita podél ulice Ke Střelnici) 

Koeficient zeleně je nově stanoven v rámci zón, které jsou vymezeny dle charakteru a struktury zástavby. Pro 
areály občanského vybavení, hromadné rekreace a výroby je rozsah zón ve většině případů totožný 
s vymezením areálů, resp. daných ploch s rozdílným způsobem využití, neboť podíl zeleně je stanoven pro celý 
areál nebo soubor areálů totožně. Podstatné je tedy členění ostatní, převážně obytné zástavby, tedy ploch 
bydlení, ploch smíšených obytných a ploch individuální rekreace, kde se stanovení koeficientu odvíjí od hustoty 
a intenzity zástavby. Účelem bylo nalézt jednotný přístup k uplatňování regulace nikoli dle funkce, ale na 
základě fundovaného prověření charakteru a struktury zástavby města.  

Koeficient zeleně 0,2 je vymezen v rozsahu ploch určených pro výrobu a skladování. Stanovení koeficientu 
vychází z obvyklého rozsahu zeleně, resp. nezpevněných ploch ve stávajících výrobních areálech; zeleň by 
v daných plochách měla sloužit zejména k zajištění minimální retence dešťových vod a jako zeleň izolační 
v kontaktu výrobního areálu s plochami jiného způsobu využití (zejména s plochami určenými pro obytnou 
funkci), případně v kontaktu s nezastavěným územím pro začlenění areálu do volné krajiny.  

Koeficient zeleně 0,2 je dále stanoven pro historické centrum města, které se vyznačuje historicky rostlou 
intenzivní zástavbou, a kde je z urbanistických důvodů vhodné umožnit intenzivní využívání zastavěného území, 
neboť v jádrové části města by se přirozeně měly kumulovat funkce vyžadující intenzivnější urbanizaci 
(kumulace obchodů a služeb, správních, administrativních a dalších kapacit zajišťujících společenskou a obytnou 
funkci města), rovněž bydlení by v centru města mělo mít intenzivnější formu.  

Koeficient zeleně 0,4 je vymezen v rozsahu ploch určených pro většinu areálů občanského vybavení 
a technickou infrastrukturu, kde zajišťuje obdobné funkce jako v plochách výroby, ale s vyšším podílem, neboť 
tyto plochy jsou převážně umístěny uvnitř obytné zástavby nebo v jejím bezprostředním sousedství.  
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Koeficient zeleně 0,6 je stanoven pro převážně obytnou zástavbu mimo historické centrum města a v historicky 
rostlých malých sídlech v území (Byšičky, Dvorce). Důvodem stanovení koeficientu je nezbytnost zajištění 
dostatečného podílu nezpevněných ploch pro vsakování dešťových vod a zároveň zajištění dostatečného podílu 
zeleně pro kvalitní obytné prostředí převážně čistě obytných lokalit.  

Koeficient zeleně 0,8 je stanoven pouze v rozsahu ploch RI (individuální rekreace – chatové lokality) a RZ 
(individuální rekreace – zahrádkové osady). Důvodem stanovení vysokého koeficientu zeleně je zajištění 
rekreačního charakteru těchto lokalit, a tedy vyloučení intenzivnější míry zastavění a zpevnění ploch.  

Regulativy ploch s rozdílným způsobem využití 

Změna č. 3 nevymezuje nové funkce, měněny jsou některé funkční a prostorové regulativy vybraných ploch 
s rozdílným způsobem využití, a to ve vazbě na požadavky Obsahu Změny č. 3.  

Konkrétním způsobem jsou upraveny následující regulace ploch s rozdílným způsobem využití:  

• VT – těžká výroba a sklady 

o Na základě požadavku č. 4 obsahu Změny č. 3 prověřit úpravu regulativů u ploch výroby VD, 
VL, VT a VZ – nepřípustné využití „ubytování sezónních dělníků, podmíněně přípustné 
„pobytové a obytné místnosti v omezené míře, například 10% zastavěné plochy všech budov v 
provozním areálu“ byla prověřena a mezi nepřípustné využití zařazena možnost „ubytování 
sezonních zaměstnanců“ v plochách VT. Důvodem je možný negativní dopad na sociální pilíř 
trvale udržitelného rozvoje – zejména v oblasti sociální segregace nebo nerespektování 
dostatečné kvality bydlení pro ubytované, popř. oslabení funkce bydlení v plochách k tomu 
primárně určených.   

o Z důvodu jednoznačné převahy výrobního charakteru ploch VT a současně ze stejných 
důvodů, které jsou uvedeny v předchozím bodě, jsou v plochách VT připuštěny pobytové 
a obytné místnosti pod podmínkou, že nepřesáhnou 10 % zastavěné plochy všech budov 
v souvislém provozním areálu.  

• VL – lehká výroba a sklady 

o Na základě požadavku č. 2 rozsahu Změny č. 3 prověřit úpravu regulativů pro plochy VL 
(v souvislosti se zařazením ploch VD podél ulice Poděbradova do ploch VL je malovýroba 
a řemeslná výroba v ploše umožněna, neboť nekoliduje a doplňuje přípustné využití funkční 
plochy. Doplnění přípustné funkce nenavyšuje nároky na dopravní ani technickou 
infrastrukturu.  

o Na základě požadavku č. 4 obsahu Změny č. 3 prověřit úpravu regulativů u ploch výroby VD, 
VL, VT a VZ – nepřípustné využití „ubytování sezónních dělníků, podmíněně přípustné 
„pobytové a obytné místnosti v omezené míře, například 10% zastavěné plochy všech budov v 
provozním areálu“ byla prověřena a mezi nepřípustné využití zařazena možnost „ubytování 
sezonních zaměstnanců“ v plochách VT. Důvodem je možný negativní dopad na sociální pilíř 
trvale udržitelného rozvoje – zejména v oblasti sociální segregace nebo nerespektování 
dostatečné kvality bydlení pro ubytované, popř. oslabení funkce bydlení v plochách k tomu 
primárně určených.   

o Z důvodu jednoznačné převahy výrobního charakteru ploch VL a současně ze stejných 
důvodů, které jsou uvedeny v předchozím bodě, jsou v plochách VL připuštěny pobytové a 
obytné místnosti pod podmínkou, že nepřesáhnou 10 % zastavěné plochy všech budov 
v souvislém provozním areálu.  

• VD – drobná výroba a výrobní služby 

o Na základě požadavku č. 4 obsahu Změny č. 3 prověřit úpravu regulativů u ploch výroby VD, 
VL, VT a VZ – nepřípustné využití „ubytování sezónních dělníků, podmíněně přípustné 
„pobytové a obytné místnosti v omezené míře, například 10% zastavěné plochy všech budov v 
provozním areálu“ byla prověřena a mezi nepřípustné využití zařazena možnost „ubytování 
sezonních zaměstnanců“ v plochách VD. Důvodem je možný negativní dopad na sociální pilíř 
trvale udržitelného rozvoje – zejména v oblasti sociální segregace nebo nerespektování 
dostatečné kvality bydlení pro ubytované, popř. oslabení funkce bydlení v plochách k tomu 
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primárně určených. Současně bylo ve vazbě na výše uvedené zrušeno přípustné využití 
„ubytování sezónních dělníků“. 

o Z důvodu jednoznačné převahy charakteru ploch VD a současně ze stejných důvodů, které 
jsou uvedeny v předchozím bodě, jsou v plochách VD připuštěny pobytové a obytné místnosti 
pod podmínkou, že nepřesáhnou 10 % zastavěné plochy všech budov v souvislém provozním 
areálu.  

• VZ – zemědělská výroba, lesnictví 

o Na základě požadavku č. 4 obsahu Změny č. 3 prověřit úpravu regulativů u ploch výroby VD, 
VL, VT a VZ – nepřípustné využití „ubytování sezónních dělníků, podmíněně přípustné 
„pobytové a obytné místnosti v omezené míře, například 10% zastavěné plochy všech budov v 
provozním areálu“ byla prověřena a mezi nepřípustné využití zařazena možnost „ubytování 
sezonních zaměstnanců“ v plochách VZ. Důvodem je možný negativní dopad na sociální pilíř 
trvale udržitelného rozvoje – zejména v oblasti sociální segregace nebo nerespektování 
dostatečné kvality bydlení pro ubytované, popř. oslabení funkce bydlení v plochách k tomu 
primárně určených.   

o Z důvodu jednoznačné převahy výrobního charakteru ploch VZ a současně ze stejných 
důvodů, které jsou uvedeny v předchozím bodě, jsou v plochách VL připuštěny pobytové a 
obytné místnosti pod podmínkou, že nepřesáhnou 10 % zastavěné plochy všech budov 
v souvislém provozním areálu.  

Ostatní podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené ÚP Lysá nad Labem nejsou měněny. 

