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

 

b.  Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 Návrh urbanistické koncepce města Lysá nad Labem zahrnuje rozvržení a vzájemnou 

koordinaci ploch s rozdílným způsobem využití území při zachování kompozičních vztahů, 
zásad ochrany krajiny a krajinného rázu (výkres č. 2.1), systémů dopravní obsluhy (výkres 
č. 2.3) a socioekonomických vztahů. Podstatnou částí urbanistické koncepce jsou 
regulativy využití území s rámcovými prostorovými regulativy (kap. f), které stanovují 
hladiny zástavby v závislosti na konkrétních potřebách kompozičních vztahů; 

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

území (ve smyslu systémového pojetí) a prostorových kompozičních vztahů struktury 
sídla jako celku, je vydáním územního plánu stanovena jako závazná. Při uplatnění zásad 
urbanistické koncepce budou důsledně respektovány jedinečné vlastnosti daného 
prostředí, limity a možnosti jeho využití – a to s cílem vytvořit harmonickou sídelní 
strukturu bez vzájemných střetových jevů;  

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

správou území (stavební úřad, zastupitelstvo obce, …), tak investory, kteří do území se 
svými záměry vstupují – jako hlavní podstata závazné části ÚPD; 

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

úpravu vzájemných vztahů jednotlivých oborových (rezortních) koncepcí, přičemž sama 
ze své podstaty komplexního pojetí zastává roli zastřešujícího koordinačního dokumentu 
pro rozhodování o využití území; 

 
 Jako základní vstupní předpoklady navržené koncepce rozvoje města Lysá nad Labem 

budou nadále respektovány:  
 úloha města střední velikostní kategorie jako stabilizovaného jádra urbanizovaného 

prostoru, které bude nadále plnit a komplexně rozvíjet funkci obce s rozšířenou 
působností pro svůj správní obvod; 

 význam kulturních tradic a vazba města k založení Šporkovy barokní krajiny a 
k dominantě zámku se zámeckým parkem; 

 přírodní předpoklady a hodnoty soustředěné v příměstské krajině Polabí; 
 

c. Urbanistická koncepce  
 Pro příští rozvoj města je nezbytná vzájemná koordinace vztahů a dohoda 

samosprávných orgánů sousedících obcí o koordinaci navazující územně plánovací 
dokumentace; některé záměry přesahují správní hranice sousedících obcí (Milovice, 
Přerov nad Labem, Ostrá, …) a vytvářejí překryv zájmových ploch pro řešení 
infrastruktury dopravní, případně technické. 

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

z historického vývoje sídlení struktury a které vytvořily základ urbanistické struktury. 
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 Základní prvky urbanistické struktury města:   

 Historická jádra patrná v rozsahu obestavění uliční sítě doložené na mapě stabilního 
katastru z roku 1842 budou stabilizována a chráněna v roli celoměstského, resp. 
lokálního jádra osídlení.   

Jádrová území kromě ploch veřejného prostranství (PV, PV.1, PZ) zahrnují plochy SC - 
smíšené využití centra města, OV- veřejná vybavenost, SM – smíšené využití území 
městského typu, (viz kap.f). V přímé vazbě na jádrové území města je nezbytné posílit 
plochy veřejné sídelní doprovodné zeleně a intenzifikovat plochy záchytných 
parkovišť – tak, aby historické jádro mohlo nadále rozvíjet předpoklady pro naplnění 
úlohy centra města. 

Kompaktní město – urbanistická koncepce bude cíleně směřovat k vytvoření 
kompaktní formy města využívající zejména proluky uvnitř zastavěného území i na 
jeho okrajích s důrazem na lokalizaci výrobních a komerčních ploch v návaznosti na 
severovýchodní obchvat silnice II/272 a obytných ploch na severním a západním 
okraji města (Hrabanov, U Cihelny, …) ve vazbě na příměstskou rekreační krajinu a 
uvnitř Litole (Na Vysoké mezi).   

Urbanistická koncepce zahrnuje návrh propojení městských částí zklidněnými pěšími 
a cyklistickými komunikacemi s využitím podchodu pod železniční stanicí, ke které – 
jako k frekventovanému uzlu vyjížďky je třeba směřovat lokální pěší a cyklistické 
páteřové osy.  

 Vnější sídelní území  
V územně odloučených sídlech ve správním území města bude podporována 
stabilizace obytné funkce - vymezením drobných rozvojových ploch pro obytnou 
zástavbu venkovského charakteru s event. podílem užitkových zahrad a ploch pro 
chovatelství a pěstitelství. Jedná se o sídla spádující do Lysé nad Labem: 
▫ Byšičky 
▫ Dvorce 
Rozvojové předpoklady sídel ovlivní kvalita připojení k obci s rozšířenou působností 
(spojení silniční, cyklistické, pěší) a dále kvalita a četnost nadřazených dopravních 
propojení s jádrem regionu (rychlostní komunikace, železnice, …).  

 Areál zámku Lysá nad Labem, zámecký park a areál kostela sv. Jana Křtitele – zcela 
specifické kompoziční prvky z hlediska kulturně památkového musí být chráněny a 
respektovány i jako stavební a kulturní dominanty (včetně ozeleněného návrší parku), 
které se uplatňují v dálkových krajinných pohledech na panorama města. Vztah 
zástavby města na zachování dominantní role zámku, parku a kostela je podstatou 
kompozičních vztahů stávající i navrhované zástavby.  

 

 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 
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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] 
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] 
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] 
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X. Byšičky  
o smíšené využití území venkovského typu – se zvýšenými nároky 

památkové ochrany [44, 45] 
o sport [43] 

 
 území přestavbová (transformační) – převážně plochy uvnitř současně zastavěného 

území určené k jinému než stávajícímu využití; jako takové poskytují nabídku na 
ozdravění, regeneraci a revitalizaci prostředí městských čtvrtí (kvalitativní rozvoj) 
[čísla lokalit zahrnutých v přestavbovém území jsou uvedena v hranatých závorkách]: 

P-I. sever - Hrabanov  
o veřejná prostranství s převahou zeleně [ P4b]  

P-III. východ  - Poděbradova – Na Mlíčníku 
o komerční vybavenost  [P18] 
o drobná výroba a výrobní služby [P17a] 
o sídelní zeleň ochranná [P17b] 
o doprava silniční [P156] 

P-IV. jihovýchod - Družstevní 
o sídelní zeleň ochranná specifická [P21c] 
o veřejná vybavenost (školské zařízení) [P24] 

P-V. jih – Na Zemské stezce – Mírová – Jiráskova 
o veřejná vybavenost [P54a] 
o veřejná prostranství [P54b] 
o veřejná prostranství s převahou ozelenění [P25c, P54c] 
o lehká výroba a sklady [P25a] 

P-VI. jihozápad – K Závodišti 
o smíšené využití území městského typu specifické – K Závodišti [P72] 
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). 
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 Podrobné členění struktury města – plochy s rozdílným způsobem využití  
Správní území města je pro účel územního plánu členěno na přibližně stejnorodé plochy 
využití území. 
Každá plocha s rozdílným způsobem využití je definována z hlediska hlavního využití 
(převažujícího účelu), přípustného nebo nepřípustného využití a dalších podmínek a 
z hlediska prostorového uspořádání (rámcových podmínek forem zástavby). Každá 
vymezená územní plocha je v hlavním výkresu označena kódem regulativu využití území. 
Regulativy využití ploch podle kódového označení jsou obsahem kapitoly f.  
 

 Ochrana kompozičních vztahů a panoramatu města 
 Kompoziční vztahy a panorama města jsou specifickým předmětem ochrany a tedy i 

specifickým limitem územního rozvoje a stavebních aktivit ve správním území města.  
 Výškovou hladinu zástavby je třeba chránit s ohledem na zachování měřítka 

zastavění, charakteru zástavby městského jádra.  
 Je třeba dbát na ochranu a působnost topografie města a rámce přírodních horizontů 

a návrší (zámecký vrch, …). Jako specifický prvek kompozice sídla působí zámek Lysá 
nad Labem s klášterem a zámecký vrch s parkem.  

Veškeré budoucí záměry, které by překročily převládající hladinu zástavby a zasáhly tak 
do panoramatu města nebo do krajinného rámce, je nezbytné prověřit s cílem chránit 
panorama města a krajinný ráz. 

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

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

území města:  
 

I. sever - Hrabanov  

Zastavitelná plocha zahrnuje lokality 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 3, 4a, 6a, 6b, 51a, 51b, 51c, 51d 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské 
- PZ – veřejná prostranství s převahou zeleně 
- ZO – sídelní zeleň ochranná 
- OV.1 – veřejná vybavenost specifická - sever 
Plochy jsou přístupné: novou komunikací z ul. Ke Vrutici severně od sídliště; dále z 
ulic Hrabanov, Jaromírovy Sady, Rybízová, Jahodová; 

 specifické podmínky využití: 
- lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací 

komunikacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro trvalé bydlení; řešení musí 
zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na 
celoměstskou koncepci; podmínkou je realizace nové komunikace z ul. Ke Vrutici; 

- území je určeno převážně pro bydlení v rodinných domech, zčásti po veřejnou 
vybavenost, v území budou zachována veřejná prostranství a nezastavitelná 
plocha sídelní ochranné zeleně; 

- podmínkou je zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí ÚP 
(napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody včetně 
výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 
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- protihluková opatření podél trasy severozápadního obchvatu města silnicí II/331 
v rámci plochy ZO (51b); 

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

51b, 51c, 51d, 6a, 4a. 
 lhůta vypracování regulačního plánu:  RP schválen 
 lhůta vypracování územní studie: v závislosti na zájmu investora, nejpozději do 12 let 

od vydání ÚP; 
 

II. severovýchod – K Milovicům, Ke Vrutici   

Zastavitelná plocha zahrnuje lokality 7, 8, 9, 10, 11, 52, 53, 159 
 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 
- RZ – individuální rekreace – zahrádkové osady 
Plochy jsou přístupné z ulice Ke Vrutici a z ulice K Milovicům. 

 specifické podmínky využití: 
- lokalita musí být napojena na městské páteřové komunikace a jejich 

prostřednictvím na nejbližší křižovatky nadřazené silniční tranzitní dopravy; řešení 
musí zahrnovat návrh dopravy v klidu a návrh systému vnitřní dopravní a 
technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci;  

- lokality č. 7, 8, 52 jsou určeny pro komerční vybavenost s možností lokalizace 
prodejen marketového typu; objekty musí objemem a hladinou zástavby (max. 
však 10m nad úrovní terénu) respektovat kompoziční vztahy. Stavby budou 
posuzovány z hlediska ochrany krajinného rázu.  

- podmínkou je zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí ÚP 
(napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody včetně 
výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 

- na rodinných domech v lokalitách smíšeného využití (10) a zejména v ploše 
individuálního bydlení jižně od ulice K Milovicům (9, 53) bude realizováno 
technické protihlukové opatření za účelem zajištění normové hladiny hluku 
v objektech. Nové stavby podél komunikace budou navrhovány jako barierové.  

- v území budou navržena veřejná prostranství s doprovodnou zelení; 
 podmínka pro rozhodování: 

- územní studie pro lokality 7, 8, 52 a pro lokality 9, 53; 
 lhůta vypracování územní studie: v závislosti na zájmu investora, nejpozději do 12 let 

od vydání ÚP; 
 

III. východ  - Poděbradova – Na Mlíčníku 

Zastavitelná plocha zahrnuje lokalitu 15, 16, 19, 20, 71, 112a, 112b 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- SM – smíšené využití území městského typu 
- VL – lehká výroba  a sklady 
- DZ – doprava železniční  
- DS.1 – dopravní dvůr, parkování kamionů a autobusů  
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Plochy jsou přístupné z ulice Poděbradovy a z propojení bývalého zemědělského 
areálu. 

 specifické podmínky využití: 
- lokalita musí být napojena na městské páteřové komunikace a jejich 

prostřednictvím na nejbližší křižovatky nadřazené silniční tranzitní dopravy; řešení 
musí zahrnovat návrh dopravy v klidu a návrh systému vnitřní dopravní a 
technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

- lokalita je určena zčásti pro zástavbu nízkopodlažními objekty rodinného bydlení 
(15,16); na pozemcích při ul. Poděbradově se předpokládá smíšené využití objekty 
členěnými do objemů odpovídajících nízkopodlažní rodinné zástavbě;  

- plochy určené pro lehkou výrobu (19, 20) je třeba územně koordinovat 
s koridorem obchvatu silnice II/272 a s napojovacími body dopravní obsluhy 
území a s možný připojením železniční vlečky; podmínkou je realizace izolační 
zeleně na obvodu nových výrobních ploch; 

- podmínkou je zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí ÚP 
(napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody včetně 
výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 

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

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

 

IV.   jihovýchod - Družstevní  

Zastavitelná plocha zahrnuje lokality 21a, 21b, 22b, 22a, 23,  
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- BI – bydlení individuální v rodinných domech 
- SM – smíšené využití území městského typu 
- ZO.1 – sídelní zeleň ochranná specifická 
Plochy jsou přístupné z ulice Družstevní a dále z ulic Na Vysoké mezi, Křižíkovy, Na 
Zemské stezce, K Borku. 

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

obslužných a propojovacích komunikací komunikacemi v kategorii odpovídající 
lokalitě pro trvalé bydlení; řešení musí zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní 
a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci;  

- plochy sídelní ochranné zeleně specifické lze využít pro relaxaci a do přírodního 
prostředí začleněná veřejně přístupná sportovní zařízení; s ohledem na potřebu 
koordinace celoměstských pěších relaxačních tras a prověření lokalizace 
protihlukových barier (valů) je žádoucí stanovit celkovou koncepci formou územní 
studie. 

- v území budou zachována veřejná prostranství a veřejně přístupná nezastavitelná 
plocha sídelní zeleně; 

- podmínkou je zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí ÚP 
(napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody včetně 
výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 

- protihluková opatření podél trasy východního obchvatu města silnicí II/272 
v rámci plochy ZO.1 (21b, 22b); 
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 podmínka pro rozhodování: 
- regulační plán lokality 23 (schválen); územní studie pro lokality 21b, 22b. 

 lhůta vypracování regulačního plánu:  RP schválen 
 lhůta vypracování územní studie: v závislosti na zájmu investora, nejpozději do 12 let 

od vydání ÚP; 
 

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

Zastavitelné plochy zahrnují lokality 29, 26, 28, 30, 25b, 25d, 58b, 61b, 57, 102, 122, 
152a, 153, 154,  
 využití ploch (viz kód regulativu – kap. f):  

- BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské 
- OS.1 – sport, tělovýchova specifická – plochy v dosahu záplavového území 
- PZ – veřejná prostranství s převahou ozelenění 
- ZO – sídelní zeleň ochranná 
- VD – drobná výroba a výrobní služby 
- DS - doprava silniční 
- DV – doprava vodní   
Plochy jsou přístupné z nově navrhované obvodové komunikace od ulice Jiráskovy 
podél bývalého zemědělského areálu a přístaviště, dále nově navrhovanou 
komunikací z ulice Mírové mezi areály bývalého cukrovaru (ARS Altman s.r.o.) a 
Zemědělské sklady (CTP Invest spol. s r.o.), a na severu ulicí Na Zemské stezce. 

 specifické podmínky využití: 
- lokalita musí být napojena na městské páteřové komunikace (JZ obvodová, 

Mírová, Na Zemské stezce) a na síť místních obslužných a propojovacích 
komunikací komunikacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro trvalé bydlení; 
řešení musí zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy 
v návaznosti na celoměstskou koncepci;  

- podmínkou je etapová realizace nové obvodové komunikace z ul. Jiráskovy 
k přejezdu u Kovony, příčného propojení k ul. Mírové a komunikace pro obsluhu 
ploch lehké výroby a nekrytého skladu podél jejich západního okraje k areálu 
ČOV; 

- lokality jsou určeny pro bydlení v rodinných domech v plochách individuálního 
bydlení (29), pro sportovní zařízení (26), pro vodní dopravu (122). Území je 
doplněno plochami veřejné zeleně a parků (30) a ochranné zeleně (25b, 25d, 58b, 
61b); v návaznosti na areál ČOV je vymezena plocha pro jeho rozšíření (28) a pro 
drobnou výrobu (57), 

- územní rozvoj bývalého cukrovaru na jeho jižním okraji (P25a) je podmíněn 
realizací veřejného prostranství s cestní sítí a ozeleněním podél Litolské svodnice 
(P25c), revitalizací vodních ploch a kultivací veřejného prostranství v návaznosti 
na Králíčkovu vilu (P54a, b, c) 

- realizace veřejného rekreačního přístaviště (122) musí klást zvláštní důraz mimo 
jiné na zohlednění nadregionálního biokoridoru NRBK K10 (Labe) "Stříbrný roh - 
Polabský luh", regionální biocentra 349 „Niva Labe u Semic a Ostré“ a na 
přístupnost i prostupnost pro pěší a cyklistickou dopravu  

- podmínkou je zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí ÚP 
(napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody včetně 
výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 
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- protihluková opatření podél tras páteřových komunikací – obvodové a podél 
cukrovaru – valy v rámci ploch ochranné zeleně ZO (58b, 61b); 

 podmínka pro rozhodování: 
- územní studie pro lokalitu 122 

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

 

VI. jihozápad – K Závodišti 

Zastavitelná plocha zahrnuje lokality  67b, 37, 38, 152b 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- ZO – sídelní zeleň ochranná 
- OS – sport, tělovýchova 
- OS.2 – sport – specifické využití – jezdecký areál 
- OS.3 – sport – specifické využití – kynologické cvičiště 
- DS - doprava železniční  
Plochy jsou přístupné z navrhované jihozápadní obvodové komunikace od 
železničního přejezdu u Kovony (doprava silniční umožněna v přípustném využití 
dopravy železniční), dále ze stávajícího přejezdu na prodloužení ulice Čapkovy a z 
ulice K Závodišti. 

 specifické podmínky využití: 
- lokality musí být napojeny na městské páteřové komunikace (JZ obvodová, 

K Závodišti) a na síť místních obslužných a propojovacích komunikací 
komunikacemi v kategorii odpovídající požadovanému účelu využití; řešení musí 
zahrnovat problematiku dopravy v klidu a návrh systému vnitřní dopravní a 
technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

- obvodový pás ochranné zeleně (67b); 
- další využití: kynologické cvičiště (37), jezdecký areál (38); 
- podmínkou je prověření a zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí 

ÚP (napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody 
včetně výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 

 

VII. západ - Sojovická – U Křížku  

Zastavitelná plocha zahrnuje lokality 39, 36; 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské 
- SM – smíšené využití území městského typu 
Plochy jsou přístupné z ulice Sojovické, Kpt. Jaroše, U Křížku. 

 specifické podmínky využití: 
- lokality musí být napojeny na síť místních obslužných a propojovacích komunikací 

komunikacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro bydlení; řešení musí zahrnovat 
návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou 
koncepci; 

- lokalita je určena pro bydlení v rodinných domech v plochách individuálního 
bydlení (39) a smíšeného využití (36);  

- prokázat soulad s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací v lokalitě 36; 
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- podmínkou je zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí ÚP 
(napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody včetně 
výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 

 

VIII. střed 

Zastavitelná plocha zahrnuje lokalitu 103; 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- DS - doprava silniční   
Plocha je přístupná z ulice Čapkovy a z ulice Ke Kovoně  

 specifické podmínky využití: 
- prodloužení ul. Čapkovy k ul. Ke Kovoně a stávajícímu železničnímu přejezdu a 

zahrnutí nové trasy do páteřových městských komunikací; plochy podél tělesa 
železnice budou využity pro záchytné parkoviště návštěvníků; řešení musí 
respektovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na 
celoměstskou koncepci; 

- podmínkou je zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí ÚP 
(napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody včetně 
výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 

 

IX. Dvorce 

Zastavitelná plocha zahrnuje lokality 46, 47a, 47b, 
+ nezastavitelné pozemky pro vodní plochy v nezastavěném území v lokalitách 81, 82;  
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

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

vodohospodářskou a zemědělskou NS.vz 
Plochy jsou přístupné ze silnice II/331 a z místní komunikace ve Dvorcích. 

 specifické podmínky využití: 
- lokality musí být napojeny na síť místních obslužných a propojovacích komunikací 

komunikacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro bydlení; řešení musí zahrnovat 
návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na koncepci ÚP; 

- lokality pro bydlení v rodinných domech v plochách individuálního bydlení 
vesnického typu (46, 47a, 47b);  

- vodní plochy s retenční funkcí v souvislosti s revitalizací krajiny a toku 
 podmínka pro rozhodování: 

- územní studie pro lokality 46, 47a, 47b 
 lhůta vypracování územní studie: v závislosti na zájmu investora, nejpozději do 12 let 

od vydání ÚP; 
 

X.  Byšičky  

Zastavitelná plocha zahrnuje lokalitu 44, 45, 43; 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

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

- OS – sport, tělovýchova (v chatové lokalitě Řehačka) 
Plochy jsou přístupné ze silnice III/3315 ukončené v Byšičkách. 

 specifické podmínky využití: 
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- lokality musí být napojeny na síť místních obslužných a propojovacích komunikací 
komunikacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro bydlení; řešení musí zahrnovat 
návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na koncepci ÚP; 

- lokality jsou určeny pro bydlení v rodinných domech, resp. pro rekreační objekty 
v plochách smíšeného využití území vesnického typu se zvýšenými nároky 
památkové ochrany (44, 45), resp. v ploše individuální rekreace (43);  

- s ohledem na zájmy památkové ochrany je třeba záměr výstavby hlavních i 
doprovodných staveb ověřit formou územní studie, resp. architektonické studie 
zástavby a projednat s orgány památkové péče.  

 podmínka pro rozhodování: 
- územní studie pro lokalitu 44, 45 

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

 

Kromě vymezení výše uvedených hlavních zastavitelných ploch jsou územním plánem 
vymezeny následující koridory nadřazených dopravních staveb regionálního a celostátního 
významu:  
 Doprava silniční (DS) - (viz kód regulativu – kap. f): 

 lokalita 101 – silnice II/272 – SV obchvat Lysé nad Labem 
 lokalita 151 – silnice II/331 – SZ obchvat Lysé nad Labem 
 lokalita 155 – silnice II/331 – S průjezd místní částí Dvorce 
 lokalita 157 – silnice II/272 – úprava poloměru jižního předmostí mostu přes Labe 
 

 Doprava železniční (DZ) - (viz kód regulativu – kap. f): 
 lokality 111a, 111b, 111c – přeložka železniční tratě č.232 Lysá nad Labem – Milovice 

– Všejany – Mladá Boleslav (Všejanská spojka) 
 

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

P-I.  sever - Hrabanov 

Přestavbová plocha zahrnuje lokality P4b; 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- PZ – veřejná prostranství s převahou ozelenění 
Plochy jsou přístupné novou komunikací z ul. Ke Vrutici severně od sídliště a dále 
z ulice Okružní ze sídliště; 

 specifické podmínky využití: 
- lokalita je určena k transformaci území a revitalizaci na plochy veřejného 

prostranství s převahou ozelenění; 
- lokalita bude sloužit jako plocha pro stabilizaci zeleně v zastavěném území a pro 

relaxaci obyvatel, výhledově též jako územní rezerva pro rozšíření městského 
hřbitova; 

- podmínkou je zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí ÚP 
(napojení na kanalizační síť, elektrorozvody …); 
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P-III.  východ  - Poděbradova – Na Mlíčníku 

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

- OK – komerční vybavenost 
- VD – drobná výroba a výrobní služby 
- ZO – sídelní zeleň ochranná 
- DS - doprava silniční   
Plochy jsou přístupné z ulice Poděbradovy, Na Mlíčníku. 

 specifické podmínky využití: 
- lokalita musí být napojena na městské páteřové komunikace a jejich 

prostřednictvím na nejbližší křižovatky nadřazené silniční tranzitní dopravy; řešení 
musí zahrnovat návrh dopravy v klidu a návrh systému vnitřní dopravní a 
technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci;  

- podmínkou je realizace kapacitního dopravního připojení v etapě k ul. 
Poděbradově, cílově k východnímu obchvatu města silnicí II/272; 

- území je určeno pro komerční vybavenost s možností lokalizace prodejen 
marketového typu (lok. P18) a dále pro plochy drobné výroby a služeb (P17a) a 
ochranné zeleně (P17b);  

- v rámci využití plochy drobné výroby a služeb 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  

- 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; 
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- při přestavbě bude v rámci prostorového uspořádání respektován kontext okolní 
zástavby;  

 podmínka pro rozhodování: 
- regulační plán lokality P24 (schválen);  územní studie pro lokalitu P21c; 

 lhůta vypracování regulačního plánu: RP schválen 
 lhůta vypracování územní studie: v závislosti na zájmu investora, nejpozději do 12 let 

od vydání ÚP; 
 

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

Přestavbová plocha zahrnuje lokalitu P54a, P54b, P25c, P54c, P25a; 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- VL – lehká výroba a sklady 
- OV – veřejná vybavenost 
- PV – veřejná prostranství 
- PZ – veřejná prostranství s převahou ozelenění 
Plochy jsou přístupné etapově z ulice Mírové, cílově z nové JZ obvodové komunikace 
odpojené z ulice Jiráskovy podél jižního okraje bývalého zemědělského areálu. 

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

prostoru bývalé vily majitele cukrovaru (kulturní památka – kubistická 
architektura arch. Králíčka); lokality přiléhají k ul. Mírové a mají předpoklad 
vytvořit veřejné prostranství jako rámec objektu památkové ochrany. 

- územní rozvoj bývalého cukrovaru na jeho jižním okraji (P25a) je podmíněn 
realizací veřejného prostranství s cestní sítí a ozeleněním podél Litolské svodnice 
(P25c), revitalizací vodních ploch a kultivací veřejného prostranství v návaznosti 
na Králíčkovu vilu (P54a, b, c) 

- lokality musejí být napojeny na síť místních obslužných a propojovacích 
komunikací; řešení musí zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické 
obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

- při přestavbě bude v rámci prostorového uspořádání respektován kontext okolní 
zástavby;  

- podmínkou je zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí ÚP 
(napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody včetně 
výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 

 podmínka pro rozhodování: 
- územní studie pro lokality P54a,b,c;  P25a,c;  

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

 

P-VI. jihozápad – K Závodišti 

Přestavbová plocha zahrnuje lokalitu P72, P39 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- SM.1 - smíšené využití území městského typu specifické – K Závodišti 
- ZO – sídelní zeleň ochranná 
- TO.1 - technické služby specifické – kompostárna 
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Plochy jsou přístupné z navrhované jihozápadní obvodové komunikace od 
železničního přejezdu u Kovony, dále ze stávajícího přejezdu na prodloužení ulice 
Čapkovy a z ulice K Závodišti. 

 specifické podmínky využití: 
- lokalita musí být napojena na městské páteřové komunikace (JZ obvodová, 

K Závodišti, Ke Karlovu) a na síť místních obslužných a propojovacích komunikací 
komunikacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro smíšené využití městského 
typu; řešení musí zahrnovat řešení dopravy v klidu a návrh systému vnitřní 
dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

- před povolením staveb prokázat soulad s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 

- obvodový pás ochranné zeleně (67b); 
- umožnit koexistenci bydlení a rekreačních, hospodářských zahrad včetně jejich 

zázemí s postupnou preferencí funkce smíšené využití území městského typu 
specifické – K Závodišti   

- podmínkou je prověření a zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí 
ÚP (napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody 
včetně výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 

 podmínka pro rozhodování: 
- územní studie pro lokalitu P72 

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

 

P-VII.  západ - Sojovická – U Křížku 

Přestavbová plocha zahrnuje lokalitu P40, P42, P41; 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské 
- SM – smíšené využití území městského typu 
Plochy jsou přístupné z ulice Sojovické, U Cihelny 

 specifické podmínky využití: 
- lokality musejí být napojeny na síť místních obslužných a propojovacích 

komunikací komunikacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro trvalé bydlení; 
řešení musí zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy 
v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

- lokality jsou určeny k transformaci a revitalizaci území staré cihelny při 
respektování objektů památkové ochrany. Lokality zahrnují plochy pro 
individuální bydlení (P40, P42) a pro smíšené využití území městského typu (P41);  

- s ohledem na zájmy památkové ochrany je odůvodněný požadavek na 
vypracování územní studie v rozsahu lokality P41; 

- podmínkou je zajištění technické obsluhy území v souladu s koncepcí ÚP 
(napojení na vodovodní síť, kanalizační síť, plynovodní síť, elektrorozvody včetně 
výstavby nových trafostanic v potřebném počtu, telekomunikační síť); 

 podmínka pro rozhodování: 
- územní studie pro lokalitu P40, P41, P42;  

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

 specifické podmínky využití: 
- jednotlivé lokality představují dílčí plochy transformace zastavěného území pro 

nové potřeby města. Lokality musí být napojeny na síť místních obslužných a 
propojovacích komunikací komunikacemi v kategorii odpovídající požadovanému 
účelu využití; řešení musí zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické 
obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

- navrhovanou zástavbu jednotlivých lokalit a jejich začlenění do kontextu zástavby 
a panoramatu města je vhodné prověřit formou architektonických studií; 
novostavby, dostavby nebo nástavby objektů v městské památkové zóně nesmí 
překročit výškovou hladinu okolní historické zástavby a musí umožnit 
jednoznačné působení historických dominant. 

- prokázat soulad s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací v lokalitách P34 a P35; 

- při přestavbě bude v rámci prostorového uspořádání respektován kontext okolní 
zástavby, případně požadavky památkové ochrany ve vztahu k možnému 
ovlivnění charakteru městské památkové zóny;  

 podmínka pro rozhodování: 
- územní studie pro lokality P33a; 

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

 
 Návrh územního plánu – kromě vymezení výše uvedených hlavních přestavbových lokalit 

– předpokládá možnost přestaveb nebo dostaveb i v rámci tzv. stabilizovaných ploch, 
avšak pouze za podmínek dodržení regulativů konkrétní plochy rozdílného využití.  