3. 10 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, 
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Na základě požadavku č. 11 obsahu Změny č. 3 na prověření stávají zemědělský výrobně-obchodní areál firmy 
ZZN Polabí (u nádraží), pozemky st. p. 698/1, 698/2, 731, 2081, parc. č. 610/3, 610/55, 610/86 v. k. ú. Lysá nad 
Labem, jižně od železniční trati, převedení z ploch ZO. 1 sídelní zeleně ochranné do ploch VZ – plochy zemědělské 
výroby, lesnictví byla zrušena navrhovaná plocha P21c – ZO.1 (sídelní zeleň ochranná specifická). 
Na základě prověření skutečností o aktuálním stavu a zohlednění výrobního potenciálu v blízkosti železniční 
trati bylo v ploše stabilizováno její stávající využití v rámci plochy s rozdílným způsobem využití VZ – zemědělská 
výroba a lesnictví. V důsledku zrušení plochy P21c (ZO.1) Změna č. 3 ruší rovněž související plochu pro 
asanaci A1 s ohledem na její nadbytečnost v souvislosti se stabilizací výrobní zemědělské činnosti.  

Změna č. 3 dále vymezuje koridory dopravní infrastruktury pro umístění veřejně prospěšných staveb: 

Ozn. 
koridoru 

VPS 
Popis VPS Odůvodnění vymezení VPS 

DK1 
Propojení silnic II/272 a III/2725 

(napojení silnice III/22275 na 
okružní křižovatku) 

- důvodem pro vymezení VPS je zkvalitnění dopravní trasy 
lokálního významu 

- veřejným zájmem je zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury v území v souvislosti s realizací okružní 

křižovatky na plánovaném východním obchvatu města 
(vazba na záměry ZÚR SK) 

DK2 
Optimalizace tratě Kolín – 

Všetaty – Děčín, přesmyk trati 
a silniční nadjezdy 

- záměr je součástí VPS v ZÚR SK (zpřesnění) 
- důvodem pro vymezení VPS je zkvalitnění dopravní trasy 

regionálního významu 
- veřejným zájmem je zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury nadmístního významu a posílení veřejné 

dopravy v širším území 

3. 11 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, 
pro které lze uplatnit předkupní právo 

Změna č. 3 nevymezuje veřejně prospěšné stavby nebo opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.  
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3. 12 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

Plochy nebo koridory územních rezerv nejsou Změnou č. 3 vymezeny. 

3. 13 Odůvodnění vymezení ploch, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody 
o parcelaci 

V souvislosti se zrušením plochy P21c a současnou stabilizací stávajícího zemědělského využití areálu v rámci 
ploch VZ (viz výše) je Změnou č. 3 zrušena související podmínka zpracování územní studie pro plochu P21c.   

V rámci Změny č. 3 nejsou vymezeny nové plochy, jejichž využití je podmíněno vydáním regulačního plánu, 
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci.  

3. 14 Odůvodnění stanovení pořadí změn v území 

Změna č. 3 nestanovuje pořadí změn v území.   

3. 15 Odůvodnění vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 

Změna č. 3 nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat 
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.   

4 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

4. 1 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

Změna č. 3 prověřila potřebu aktualizace vymezení zastavěného území v řešeném území a na základě § 58 
stavebního zákona s vazbou na katastrální zákon aktualizovala zastavěné území k datu 13. 3. 2020 
s odůvodněním v kapitole 3.2. Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické části dokumentace 
(výkres 1 – Výkres základního členění území).   

V období účinnosti ÚP Lysá nad Labem došlo ke stavebnímu využití částí rozvojové plochy 29 uvnitř 
zastavěného území. V rámci využitých částí zastavitelné plochy došlo ke stabilizaci navrženého funkčního využití 
– bydlení individuální v rodinných domech – městské (BI).  

Zastavěné území je účelně využíváno. Podpora využití rezerv v zastavěném území a transformace nevhodně 
využívaných lokalit je řešením Změny č. 3 podpořena změnou funkčního využití plochy přestavby P31 
z občanského vybavení (OV) na smíšené využití území městského typu (SM).  

4. 2 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

Změna č. 3 v rámci vymezování a rušení zastavitelných ploch vychází z racionálního naplňování požadavků 
vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR a Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, reaguje na 
demografický vývoj území a Středočeského kraje a dále na požadavky vyplývajících z obsahu Změny č. 3.  

Změna č. 3 redukuje rozsah zastavitelné plochy 29 u níž lze na základě realizované výstavby (evidované 
v katastru nemovitostí) prokázat naplnění – využité části plochy jsou stabilizovány v rámci ploch BI a vyjmuty 
z ploch zastavitelných. V zastavitelné ploše lokality 29 došlo ke stabilizaci 1,87 ha.  

Změna č. 3 nově navrhuje jednu zastavitelnou plochu 161 s výměrou 0,82 ha a navrženým funkčním využitím 
bydlení individuální v rodinných domech – specifické bydlení v území ochranného pásma vodních zdrojů (BI.2). 
Plocha je vymezena uvnitř zastavěného území na severovýchodním okraji města, kde byla stávající ÚPD 
stabilizována sídelní zeleň ochranná (ZO). Plocha se nachází na zemědělském pozemku s třídou ochrany IV bez 
provedených investic do půdy (meliorací). Její vymezení nevyžaduje zábor vysoce kvalitní zemědělské půdy 
a nedojde ke znehodnocení již provedených investic do půdy (meliorací). Současně bude převedením podpořen 
kompaktní městský charakter lokality a celistvost severozápadní hranice zastavěného území. Zastavitelná 
plocha nevyžaduje nadměrné investice do dopravní a technické infrastruktury.  
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Z výše uvedeného je zřejmé, že souhrnná výměra rozvojových ploch pro bydlení se v důsledku řešení 
Změny č. 3 sníží o 1,05 ha vzhledem ke stabilizaci využitých částí zastavitelné plochy 29 (1,87 ha).  

Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch (v řešení Změny č. 3 zejm. plocha 161) je dána zejména 
stabilním populačním růstem v uplynulých letech (mezi lety 2009 a 2019 nárůst počtu obyvatel o 1 263), který 
spolu se setrvale vysokým počtem dokončených bytů (ročně cca 50) dokládá stabilní zájem o bydlení v území 
města Lysá nad Labem.  

5 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

5. 1 Zemědělský půdní fond 

Důsledky navrženého řešení na ZPF jsou vyhodnoceny podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí (MŽP) 
č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.  

Změna č. 3 vymezuje jednu novou zastavitelnou plochu s ozn. 161 s vyhodnocením v tabulce dále. 
Dále Změna č. 3 mění funkční využití ploch přestavby P17a a P31, tato úprava nevyvolává nároky na nový 
zábor ZPF.  

Podrobné vyhodnocení předpokládaného záboru ZPF řešením Změny č. 3 v souladu s vyhláškou MŽP 
č. 271/2019 Sb. uvádí tabulka níže: 

ozn. 
plochy 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 
záboru 

(ha) 

Výměra 
záboru podle 

třídy 
ochrany 

Odhad 
výměry 

záboru, na 
které bude 
provedena 
rekultivace 

na 
zemědělskou 

půdu (ha) 

Informace o 
existenci 

závlah 

Informace o 
existenci 

odvodnění 

Informace o 
existenci 
staveb k 
ochraně 
pozemku 

před erozní 
činností vody 

Informace 
podle 

ustanovení § 
3 odst. 1 
písm. g) IV. třída 

ochrany ZPF 

161 BI.2 0,8168 0,8168 0 Ne Ne Ne Ne 

Další zábor ZPF si vyžádá realizace záměrů, pro které jsou Změnou č. 3 vymezeny překryvné koridory. 
Jedná se o koridor dopravy silniční KDS1 pro propojení silnic II/272 a III/2725 a koridor dopravy železniční KDZ1 
pro stavby v rámci optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín.  

V rámci koridoru KDS1 je zábor ZPF odhadnut na max. 0,5 ha, přičemž je lokalizován na pozemcích ZPF I. a IV. 
třídy ochrany. Nový zábor ZPF v koridoru KDZ1 je situován především ve východní části koridoru, s ohledem ke 
skutečnosti, že zbylá část koridoru je vymezena v překryvu stávajícího drážního tělesa a souvisejících 
stabilizovaných a rozvojových ploch dopravy železniční. Nový zábor ZPF koridorem KDZ1 je odhadnut na 
cca 2 ha a je lokalizován na pozemky ZPF I. a IV. třídy ochrany. Oba koridory zasahují na území s realizovanými 
investicemi do půdy (plošné odvodnění). 

Dotčení pozemků ZPF I. třídy ochrany v dopravních koridorech je zvláště odůvodněno výrazně převažujícím 
veřejným zájmem na realizaci staveb dopravní infrastruktury nad veřejným zájmem ochrany ZPF. 
V obou případech se jedná se o prioritní a nenahraditelné záměry v jednotlivých dopravních systémech 
s nadmístním (koridor KDS1) a nadregionálním (koridor KDZ1) významem. Oba koridory jsou Změnou č. 3 
současně vymezeny jako koridory pro umístění veřejně prospěšných staveb (viz kapitola 3.10 odůvodnění).  

5. 2 Pozemky určené k plnění funkce lesa 

Změna č. 3 nevymezuje zastavitelné plochy ani plochy přestavby vyžadující zábor pozemků k plnění funkce lesa.  

6 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 3 PODLE § 53 ODST. 4, PÍSM. A) AŽ D) 

Bude doplněno. 
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7 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY 
JEJICH VYMEZENÍ 

Změna č. 3 nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Středočeského kraje. 

8 SOULAD ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU č. 3 S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

8. 1 Vyhodnocení souladu Změny č. 3 s Politikou územního rozvoje 

Změna č. 3 Územního plánu Lysá nad Labem je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění 
Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 (dále též jen „PÚR ČR“).  

Řešené území spadá do rozvojové oblasti „OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha“. PÚR ČR vymezuje v rámci 
řešeného území koridor konvenční železniční dopravy C-E61 z důvodu dodržení závazků ČR jako signatáře 
mezinárodních dohod AGC a AGTC, součást TEN-T.  

Výše uvedené jevy jsou Územním plánem Lysá nad Labem respektovány v plném rozsahu a zároveň 
nejsou Změnou č. 3 nijak omezeny.  

Změna č. 3 respektuje obecné zásady stanovené PÚR ČR a vytváří podmínky pro naplnění jejích cílů v souladu 
s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Území řešeného 
Změnou č. 3 se týkají zejména následující body republikových priorit: 

(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. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by 
měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného 
rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je 
třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který 
vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její 
stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.  

Vytváření podmínek pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, včetně 
jedinečné urbanistické struktury a krajinného rázu je zakotveno v jednotlivých koncepcích stanovených 
Územním plánem Lysá nad Labem. Tyto koncepce nejsou Změnou č. 3 měněny, čímž je zajištěna 
ochrana hodnot jakožto jeden ze základních předpokladů zajištění trvale udržitelného rozvoje.  

Změna č. 3 vymezuje jednu novou zastavitelnou plochu 161, jejíž vznik dotváří kompaktní tvar města. 
Svým umístěním ve stavební proluce v rámci zastavěného území neznehodnocuje krajinné zázemí sídla 
ani negeneruje zábor ZPF I. a II. třídy ochrany. Její funkční zařazení do ploch BI.2 odpovídá okolnímu 
charakteru zástavby – změnou nebude negativně dotčen funkční a prostorový charakter lokality. 
Změnou funkce plochy nevzniknou dodatečné finanční náklady spojené s dopravní a technickou 
infrastrukturou.   

Zrušení plochy přestavby P21c a související plochy pro asanaci a stabilizace funkčního využití 
stávajícího zemědělského areálu nebude mít negativní dopad na charakter a strukturu okolní zástavby. 
Stávající objekty předmětné plochy prostorově i hmotově navazují na výrobní areály – VT a VL, severně 
od předmětné plochy. Funkční využití výrobní povahy (zemědělská výroba a lesnictví) nebude 
zhoršovat životní kvalitu sousední obytné zástavby.  

Po prověření změny využití plochy P17a na plochu lehké výroby a skladů (VL) z plochy drobná výroba 
a služby (VD) nebyly shledány skutečnosti, které by zvyšovaly dopravní zátěž v okolí plochy, nebo 
zhoršovaly hygienické podmínky v okolní obytné zástavbě, která je od předmětné plochy v celé délce 
odstíněna sídelní zelení specifickou – nezastavitelné zahrady (ZS.1). Plocha prostorově navazuje na 
okolní výrobní plochy. Umožněná prostorová struktura zástavby v plochách VL je od předešlé funkce 
VD prakticky nezměněna – nedojde ke změně struktury zástavby, která by měla negativní dopad na 
okolní zástavbu.     
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(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními 
vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, 
zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro 
prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.  

Úprava stanovených podmínek využití výrobních ploch – zamezení ubytování sezonních dělníků 
v plochách těžké výroby a skladů (VT), lehké výroby a skladů (VL), drobné výroby a výrobních služeb 
(VD) a zemědělské výroby, lesnictví (VZ) – bude mít příznivý dopad na míru sociální segregace v sídle 
a pozitivně tak působí na sociální pilíř udržitelného rozvoje území.  

(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. 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.  

V rámci pořízení Změny č. 3 byly shromážděny a vyhodnoceny podněty a požadavky na změny v území. 
Řada základních bodů Změny č. 3 byla formulována ve spolupráci s pořizovatelem a představiteli 
samosprávy města. Požadavky Obsahu Změny č. 3 byly vyhodnocovány ve snaze o komplexní řešení 
a při zohlednění charakteru řešeného územím a jeho pozice v rozvojové oblasti OB1.  

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). 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. Cílem je 
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, 
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky 
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.  

Řešení Změny č. 3 jednoznačně přispívá hospodárnému využití zastavěného území. Ve volné krajině 
nejsou vymezovány nové zastavitelné plochy. Změna č. 3 vymezuje jednu novou zastavitelnou plochu, 
která je lokalizována uvnitř zastavěného území. Změna funkčního využití plochy přestavby P31 
z občanského vybavení na smíšené využití území městského typu přispívá intenzifikaci využití 
zastavěného území v jádrové části města. Veřejná zeleň není řešením Změny č. 3 redukována, 
současně nejsou vymezeny nové záměry, zvyšující její fragmentaci. Při vyhodnocování požadavků na 
změny v území byly prověřeny nároky na veřejné rozpočty, a to zejména v souvislosti s dostupností 
systémů dopravní a technické infrastruktury ve snaze o zamezení nadměrným nákladům. 

(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. Zmírňovat vystavení městských oblastí 
nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů 
městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat 
plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů 
pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění 
území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na 
veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto 
účinků). 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména 
uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou 
infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, 
ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to 
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  

Podmínky pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní infrastruktury a obecně naplnění 
požadavků uvedených v bodech (23) a (24) jsou v řešení Změny č. 3 zajištěny především vymezením 
překryvných koridorů dopravy silniční (KDS1) a železniční (KDZ1) s detailním popisem v kapitole 
3.7.2 Dopravní infrastruktura tohoto odůvodnění, podrobněji viz také kapitola 8.2 dále.  
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8. 2 Vyhodnocení souladu Změny č. 3 s územně plánovací dokumentací kraje 

Změna č. 3 je pořizována v souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, které nabyly účinnosti 
22. 2. 2012, č. j. 000687/2012/KUSK, a jež byly aktualizovány usnesením č. 007-18/2015/ZK ze dne 27. 7. 2015 
s nabytím účinnosti dne 26. 8. 2015 (Aktualizace č. 1) a usnesením č. 022-13/2018/ZK ze dne 26. 4. 2018 
s nabytím účinnosti dne 4. 9. 2018 (Aktualizace č. 2). Řešení Změny č. 3 je zpracováno v souladu se Zásadami 
územního rozvoje Středočeského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 2 – Úplné znění po vydání Aktualizace č. 2 
(dále jen „ZÚR SK“). 

ZÚR SK vymezují v rámci řešeného území zejména prvky ÚSES nadregionálního a regionálního významu, koridor 
silnice II/272: Lysá nad Labem, obchvat (D141), koridor silnice II/272: úprava trasy na levém břehu Labe (D142), 
koridor silnice II/331: obchvat Lysé nad Labem (D159), koridor silnice II/331: nové vedení trasy v prostoru 
Dvorce (D160), koridor železniční tratě č. 231: Mstětice, Čelákovice, přeložky, rekonstrukce (D207), koridor 
železniční tratě č. 231 Lysá n. L. – Milovice – Čachovice: přeložky tratě a nové propojení (Všejanská spojka,  
D212).  

Veškeré výše uvedené jevy a záměry jsou řešeny Územním plánem Lysá nad Labem a jsou Změnou č. 3 
respektovány a na řešení územního plánu je navázáno. Ve vazbě na technické řešení východní části 
silničního obchvatu Lysé nad Labem byl Změnou č. 3 vymezen koridor KDS1 pro propojení silnic II/272 
a III/2725 (okružní křižovatkou) vzhledem k tomu, že obchvatem bude stávající napojení silnic 
přerušeno. V rámci zpracování Změny č. 3 byly rovněž prověřeny podklady k optimalizaci trati Kolín – 
Všetaty – Děčín a na základě poskytnutého podkladu Správy železnic byl vymezen koridor dopravy 
železniční KDZ1, zajišťující vytvoření dostatečných podmínek pro uvažované úpravy na trati a 
související stavby. Podrobněji k vymezeným koridorům viz kapitola 3.7.2 Dopravní infrastruktura 
tohoto odůvodnění.  

Řešení ostatních záměrů ze ZÚR SK v rámci platné ÚPD města Lysá nad Labem je řešením Změny č. 3 
plně respektováno a není dotčeno. 

Změna č. 3 respektuje obecné zásady stanovené ZÚR SK a vytváří podmínky pro naplnění jejích cílů v souladu 
s krajskými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Území řešeného Změnou 
č. 3 se dále týkají zejména následující zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území a úkoly pro územní plánování, stanovené v ZÚR SK: 

(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského kraje, 
založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální 
soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní 
požadavek při zpracování územních studií, územních plánů obcí, regulačních plánů a při rozhodování o 
změnách ve využití území. 

Principy pro dosažení rovnoměrného trvale udržitelného rozvoje jsou zakotveny v jednotlivých 
koncepcích platného územního plánu. Tyto koncepce nejsou Změnou č. 3 nijak dotčeny ani měněny.  