 

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

zeleně - kap. f). Podstatný význam pro strukturu města však mají vymezené plochy 
veřejné zeleně, které jsou nezastavitelné a svým rozsahem mohou pozitivně ovlivnit 
mikroklima svého okolí a současně poskytují prostředí pro relaxaci obyvatel města. Tyto 
plochy jsou v územním plánu označeny kódem využití PZ, případně PZ.1, ZO.1, … a jejich 
funkci je nezbytné do budoucna zachovat a chránit. Stejně důležitá je ochrana zeleně na 
veřejných prostranstvích s vyšším podílem zpevněných ploch (PV, PV.1), kde se jedná 
zpravidla o zeleň doprovodnou nebo solitérní, která však má podstatný význam na 
celkový charakter prostředí lokality. Rozvoj zeleně v sídle je zaměřen na posílení ploch 
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zeleně uvnitř města a vytváření vzájemného propojení zelených ploch ve vazbě na hlavní 
pěší trasy a významné rekreační plochy příměstské krajiny. Jedná se zejména o plochy:  

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

městského centra; severozápadně od parku jsou dále vymezeny nezastavitelné 
plochy významných krajinných prvků zajišťující i do budoucna přirozené propojení 
s krajinným zázemím města.  

o Náměstí Bedřicha Hrozného, alej v Zámecké ulici na přístupové trase k zámku, 
enklávy ozelenění v rozšířeném koridoru ulice Stržiště – veřejná prostranství 
s převahou vysoké vzrostlé zeleně (PZ) je třeba udržovat jako charakteristický 
prvek lokální identity města. 

o Veřejná prostranství (PV) – Husovo náměstí, parková úprava před obchodním 
střediskem mezi ulicemi Sokolská – Legionářská, koridor ulice Masarykovy, 
náměstí Na Františku, Havlíčkovo náměstí – zpravidla doprovodná zeleň, aleje, 
drobné parkové plochy. Veškerou doprovodnou zeleň v uliční síti je třeba chránit, 
udržovat a v případě potřeby revitalizovat. 

… a další – viz výkresy č. 2.1, 2.2. 

 v rozvojových a přestavbových plochách města 
o Parková úprava v návaznosti na VKP V Lomu v lokalitě Hrabanov (PZ) 
o Revitalizace území v návaznosti na severní okraj hřbitova a severozápadní okraj 

sídliště formou veřejného prostranství s převahou zeleně (PZ) 
o Parková úprava pozemků jižně od areálu Kovony a v nových rozvojových plochách 

(PZ) – mají plnit úlohu 1) clony halových objektů závodu v dálkových 
panoramatických pohledech a 2) prostorů pro relaxaci obyvatel rozvojových 
lokalit jihozápadní části města. 

o Parková úprava pozemků podél Litolské svodnice v návaznosti na navrhované 
sportovní plochy a na úpravu veřejného prostranství u Králíčkovy vily (PZ) 

o Zvláštní úlohu v systému městské zeleně mají plochy specifické zeleně ochranné 
na severovýchodním okraji Litole (ZO.1), kde je možné terénními úpravami 
naplnit jednak funkci protihlukových opatření, ale současně – vzhledem 
k zapojení stávajících porostů lesního charakteru a s ohledem na rozsah ploch – je 
možné využít tuto zeleň jako prostor pro relaxaci obyvatel a lokalizaci veřejně 
přístupných plocha zařízení rekreačně sportovního charakteru.   

o Významnou úlohu v celkovém obrazu a prostředí města mají i ostatní plochy tzv. 
sídelní ochranné zeleně (ZO) – zejména přesahuje-li jejich šířka 10m. Plochy 
ochranné zeleně propojují plochy stávající a navrhované veřejné zeleně, izolují 
plochy s rozdílným potenciálně kolizním využitím a vytvářejí přechod zastavěného 
území do příměstské krajiny.  

… a další – viz výkresy č. 2.1, 2.2. 
Uvedené plochy sídelní zeleně vytvářejí bodové i liniové prvky systému propojeného 
podle možnosti alejovými stromořadími v uliční síti. Systém rovnoměrně pokrývá město a 
umožňuje dobrou dostupnost relaxačních ploch jeho obyvatelům. 

 Účelem systému sídelní zeleně je vymezení relaxačních ploch s podílem přírodního 
prostředí uvnitř zastavěného území města a současně zajištění prostupnosti přírodních 
systémů příměstské krajiny do organismu města. Plochy sídlení zeleně tak zajišťují 
přirozenou návaznost na krajinu a příměstskou nelesní zeleň. 
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c.02    Vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

 Územní rezervy vymezují koridory, linie nebo plochy pro záměry eventuálního využití ve 
vzdálenějším časovém horizontu. V případě Lysé nad Labem jsou jako územní rezervy 
evidovány plochy za jihozápadním okrajem zastavěného území, zpravidla tzv. plochy pro 
výhledové využití přejaté z původního územního plánu, které jsou určené k prověření 
budoucího účelu využití. 

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

c.03    Vymezení ploch podmíněných uzavřením dohody o parcelaci 

 Plochy, v nichž platí podmínka uzavření dohody o parcelaci, nejsou územním plánem Lysá 
nad Labem vymezeny.  

c.04    Vymezení ploch a koridorů pro vypracování územní studie 

 Vymezení ploch a koridorů, v nichž platí podmínka rozhodování podle územní studie, je 
patrné ve výkresu č.1 Základní členění území.  

 Územní studie jako nástroj pro rozhodování správního orgánu o využití území bude 
obsahovat stanovení regulačních prvků funkčního a prostorového řešení sledované 
lokality, včetně návrhu systémů veřejné infrastruktury – zejména vymezení veřejných 
prostranství a prostorů na základě rozboru kompozičních vztahů. Při řešení budou 
respektovány územní a technické limity (zachování podmínek přirozeného odtoku a 
retence dešťových vod v území, respektování ochranných pásem, …) zahrnuté 
v koordinačním výkresu odůvodnění územního plánu, resp. v aktuálních územně 
analytických podkladech, případně zjištěné doplňujícím průzkumem a rozborem;  
Předmět řešení jednotlivých územních studií je dále specifikován z hlediska:  

 využití plochy 
 prověření dopravní obsluhy a dělení pozemků 
 specifických podmínek využití  

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

 Územní studie jako podmínka pro rozhodování v území se požaduje pro následující 
zastavitelné plochy (podrobněji viz kap. c.01): 

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

 II.  severovýchod – K Milovicům, Ke Vrutici: pro lokality: 7+8+52 a pro lokality 9+ 53; 

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

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

 V.  jih – Na Zemské stezce – Mírová – Jiráskova: pro lokalitu 122; 

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

 X.  Byšičky:  pro lokalitu 44+45; 

 Územní studie jako podmínka pro rozhodování v území se požaduje pro následující 
přestavbové plochy (podrobněji viz kap. c.01): 

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

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

 P-V.  jih – Na Zemské stezce – Mírová – Jiráskova: pro lokality P54a+P54b+P54c;  
P25a+P25c;     
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 P-VI.  jihozápad – K Závodišti: pro lokalitu  P72; 

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

 P-VIII. střed: pro lokality P33a; 

c.05  Vymezení ploch a koridorů pro vypracování regulačního plánu 

 Vymezení ploch a koridorů, v nichž platí podmínka rozhodování podle regulačního plánu, 
je patrné ve výkresu č. 1 Základní členění území.  

 Regulační plán jako nástroj pro rozhodování správního orgánu o využití území bude 
obsahovat stanovení regulačních prvků funkčního a prostorového řešení sledované 
lokality, včetně návrhu systémů veřejné infrastruktury – zejména vymezení veřejných 
prostranství a prostorů na základě rozboru kompozičních vztahů. Při řešení budou 
respektovány územní a technické limity (zachování podmínek přirozeného odtoku a 
retence dešťových vod v území, respektování ochranných pásem VN, …) zahrnuté 
v koordinačním výkresu odůvodnění územního plánu, resp. v aktuálních územně 
analytických podkladech, případně zjištěné doplňujícím průzkumem a rozborem; obsah 
regulačního plánu je dán prováděcí vyhláškou stavebního zákona v platném znění.  
Předmět řešení jednotlivých regulačních plánů je dále specifikován z hlediska:  
 využití plochy 
 specifických podmínek využití  
viz popis zastavitelných, resp. přestavbových ploch v kap. c.01.1, resp. c.01.2 

 Regulační plán jako podmínka pro rozhodování v území se uplatní pro následující 
zastavitelné plochy: 

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

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

 Regulační plán jako podmínka pro rozhodování v území se požaduje pro následující 
přestavbové plochy: 

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

 Kromě platných regulačních plánů nejsou další plochy a koridory pro vypracování 
regulačního plánu územním plánem stanoveny.   

 Regulační plány komerčních nebo výrobních ploch mohou být vzhledem k legislativním 
požadavkům a podmínkám dotčených orgánů zpracovány pouze v případě konkrétního 
záměru investora. 

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

 Požadavek na vypracování dokumentace stavby autorizovaným architektem bude 
uplatněn na základě …:  
 … individuálního zhodnocení a posouzení významu stavby a významu konkrétní 

stavební lokality Stavebním úřadem – případně ve spolupráci se Stavební komisí;  
 … zpracované podrobnější územně plánovací dokumentace (regulační plán) nebo 

územní studie;  
 Nová zástavba musí respektovat charakter jednotlivých městských částí a působnost 

městských dominant. Vliv nových staveb, dostaveb nebo nástaveb na celkové městské 
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panorama a zvláště na horizont historického jádra musí být dokumentován vhodnými 
prostředky vizualizace v širších souvislostech panoramatu města. 

 

d. Koncepce veřejné infrastruktury  

d.01  Občanská vybavenost 

 Sféra občanského vybavení je územním plánem členěna na následující základní druhy 
provozů a zařízení sloužících veřejnosti: 
 Vybavenost s převahou zařízení ve veřejném zájmu (s předpoklady podpory města, 

kraje nebo státu – viz kód regulativu OV, OH – kap. f): 
- veřejná vybavenost – plochy pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o 

rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (§2, 
odst.1, písm. k, bod 3 Stavebního zákona) 

- veřejná pohřebiště a související služby 
 Vybavenost s převahou zařízení podnikatelského charakteru hospodařících na 

základě poptávky a nabídky – (viz kódy regulativu OK, OK.1, …, OS, OS.1,… – kap. f) 
- komerční vybavenost – plochy pro obchod, ubytování, stravování a nevýrobní 

služby (druhá část odst. 2 § 6 vyhl. č. 501/2006 Sb.);  
pozn.: výrobní služby je možné s ohledem na rušivé vlivy na okolí lokalizovat pouze 
v plochách výroby. 

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

 Územním plánem jsou pro rozvoj a zvýšení kvality sféry občanské vybavenosti navržena 
tato nová zařízení, resp. opatření: 
 Vybavenost s převahou zařízení ve veřejném zájmu: 

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

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

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

 lokalita P12 (domov důchodců – Komenského ul.); 

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

 zařízení penzionu pro seniory a azylové domy je též možné realizovat 
rekonstrukcí vhodných objektů a v navazujícím vnitrobloku v plochách 
smíšeného využití centra města (SC); 

o Veřejná pohřebiště a související služby 
- Plocha městského hřbitova je stabilizovaná;   

o Využití kulturní památky 
- revitalizace a rekonstrukce kulturní památky;  

 lokalita P54a (Králíčkova vila Litol, Mírová ul.); 
 Vybavenost s převahou zařízení podnikatelského charakteru: 

o komerční vybavenost – plochy pro obchod, ubytování, stravování a nevýrobní 
služby 
- podmínky pro lokalizaci a možnost začlenění konkrétního zařízení v rámci 

jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jsou specifikovány 
v regulativech využití území (viz kap. f); 

 lokalita P18 (obchod marketového typu – Na Mlíčníku); 
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 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.); 

o sport a tělovýchova 
- sportovní plochy a zařízení: 

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

 lokalita 38 (rozšíření jezdeckého areálu – lokalita K Závodišti); 
- zařízení hromadné rekreace: 

 lokalita P33a (revitalizace veřejného koupaliště – Čechova ul.); 
- specifické sportovní plochy a zařízené – v záplavovém území;  

 lokalita 26 (v jižní části rozvojových ploch Litol – Za Cukrovarem, východně 
od areálu ČOV); 

d.02 Dopravní infrastruktura 
 

d.02.1 Silniční doprava  

Základní systém páteřových komunikací 
 Územní plán respektuje a vymezuje základní páteřní komunikační systém správního 

území, který tvoří trasy průjezdních úseků: 
a)  silnice II. třídy - II/272, II/331 a II/332 
b)  silnice III. třídy - III/2725, III/3314 a III/3315. 

 Územní plán respektuje v minulosti založený záměr a vymezuje plochu VPS D1 pro 
realizaci východní obchvatové trasy silnice II/272 ve smyslu dokumentace k územnímu 
řízení. Mimo navrhovaný úsek obchvatové trasy je stávající trasa silnice II/272 
považována územně za stabilizovanou. Ve smyslu návrhu kategorizace silniční sítě kraje 
bude obchvatová trasa a navazující úseky postupně upravovány pro parametry 
návrhové kategorie S 9,5/80 a následně pak S 9,5/70.  

 Územní plán vymezuje plochu VPS D2 pro realizaci severní obchvatové trasy silnice II/331 
v úseku od ulice Ke Vrutici po připojení na současnou trasu v prostoru Bažantnice. Ve 
smyslu návrhu kategorizace silniční sítě kraje bude obchvatová trasa a navazující úseky 
postupně upravovány pro parametry návrhové kategorie S 9,5/70. 

 Územní plán dále vymezuje plochu VPS D3 pro realizaci obchvatové trasy silnice II/331 
vedené po severním obvodu zástavby místní části Dvorce, včetně úpravy připojení silnice 
III/3314. Mimo oba navrhované obchvatové úseky je stávající trasa silnice II/331 
považována územně za stabilizovanou. Ve smyslu návrhu kategorizace silniční sítě kraje 
budou obchvatové i navazující úseky postupně upravovány pro parametry 
návrhové kategorie S 9,5/70. 

 Územní plán respektuje současné trasy silnic III. třídy - III/2725, III/3314 a III/3315 a 
považuje je územně za stabilizované. Jisté úpravy těchto tras je možné předpokládat 
pouze v návaznosti na případnou výstavbu obchvatových komunikačních tras. 
V souvislosti s návrhem a realizací severní obchvatové trasy silnice II/331, z důvodu 
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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,  

 komunikační propojení ul. Mírové a obvodové komunikace jihozápadně od okraje 
města, včetně úseku podél západního okraje areálu bývalého cukrovaru, 

 Při realizaci nových komunikací a revitalizaci stávajících bude zohledněno využití zeleně 
při dodržení šířkových poměrů. 

 Realizace dopravních staveb nesmí narušit funkci ÚSES; v místech křížení tras dopravních 
staveb a ÚSES musí být zajištěna prostupnost pro migraci organismů. 

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

komunikací, které zajišťují propojení jednotlivých místních částí a sektorů, dále dopravní 
obsluhu jednotlivých objektů a jednotlivých obhospodařovaných ploch a pozemků. 
Územní plán považuje systém místních a účelových komunikací, které zajišťují 
komunikační dostupnost a obsluhu stávající zástavby správního území města, prakticky 
za stabilizovaný, krom navrhovaných úseků páteřních komunikací celoměstského 
významu, které byly popsány výše a hlavních obslužných komunikací vyznačených ve 
výkrese č. 2.3. 

 Návrh územního plánu v souladu se zadáním zakládá ve správním území nové rozvojové 
plochy, jejichž komunikační dostupnost je zajištěna buď prostřednictvím vazeb na 
stávající komunikační síť anebo návrhem nových místních komunikací, které budou 
připojeny na stávající komunikace. 

 U rozsáhlejších rozvojových lokalit, ve kterých je podmínkou pro rozhodování prověření 
změn jejich využití územní studií, bude její základní součástí i návrh řešení komunikační 
struktury. Rozvojové lokality u nichž je podmínkou pro rozhodování vypracování územní 
studie jsou uvedeny v kap. c.03.  
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 Další rozvojové lokality v místních částech správního území budou na stávající 
komunikace připojeny samostatnými sjezdy ve smyslu příslušných ustanovení ČSN 73 
6110 Projektování místních komunikací, kap. 12 Křižovatky, křížení a sjezdy. Komunikační 
struktura zastavitelných ploch a ploch přestavby se územním plánem nevymezuje a bude 
řešena v rámci přípravné dokumentace.  