Změnou č. 3 dochází ke zlepšování sociální integrace, hospodárnému využití zastavěného území, 
vytváření vhodných rozvojových podmínek v oblasti hospodářství a podpoře občanské vybavenosti 
místního charakteru (viz. níže).  

d) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity 
obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení (jmenovitě 
veřejného vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny 

V rámci zpracování Změny č. 3 bylo vyhodnoceno účelné využití zastavěného území a vyhodnocena 
potřeba vymezení nových zastavitelných ploch, ve snaze o ověření rozsahu zastavitelných ploch 
a stanovení jejich využití při zohlednění kapacit dopravní a technické infrastruktury. Změna č. 3 
vymezuje novou zastavitelnou plochu pro bydlení, dále mění funkční využití ploch přestavby a v rámci 
plochy přestavby P31 smíšeného využití městského území umožňuje komerční občanské vybavení, 
čímž podporuje rozvoj občanského vybavení v území. Uvedené záměry jsou situovány uvnitř 
zastavěného území, čímž je zajištěna ochrana volné krajiny. Limity rozvoje území byly při prověřování 
požadavků Obsahu Změny č. 3 zohledněny jakožto jeden z klíčových faktorů jejich (ne)vyhovění.  
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(04)  Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené na městech 
Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Beroun, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Slaný, Rakovník, Benešov, 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Neratovice, Říčany a blízkých městech Kolín-Kutná Hora, Nymburk-
Poděbrady.  

Vytvářet podmínky pro zlepšení spolupráce blízkých měst Lysá nad Labem a Milovice, Nové Strašecí a 
Stochov. 

Změnou č. 3 jsou upraveny a pozměněny funkční regulativy vybraných ploch výroby. Umožnění 
různorodějšího využití daných ploch pozitivně ovlivní nabídku výrobních i nevýrobních aktivit, které je 
na plochách možno vykonávat. Důsledkem úpravy může být mimo jiné zlepšena a následně podpořena 
vzájemná spolupráce měst Lysá nad Labem a Milovice například v oblasti zaměstnanosti, výroby aj.   

(05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní 
dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby: 

n) zlepšení parametrů silnice II/272 v koridoru Benátky nad Jizerou – Lysá nad Labem – Český Brod; 

Do naplňování této priority spadá i výstavba obchvatu Lysé nad Labem. Změna č. 3 v souvislosti s tímto 
záměrem vymezuje překryvný koridor dopravy silniční KDS1 pro propojení silnic II/272 a III/2725 
vzhledem ke skutečnosti, že v rámci výstavby silničního obchvatu bude přerušeno napojení silnice na 
Stratov (III/2725) na silnici II. třídy č. 272. Změna č. 3 navrženým řešením zajišťuje podmínky pro 
napojení předmětné komunikace na budoucí okružní křižovatku na obchvatu. Navržená úprava je 
graficky znázorněna také překryvnou linií, zobrazující napojení ul. Poděbradova (Lysá nad Labem – 
Stratov) na městský obchvat.  

(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve 
vymezené rozvojové oblasti a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na: 

b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel 
a v souvislosti s tím zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat 
rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině 

Efektivní využití zastavěného území je Změnou č. 3 podpořeno vymezením nově zastavitelné plochy 
uvnitř zastavěného území (plocha 161).  

Změna č. 3 dále úpravou funkčních regulativů u plochy výroby umožňuje různorodější efektivnější 
využití již výrobou využívaných ploch. Podpora výrobních aktivit v místech, kde již výroba probíhá, 
nebude generovat nové finanční náklady na vybudování dopravní a technické infrastruktury při 
zakládání nových ploch pro výrobu. K efektivnímu a hospodárnému využití vede i zrušení plochy 
přestavby P21c u nádraží a související plochy asanace A1, včetně stabilizace jejího současného využití, 
a dále změna funkčního využití ploch přestaveb P17a a P31, reagující na současné požadavky na změny 
využití území v zastavěném území, zajišťující jeho intenzifikaci. 

ZÚR SK dále zpřesňují rozvojovou oblast republikového významu OB1 Praha a zařazují do ní i řešené území. 
Pro rozvojovou oblast OB1 zpřesněnou ZÚR SK jsou stanoveny následující zásady:  

(11.h) rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní hromadné dopravy, zejména kolejové a s vazbou 
na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou; 

Změna č. 3 vytváří podmínky pro rozvoj bydlení zejména vymezením zastavitelné plochy 161 
v zastavěném území. Při vyhodnocení potřeby vymezení nové zastavitelné plochy bylo přihlédnuto 
k vybavení řešeného území sociální infrastrukturou a jeho obsluze železniční dopravou.  

(11.i) pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území sídel a využití dosud 
volných ploch vymezených v zastavitelném území v územních plánech obcí; 

Možnosti transformace ploch v zastavěném území pro rozvoj bydlení byly prověřeny v rámci 
požadavku na změnu funkčního využití plochy přestavby P31. Změna č. 3 mění funkční využití 
předmětné plochy z občanského vybavení na smíšené využití městského typu, čímž je umožněna 
intenzifikace využití dané lokality a potenciální rozvoj rezidenční funkce.  
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ZÚR SK kromě obecných zásad stanovují následující úkoly pro územní plánování:  

(12.d) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity 
obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení (jmenovitě 
veřejného vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny; 

V rámci zpracování Změny č. 3 bylo vyhodnoceno účelné využití zastavěného území a vyhodnocena 
potřeba vymezení nových zastavitelných ploch, ve snaze o ověření rozsahu zastavitelných ploch 
a stanovení jejich využití při zohlednění kapacit dopravní a technické infrastruktury. Změna č. 3 
vymezuje novou zastavitelnou plochu pro bydlení, dále mění funkční využití ploch přestavby a v rámci 
plochy přestavby P31 smíšeného využití městského území umožňuje komerční občanské vybavení, 
čímž podporuje rozvoj občanského vybavení v území. Uvedené záměry jsou situovány uvnitř 
zastavěného území, čímž je zajištěna ochrana volné krajiny. Limity rozvoje území byly při prověřování 
požadavků Obsahu Změny č. 3 zohledněny jakožto jeden z klíčových faktorů jejich (ne)vyhovění 

(12.e) respektovat požadavky na ochranu městských památkových zón Beroun, Brandýs nad Labem, Český 
Brod, Jílové u Prahy, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Labem, Lysá nad Labem, Mníšek pod 
Brdy, Smečno, Stará Boleslav, Unhošť 

Změna č. 3 do respektuje městskou památkové zónu a svým řešením do ní nezasahuje.  

Řešené území je ZÚR SK klasifikováno jako „nižší centra významná“, pro která jsou stanoveny následujíc zásady 
pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování:  

(75.b) rozvíjet bydlení pro posílení, resp. udržení populačního potenciálu města (Sedlčany, Český Brod, Lysá 
nad Labem) 

Změna č. 3 stabilizuje využité části zastavitelné plochy 29 (BI) a současně vymezuje novou 
zastavitelnou plochu 161 (BI.2). Vymezením nové zastavitelné plochy a změnou funkčního využití 
plochy přestavby P31 (OV → SM) jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj bydlení a udržení populačního 
potenciálu města.   

(75.d) koordinovat rozvoj blízkých měst Lysá nad Labem a Milovice 

Změna č. 3 se na koordinaci rozvoje blízkých měst Lysé nad Labem a Milovic podílí nepřímo úpravou 
funkčních regulativů ploch výroby, a tím podporuje hospodářský rozvoj vedoucí k širší nabídce 
pracovních příležitostí pro uchazeče celého spádového území (viz. výše).  

(76.a) zabezpečovat územní podmínky pro rozvoj bydlení, obslužných i ekonomických aktivit; 

Podmínky pro rozvoj bydlení jsou řešením Změny č. 3 zabezpečeny především vymezením zastavitelné 
plochy 161 (BI.1), změnou funkčního využití plochy přestavby P31 (OV → SM) a stabilizací využitých 
částí zastavitelné plochy 29. Obslužné a ekonomické aktivity jsou podpořeny především úpravou 
regulativů výrobních ploch a umožněním rozvoje komerční občanské vybavenosti v rámci plochy 
přestavby P31 (SM).  

9 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Změna č. 3 je pořizována na základě rozhodnutí zastupitelstva města Lysá nad Labem o pořízení změny 
územního plánu a o jejím obsahu, které je obsahem usnesení zastupitelstva č. 93/II. ze dne 26. 6. 2019. 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem v souladu s ustanovením § 6 odst. 5a zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „stavební zákon“), rozhodlo podle 
§ 55a) odst. 2) stavebního zákona o pořízení Změny č. 3 územního plánu Lysá nad Labem zkráceným 
postupem v rozsahu: 

• 1. Prověření převedení ploch VD v ulici Poděbradova na plochy VL. 

Změna č. 3 převádí plochy výrobních areálů v ulici Poděbradova z funkce drobná výroba a výrobní 
služby (VD) do plochy lehká výroba a sklady (VL), včetně plochy přestavby P17a (podrobněji viz kapitola 
3.4). V rámci prověření nebyl shledány skutečnosti, na základě kterých by změna funkčního využití 
nebyla přípustná. Současné využití dané plochy odpovídá funkčním i prostorovým podmínkám 
ploch VL.  
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• 2. Prověřit úpravu regulativů pro plochy VL (v souvislosti se zařazením ploch VD podél ulice 
Poděbradova do ploch VL). 

Změna č. 3 v souvislosti s převedením ploch výrobních areálů podél ulice Poděbradova (viz bod 1. výše) 
zařazuje mezi přípustné využití ploch VL malovýrobu a řemeslnou výrobu za účelem umožnění 
stávajícího využití.  

• 3. Prověřit snížení koeficientů zeleně KZ u stávajících ploch výroby VT a VL z 0,2 na 0,1 

Změna č. 3 řeší problematiku stanovení koeficientů zeleně komplexně, viz kapitola 3.9. Pro plochy 
výrobní byl stanoven koeficient zeleně 0,2. Stanovení koeficientu vychází z obvyklého rozsahu zeleně, 
resp. nezpevněných ploch ve stávajících výrobních areálech; zeleň by v daných plochách měla sloužit 
zejména k zajištění minimální retence dešťových vod a jako zeleň izolační v kontaktu výrobního areálu 
s plochami jiného způsobu využití (zejména s plochami určenými pro obytnou funkci), případně 
v kontaktu s nezastavěným územím pro začlenění areálu do volné krajiny. Snížení koeficientu zeleně 
v plochách výroby na 0,1 bylo vyhodnoceno jako neúčelné z výše uvedených důvodů a také ve vazbě 
na jednání o problematice s oprávněnou osobou pořizovatele Změny č. 3. 

• 4. Prověřit úpravu regulativů u ploch výroby VD, VL, VT a VZ – nepřípustné využití „ubytování sezónních 
dělníků, podmíněně přípustné „pobytové a obytné místnosti v omezené míře, například 10% zastavěné 
plochy všech budov v provozním areálu“. 

Změnou č. 3 je vyloučeno využití pro ubytování sezónních dělníků v rámci ploch výroby. Současně je 
Změnou č. 3 zamezeno do výše uvedených ploch umisťovat pobytové a obytné místnosti, které svou 
plochou přesáhnou 10 % zastavěné plochy provozního areálu.  

Důvodem výše uvedených úprav je zejména snaha o předcházení sociálnímu vyloučení a ubytování 
dělníků v prostředí s nedostačujícími životními podmínkami, způsobující v důsledku zvýšenou míru 
sociální segregace a ohrožení naplňování principů trvale udržitelného rozvoje.  

Snahou provedených úprav je současně zajištění specifického charakteru ploch s jednoznačnou 
dominancí výrobní funkce a ponechání obytné funkce plochám k tomu přímo určeným – zejm. plochy 
bydlení, smíšené obytné.   

• 5. Prověřit stanovení úpravy koeficientů zeleně u všech ploch, kde je stanoveno rozmezí tak, aby byla 
stanovena jasně jedním číslem pro daný typ plochy – pro větší srozumitelnost. 

• 6. Prověřit úpravu koeficientu zeleně KZ u ploch BI na 0,6. 

Změna č. 3 řeší problematiku stanovení koeficientů zeleně komplexně, viz kapitola 3.9. Grafická část 
územního plánu je Změnou č. 3 doplněna o Schéma podmínek prostorového uspořádání, které 
rozděluje území do několika zón, ve kterých je stanoven jednoznačný koeficient zeleně. Určení 
jednotlivých hodnot koeficientů zeleně se odvíjí zejména od charakteru a struktura zástavby a 
jednotlivých částí sídla, funkčního využití, morfologie a členitost terénu nebo podílu ploch vhodných 
pro zasakování. Důvodem navrženého řešení je nejednoznačnost a obtížná aplikovatelnost koeficientu 
zeleně ve stávající ÚPD města.  

• 7. Prověřit pozemek parc. č. 688/1 v k. ú. Lysá nad Labem – změna regulativů – zda je možné umožnit 
i komerční občanskou vybavenost (indexací této plochy) – ulice Čapkova u Výstaviště. 

Změna č. 3 na pozemku parc. č. 688/1 k. ú. Lysá nad Labem umožňuje v rámci plochy přestavby P31 
využití pro komerční vybavenost a ve vazbě na upřesnění požadavku pořizovatelem mění funkční 
využití předmětné plochy z občanského vybavení (OV) na smíšené využití městského území (SM), 
podrobněji viz kapitola 3.4. V rámci prověření požadavku nebyly zjištěny skutečnosti, kolidující 
s umožněním komerční vybavenosti v ploše. Plocha je napojena na dopravní a technickou 
infrastrukturu. Přínosem je rovněž funkční spolupůsobení se sousedním výstavištěm Lysá.  

• 9. Prověřit potřebnost 2 parkovacích stání na 1 byt u stávajících rodinných domů, případně provést 
úpravu tohoto požadavku územního plánu. 

Změna č. 3 řeší problematiku požadavků na parkovací stání komplexně v rámci podmínek 
prostorového uspořádání, viz kapitola 3.9. Grafická část územního plánu je Změnou č. 3 doplněna 
o Schéma podmínek prostorového uspořádání, které rozděluje území do zón s požadavky na minimální 
počet parkovacích stání. Potřeba parkovacích míst se odvíjí od povahy a prostorových možností 
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zastavěného území a rozvojových ploch. Důvodem je nemožnost stanovení jednotného 
generalizovaného počtu požadovaných parkovacích míst, který by byl aplikovatelný současně v jádrové 
části města s omezenými prostorovými možnostmi a v okrajových částech města s jiným charakterem 
zástavby a potřebami na dopravu v klidu. 

• 10. Prověřit změnu využití pozemku st. 295 z plochy BI (bydlení individuální) na SC (smíšená centrální) – 
jedná se o pozemek na hranici těchto funkčních ploch (roh ulic U Braňky – Raisova). 

Změna č. 3 mění funkční využití předmětné lokality dle požadavku. Převod pozemku ležícího na hranici 
ploch BI a SC podpoří funkční různorodost území současně se zvýšením životního standardu obyvatel. 
Plocha je lokalizována na styku významných městských ulic a ve vazbě na návesní prostor 
stabilizovaného veřejného prostranství ji lze považovat za součást lokálního centra, přičemž podmínky 
využití ploch SC více napomohou využití potenciálu lokality. 

• 11. Prověřit stávají zemědělský výrobně-obchodní areál firmy ZZN Polabí (u nádraží), pozemky st. p. 
698/1, 698/2, 731, 2081, parc. č. 610/3, 610/55, 610/86 v. k. ú. Lysá nad Labem, jižně od železniční 
trati, převedení z ploch ZO. 1 sídelní zeleně ochranné do ploch VZ – plochy zemědělské výroby, lesnictví. 

Změna č. 3 na základě prověření stabilizuje stávající funkční využití areálu s výrobně-obchodním 
charakterem jako plochu zemědělské výroby a lesnictví (VZ) – zrušena je tak stávající plocha přestavby 
P21c sídelní zeleně ochranné (ZO.1). Stabilizací plochy je zajištěno hospodárné využívání výrobních 
ploch, neboť v předmětné ploše je v současnosti zemědělská výroba provozována. Zrušení navrhované 
plochy zeleně, která by dle platného územního plánu měla izolovat okolní rezidenční zástavbu od 
železničního koridoru, nebude mít přímý negativní vliv na kvalitu obytného prostředí – zástavba je 
izolována prostorovým uspořádáním stávajících objektů. V důsledku úpravy je pro nadbytečnost 
zrušena rovněž související plocha asanace A1.  

• 12. Prověřit plochu VL 20 – výroba lehká za obchvatem – převést na NZ (zemědělská půda) 

Při zpracování Změny č. 3 byla prověřena účelnost vymezení plochy VL 20. Vzhledem k rozsahu plochy 
a jeho lokalizaci ve vazbě na plánovaný silniční obchvat a stávající průmyslovou zónu včetně ploch pro 
její rozvoj, bylo zrušení této plochy vyhodnoceno jako neopodstatněné. Změna č. 3 ponechává 
vymezení plochy VL 20 beze změny zejména s ohledem na potenciál rozvoje průmyslových aktivit 
v území, jakožto základního předpokladu posílení hospodářského pilíře udržitelného rozvoje území. 
Plocha byla prověřena rovněž v souvislosti s plánovaným záměrem optimalizace trati Kolín – Všetaty – 
Děčín. Pro zajištění podmínek pro uvedený záměr je Změnou č. 3 vymezen koridor dopravy železniční 
KDZ1 s podrobným popisem v kapitole 3.7.2 Dopravní infrastruktura tohoto odůvodnění. 
Plochy, potřebné pro stavby v rámci optimalizace železniční trati zasahují do jižní a východní části 
zastavitelné plochy 20 (VL) a jsou překryty koridorem KDZ1. Záměr optimalizace železniční trati se tak 
přímo dotýká zastavitelné plochy 20 (VL), což v důsledku zvyšuje potenciál pro její využití 
(například jako plochy pro logistický areál vázaný na provoz na železniční trati). 

• 13. Návrh nebyl přijat. 

Bez potřeby vyhodnocení. 

• 14. Prověřit vybudování nové propojovací komunikace mezi plánovaným obchvatem města Lysá nad 
Labem a silnicí na Stratov, která bude obchvatem přerušena. 