 Nově navrhované pozemky veřejných prostranství budou respektovat příslušná 
ustanovení §22 vyhlášky MMR ČR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území. Navrhované místní komunikace zajišťující komunikační dostupnost a obsluhu 
nových rozvojových lokalit zástavby obce budou navrženy buď jako obslužné komunikace 
funkční skupiny C, v kategorii MO7/30 s oboustrannými chodníky šířky nejméně 2x2,0m, 
případně jako komunikace pro smíšený provoz funkční skupiny D1 - obytné ulice – 
navrhované v souladu s technickými podmínkami TP103 pro jejich navrhování v šířce 
uličního prostoru nejméně 8,0 metrů mezi hranicemi protilehlých pozemků. 

 

d.02.2 Železniční doprava  

 Územní plán města územně stabilizuje koridor železniční dopravy vedený v trasách 
železničních tratí č. 231 Praha – Lysá nad Labem – Kolín a č. 072 Lysá nad Labem – Ústí 
nad Labem západ, tratě jsou ve smyslu §3 zákona č. 266/94 Sb., o drahách, a v souladu 
s usnesením vlády ČR č. 766 ze dne 20. 12. 1995 zařazeny v kategorii dráhy celostátní, 
jsou dvoukolejné s elektrizovaným provozem.  

 Územní plán považuje tratě č. 231 a č. 072 včetně navazujících stávajících ploch drážních 
pozemků územně za dlouhodobě stabilizované s předpokladem optimalizačních úprav. 

 Pro budoucí potřeby rozvoje železniční infrastruktury územní plán dále vymezuje koridor 
v šířce cca 120 m pro vedení nové dvoukolejné elektrizované tratě pro návrhovou 
rychlost 160 km/h. Trasa nahradí současnou trať č. 232 do Milovic; je převzata 
z podkladu územně technické studie „Modernizace železniční infrastruktury Praha – 
Milovice – Mladá Boleslav s možným prodloužením do Liberce“ (SUDOP Praha a.s., 
12/2003).  
 

d.02.3 Vodní doprava  

 Územní plán respektuje labskou vodní cestu, která je ve smyslu zákona č. 114/95Sb., o 
vnitrozemské plavbě, považována za sledovanou dopravně významnou a využívanou 
vodní cestu a to v úseku od státní hranice až do přístavu ve Chvaleticích. V souladu s 
nadřazenou dokumentací ZÚR SK není v rámci územního plánu zanesen záměr územně 
technického pokladu „Generální řešení splavnění Labe, úseku Mělník – Chvaletice“.  

  V prostoru mezi Litolským mostem, písníkem Mršník a zemědělským areálem navrhuje 
územní plán realizaci veřejného rekreačního přístaviště (plocha 122). 

 

d.02.4 Letecká doprava  

 Územní plán nevymezuje žádnou plochu pro dopravní infrastrukturu leteckou ani pro 
umístění staveb nebo zařízení letecké dopravy. 

 

d.02.5 Cyklistická a pěší doprava  

 Územní plán respektuje stávající systém turisticky značených pěších tras a cyklotras a 
jejich současné uspořádání přejímá. 



Územní plán Lysá nad Labem – úplné znění po změnách č. 1 a 1A textová část 

Žaluda, projektová kancelář  23 
 

 Páteřní dálkovou cyklotrasou je trasa č. 24 tzv. „Labská cyklostezka“ vedená od Poděbrad 
a Nymburka po území pravého břehu Labe. Územní plán respektuje záměry úpravy trasy 
vyhledávací studie v úseku Kolín – Čelákovice z roku 2006. 

 Územní plán respektuje turisticky značenou cykloturistickou trasu č. 0019 vedenou po 
levém břehu Labe z Kostelce nad Labem přes Čelákovice do prostoru Přerova nad Labem, 
odkud dále pokračuje proti toku Labe spolu s pěší „zelenou“ turistickou trasou. Podél 
tělesa „pražské“ tratě ve směru od Staré Boleslavi do správního území města je vedena 
cyklotrasa č. 0037, která dále pokračuje do Staré Lysé a Milovic a cyklotrasa č. 0041, 
která je od tratě vedena lesním masívem při západní hranici správního území na sever do 
Dvorců, odkud dále pokračuje do Staré Lysé a Předměřice nad Jizerou. 

 Spolu s cyklotrasou č. 0037 správním územím města prochází také „červená“ pěší 
turistická trasa ve směru od Staré Boleslavi do centra města, kde se trasa větví ve směru 
na sever do Staré Lysé nebo na jih k železniční stanici a dále pokračuje do Litoli k mostu a 
přes Semice pokračuje do Hradištka a do Nymburka. 

 Územní plán respektuje trasy naučné stezky Lysá nad Labem – Čelákovice a dále naučné 
stezky Krajinou Rudolfa II, které jsou převzaty dle předaných podkladů. 

 Územní plán doplňuje současný systém pěších komunikací, jehož těžištěm je centrální 
zóna města, o nové trasy propojení zastavěného území s jeho bezprostředním přírodním 
zázemím v liniích:  
 Centrum – pravý břeh Labe 
 Centrum  - závodiště 
Mezi uvedenými trasami lze s využitím vedlejších propojení po stávající uliční síti vytvořit 
systém široké nabídky volby tras a variantních propojení, případně jejich etapového 
vedení, který pokrývá celé zastavěné území i zastavitelné plochy města. 

 

d.02.6 Doprava v klidu  

 Územní plán plně respektuje stávající kapacity, které slouží pro garážování a parkování 
vozidel obyvatel a návštěvníků města a dále navrhuje pro potřeby krytí nároků na 
parkování v centrální části města a potřeby výstaviště zřízení nových kapacit v prostoru 
při Čapkově ulici a jejím navrhovaném prodloužení. Podle možností je žádoucí pro 
centrální část města zřizovat podpovrchové parkovací objekty. 

 Pro pokrytí potřeb dopravy v klidu u nově navrhovaných objektů pro bydlení, vybavenosti 
či jiných objektů se bude postupovat ve smyslu příslušných ustanovení §5 vyhlášky MMR 
ČR č. 268/09 Sb., o technických požadavcích na stavby: odstavná a parkovací stání se řeší 
jako součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná část stavby, anebo na pozemku 
stavby, pokud tomu nebrání omezení vyplývající ze stanovených ochranných opatření, a 
to v souladu s normovými hodnotami stanovenými ve smyslu příslušných ustanovení kap. 
14.1 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 

 Každou stavbu je nezbytné vybavit, ve smyslu příslušných ustanovení vyhlášky MMR ČR 
č.398/09 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, odpovídajícím počtem stání pro vozidla zdravotně postižených osob, které budou 
řešeny jako součást stavby. 

 V bytových domech budou odstavná stání zajišťována přednostně hromadnými garážemi 
integrovanými v rámci stavby, dle skutečně navrhované kapacity objektu, parkovací stání 
pak budou situována v normové vzdálenosti od objektu na plochách na terénu. 
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d.02.7 Dopravní vybavenost  

 Územní plán vytváří podmínky pro zajištění funkčnosti kombinovaného systému 
zajišťujícího dostupnost a obsluhu správního území prostředky hromadné dopravy osob, 
a to v kombinaci pravidelné veřejné autobusové dopravy a železniční osobní dopravy. 

 Územní plán respektuje současné umístění zastávek pravidelné veřejné autobusové 
dopravy. 

 Územní plán respektuje stávající čerpací stanice pohonných hmot jako územně 
stabilizované plochy dopravní vybavenosti. 

d.03 Technická infrastruktura 
 

d.03.1 Zásobování pitnou vodou  

Stavby, jejichž realizace je nutná pro zásobování vodou v rozvojových lokalitách: 
 1a  Hrabanov RP střed: distribuční řady v komunikacích 
 1b  Hrabanov RP s: distribuční řady v komunikacích 
 1c  Hrabanov RP v: distribuční řady v komunikacích 
 2  Hrabanov RP sz: přívodní/distribuční řad v komunikaci 
 3  Hrabanov RP jz: přívodní/distribuční řad v komunikaci 
 7  Ke Vrutici v: přívodní/distribuční řad v komunikaci 
 11 Luční: přívodní/distribuční řad v komunikaci 
 19  Za Prefou: distribuční řady v komunikacích 
 20  Za obchvatem: distribuční řady v komunikacích 
 21a  Zemská Stezka v: distribuční řady v komunikacích 
 23  Na Vysoké mezi: distribuční řady a propojovací řad v komunikacích 
 29 Zemská stezka j: přívodní/distribuční řady v komunikacích 
 36  U Křížku z: distribuční řady v komunikacích 
 46  Dvorce v: distribuční řady v komunikacích 
 47a Dvorce s: přívodní/distribuční řady v komunikaci 
 51a  Hrabanov s: distribuční řady v komunikacích 
 51d Hrabanov sz: distrubuční řad v komunikaci 
 57 přívodní/distribuční řad v komunikaci 

Stavby, jejichž realizace je nutná pro zásobování vodou v přestavbových lokalitách: 
 P17a Čechova v: přívodní/distribuční řad v komunikaci  
 P41  Cihelna: distribuční řady v komunikacích 
 P42  Za Zámkem: distribuční řady v komunikacích 
 P72 K Závodišti: přívodní řad/distribuční řady v komunikacích 

Stavby významnějšího rozsahu, jejichž realizace je nutná pro zajištění bezporuchové funkce 
zásobování vodou v budoucnu: 
 rekonstrukce a rozšíření vodojemu Lysá 
 zřízení AT stanice u vodojemu Lysá 
 rekonstrukce stávajících řadů, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu nebo za 

hranicí své životnosti 
 doplnění a zokruhování stávající sítě 
 přeložka vodovodních řadů v prostoru Hrabanov u vodojemu Lysá 
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Stavby nadmístního významu: 
 výstavba přivaděče s posilovací čerpací stanicí jako součást projektovaného skupinového 

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

Opatření pro zajištění záložního zdroje pitné vody pro město: 
 zachovat nevyužívaný zdroj Litol 

Opatření pro nouzové zásobování obyvatelstva vodou: 
 nouzové zásobování může být zajišťováno dopravou vody z Benátecké Vrutice nebo ze 

zdroje Litol. Zásobení pitnou vodou lze doplňovat distribucí balené vody. 
 pro nouzové zásobování užitkovou vodou bude sloužit dle možností odběr z veřejného 

vodovodu, z mobilních cisteren či z individuelních studní. 

d.03.2 Odkanalizování  

Stavby, jejichž realizace je nutná pro odkanalizování v rozvojových lokalitách: 
 1a  Hrabanov RP střed: splašková gravitační kanalizace v komunikacích 
 1b  Hrabanov RP s: splašková gravitační/tlaková kanalizace v komunikacích 
 1c  Hrabanov RP v: splašková gravitační kanalizace v komunikacích 
 2  Hrabanov RP sz: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 
 3  Hrabanov RP jz: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 
 7  Ke Vrutici v: splašková gravitační kanalizace v komunikacích 
 9  Milovická j: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 
 10  Milovická s: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 
 11  Luční: přívodní/distribuční řad v komunikaci 
 19  Za Prefou: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 
 20  Za obchvatem: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 
 21a  Zemská Stezka v: splašková gravitační/tlaková kanalizace v komunikacích 
 22a  K Borku: splašková gravitační kanalizace v komunikacích 
 23  Na Vysoké mezi: splašková gravitační/tlaková kanalizace v komunikacích 
 29  Zemská Stezka j: splašková gravitační kanalizace v komunikacích 
 36  U Křížku z: splašková gravitační kanalizace v komunikacích 
 39  K Bažantnici j: splašková gravitační kanalizace v komunikacích 
 44  Byšičky v: splašková kanalizace 
 45  Byšičky střed: splašková kanalizace 
 46  Dvorce v: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 
 47a  Dvorce s: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 
 51a  Hrabanov s: splašková gravitační/tlaková kanalizace v komunikacích 
 51d  Hrabanov sz: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 
 52  K Milovicům: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 
 53  K Milovicům: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 
 57  splašková gravitační kanalizace v komunikaci 

Stavby, jejichž realizace je nutná pro odkanalizování v přestavbových lokalitách: 
 P17a Čechova v: splašková tlaková kanalizace v komunikacích 
 P40  Sojovická: splašková gravitační kanalizace v komunikacích 
 P41  Cihelna: splašková gravitační kanalizace v komunikacích 
 P42  Za Zámkem: splašková gravitační kanalizace v komunikacích 
 P72 K Závodišti: splašková tlaková kanalizace v komunikaci 
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Stavby, jejichž realizace je nutná pro odkanalizování stávající zástavby: 
 Výstavba ČOV v místní části Byšičky a navazující stoková síť splaškové kanalizace 
 Výstavba kanalizace v ulicích Ke Skále, Lom II, Jaromírovy sady, Hrabanov, U Cihelny, 

Okrsek, Za Kruhovkou, Na Zemské stezce a Družstevní 

Stavby, které jsou nutné pro zajištění řádné funkce stokové sítě a snížení zatížení ČOV 
balastními vodami: 
 rekonstrukce kanalizačních stok s ohledem na kapacitu a technický stav 

Stavby a opatření, která jsou nutná pro zajištění řádné funkce ČOV Lysá: 
 intenzifikace čistírny odpadních vod 

Opatření vhodná pro likvidaci dešťových vod: 
 dešťové vody ze zelených ploch budou likvidovány zasakováním na místě, kolem 

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

 čisté dešťové vody ze střech objektů budou přednostně likvidovány na vlastním pozemku 
- vsakováním či jímáním pro potřebu zálivky, pro omezení odtoku lze doporučit zelené 
střechy 

 dešťové vody ze zpevněných ploch, kde nehrozí kontaminace ropnými produkty, budou 
přednostně likvidovány na vlastním pozemku – vsakováním či jímáním pro potřebu 
zálivky 

 dešťové vody z ploch, kde hrozí kontaminace ropnými produkty, budou svedeny na 
odlučovač ropných látek, čisté odpadní vody pak budou přednostně likvidovány na 
vlastním pozemku – vsakováním či jímáním pro potřebu zálivky 

 v případě, že nebude možné dešťové vody či jejich část likvidovat na přímo na pozemku, 
budou tyto vody jímány do vlastních retenčních nádrží, odkud budou odpouštěny pomocí 
řízeného odtoku (řádově v litrech za vteřinu) do kanalizace. 

 nádrže pro čistou dešťovou vodu ze střech a ze zpevněných ploch, kde nehrozí 
kontaminace ropnými látkami, je doporučeno přednostně realizovat jako povrchové 
polopřirozeného charakteru, mohou být začleněny do budoucích sadových úprav v  rámci 
areálu 

 nádrže pro vody kontaminované ropnými produkty budou realizovány jako podzemní, 
s odpadem vedeným přes odlučovač ropných látek 

 odtok dešťových vod svedených do kanalizace bude dán množstvím vypouštěné vody 
z retenčních nádrží objektů a komunikací, toto množství stanoví vodohospodářský orgán 
v rámci podmínek pro realizaci nových staveb, předpokládá se vypouštění v množství, 
které odpovídá přirozenému odtoku z odvodňovaného území 

 

d.03.3 Zásobování elektrickou energií  

Stavby, jejichž realizace je nutná pro zásobování elektrickou energií v rozvojových 
lokalitách: 
Přeložky vrchního vedení VN 22 kV, resp. náhrada vrchního vedení vedením kabelovým VN 
22 kV v rozvojových lokalitách  
 Ke Vrutici, K Milovicům – Lysá nad Labem 
 