Změna č. 3 prověřila poskytnuté podklady ŘSD pro záměr propojení silnice na Stratov (III/2725) 
s plánovaným obchvatem (II/272) a vytváří podmínky pro zachování propojení těchto komunikací 
vymezením překryvného koridoru dopravy silniční KDS1 s podrobným popisem v kapitole 
3.7.2 Dopravní infrastruktura tohoto odůvodnění. Propojení je současně schematicky znázorněno 
překryvnou linií v hlavním a koordinačním výkrese.  

• 15. Prověřit převedení pozemku parc. č. 2890/1 ze ZO – zeleň ochranná na BI – bydlení individuální 
(navazuje na stávající zástavbu) – Za Pávem. 

Změna č. 3 na základě požadavku (15) vymezuje zastavitelnou plochu 161 bydlení v rodinných domech 
– specifické v území ochranného pásma vodního zdroje (BI.2). Odůvodnění vymezení zastavitelné 
plochy je uvedeno v kapitole 3.4 Urbanistická koncepce tohoto odůvodnění. Předmětná plocha je ze tří 
stran obklopena zástavbou, vymezení zastavitelné plochy nenarušuje strukturu ani charakter 
související zástavby a současně přispívá kokmpaktnosti severovýchodní části sídla.  
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10 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT 
V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

10. 1 Vyhodnocení souladu Změny č. 3 s cíli územního plánování 

(1) Cílem územního plánování je 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 a uspokojující potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky života generací budoucích. 

Změna č. 3 vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území respektováním koncepce rozvoje území 
a dalších dílčích koncepcí, stanovených Územním plánem Lysá nad Labem.  

Míra využití území je definována zastavěným územím a podmínkami využití jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití. Vymezená zastavitelná plocha 161 v rámci zastavěného území svým 
umístěním nezakládá předpoklady pro rozrůstání zástavby do volné krajiny a současně hospodárně 
využívá sítě dopravní a technické infrastruktury a zastavěné území.  

Převedením ploch výroby ve vazbě na ul. Poděbradova a úpravou funkčních regulativů je podpořena 
diverzita výroby v reakci na aktuální výrobní potřeby území. Stabilizací výrobní plochy v rámci plochy 
P21c bude hospodárně a efektivně využit stávající areál výroby ve vazbě na dopravní – železniční 
a silniční, a technickou infrastrukturu, a podpořen hospodářský pilíř udržitelného rozvoje.     

Úpravou regulativu, zamezující ubytování sezónních dělníků v plochách výroby je podpořena sociální 
inkluze skupiny zaměstnanců výrobních areálů a zamezeno negativní sociální segregaci. Sociální pilíř je 
podpořen dále vytvořením podmínek pro rozvoj občanského vybavení v rámci ploch přestavby 
P17a (VL) a P31 (SM).  

(2)  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. 

Změna č. 3 dosahuje souladu s cílem (2) respektováním obsahového rámce a metodického postupu 
prací stanovených legislativou (včetně souvisejících judikátů) na úseku územního plánování. Zásadním 
předpokladem pro dosažení souladu s cílem (2) je splnění požadavků vyplývajících z rozhodnutí 
zastupitelstva obce o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu. Vyhodnocení je uvedeno 
v samostatné části odůvodnění. Obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů 
a rozumného využití společenského a hospodářského potenciálu rozvoje území bude dosaženo 
závěrečnou dohodou účastníků procesu pořizování změny č. 3 (projektanta, pořizovatele, samosprávy, 
dotčených orgánů, veřejnosti atd.).  

 (3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry 
změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů 
vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. 

Koordinace veřejných a soukromých zájmů vychází z rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny 
územního plánu a jejím obsahu. Změnou č. 3 jsou vytvořeny podmínky pro podporu účelného 
a komplexního využití území. 

(4)  Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky 
pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a 
míru využití zastavěného území. 

Změna č. 3 respektuje koncepci ochrany a rozvoje kulturních, přírodních i civilizačních hodnot území, 
stanovenou Územním plánem Lysá nad Labem. Dále respektuje stanovené podmínky plošného 
uspořádání a upravuje podmínky prostorového uspořádání (koeficient zeleně, požadavky na parkovací 
stání), které zajišťují hospodárné a dlouhodobě udržitelné využívání veškerých ploch s rozdílným 
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způsobem využití. Změna č. 3 nevymezuje zastavitelné plochy či plochy přestavby, které by omezily či 
narušily přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území nebo které by znemožnily jejich ochranu.  

Zastavitelná plocha je vymezena na základě potenciálu rozvoje, vyhodnocení potřeby jejího vymezení 
je příslušné části odůvodnění. Hospodárné využití zastavěného území je zajištěno vymezením 
zastavitelné plochy 161 uvnitř zastavěného území a změnou funkčního využití ploch přestavby P17a 
a P31, zajišťující intenzifikaci využití zastavěného území. Zrušením plochy přestavby P21c a související 
stabilizací stávajícího areálu zemědělské výroby je hospodárné využití zastavěného území rovněž 
podpořeno, a to vytvořením podmínek pro pokračování výrobních aktivit ve stávajícím areálu namísto 
vymezení nové zastavitelné plochy ve volné krajině. 

(5)  V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem 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. 

Požadavky na prověření ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území, ve kterých je 
vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona, nebyly součástí obsahu Změny č. 3. Změna č. 3 nemění podmínky využití ploch 
s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území stanovené Územním plánem Lysá nad Labem. 

10. 2 Vyhodnocení souladu Změny č. 3 s úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

ÚP na základě informací uvedených v nadřazených územně plánovacích dokumentacích, dat 
poskytnutých pořizovatelem změny č. 3 a platného ÚP Lysá nad Labem respektuje a nijak nemění 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území.  

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky 
území 

Změna č. 3 navazuje na koncepci rozvoje území města včetně urbanistické koncepce stanovené 
územním plánem Lysá nad Labem. S ohledem na přírodní a kulturní hodnoty území respektuje stávající 
uspořádání sídla a zachování identity a rovnoměrného rozvoje jednotlivých místních částí. Řešení 
Změny č. 3 respektuje stávající uspořádání sídel a krajiny, zachovává identitu území a podporuje 
předpoklady pro jeho rovnoměrný a vyvážený rozvoj. 

c)  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 

Změna č. 3 vychází z požadavků obsahu Změny č. 3 na změny v území, čímž reaguje na aktuální 
potřeby obyvatel, zástupců místní samosprávy a uživatelů území. Změnou č. 3 jsou vytvářeny 
podmínky pro dynamický a usměrněný rozvoj území. Ve všech požadavcích byly prověřeny možné 
negativní dopady na aktuální stav prostředí v oblasti prostorového uspořádání, hygienických limitů, 
identity a charakteru místa aj. Změna č. 3 prověřila potřebu změn v území zejména s ohledem na 
dlouhodobý dynamický rozvoj města Lysá nad Labem, polohu a význam města v sídelní struktuře 
a jeho strategické cíle.  

d)  stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání 
území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb 

Územní plán v mezích stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy definuje 
požadavky na plošné a prostorové uspořádání a využívání řešeného území. Územní plán specifikuje 
charakter a strukturu území a stanovuje zásady pro umísťování, uspořádání a řešení staveb.  
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Změna č. 3 respektuje a v některých funkčních plochách (např. výrobní plochy) doplňuje požadavky na 
plošné uspořádání a upravuje podmínky prostorového uspořádání (koeficient zeleně a požadavky na 
plochy pro dopravu v klidu, viz výše), vyplývající z územního plánu Lysá nad Labem. Změna funkčních 
plocha regulativů respektuje charakteristické podmínky jednotlivých lokalit (struktura a charakter 
zástavby aj.).  

e)  stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území 

Změna č. 3 respektuje uspořádání a využívání řešeného území vyplývající z ÚP Lysá nad Labem. 

Zrušením plochy přestavby P21c (ZO) a související plochy asanace A1 v souvislosti se stabilizováním 
plochy výroby v ul. Mírová jižně od železnice byla zrušena související podmínka pořízení územní studie.  

f)  stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci) 

Změna č. 3 nestanovuje pořadí změn v území (etapizaci).  

g)  vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem 

Změna č. 3 respektuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené Územním 
plánem Lysá nad Labem, které jsou formulovány tak, aby v nezastavěném území bylo umožněno 
realizovat přírodě blízká opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků.  

Současně Změna č. 3 přímo nevymezuje plochy ani koridory snižující nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof vzhledem k tomu, že řešení této problematiky nebylo součástí obsahu 
Změny č. 3. 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 

Podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn jsou územním plánem vytvořeny 
zejména v rámci koncepce rozvoje. Je deklarována snaha umožnit širší využívání území a pružně 
reagovat na hospodářské a společenské změny. Např. ekonomické aktivity jsou umožněny v rámci 
přípustného a podmíněně přípustného využití ve většině ploch v rámci urbanizovaného území. Tento 
princip je Změnou č. 3 podpořen změnou funkčního využití stabilizované plochy v zastavěném území 
(BI → SC) a změnou stanoveného funkčního využití plochy přestavby P31 (OV → SM). Plochy smíšené 
obytné obecně zajišťují podmínky pro polyfunkční využití území. 

Změna č. 3 reaguje na změnu hospodářské situace v obce převedením některých plochy výroby do jiné 
subkategorie výrobních ploch (VD → VL), resp. umožněním různorodějšího spektra funkcí aj., čímž jsou 
v obci podpořeny aktivity pro rovnoměrný a udržitelný hospodářský rozvoj s vlivem na zmírňování 
negativních dopadů hospodářkách změn.   

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení 

Změna č. 3 respektuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury vytvořené Územním plánem 
Lysá nad Labem aktualizací zastavěného území a vymezením zastavitelné plochy včetně stanovení 
odpovídajících podmínek pro její využití.  

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů 
na změny v území 

Změnou č. 3 respektuje urbanistickou koncepci stanovenou Územním plánem Lysá nad Labem a svým 
řešením na ni navazuje. Změna č. 3 nevymezuje plochy, které by byly podmíněny nepřiměřeným 
navýšením nákladů finančních prostředků z veřejného rozpočtu. 

Vymezením zastavitelné plochy 161 s funkcí bydlení (BI) bude efektivně využito stavební proluky 
v rámci zastavěného území, která je v současnosti využívána pro zemědělskou výrobu. Její vymezení 
nevyvolá dodatečné nároky na dopravní a technickou infrastrukturu.  

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 

Změnou č. 3 nejsou měněny podmínky pro zajištění civilní ochrany.  
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l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 

Změna č. 3 ruší plochu asanace A1 v souvislosti se zrušením plochy přestavby P21c (ZO.1). Zrušením 
plochy přestavby a stabilizací současného využití výrobního charakteru pozbývají asanační zásahy 
nutnosti.  

m) 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 

Změna č. 3 nevymezuje zastavitelné plochy a plochy přestavby umožňující umisťovat záměry 
vyvolávající negativní vlivy na území. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů 

Plochy pro využívání přírodních zdrojů ve smyslu nerostných surovin nejsou Změnou č. 3 vymezeny. 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie 
a památkové péče 

Při zpracování změny č. 3 byly uplatněny poznatky zejména z výše uvedených oborů, ale i dalších 
technických, přírodovědných a humanitních disciplín. Současně byly přiměřeně aplikovány metodické 
podklady zpracované na úrovni zainteresovaných resortů a výsledky a závěry výzkumné činnosti.   

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje 
nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se 
zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

Změna č. 3 není posuzována z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území, podrobněji viz kapitola 13 
Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích 
tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

11 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Změna č. 3 je zpracována v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., Vyhláškou č. 500/2006 Sb. a Vyhláškou 
č. 501/2006 Sb. Tuto skutečnost lze dokladovat na vlastní dokumentaci a průběhu jejího pořizování. 

12 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE 
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

12. 1 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

Viz kapitola č. 6.  

12. 2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporu 

Viz kapitola č. 6.  

13 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ 
INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), 
jako příslušný správní orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatnil požadavek na posouzení vlivů Změny č. 3 ÚP Lysá nad Labem na životní prostředí. Současně byl 
vyloučen významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost lokalit soustavy Natura 2000.  



Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Lysá nad Labem  textová část 

Žaluda, projektová kancelář  25 

Vyhodnocení vlivů Změny č. 3 na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno.  

14 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Změna č. 3 není posuzována z hlediska vlivů na životní prostředí. Stanovisko krajského úřadu pole § 50 odst. 5 
stavebního zákonu není vydáno. 

15 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ 
POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Změna č. 3 není posuzována z hlediska vlivů na životní prostředí. Stanovisko krajského úřadu pole § 50 odst. 5 
stavebního zákonu není vydáno. 

16 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Bude doplněno. 

17 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Bude doplněno. 
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PŘÍLOHA Č. 1 – TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN 

původní text 
nový text 
vypuštěný text 

Kapitoly, podkapitoly a oddíly, které nejsou součástí textu, se nemění, tzn., že textová část Územního plánu Lysá nad Labem 
zůstává v těchto částech nezměněna. 

 

a.  Vymezení zastavěného území 
Změna č. 1 vymezuje zastavěné území k datu 31. 11. 2016. Zastavěné území je 
vymezeno k datu 13. 3. 2020. Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické části 
dokumentace (výkres základního členění, hlavní výkres). 

 

c. Urbanistická koncepce  

❑ 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, 161] 
o individuální rekreace – zahrádkové osady [159] 

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] 

V. jih – Na Zemské stezce – Mírová – Jiráskova  
o bydlení individuální v rodinných domech, [29] 
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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] 
o doprava vodní [122] 

VI. jihozápad – K Závodišti 
o sídelní zeleň ochranná [67b] 
o sport, tělovýchova [37, 38] 
o doprava železniční [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] 

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 lehká výroba a sklady [P17a] 
o sídelní zeleň ochranná [P17b] 
o doprava silniční [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] 
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P-VI. jihozápad – K Závodišti 
o smíšené využití území městského typu specifické – K Závodišti [P72] 
o technické služby specifické – kompostárna [P39] 

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] 
o sport, tělovýchova [P33a] 
o veřejná vybavenost a komerční vybavenost specifická [P31] 
o drobná výroba a výrobní služby [P33b] 

 
▪ 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). 

▪ překryvné koridory – představují území, ve kterém kromě podmínek ploch 
s rozdílným způsobem využití, jež překrývá, platí zároveň podmínky stanovené 
územním plánem pro využití daného koridoru: 

koridor dopravy silniční KDS 
o koridor KDS1 pro propojení silnic II/272 (plánovaný východní obchvat 

města) a III/2725 (silnice na Stratov)  

koridor dopravy železniční KDZ 
o koridor KDZ1 pro optimalizaci železniční trati Kolín – Všestary – Děčín 

(přesmyk trati a realizace silničních nadjezdů) 

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:  
 

II. severovýchod – K Milovicům, Ke Vrutici   

Zastavitelná plocha zahrnuje lokality 7, 8, 9, 10, 11, 52, 53, 159, 161 
▪ 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 
- BI.2 – bydlení individuální v rodinných domech – specifické bydlení v území 

ochranného pásma vodních zdrojů 
- RZ – individuální rekreace – zahrádkové osady 
Plochy jsou přístupné z ulice Ke Vrutici a z ulice K Milovicům. 

▪ specifické podmínky využití: 
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- 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; 
 

c.01.2 Plochy přestavby 
❑ Hlavní přestavbové plochy města jsou soustředěny v následujících lokalitách: 
 

P-III.  východ – Poděbradova – Na Mlíčníku 

Přestavbová plocha zahrnuje lokalitu P18, P17a, P17b, P156; 
▪ využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- OK – komerční vybavenost 
- VL – lehká výroba a sklady 
- 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) a 
ochranné zeleně (P17b);  

- v rámci využití plochy drobné výroby a služeb lehké výroby a skladů P17a je nutné 
zohlednit řešení návrhu místní komunikace i dopravy v klidu a to jak vzhledem 
k využití samotné plochy, tak vzhledem k řešení kapacitního dopravního připojení 
k ul. Poděbradova  
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- v ploše P17a umožnit umístění velkoplošné prodejny (supermarket atp.) se 
zázemím 

- 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 

▪ lhůta vypracování územní studie: v závislosti na zájmu investora, nejpozději do 12 let 
od vydání ÚP; 

 

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-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  
- VD – drobná výroba a výrobní služby  
Plochy jsou přístupné z ulice Komenského (P12), Jedličkovy (P14), Zahradní (P32), Ke 
Kovoně (P34), Čechovy (P35, P33a, 33b), Čapkovy (P31); 
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▪ 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;  

- v ploše P31 (SM) umožnit komerční občanskou vybavenost 
▪ podmínka pro rozhodování: 

- územní studie pro lokality P33a; 
▪ lhůta vypracování územní studie: v závislosti na zájmu investora, nejpozději do 12 let 

od vydání ÚP; 
 

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.);  
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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: 

• lokalita P31 (přestavba bývalého areálu závodu Kovona sever pro potřeby 
areálu Výstaviště Lysá nad Labem – Čapkova ul. s umožněním komerční 
občanské vybavenosti); 

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 
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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 vymezuje překryvný koridor KDS1 pro propojení silnic II/272 a III/2725, resp. 
připojení silnice na Stratov (III/2725) na plánovanou okružní křižovatkou na východním 
obchvatu města (zastavitelná plocha 101). V rozsahu překryvného koridoru DS1 platí 
kromě podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, které překrývá, současně 
podmínky využití ploch dopravy silniční (DS), definované v kapitole f.04. 

❑ 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 
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,  
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▪ 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. 

 

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).  

❑ Územní plán vymezuje překryvný koridor KDZ1 pro přesmyk trati a realizaci silničních 
nadjezdů v rámci optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín. V rozsahu překryvného 
koridoru DZ1 platí kromě podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, které 
překrývá, současně podmínky využití ploch dopravy železniční (DZ), definované v kapitole 
f.04. 
 

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. 

❑ 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. 
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❑ 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. 

❑ Územní plán stanovuje požadavky na plochy pro dopravu v klidu při realizaci rezidenční 
zástavby ve výkrese č. 4 Schéma prostorového uspořádání. 