Výstavba nových trafostanic v rozvojových lokalitách: 
Za Cukrovarem – Litol, v lokalitě: 
 57    Litol - jih 
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K Milovicům – Ke Vrutici, v lokalitách: 
 6, 7, 8, 52   Ke Vrutici, K Milovicům 
 19     výrobní zóna - východ 
 20    výrobní zóna - východ 
rekonstrukce stávajících rozvodů, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu nebo za 
hranicí své životnosti 
 

d.03.4 Zásobování plynem  

Stavby, jejichž realizace je nutná pro zásobování plynem v rozvojových lokalitách: 
 1a  Hrabanov RP střed: distribuční řady v komunikacích 
 1b  Hrabanov RP s: distribuční řady v komunikacích 
 1c  Hrabanov RP v: distribuční řady v komunikacích 
 6a  distribuční řad v komunikaci 
 11  Luční: přívodní/distribuční řad v komunikaci 
 19  Za Prefou: přívodní/distribuční řady v komunikacích 
 20  Za obchvatem: distribuční řady v komunikacích 
 21a  Zemská Stezka v: distribuční řady v komunikacích 
 22a  K Borku: přívodní/distribuční řad v komunikaci 
 23  Na Vysoké mezi: distribuční řady v komunikacích 
 29  Zemská Stezka j: distribuční řady v komunikacích 
 36  U Křížku z: distribuční řady v komunikacích 
 39  K Bažantnici j: přívodní/distribuční řad v komunikaci 
 51a  Hrabanov s: distribuční řady v komunikacích 
 57  přívodní/distribuční řad v komunikaci 

Stavby, jejichž realizace je nutná pro zásobování plynem v přestavbových lokalitách: 
 P40  Sojovická: přívodní/distribuční řady v komunikacích 
 P41  Cihelna: distribuční řady v komunikacích 
 P42  Za Zámkem: distribuční řady v komunikacích 
 P72 K Závodišti: přívodní řad/distribuční řady v komunikacích 

Stavby, jejichž realizace je nutná pro zajištění bezporuchové funkce zásobování plynem: 
 VTL/STL regulační stanice Litol 
 Výstavba VTL přípojky pro RS Litol 
 

d.03.5 Zásobování teplem  

Způsob vytápění objektů na plochách navržených v ÚP k nové výstavbě bude posuzován a 
navržen podle umístění příslušné lokality a podle možností využití nejbližších zdrojů tepla 
z CZT nebo plynu. Z hlediska zásobování teplem je žádoucí zajistit postupný přechod zdrojů 
využívajících pevné palivo na plyn s možností využití CZT.  
 

Stavby, jejichž realizace je žádoucí z hlediska zvýšení kvality zásobování rozvojových a 
přestavbových lokalit teplem: 
 Optimalizace zásobování ušlechtilými energetickými nosiči se netýká kvantitativního 

rozvoje sítě, očekává se spíše v oblasti racionalizace spotřeby energie 
 v případě centrálních zdrojů tepla (CZT) ve správě Thermoservis, spol. s r.o. je žádoucí 

využít jejich rezervu pro připojení nové výstavby (optimálně bytových domů) 
v dosažitelných rozvojových plochách.  
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 nové a rekonstruované primérní rozvody tepla do rozvojových oblastí se 
předpokládají ve formě bezkanálového uložení předizolovaného potrubí 

 

d.03.6 Produktovody  
Ve správním území Lysé nad Labem se nenacházejí a nejsou plánována zařízení 
zabezpečující dálkovou dopravu nebo distribuci kapalných látek a paliv (ropovody, 
produktovody) 

 

d.03.7  Telekomunikace  

 Veřejná telekomunikační síť je dostatečně dimenzována a bude schopna pokrýt poptávku 
po zřízení telefonních stanic v případě nové výstavby menšího a středního rozsahu. 

 Způsob napojení lokalit s kapacitnější zástavbou bude možno stanovit, při zohlednění 
aktuálního stavu komunikační sítě v daném čase, až v rámci investorské přípravy území. 

 

d.03.8 Nakládání s odpady  

 Nakládání s odpady a jejich likvidace budou v celém správním území města Lysá nad 
Labem prováděny v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 10/2005, o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Současná koncepce 
zneškodňování odpadů bude uplatněna i pro nové rozvojové lokality. Pro zapojení do 
systému platí pro občany ohlašovací povinnost dle obecně závazné vyhlášky.  

 Kontejnery na tříděný odpad určené na sběrový papír, skla a plast jsou umístěny ve 
sběrných stanovištích - podrobný rozpis tvoří příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky. V 
souvislosti s návrhem rozvojových lokalit bude rozšířen počet  kontejnerů na separovaný 
odpad. U rozsáhlejších rozvojových lokalit se předpokládá vypracování územní studie, 
která v rámci širších urbanistických souvislostí navrhne rovněž počet a lokalizaci 
stanovišť; 

 Přistavování velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na bioodpad se provádí podle 
městem odsouhlaseného harmonogranu; je pravidelné v období březen až listopad a o 
termínech a stanovištích jsou občané informováni např. prostřednictvím měsíčníku Listy 
a na webových stránkách města. V souvislosti s návrhem rozvojových lokalit se 
nepředpokládá rozšiřování počtu stanovišť. Současný stav bude plně dostačující i pro 
budoucí rozvoj města. 

 Územní plán zohledňuje umístění sběrného dvora v Lysé nad Labem. Sběrný dvůr se 
nachází v ul. Ke Vrutici (u kotelny K4 za Sídlištěm).  Do sběrného dvora je možno odkládat 
veškerý komunální odpad a bioodpad. Sběrný dvůr rovněž slouží jako místo zpětného 
odběru elektrozařízení. 

 Územní plán rovněž umožňuje realizaci kompostárny pro sběr a zpracování biologicky 
rozložitelného odpadu (plocha č. P39). 

 Na území správního obvodu města Lysá nad Labem jsou evidovány dvě staré ekologické 
zátěže  - skládka Fišerka (lokalita není kontaminována, není nutný žádný zásah) a skládka 
Kruhovka (kontaminace potvrzena, nutný monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase). 



Územní plán Lysá nad Labem – úplné znění po změnách č. 1 a 1A textová část 

Žaluda, projektová kancelář  29 
 

d.04 Veřejná prostranství 

 Veřejná prostranství (plochy veřejně přístupné – zpravidla s úpravou parteru pro pohyb 
nebo krátkodobý pobyt chodců) jsou vždy součástí následujících ploch s rozdílným 
způsobem využití – viz kap. f  územního plánu:  
 bydlení (regulativy BH, BI, BI.1, BI.2, BV);  
 rekreace (RH, RI);  
 občanské vybavení (OV,OV.1, OK, OK.1, OK.2, OS, OS.1, OH); 
 smíšené obytné plochy (SC, SM, SM.1, SM.2, SV, SV.1, SV.2); 
 dopravní infrastruktura (DS, DS.1, DZ, DV); 
 výroba a skladování (VT, VL, VD, VZ, VZ.1) 

 V rámci specifikace ploch s rozdílným způsobem využití jsou jako veřejná prostranství ve 
smyslu §7 vyhl.č. 501/2006 Sb. samostatně vymezeny tyto plochy stabilizovaných 
prostorů hlavních veřejných prostranství (PV, PV.1 a PZ, PZ.1) celoměstského významu 
s převládající úlohou reprezentace města …: 
 Husovo náměstí & Masarykova ulice – centrální prostory veřejných prostranství 

s převahou zpevněných ploch v historické části města; 
 náměstí Bedřicha Hrozného & Zámecká ulice – centrální prostory veřejných 

prostranství s převahou ozelenění v historické části města; 
 Havlíčkovo náměstí & náměstí Na Františku – komorní prostory veřejných 

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

… a významnější veřejná prostranství lokálního významu (v závorce uvedeno číslo 
rozvojové plochy):  
 Dobrovského sady – centrální prostor veřejného prostranství historické Litolské návsi; 
 Na Vysoké mezi - prostor veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch; 
 park Hrabanov – V Lomu (1d)  -  parková úprava veřejného prostranství; 
 park sídliště – sever (4a, P4b) -  parková úprava veřejného prostranství v návaznosti 

na areál MŠ při severním okraji sídliště (bývalý židovský hřbitov v lokalitě P4b bude 
upraven jako místo pietního charakteru); 

 park U Kovony (30)  -  parková úprava veřejného prostranství; 
 park U Litolské svodnoce  -  parková úprava veřejného prostranství; 
 hřiště Poděbradova / Brigádnická; 
 Školní náměstí; 
 Náves Byšičky; 
 Hřiště Sojovická / K Bažantnici; 
 Navrhovaná parková úprava Na Zemské stezce / Vichrova; 
 Parková úprava při ul. Ke Skále; 
 Parčíky při křížení ul. Stržiště / Brandlova; 
 Parčík při křížení ul. Stržiště / U Křížku / Dvořákova; 
 Parčík při křížení ul. Dvořákova / Kpt. Jaroše; 
 Parková úprava při křížení ul. Masarykova / Sokolská / Legionářská; 
 Parková úprava při křížení ul. Komenského / Škrétova; 
 Parková úprava při křížení ul. Družstevní / Na Zemské stezce; 
 Parková úprava při křížení ul. Družstevní / Palackého; 
 Parková úprava při bytových domech v ul. Na Vysoké mezi; 
 Navrhovaná parková úprava Litol – jihozápad; 
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 Navrhovaná parková úprava Litol – jihovýchod; 

… specifickým prostorem, který dále plní některé funkce veřejného prostranství je 
navrhovaná plocha lesoparku – sídelní ochranné zeleně specifické (ZO.1) mezi 
severovýchodním okrajem zastavěného území Litole a koridorem železničních tratí a 
navrhovaného obchvatu silnice II/272. 

Ostatní plochy sídelní ochranné zeleně (ZO) – ačkoli nejsou zařazeny do veřejných 
prostranství, jsou veřejně přístupné – nepředpokládá se však forma parkové úpravy a 
vybavení parteru pro relaxaci obyvatel;   

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

územních studií nebo jiné podrobnější územně plánovací dokumentace se zohledněním 
celoměstských i místních kompozičních vztahů;  

 

e. Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES  

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

Cílem koncepce uspořádání krajiny je koordinace zájmů a vztahů v nezastavěném území 
z hlediska rozdílných možností jeho využití, zájmů ochrany přírody a ochrany priorit a 
potenciálů využití územních oblastí. Za tímto účelem územní plán stanovuje plochy 
s rozdílným způsobem využití i v nezastavěném území (viz kap. f). 

Plochy nezastavěného území vymezené územním plánem města Lysá nad Labem jsou 
členěny podle charakteru využití, limitujících jevů a utváření krajiny na: 
 plochy přírodní (NP) – s nejvyšším přírodním potenciálem a potřebou ochrany přírodních 

prvků (zvláště chráněná území, území EVL, vymezená regionální a lokální biocentra, 
…apod.); přírodní plochy nejčastěji zahrnují již vymezené nebo k vymezení určené prvky 
ochrany přírody a jejich nejbližší kontextuální okolí, případně plochy systémů ekologické 
stability, …apod.; 

 plochy zemědělské (NZ) – s vysokým potenciálem produkce zemědělské výroby včetně 
intenzivních forem obhospodařování – tj. území intenzivně zemědělsky  
obhospodařované;  

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

 plochy smíšené nezastavěného území (NS.x) – v nichž není možné nebo nezbytné 
stanovit převažující účel využití; přijatelné formy využití jsou však vždy vyznačeny 
příslušným indexem a musí být využívány vždy ve vzájemně kompromisním smyslu. 

Pro takto vymezené plochy v nezastavěném území jsou územním plánem stanoveny 
podmínky pro stabilizaci nebo změny v jejich využití (regulativy využití - viz kap. f), které jsou 
prostředkem pro usměrnění budoucího utváření krajiny. 

V nezastavěném území řešeném územním plánem Lysá nad Labem převládají plochy s 
charakterem smíšeného využití krajiny s nejvýznamněji zastoupenou složkou přírodní 
ochrany (NS.p…) a zemědělskou funkcí (NS.z…). Převážně v západní části správního území 
jsou vymezeny smíšené krajinné plochy se zastoupením pozemků určených k plnění funkcí 
lesa (NS.l…), v nejbližším okolí zastavěných ploch jsou zastoupeny složky ochrany (NS.o…) 
Značná část území je vymezena jako plocha smíšeného využití krajiny se zastoupením 
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vodohospodářských funkcí (NS.v…) - jedná se o pásma hygienické ochrany odběru povrchové 
vody z Jizery i vodního zdroje Káraný, CHOPAV Severočeská křída a  záplavové území. 
V plochách kulturní krajiny se smíšeným využitím mají uvedené činnosti vždy kompromisní 
charakter – s ohledem na ostatní zde přípustné činnosti. Kompromisní opatření jsou buď 
obecně známa (např. pravidla hospodaření v CHOPAV ….. , v ochranných pásmech, 
přechodové části krajiny mezi krajinnou zónou zemědělské produkce – NZ a krajinnou zónou 
přírodní - NP ) nebo je možné kompromis zastoupených činností a funkcí následně přijmout 
po detailnějším posouzení zóny. 

V menší míře jsou v nezastavěném území vymezeny i plochy přírodní (NP) – v lokalitách se 
zvýšenou prioritou ochrany přírody (převážně plochy zvláště chráněných území, území EVL a 
regionálních a lokálních biocenter ÚSES), nebo naopak plochy určené výhradně pro 
zemědělskou produkci (NZ), okrajově jsou samostatně zastoupeny plochy lesní (NL).  

Podíl zeleně ve většině vymezených ploch nezastavěného území krajiny se zvýší v důsledku 
realizace návrhu územního systému ekologické stability, včetně interakčních prvků liniové 
doprovodné zeleně podél komunikací, vodotečí a mezí, zatravněním nebo doplněním ploch 
nelesní zeleně s přírodní funkcí. Rodová a druhová skladba této zeleně musí vycházet z 
původních rostlinných společenstev.  

Smyslem členění nezastavěného území na plochy s rozdílným způsobem využití je vytvoření 
předpokladů pro cílené ovlivňování krajinných ploch v souladu se zjištěnými podmínkami a 
limity – a to prostřednictvím regulativů stanovených podle specifických podmínek té které 
plochy (viz kap.f). Návrh uspořádání krajiny se realizuje uplatněním stanovených regulativů. 
  

e.02 Územní systém ekologické stability 

 Územní plán města Lysá nad Labem vymezuje trasy a hranice biokoridorů, biocenter  
v nadregionální, regionální a lokální úrovni.  Podle prostorové funkčnosti jsou prvky ÚSES 
funkční (existující, jednoznačně vymezené) a navržené (nefunkční, rámcově vymezené). 
Prvky navržené jsou zařazeny do veřejně prospěšných opatření nestavební povahy  

 

 Nadregionální ÚSES: 
NRBK K10 (Labe) "Stříbrný roh - Polabský luh", vedený v trase vodního toku (osa vodní) 
a v nivě Labe (osa nivní). V trase NRBK jsou vložena regionální biocentra 349 „Niva Labe u 
Semic a Ostré“ a 368 „Niva Labe u Čelákovic a Přerova“  
NRBK K67 „Vidrholec - K68“ (Řepínský důl - Žehuňská obora) - osa borová, prochází 
porostem Císařských lesů; na křižovatce biokoridorů K10 a K67 je vloženo regionální 
biocentrum RBC 368.  
Uvedené biokoridory jsou v rámci sítě doplněny regionálními a lokálními biocentry. Osa 
nadregionálního biokoridoru je vymezena v šířkových parametrech regionálního 
biokoridoru, kromě osy je v území vymezena ochranná zóna, která podporuje tzv. 
koridorový efekt.  Ochranná zóna zahrnuje Císařské lesy a jižní část území od železniční 
tratě. 