 

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.  
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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.  
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). 

Požadavky na parkovací stání se liší dle charakteru a struktury zástavby v dané lokalitě 
a dle stupně zastavění území (rozvojová plocha × stabilizované území). Požadavky na 
počet parkovacích stání při výstavbě rodinného nebo bytového domu (realizace bytové 
jednotky) jsou stanoveny ve výkresu č. 4 Schéma prostorového uspořádání. V plochách, u 
nichž nejsou požadavky na parkovací stání definovány, je nezbytné zajistit dopravu v klidu 
v souladu s platnou normou. 
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. představuje minimální podíl nezpevněných ploch s výsadbou zeleně na 
pozemku, případně na ploše sestávající z provozně či vlastnicky souvisejících pozemků. 
Koeficient se liší dle charakteru a struktury území a v závislosti na stanoveném funkčním 
využití ploch s rozdílným způsobem využití. Koeficient zeleně je stanoven ve výkresu č. 4 
Schéma prostorového uspořádání. 
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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);  
- 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 
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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); 
- 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 
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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); 
- 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 
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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; 
- 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  
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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;  
- 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  
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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; 

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. 

 

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH – V ROZPTÝLENÝCH LOKALITÁCH – 

ČERVENÝ HRÁDEK  BR.1  

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- vesnické bydlení v individuálních rodinných domech v prostorově i funkčně specifické 

lokalitě 
Přípustné využití: 
- oplocené zahrady u domů s funkcí užitkovou, rekreační, případně okrasnou,   
- nezbytná technická a dopravní 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; 
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Podmínky: 
- parkování vozidel je nutné řešit na vlastním pozemku;  
- obytné 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; 

b) prostorové uspořádání 
Solitérní jednopodlažní rodinný dům s využitelným podkrovím - s jednoduchou stavební formou 
(čtvercový půdorys, sedlová střecha) a s hospodářským zázemím – v případě požadavku nástaveb, 
dostaveb a samostatných možných výstaveb posoudí objemové a architektonické ztvárnění 
stavební úřad s ohledem na vliv stavby na specifické krajinné prostředí (ekologicky, 
geomorfologicky i historicky významná lokalita tzv. Červeného Hrádku); U novostaveb je 
podmínkou zajištění garážování nebo parkování vozidel obyvatel objektu na vlastním pozemku. 

KZ = 0,70 
 

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 



Změna č. 3 ÚP Lysá nad Labem  Příloha: Text s vyznačením změn 

Žaluda, projektová kancelář  45 
 

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, 
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; 
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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 
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, 
- 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 
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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. 
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). 
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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 

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 100 m2 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, 
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- 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 

 

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 
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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. 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;  
- 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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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 

 

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, 
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- 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 – 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 

 

SPORT SPECIFICKÝ - PLOCHY V DOSAHU ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ – VESLÁK  OS.4* 

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, 
- ubytovací zařízení, 
- nezbytné technické a dopravní vybavení; 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
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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, hřišť a jejich zázemí – s omezením výstavby nových 
objektů. Využití pozemků bude přizpůsobeno možnému vlivu záplav. Výsadba zeleně musí 
odpovídat linii proudnice eventuální záplavy pozemku. 
KZ = 0,50 

 

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.  

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. 
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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, 

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. 
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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, 
- příjezdové komunikace a křížení dopravních ploch 
- 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, 

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. 
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KZ bude stanoven individuálně. 
 

DOPRAVA VODNÍ DV 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- plochy vodní dopravy, zejména přístavy, mola, nábřeží, provozní budovy, správní budovy, 
Přípustné využití: 
- sociální zázemí a pohotovostní ubytovací zařízení pro obsluhu přístaviště a majitele lodí, 
- související dopravní a technická infrastruktura, 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím,  
 
Podmínky: 
- přístav musí být citlivě začleněn do okolní krajiny i vodního toku, 
- pozemek nebude oplocen 

b) prostorové uspořádání 
Nové objekty, stavby a zařízení, případně jejich přestavby musí členěním stavebních forem a 
zejména celkovým objemem respektovat kompoziční vztahy okolního nezastavěného území 
s důrazem na významný vodní tok Labe. Stavby budou posuzovány z hlediska ochrany krajinného 
rázu. Maximální výška budov – 9m nad úrovní terénu (za výjimku lze považovat stavby nezbytné 
pro správný a bezpečný chod přístaviště, jejichž technické provedení neumožňuje tuto výškovou 
hladinu respektovat). Investor, resp. vlastník zařízení je povinen zajistit doprovodnou, případně 
izolační zeleň. 
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. 
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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). 

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 SPECIFICKÉ – KOMPOSTÁRNA   TO.1   

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- areál kompostárny 
Přípustné využití: 
- stavby a zařízení pro svoz, zpracování, skladování a další nakládání s bioodpadem 
- související dopravní a technická infrastruktura, 
- sklady a dílny pro servisní činnost spojenou s technickou vybaveností, 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
Podmínky: 
- veškeré stavby a zařízení musí respektovat výškovou hladinu stávajících objektů. 

b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 
a zejména celkovým objemem zastavění respektovat charakter území. Investor, resp. vlastník 
zařízení je povinen zajistit ozelenění ploch. 
KZ = 0,20 
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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. 

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.  
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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; 

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 
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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 

 

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 
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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 
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, 
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- 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. 
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 – 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. 
Podmíněně přípustné využití: 
- pobytové a obytné místnosti za podmínky, že budou tvořit maximálně 10 % zastavěné 

plochy všech budov v souvislém provozním areálu 
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); 
- ubytování sezónních dělníků 
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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. 

- 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 18 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 = 0,20 

 

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, 
- malovýroba a řemeslná výroba (výrobní činnost, u níž nelze vyloučit mírnou zátěž okolí) 
Podmíněně přípustné využití: 
- pobytové a obytné místnosti za podmínky, že budou tvořit maximálně 10 % zastavěné 

plochy všech budov v souvislém provozním areálu 



Změna č. 3 ÚP Lysá nad Labem  Příloha: Text s vyznačením změn 

Žaluda, projektová kancelář  66 
 

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); 
- ubytování sezónních dělníků 
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, 

- 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 = 0,20 
 

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 



Změna č. 3 ÚP Lysá nad Labem  Příloha: Text s vyznačením změn 

Žaluda, projektová kancelář  67 
 

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, 
- útulky pro opuštěná zvířata, 
- služební a pohotovostní byty, byty vlastníků provozoven, 
- ubytovny sezónních dělníků 
- nezbytná technická vybavenost. 
Podmíněně přípustné využití: 
- pobytové a obytné místnosti za podmínky, že budou tvořit maximálně 10 % zastavěné 

plochy všech budov v souvislém provozním areálu 
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); 
- ubytování sezónních dělníků 
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 
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35° - 9m nad úrovní terénu; maximální výška budov se sklonem střechy do 35°(včetně) – 7m. 
Výjimku tvoří stabilizované a přestavbové plochy drobné výroby a výrobních služeb přiléhající z 
jihu k Poděbradově ulici a rozkládající se zároveň po obou stranách železnice č. 232 do Milovic, ve 
kterých je stanovena maximální výška budov – 13 m nad úrovní terénu. V rámci vlastního 
pozemku je investor nebo vlastník zařízení povinen zajistit výsadbu izolační zeleně. 
KZ = 0,20 

 

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, 
- 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 = 0,20 

 

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA, LESNICTVÍ VZ 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- výroba zemědělská a lesnická v účelové výstavbě (zastavěné území a zastavitelné 

plochy); 
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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. 
Podmíněně přípustné využití: 
- pobytové a obytné místnosti za podmínky, že budou tvořit maximálně 10 % zastavěné 

plochy všech budov v souvislém provozním areálu 
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); 
- ubytování sezónních dělníků 
Podmínky: 
- 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, 
- 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° 
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(včetně) – 7m nad úrovní terénu. V rámci vlastního pozemku je investor nebo vlastník zařízení 
povinen zajistit výsadbu izolační zeleně. 
KZ = 0,20 

 

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. 

 

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. 
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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. 
 

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: 
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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 

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 

D34 Dopravní dvůr Poděbradova 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 
 

Dopravní infrastruktura – koridory pro umístění VPS 
Označení Popis – účel vymezení koridoru Poznámka katastrální území 

DK1 
Propojení silnic II/272 a III/2725 (napojení silnice 
III/2725 na okružní křižovatku) 

Koridor KDS1 Lysá nad Labem 

DK2 
Optimalizace tratě Kolín – Všetaty – Děčín, přesmyk 
trati a silniční nadjezdy 

Koridor KDZ1 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 
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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 

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 
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 (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 

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 

A11 Areál Kovona sever – rozšíření areálu výstaviště   lokalita P31 Lysá nad Labem 
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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.  

 

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 95 stran 
textu včetně titulních stran. 
Grafická část územního plánu pro město Lysá nad Labem obsahuje následující výkresy: 

1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ  1 : 5 000 
2.1 HLAVNÍ VÝKRES - urbanistická koncepce  1 : 5 000 
3. VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 1 : 5 000 
4. SCHÉMA PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 1 : 10 000 
 