 

 Regionální ÚSES: 
RBC 349 „Niva Labe u Semic a Ostré“ - vložené v trase osy vodní a nivní; zahrnuje 
rozsáhlý komplex lužních lesů, staré odstavené labské meandry a navazující komplexy 
luhů (mokřady, louky).  Do biocentra jsou zahrnuty části chráněných území: PR 
Hrbáčkovy tůně a EVL Káraný - Hrbáčkovy tůně, dále  PR Vrť a PR Mydlovarský luh. 
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RBC 368 „Niva Labe u Čelákovic a Přerova - vložené na křížení dvou nadregionálních 
biokoridorů - v trase osy vodní a nivní K10 a v trase osy borové K67; do řešeného území 
zasahuje pouze svým okrajem, resp. na území k.ú. Lysá nad Labem zahrnuje PR 
Hrbáčkovy tůně.   

RBC 1021 „Hrabanovská černava“ - unikátní regionální biocentrum, vymezení prvku 
ÚSES je totožné s vymezením stejnojmenné národní přírodní památky a evropsky 
významné lokality. 
RBK 1231 „Hrabanovská černava - niva Labe“ - propojuje zvláště chráněné území (NPR 
Hrabanovskou černavu) s Labem. Trasa je vedena podél levostranného  přítoku  potoka 
Mlynařice, podél vodoteče Černavy a Mlynařice směrem k regionálnímu biocentru RBC 
349.  Složený biokoridor, v jehož trase jsou vložena lokální biocentra.  

 

 Lokální ÚSES: 
Lokální biocentra 
LBC 1 „Za zámkem“ - vložené biocentrum v trase RBK 1231. Biocentrum navržené v 
prostoru mezi  vodotečí a severním obchvatem města; zahrnuje část registrovaného VKP 
„Za Zámkem“ - zemědělsky obhospodařované pozemky; břehové a doprovodné porosty 
vodního toku 
LBC 2 „Louka u závodiště“ - vložené biocentrum v trase RBK 1231. Biocentrum funkční, 
zahrnuje břehový a doprovodný porost vodoteče a registrované VKP „Louka u Závodiště“ 
- významný relikt vápnitých slatin s cennými rostlinnými společenstvy. 
LBC 3 „U altánu“ - část lesního porostu v prostoru Císařských lesů, na místě původního 
letohrádku. Jedná se kulturní lesy s převahou borovice; biocentrum je současně vloženo 
v trase NRBK K67 a mezi LBK9 a LBK 10. 
LBC 4 „Na přikoupených“ - část lesního porostu jižně trati a severozápadně od 
dostihového závodiště, v blízkosti žel.stanice Lysá nad Labem - Dvorce. Kulturní les 
s převahou borovice. Biocentrum je částečně funkční, vložené mezi LBK 10 a LBK 12.  
LBC 5 „Černava“ - biocentrum vložené v trase RBK 1231 a mezi LBK 12 a LBK 13. 
Biocentrum vymezeno v prostoru mezi tokem Černavou, odvodňovacím kanálem, trasou 
plynovodu a železniční tratí.  Břehové a doprovodné porosty vodních toků, louka a orná 
půda.  
LBC 6 „Mlýnek“ - biocentrum vložené v trase RBK 1231 a napojené na LBK 14. Vymezeno 
v prostoru mezi místní komunikací směřující ke Karlovu od Tří Chalup a mezi  Černavou. 
Biocentrum zahrnuje vodoteč Černavy včetně břehových a doprovodných porostů a 
rybníček na Černavě. Biocentrum je jen částečně funkční, na orné půdě je navržené 
k založení.  
LBC 7 „Šibák“ - lesní komplex na temeni vrchu Šibák, do značné míry poškozený 
nepovoleným skládkováním odpadu, stavbou spalovny. Patrné zbytky sadů. Využití jako 
hospodářský les. Ochrana – obnova geograficky původních lesních společenstev na úkor 
trnovníku akátu. Vložené mezi LBK 16b a LBK 17. 
LBC 8 „Na Homolce“ - biocentrum navržené na kopci zvaném Na Homolce (203 m n.m.),  
ohraničeno východním obchvatem Lysé, vložené mezi LBK 16a a LBK 16b. Zahrnuje 
drobné krajinné prvky a zemědělsky obhospodařované plochy. 
LBC 9 „Zadní Doubrava“ - biocentrum nově založené v nivě Doubravy, zahrnuje  výsadby 
původních dřevin lesnickým způsobem s podrostem trvalých travních porostů a 
doprovodný a břehový porost vodního toku. Vložené mezi LBK 15 a LBK 16a.   
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LBC 10 „U Mlynařice“ -  biocentrum funkční, zahrnuje břehové a doprovodné porosty 
potoka Mlynařice, fragmenty lužního porostu a borové hájky  po obou stranách potoka, 
východně Mlýnku. Vložené mezi LBK 13 a LBK 14.  
 
Lokální biokoridory 
LBK 9 „U altánu - Císařské lesy“ - biokoridor propojuje lesní biocentrum LBC 3 s prvky za 
hranicí katastru ( k.ú. Kárané). Biokoridor je veden podél lesního průseku a lesními 
porosty k hranici katastru.  
LBK 10 „U altánu - Na přikoupených“ - biokoridor propojuje lesní biocentra LBC 3 a LBC 
4. Biokoridor je veden podél průseku Císařskými lesy směrem k osadě Dvorce, dále po 
okraji lesa až k žel. stanici Lysá nad Labem - Dvorce, kde přechází železniční trať a 
napojuje se na LBC 4.  
LBK 12 „Na přikoupených - Černava“ - biokoridor propojuje biocentra LBC 4 a LBC 5. 
Biokoridor je veden podél dostihové dráhy okrajem lesa, dále přechází železniční trať a 
vede lesem podél trati k biocentru LBC 5. 
LBK 13 „Černava - U Mlynařice“ - částečně funkční biokoridor zahrnuje vodní tok 
Mlynařice v široké nivě Labe, břehové a doprovodné porosty a okrajově i zemědělsky 
obhospodařované plochy v návaznosti na vodní tok.  Propojuje LBC 5 a LBC 10. 
LBK 14 „U Mlynařice - Mlýnek“ - funkční biokoridor zahrnuje břehové a doprovodné 
porosty potoka Mlynařice v prostoru kolem Mlýnku. Propojuje LBC 10 a LBC 6. 
LBK 15 „Doubrava I.“ - biokoridor funkční, veden v trase regulované vodoteče s 
břehovými a doprovodnými porosty směrem od hranice katastru k LBC 9. 
LBK 16a „Zadní Doubrava - Na Homolce“ - biokoridor částečně funkční v trase vodního 
toku Doubravy, kde zahrnuje vodoteč, břehové a doprovodné porosty a navazující 
postagrární lada v nivě toku; zcela nově navržený je v úseku podél východního obchvatu 
Lysé. Propojuje LBC 9 a LBC 8. 
LBK 16b „Na Homolce - Šibák“  - biokoridor částečně funkční, převážně navržený k 
založení.  Od LBC 8, resp. od východního obchvatu je veden podél polní cesty s 
doprovodným porostem, podél areálu STK a po křovinatých svazích k LBC 7 - k lesu Šibák.  
LBK 17 „Doubrava II“ - biokoridor je veden lesním a křovinatým porostem na vrchu Šibák 
směrem od LBC 7 na hranici k.ú. Milovice;  součástí biokoridoru bude specifická 
nezastavitelná plocha (např. zoopark). 
LBK 18 „Mlynařice – Na Kačině“ - částečně funkční biokoridor sleduje vodní tok 
Mlynařice od jejího vstupu do řešeného území po vyústění do LBC 5. Bezprostředně při 
toku relativně hustá linie břehových porostů, na které však navazuje intenzivně 
obhospodařovávaná zemědělská půda. Při realizaci provázat s relativně nově založeným 
mokřadem Hladoměř v sousedním k. ú. Stará Lysá. 
 

 Všechny skladebné prvky ÚSES, včetně lokální úrovně, jsou zakresleny a závazně 
vymezeny v Hlavním výkrese č. 2.2 - Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES a dále jsou 
podrobně popsány v příloze B. Textová část odůvodnění územního plánu, kap. O.e. 
"Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny". 

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

autorizovaný projektant ÚSES upřesnit.  Při upřesňování nutno dodržet prostorové a 
funkční parametry biocentra. 
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 Biokoridory, vyžadující zábor částí parcel mohou být upřesněny s ohledem na průběh 
projednání vlastnických vztahů (více vpravo, nebo vlevo od vodoteče či polní cesty, které 
tvoří jeho osu). Nesmí však být přesměrovány, nesmí být zúženy pod 15 m u biokoridorů 
lokálního významu a pod 40-45m u biokoridorů regionálního a nadregionálního významu. 

 
 Systém ÚSES je na lokální úrovni doplněn interakčními prvky 
 
 Plochy ÚSES a zvlášť chráněných území přírody je třeba chránit před degradací nejčastěji 

antropogenního původu, před znečištěním složek životního prostředí, kultivací a 
ruderalizací.  
Platí pro ně následující regulativy: 
- stavební uzávěra pro nové stavby 
- zákaz rekonstrukcí stávajících staveb, které by znamenaly zvýšení standardu, 

s výjimkou opatření šetřících životní prostředí  
Regulační opatření: 
- regulace lesního hospodářství s důrazem na druhovou skladbu dřevin, která by měla 

být co nejbližší původním lesním společenstvům 
- revitalizace vodních toků tak, aby po splnění nezbytných vodohospodářských funkcí 

plnily co největší měrou i funkce ekologické 
- uživatelé a vlastníci pozemků se musí řídit pravidly stanovenými pro funkci daného 

biocentra 
 

e.03 Prostupnost krajiny, krajinné a krajinotvorné prvky 

 Komunikační obsluha nezastavěného území je realizována prostřednictvím systému 
složeného z místních a účelových komunikací. Na místní komunikace navazují účelové 
komunikace, které jsou ve vlastnictví jednotlivých subjektů ať soukromých či organizací, 
tyto komunikace mají povětšinou charakter přístupových cest a zajišťují přímou 
komunikační dostupnost a obsluhu jednotlivých objektů či obhospodařovaných ploch a 
pozemků.  Územní plán považuje stávající systém místních a účelových komunikací, které 
zajišťují komunikační dostupnost a obsluhu správního území města, prakticky za 
stabilizovaný; 

 Celé správní území je protkáno poměrně hustou sítí turisticky značených pěších a 
cyklistických tras. S ohledem na vcelku příznivé parametry a také relativně nižší intenzity 
automobilové dopravy na trasách silnic III. třídy jsou pro cykloturistickou dopravu s 
výhodou využívány také tyto další trasy a navazující účelové komunikace. Územní plán 
považuje stávající systém těchto tras za stabilizovaný;  

 Plochy lesní a zemědělské jsou přístupné historicky vzniklou sítí účelových komunikací. 
Tato síť umožňující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je stabilizována, 
případně bude doplněna dalšími cestami (obnova zaniklých cest). Rozvoj cestní sítě je 
umožněn v souladu se stanovenými  podmínkami využití ploch v nezastavěném území;  

 Komunikační dostupnost nových rozvojových lokalit je zajištěna buď prostřednictvím 
vazeb na stávající komunikační síť anebo návrhem nových místních komunikací, které 
budou připojeny na stávající komunikační síť.  Zajištěna je i návaznost na pěší a cyklistické 
trasy v krajině, tzn. přes nově navrhované plochy je např. zajištěna pěší prostupnost k 
Labi a k nádraží; 
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 Územní plán nově vymezuje pěší komunikace a cyklotrasy: 
 pěší komunikace – lokality V Drážkách, Na voštici, Na Homolce, východní okraj Litole, 

zajištěna návaznost na stávající pěší trasy a na stávající i nově navržené cyklotrasy v 
krajině; 

 cyklotrasy: 
- Labská podél Labe a Litolské svodnice 
- propojka mezi 24 – 0037 – 0041 z Byšiček přes Karlov do Dvorců 
- v souběhu  s tělesem sběrné obvodové místní komunikace v  jihozápadním sektoru 

města, s prodloužením až k závodišti; 
- Hrabanov sever – Šibák 
- podél železniční trati Lysá n.L. – Milovice 
- v Doubravách směrem na Stratov 
- Litol – Kačina – V Podluží 

 Ve vazbě na intenzivní zemědělské využití území jsou v současné době významnou 
migrační překážkou dočasné oplocenky polních kultur. Tento stav je z hlediska 
fragmentace krajiny nežádoucí a je třeba jej omezit na minimum. Oplocení jako stavba 
může být realizováno pouze v rámci současně zastavěného nebo zastavitelného území, 
přičemž musí zůstat zachováno napojení základního komunikačního systému města na síť 
účelových komunikací v krajině;  

 Z hlediska ochrany přírody a krajiny je nutno v celém zájmovém území chránit veškeré 
fragmenty, které se dochovaly v přírodním nebo přírodě blízkém stavu, bez ohledu na to, 
zda jsou či nejsou součástí zvláště chráněných území přírody. Jedná se o přirozené vodní 
toky a jejich nivy, lesní komplexy, sady, vlhké i suché louky, skupiny keřů, meze, polní 
kazy, vlhčiny, mokřady atd; 

 K novým výsadbám musí být použity dřeviny domácího původu odpovídající daným 
stanovištním podmínkám. Území podél Labe a vodních toků zaujímá společenstvo luhů a 
olšin; oblast jižně od Lysé včetně Litole a lesní porosty v západní části řešeného území 
společenstvo borových doubrav; severovýchodní část a území Na viničkách společenstvo 
dubohabrových hájů; 

 Přeložky komunikací (obchvaty) a sběrné obvodové místní komunikace budou směrem k 
rozvojovým plochám pro bydlení doplněny pásy ochranné zeleně.   Navrženo je vytvoření 
kompaktní bariéry izolačního pásu zeleně s vysokou funkční účinností k eliminaci 
negativních vlivů z dopravy. Vegetace bude plnit funkci ochranné clony, tzn. 
psychohygienické funkce, protihlukové stěny a ochrany před zvýšenou prašností a 
zakončení dálkových pohledů. Založena bude souvislá, víceetážová výsadba listnatých 
stromů a keřů; dominantní postavení bude mít zeleň střední kategorie, doplněná 
vysokou zelení. Druhová skladba vychází z nutnosti rychlého zapojení dřevin na ploše - 
vyšší zastoupení výplňových (rychlerostoucích, krátkověkých) dřevin a z dlouhodobé 
perspektivy porostu - zastoupení cílových (kosterních) dřevin; 

 V případě rekonstrukce, obnovy nebo nového zřizování polních cest je třeba pamatovat 
na jejich funkci krajinotvorného prvku, biologickou a ekologicko - stabilizační (zejména 
doprovod stromové a keřové zeleně, založené v travnatých pásech). Nově navrhované 
polní cesty by neměly mít živičný povrch; 

 V nově navrhovaných prvcích v krajině (biocentra, biokoridory, interakční prvky, 
doprovody cest) neprovádět zalesňování, ale roztroušenou výsadbu domácích dřevin, v 
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blízkosti vodních toků vlhkomilné druhy. Nevysazovat plošně, ale ve skupinách, aby 
plocha mohla nabídnout více heterogenních plošek, které by podporovaly druhovou 
rozmanitost; 

 Územní plán respektuje a zapracovává revitalizační opatření na vodních tocích Mlynařice 
a Litolské svodnici (dle Plánu Povodí Labe):  
 navržena revitalizace toku Mlynařice v úseku Lysá nad Labem - Stará Lysá, tj. od 

levostranného přítoku v ř.km 9,200 po železniční trať. Navrženo je rozvolnění trasy 
toku, obnova postraních tůní a mokřadů, úprava skladby břehových porostů, 
odstranění invazních rostlin. 

 navržena revitalizace Litolské svodnice. Za tím účelem byl zpracován projekt 
revitalizace; práce jsou rozděleny do několika etap.  Dokončena byla I. etapa - 
odtěžení nánosů z koryta Litolské svodnice v úseku ř. km 2,750 - 3,300, která byla 
provedena v rámci provozní údržby. Vydáno je územní rozhodnutí na revitalizaci 
v úseku ř. km 0,000 - 2,750 km. Cílem revitalizace je kromě zlepšení odtokových 
podmínek a zlepšení ekologické funkce koryta, zachování stávajícího biotopu pro 
vyskytující se populace obojživelníků, jeho rozšíření a vytvoření nových stanovišť s 
možností iniciační sukcese a biodiverzity. V rámci revitalizace jsou nezbytné i zásahy 
do břehového porostu. 

 

e.04 Protierozní opatření 

 Funkci protierozní ochrany tvoří zejména prvky ÚSES.  Další protierozní opatření lze dle 
potřeby budovat v souladu se stanovenými  podmínkami využití ploch v nezastavěném 
území; 

 V plochách smíšeného nezastavěného území s indexem p - přírodní budou ve vyšší míře 
uplatněny prvky zvyšující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové 
porosty a rozptýlená zeleň. 

 

e.05 Ochrana před povodněmi 

 Povolení zřízení jakékoliv stavby v záplavovém území může být uděleno pouze tehdy, 
jestli záměr nebude mít negativní vliv na povodňovou retenci, tzn: nepříznivě neovlivní 
vodní stav a odtok při povodni, negativně neovlivní stávající ochranu před povodněmi, 
bude realizován s přizpůsobením pro případ povodně.  Záměr musí být vždy projednán se 
správcem toku, tj. Povodí Labe s.p.; Pro stavby v záplavovém území platí obecné 
podmínky a ustanovení vyhl. MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
(část III. §9, odst. 5.: 
 podmínkou výstavby objektů pro bydlení a pro stavby s pobytovými prostory je, aby 

obytné podlaží bylo umístěno nad úrovní hladiny Q100. Stavby musí být navrženy a 
provedeny tak, aby odolaly účinkům záplavy,  

 pokud by z různých příčin mohlo dojít k jejich zaplavení i přes provedená 
protipovodňová a ochranná opatření, je nutno při návrhu staveb počítat s návrhem 
únikových cest z prostorů pod hladinou povodně i s případným odčerpáním 
záplavové vody,  

 z hlediska zajištění provozuschopnosti technických zařízení v budovách v 
záplavových územích, které musí zůstat funkční i v době povodně, je nutné zajistit 
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umístění těchto zařízení nad hladinou nejvyšší zaznamenané přirozené povodně. 
Jedná se zejména o trafostanice, náhradní zdroje elektrické energie a 
telekomunikační ústředny. Nad hladinou nejvyšší zaznamenané přirozené povodně 
se také požaduje umístění strojoven a nasávacích otvorů vzduchotechnických 
zařízení staveb v záplavovém území, 

 veškeré důležité objekty a organizace, nacházející se v záplavových územích, musí 
mít zpracován povodňový plán v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů.  

 V záplavovém území mimo aktivní zónu je navržena lokalita 152a/DS (sběrná obvodová 
místní komunikace v jihozápadním sektoru). Všechny změny v záplavovém území Q100 
nutno podřídit schválení Povodím Labe a příslušného vodohospodářského orgánu; 

 Podmínkou pro výstavbu objektů pro bydlení (např. pohotovostní bydlení správců 
objektů) bude, aby obytné podlaží bylo umístěno až nad úrovní hladiny Q100, z objektu 
musí být zajištěna úniková cesta. Sběrná obvodová místní komunikace je rovněž 
navrhována nad úrovní hladiny Q100; 

 V rámci navrhovaného řešení bude nutné v území zachovat co největší podíl 
nezpevněných ploch a odvodnění území navrhnout s ohledem na průtoky velkých vod; 

 Řešení případných protipovodňových opatření a ochrana zastavěného území obce před 
záplavami je předmětem řešení speciálního územně plánovacího podkladu, který může 
být v případě potřeby zadán příslušnému odbornému pracovišti.   

 Pro zvýšení ochrany území před velkými vodami je nutno dodržet: 

 podél koryt vodních toků je žádoucí zachovat volné nezastavěné a neoplocené 
území o šíři min. 10 m (Labe) / 8 m (významné vodní toky) / min. 6 m podél 
drobných vodních toků a HMZ od břehové hrany na obě strany (tzv. potoční 
koridory) - pro průchod velkých vod a zároveň jako manipulační pruh pro účel 
správy a údržby vodního toku, 

 v území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu 
urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní. Odvodnění  
nutno řešit kombinovaným systémem přirozené / umělé retence, např. vsakem na 
pozemcích, odvedením obvodovým drenážním systémem do jímek v nejnižším 
místě plochy (regulovaný odtok do recipientu, popř.  následné využití vody pro 
zálivku v době přísušku), 

 v lokalitách, kde byly provedeny investice do půdy (odvodnění, závlahy) a které je 
součástí rozvojových ploch, je třeba příslušnými opatřeními zajistit funkčnost 
zbývajících částí těchto zařízení na okolních pozemcích. 

 

e.06 Nerostné suroviny, horninové prostředí 

 Územní plán respektuje výskyt níže uvedených ložisek štěrkopísků - ložiska jsou v grafické 
části zakreslena a v textové části Odůvodnění uvedena s tím, že požadavky vyplývající 
z jejich případné těžby územní plán neřeší, neboť s těžbou na těchto ložiscích není 
v rámci zpracovávaného územního plánu uvažováno 
 chráněné ložiskové území štěrkopísků B3 70034000 Stará Lysá 
 prognózní ložisko štěrkopísků 3003401 Stará Lysá 
 prognózní ložisko štěrkopísků 93700378 Lysá nad Labem - pět nespojitých lokalit 
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 Poddolovaná území ani území jiných geologických rizik (kromě starých ekologických 

zátěží) se v řešeném území nevyskytují.  
 

f. Plochy s rozdílným způsobem využití   

f.01 Rozhodování o využití ploch 

Pro potřebu rozhodování o využití ploch jsou územním plánem jednotlivé pozemky 
agregovány do přibližně stejnorodých ploch využití. Využití ploch a pozemků v souladu 
s urbanistickou koncepcí územního plánu je dáno: 
 uplatněním regulativu pro plochu s rozdílným způsobem využití – a to v zastavitelných 

plochách stanovených územním plánem v plné míře; v zastavěném území a v 
přestavbových lokalitách může stavební úřad zpřesnit podmínky, prostorové uspořádání 
a přípustné i nepřípustné využití s ohledem na kontext okolní zástavby a využití území, 
přitom však nesmí dojít ke zhoršení kvality prostředí.   

 respektováním územních limitů (hygienických podmínek, technických norem, 
kompozičních vztahů, …), kterými je případně sledovaný pozemek dotčen (viz 
koordinační výkres č. O.1).  

Aby byla zajištěna požadovaná kvalita prostředí, je nezbytné při rozhodování o využití ploch, 
o lokalizaci objektů, areálů a činností na jednotlivých pozemcích respektovat oba výše 
uvedené faktory! 

Územní vymezení ploch s rozdílným způsobem využití je vyznačeno v hlavním výkrese č.2.1 a 
v koordinačním výkrese č. O.1 ohraničením výraznou modrou čarou a vyznačením kódu.  

Podle typu kódu jsou rozlišeny: 
 Plochy v zastavěném území a plochy zastavitelné (urbanizované, resp. s další možností 

zástavby); v případě potřeby vymezení specifických podmínek je kód odlišen dalším 
indexem (číslem nebo písmenem za tečkou); 

 Plochy v nezastavěném území (krajinné plochy) – pozemky, které nejsou určeny k 
zastavění: počátečním písmenem kódu je „N…“; v případě potřeby vymezení specifických 
podmínek je kód odlišen dalším indexem (číslem nebo písmenem za tečkou); 

 Plochy dotčené záplavovým územím Q100 – vymezení pozemků a ploch, na nichž je kromě 
regulativů stanovených územním plánem nezbytné respektovat podmínky správy povodí. 
Pozemky jsou využitelné jen v souladu s aktuálně platnou legislativou (Vodní zákon); 
plochy jsou označené * - hvězdičkou vždy za kódem regulativu;  

Regulativ plochy s rozdílným způsobem využití definuje: 
a) Podmínky pro funkční využití plochy – a to: 

 hlavní využití (převažující účel využití v rozsahu alespoň 67% plochy);   
 přípustné využití; 
 nepřípustné využití; 
 podmínky (podmíněně přípustné využití); 

b) Podmínky prostorového uspořádání (hladina zástavby, intenzita využití pozemku)  
Rámcové zásady prostorového uspořádání a architektonického řešení objektů pro každou 
plochu jsou uvedeny jako součást specifikace využití – psáno kurzívou.  
Obecně – plochy budou zastavovány tak, aby nová zástavba navazovala na zastavěné 
území a nevznikaly tak nové proluky. Stávající vzrostlá zeleň v zastavitelné ploše bude 
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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).  

Koeficient zeleně (KZ) vyjadřuje rámcová pravidla pro využití nově zastavovaných 
pozemků, pozemků v rozvojových a přestavbových lokalitách - je to plošný podíl 
nezastavitelných a nezpevněných ploch z celkové plochy dosud nezastavěného pozemku. 
Tyto nezastavitelné plochy budou využity výhradně pro vegetační pokryv a přednostně 
zahrnují vzrostlou zeleň. Případné vodní plochy musejí být přírodního charakteru. KZ je 
součástí příslušného regulativu a udává minimální hodnotu podílu nezpevněné plochy 
pozemku.  

 

f.02 Vybrané použité pojmy 

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

- Veřejná vybavenost – vybavenost s převahou zařízení ve veřejném zájmu – s 
předpoklady podpory města, kraje nebo státu (zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální 
služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, … 
apod.  

- Komerční vybavenost – vybavenost s převahou zařízení podnikatelského charakteru 
hospodařících na základě poptávky a nabídky (obchod, ubytování, stravování a nevýrobní 
služby, sport, zábavní centra, … apod.) s výjimkou výrobních služeb a zařízení.  
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- Viladům – bytový dům velikosti vily, zpravidla s více než třemi byty, o půdorysném 
rozměru do cca 20 x 20m o max. 3 nadzemních podlažích s případně využitelným 
podkrovím nebo ustoupeným čtvrtým podlažím. 

- Dvojdům – objekt (zpravidla rodinný dům), který nejméně jednou ze svých obvodových 
stěn přiléhá na hranici pozemku k objektu sousednímu stejného využití, případně mají 
oba objekty uvedenou stěnu společnou. V případě, kdy dvojdům tvoří dva přilehlé 
rodinné domy, je omezen počet bytů na max. 2 byty v každém rodinném domě. 

- Bydlení vesnické & využití území venkovského typu – nízkopodlažní zástavba v kontextu 
s krajinou, zpravidla kombinace bydlení s hospodářským zázemím ve vazbě na extenzivní 
až středně intenzivní pěstitelství nebo chovatelství. Stavební formy se mají vyznačovat 
jednoduchým, čistým řešením objemů spíše podélného půdorysu (nebo jejich postupným 
řazením) s využitelným přízemím a podkrovím se sedlovou nebo pultovou střechou 
klasicky o sklonu cca 35° až 45°. Uvedený sklon střech napomáhá zachovat osobitý 
charakter a přírodní ráz středočeské krajiny s uplatněním barevnosti střech v krajinných 
panoramatických pohledech. Této stavební formě má odpovídat objem stavby alespoň ze 
75%. Krajinný ráz středních Čech je třeba chránit před cizorodými prvky zpravidla 
importovaného architektonického výrazu, který nemá kořeny v českých zemích (typicky 
např. kanadské nebo finské srubové stavby, … apod.). 

- Pohotovostní ubytování (pohotovostní byt) – byt nebo ubytovací prostor, který slouží 
k bydlení nebo ubytování osob, jejichž přítomnost (resp. dostupnost) je preferována 
s ohledem na potřebu flexibility pracovního procesu, dohledu nad technologií výrobního 
procesu nebo ostrahy či údržby objektů a technologických celků. Pohotovostní byt je 
vždy součástí stavby hlavního využití plochy nebo administrativní budovy provozovny. 

- Služební byt – byt, který slouží osobám nebo rodinám osob zpravidla dlouhodobě 
zaměstnaných v dané provozovně. Služební byt je vždy součástí stavby hlavního využití 
plochy nebo administrativní budovy provozovny. 

- Byt vlastníka provozovny – byt v objektu hlavního využití plochy nebo v administrativní 
budově provozovny, případně v izolovaném objektu (rodinný dům), který slouží 
vlastníkovi nebo rodině vlastníka provozovny. Byt vlastníka provozovny – i v případě, že 
jde o izolovaný objekt – zůstává součástí plochy provozovny a nelze jej dělením pozemku 
převést do ploch bydlení.  

- Ubytovací zařízení – objekty pro krátkodobé ubytování typu hotelu, penzionu, turistické 
ubytovny, … apod., sloužící časově omezenému pobytu návštěvníků města a jeho zázemí. 
Pojem se v této dokumentaci nevztahuje na ubytovny sezónních zaměstnanců. 

- Hladina zastavění, podlažnost (podlaží) – pro účel stanovení hladiny zastavění se 
předpokládá průměrná konstrukční výška podlaží v rozmezí cca 2,75 až 3,25 m s ohledem 
na kontext okolní zástavby. 

- Proluka – volný pozemek (popř. soubor volných pozemků) ve stávající zástavbě, který 
svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, 
umožňuje využití pro navrhovaný účel a je dopravně napojen na veřejně přístupnou 
komunikaci. Za proluku se nepovažuje parkově upravená část veřejného prostranství. 

- Doplňková stavba … ke stavbě hlavního využití – objekty, které rozšiřují spektrum 
příslušenství a zázemí stavby hlavního využití, samy však neplní funkci hlavního využití. 
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- Těžká výroba – odvětví průmyslu zahrnující obory a provozy hutnictví a metalurgie, 
stavební výroby, těžkého strojírenství, zbrojní výroby, těžebního průmyslu, chemického 
průmyslu a petrochemie, … apod. 

- Lehká výroba – odvětví průmyslu zahrnující obory a provozy lehkého strojírenství a 
spotřebního průmyslu, výrobu oděvů, obuvi, nábytku, spotřební elektroniky, domácích 
spotřebičů, papírenství a polygrafie, potravinářství, … apod. 

- Výrobní služby – služby obyvatelstvu a činnosti související s řemeslnou výrobou 
(sklenářství, zámečnictví, lakýrnictví, opravárenská činnost…), které vyžadují zpravidla 
dílenské zázemí a technické zajištění, které mohou přímo svým provozem nebo druhotně 
(dopravní zátěží) negativně působit na plochy určené k bydlení, … apod. 

 

f.03 Přehled ploch s rozdílným způsobem využití a kódy jejich regulativů  
 

I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY –  

Plochy bydlení  
 BH - bydlení hromadné 
 BI - bydlení individuální v rodinných domech – městské 
 BI.1 - bydlení individuální v rodinných domech – specifické bydlení 
    v podzámčí 
 BI.2 - bydlení individuální v rodinných domech – specifické bydlení 
    v území ochranného pásma vodních zdrojů 
 BV - bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 
 BR - bydlení individuální v rodinných domech – v rozptýlených lokalitách 

BR.1 -bydlení individuální v rodinných domech – v rozptýlených lokalitách –   
Červený Hrádek 

Plochy rekreace  
 RH - hromadná rekreace 
 RI - individuální rekreace – chatové lokality  

RZ - individuální rekreace – zahrádkové osady   

Veřejná infrastruktura 
   Plochy občanského vybavení  

OV - veřejná vybavenost 
OV.1 - veřejná vybavenost specifická - sever 
OK - komerční vybavenost     
OK.1 - komerční vybavenost specifická - výstaviště     
OK.2 - komerční vybavenost specifická - severovýchod     
OS - sport, tělovýchova 
OS.1 - sport, tělovýchova specifická – plochy v dosahu záplavového území 
OS.2 - sport – specifické využití – jezdecký areál 
OS.3 - sport – specifické využití – kynologické cvičiště 
OS.4* - sport specifický - plochy v dosahu záplavového území – Veslák 
OH - veřejná pohřebiště a související služby 

   Plochy dopravní infrastruktury  
DS - doprava silniční 
DS.1 - dopravní dvůr; parkování kamionů a autobusů 
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DS.2 - dopravní vybavenost specifická – čerpací stanice LPG 
DZ - doprava železniční 
DV - doprava vodní 

Plochy technické infrastruktury  
TI - technická infrastruktura   
TO - technické služby   
TO.1 - technické služby specifické – kompostárna 

   Plochy veřejných prostranství   
PV - veřejná prostranství  
PV.1 - veřejná prostranství specifická 
Plochy zeleně sídelní  
PZ - veřejná prostranství s převahou ozelenění  
PZ.1 - veřejná prostranství s převahou ozelenění specifická – zámecký park 

Plochy zeleně ostatní 
ZO - sídelní zeleň ochranná 
ZO.1 - sídelní zeleň ochranná specifická 
ZS.1 - sídelní zeleň individuální – nezastavitelné zahrady 

Plochy smíšené obytné  
 SC - smíšené využití centra města  
 SM - smíšené využití území městského typu 
 SM.1 - smíšené využití území městského typu specifické – K Závodišti 
 SM.2 - smíšené využití území městského typu specifické – Čs armády 

SV - smíšené využití území venkovského typu 
 SV.1 - smíšené využití území venkovského typu – specifické – Karlov 

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

Plochy výroby a skladování  
 VT - těžká výroba a sklady 

VL - lehká výroba a sklady 
VE.v - výroba specifická – výroba energie – vodní elektrárna 

 VD - drobná výroba a výrobní služby 
VD.1 - nekrytý skladový areál Litol 
VZ - zemědělská výroba, lesnictví   

 VZ.1 - zemědělská výroba specifická – zahradnictví  
 VZ.2 - zemědělská výroba specifická – zámecké zahradnictví  
 
II. NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ –  

Plochy produkční  
 NZ - plochy zemědělské produkce  

NL - plochy lesnické produkce 

Plochy smíšené nezastavěného území  
 NS.x - plochy smíšené nezastavěného území (s indexy využití x=): 

   l   – lesnictví 

   n   – naučné a vzdělávací využití 

   o  – ochranná zóna 

   p – přírodní preference 
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   r   – rekreace nepobytová 

   t – těžba – nezastavitelné plochy 

   u – urbanizovatelná územní rezerva 

   v  – vodohospodářství 

   z  – zemědělství 

Plochy přírodní  
 NP - plochy přírodní  
 

f.04 Regulativy ploch s rozdílným způsobem využití  
 

I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY 
 

PLOCHY BYDLENÍ  

BYDLENÍ HROMADNÉ BH 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- bydlení v bytových domech a viladomech; 
Přípustné využití: 
- veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s prvky drobné architektury 

a mobiliářem pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť);  
- 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.; 
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- parkování vozidel návštěvníků obslužných zařízení musí být zajištěno na vlastním 
pozemku nebo na plochách určených k tomu účelu; 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 
stavebního objektu 

b) prostorové uspořádání 
Dostavba proluk musí měřítkem, formou zastřešení (výškou římsy a hřebene) respektovat 
kompoziční vztahy a reagovat na měřítko, kontext a charakter okolní zástavby. Výšková hladina 
zástavby je stanovena buď platným regulačním plánem nebo v případě nových  obytných celků 
obecně: 4 nadzemní podlaží s využitelným podkrovím nebo ustoupeným podlažím; V případě 
požadavku o vyšší počet nadzemních podlaží bude vždy záměr prověřen a doložen vizualizací 
kompozičních vztahů a zásahu do panoramatu města z individuálně určených stanovišť. U 
novostaveb investor zajistí parkování, resp. garážování přímo v objektu nebo ve vlastní hromadné 
garáži. Vybavení parteru: mobiliář pro relaxaci (kromě krbů a ohnišť), dětská hřiště, sportoviště 
(nekrytá veřejná). Objekty a zařízení technické vybavenosti budou  řešeny jako integrovaná 
součást zástavby - s ohledem na  atmosféru lokality. 
KZ = 0,60; 

 
 

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTSKÉ  BI  

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- bydlení v rodinných domech (městského typu), 
Přípustné využití: 
- oplocené zahrady u domů s funkcí rekreační, případně okrasnou,   
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a 

mobiliářem pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť); 
- 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; 
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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; pro přípustné využití na 
vlastním nebo k tomu účelu určeném pozemku; 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 
stavebního objektu 

b) prostorové uspořádání 
Individuální rodinné domy, izolované, dvojdomy; zástavba řadovými domy (kromě doplnění 
stávající kompaktní blokové zástavby v historickém jádru) není v nových rozvojových lokalitách 
vhodná – a to zejména v okrajových polohách zastavitelných ploch při přechodu zástavby do 
krajinného zázemí. Objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem na 
kontext okolní zástavby a charakter prostředí. Výšková hladina zástavby je na pozemcích, kde 
není zpřesněna regulačním plánem nebo územní studií, omezena výškou 9m nad úrovní terénu, 
maximálně však dvě nadzemní podlaží s využitelným podkrovím nebo s ustoupeným třetím 
podlažím. U novostaveb je podmínkou zajištění garážování nebo  parkování vozidel obyvatel 
objektu na vlastním pozemku. Vybavení parteru veřejných prostranství: mobiliář pro relaxaci 
(kromě krbů a ohnišť), dětská hřiště; 
KZ = 0,65 z výměry pozemku do 800m2 a 0,85 z části pozemku nad 800m2 

 
 

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH – SPECIFICKÉ    

BYDLENÍ V PODZÁMČÍ  BI.1 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- bydlení v  historické zástavbě (tradiční domy v kompaktní blokové zástavbě), 
Přípustné využití: 
- oplocené zahrady a předzahrádky s funkcí rekreační a okrasnou;   
- veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s prvky drobné architektury 

a mobiliářem pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť); 
- 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; 
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Podmínky: 
- zařízení a nevýrobní služby s přípustným využitím (s výjimkou zařízení ubytovacích, 

zdravotnických, sociálních  služeb, kulturních  a církevních)  jsou lokálního významu – 
výhradně pro potřeby obyvatel lokality; 

- zařízení a nevýrobní služby s přípustným využitím musí charakterem svého provozu 
respektovat hygienické limity závazné pro využití hlavní, tj. zejména nesmí překračovat 
limity hlukové zátěže, rušit noční klid, obtěžovat tzv. „světelným smogem“, apod.; 

- parkování  vozidel pro přípustné využití je  nutné  řešit  na vlastním pozemku na vlastním 
nebo k tomu účelu určeném pozemku; 

b) prostorové uspořádání 
Objemová struktura zástavby lokality V podzámčí je stabilizovaná a podléhá ochraně v souvislosti 
se zachováním panoramatu zámeckého vrchu. Architektonická forma objektů a střešní krajina 
zástavby v lokalitě je završena. Úpravy jsou možné pouze na základě souhlasného stanoviska 
orgánů památkové péče. Vybavení parteru veřejných prostranství: mobiliář pro relaxaci (kromě 
krbů a ohnišť); 
KZ bude stanovován individuálně v souladu s obvyklým způsobem zastavěnosti parcel a 
prostorového uspořádání zástavby obdobného charakteru v MPZ. 

 
 

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH – SPECIFICKÉ    

BYDLENÍ V ÚZEMÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ  BI.2 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- bydlení v rodinných domech (městského typu) na území ochranného pásma vodních 

zdrojů; 
Přípustné využití: 
- oplocené zahrady u domů s funkcí rekreační, případně okrasnou,   
- veřejná prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s prvky drobné architektury 

a mobiliářem pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť); 
- nezbytná technická vybavenost, 
- parkoviště a garáže osobních automobilů výhradně pro rezidenty lokality. 
Nepřípustné využití: 
- jakákoli činnost, která by mohla mít za následek znečištění vody ve zdroji (pro který je 

vymezeno ochranné pásmo), popřípadě havarijní zhoršení jakosti vody; 
- 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;  
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- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 
stavebního objektu; 

b) prostorové uspořádání 
Individuální rodinné domy, izolované, dvojdomy; zástavba řadovými domy (kromě doplnění 
stávající kompaktní blokové zástavby v historickém jádru) není v nových rozvojových lokalitách 
vhodná – a to zejména v okrajových polohách zastavitelných ploch při přechodu zástavby do 
krajinného zázemí. Objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem na 
kontext okolní zástavby.  Výšková hladina zástavby je na pozemcích, kde není zpřesněna 
regulačním plánem nebo územní studií, omezena výškou 9m nad úrovní terénu, maximálně však 
dvě nadzemní podlaží s využitelným podkrovím nebo s ustoupeným třetím podlažím. U 
novostaveb je podmínkou zajištění garážování nebo parkování vozidel obyvatel objektu na 
vlastním pozemku. Vybavení parteru veřejných prostranství: mobiliář pro relaxaci (kromě krbů a 
ohnišť), dětská hřiště; 
KZ = 0,65 z výměry pozemku do 800m2 a 0,85 z části pozemku nad 800m2 

 
 

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH – VESNICKÉ  BV  

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- bydlení v rodinných domech (klasického vesnického typu), 
Přípustné využití: 
- oplocené zahrady u domů s funkcí užitkovou, rekreační, případně okrasnou,   
- veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s prvky drobné architektury 

a mobiliářem pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť), 
- dětská hřiště. 
- drobné chovatelství a pěstitelství,  
- maloobchod (do 100 m2 prodejní plochy), 
- penziony pro přechodné ubytování 
- lokální nevýrobní služby obyvatelům, 
- lokální zařízení sociálních služeb, 
- školská zařízení, 
- zdravotní zařízení (ordinace), 
- lokální sportovní zařízení v uzavřených objektech (po zhodnocení hlukové zátěže !), 
- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, 
- nezbytná technická vybavenost, 
- parkoviště a garáže osobních automobilů výhradně pro rezidenty lokality. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
- 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; 
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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; pro přípustné využití na vlastním 
nebo k tomu účelu určeném pozemku; 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 
stavebního objektu; 

b) prostorové uspořádání 
Individuální rodinné domy klasického vesnického typu případně s hospodářským zázemím; 
výšková hladina zástavby je na pozemcích, kde není zpřesněna regulačním plánem nebo územní 
studií, omezena výškou 7m nad úrovní terénu, maximálně však jedno nadzemní podlaží 
s využitelným podkrovím. Objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem 
na kontext okolní zástavby (užití solárních / fotovoltaických článků - pokud se vzhledem liší od 
střešní krytiny - je na území sídla Dvorce nežádoucí).  U novostaveb je podmínkou zajištění 
garážování nebo  parkování vozidel obyvatel objektu na vlastním pozemku. Vybavení parteru 
veřejných prostranství: mobiliář pro relaxaci (kromě krbů a ohnišť), dětská hřiště; 
KZ = 0,70  z výměry pozemku do 800m2 a 0,90 z části pozemku nad 800m2 

 
 

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH – V ROZPTÝLENÝCH LOKALITÁCH  BR  

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- bydlení v rodinných domech v izolovaných stabilizovaných územně odloučených 

polohách sídla 
Přípustné využití: 
- oplocené zahrady u domů s funkcí užitkovou, rekreační, případně okrasnou,   
- penziony pro přechodné ubytování 
- zdravotní zařízení (ordinace), veterinární zařízení 
- nezbytná technická vybavenost, 
Nepřípustné využití: 
- rozšiřování stavebních pozemků do krajiny   
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 
druhotně např. vyvolanou nákladní dopravou; 

Podmínky: 
- parkování  vozidel  je  nutné  řešit  na vlastním pozemku;  
- obytné a ubytovací objekty v dosahu rušivých vlivů (případně jejich pozemky) opatří 

vlastník (dle závěrů řízení s KHS) vhodnými protihlukovými stavebními úpravami;  

- přístavba je možná v případě, že nové i původní zastavěné a zpevněné plochy žadatele 
nepřesáhnou celkovou výměru 250m2; 

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. 
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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; 

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;  
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- služební či pohotovostní byty – jen  jako součást stavby hlavního využití; 
- veřejné stravování, 
- parkoviště pro potřebu zóny, 
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 
druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

- komerční výroba solární energie (nad rámec přímé spotřeby v objektu); 
Podmínky: 
- u obslužných zařízení je nutné řešit parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účelu 

určeném pozemku. 
- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu 
- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 
a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a 
kontext okolní zástavby a charakter území 
KZ = 0,60 

 

INDIVIDUÁLNÍ REKREACE – CHATOVÉ LOKALITY RI  

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- souvislá území převládající rekreační zástavby - objekty individuální rekreace, 
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.; 
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- dočasné nebo trvalé vynětí zastavěné, resp. zpevněné plochy pozemku ze ZPF nebo 
PUPFL ve stávajících vymezených chatových lokalitách je možné provést individuálně 
v souvislosti se změnou vzhledu nebo půdorysu stavby, případně v souvislosti 
s vypracováním regulačního plánu,  

- u stávajících obytných objektů lze provést stavební úpravu nebo dostavbu za 
předpokladu, že nebude narušen kontext a ráz lokality, 

- řešení staveb, přístaveb a zařízení technické vybavenosti musí vycházet z podmínek 
daného území  (zejména řešení architektonické), 

- nová přístavba bude možná pouze v případě, že všechny objekty, včetně přístavby, jako 
celek, nepřesáhnou 70m2 zastavěné plochy, 

- u rekreačního objektu je možné realizovat zpevněnou plochu (při zajištění průsaku 
dešťových vod) max. v plošném rozsahu do 20 m2;   

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 
stavebního objektu; 

b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 
a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a 
kontext okolní zástavby a charakter území 
KZ = 0,80; 

 

INDIVIDUÁLNÍ REKREACE – ZAHRÁDKOVÉ OSADY RZ  

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- území zahrádkových kolonií a soustředěných soukromých zahrad využívaných k 

pěstitelství a relaxaci. 
Přípustné využití: 
- zahrádkářské stavby do 25m2 pro uskladnění zahradnického nářadí, výpěstků a ochranu 

před povětrností; 
- společné plochy okrasné a relaxační zeleně, 
- 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.; 



Územní plán Lysá nad Labem – úplné znění po změnách č. 1 a 1A textová část 

Žaluda, projektová kancelář  52 
 

- nová přístavba bude možná pouze v případě, že objekt jako celek nepřesáhne 25m2 
zastavěné plochy, 

- je nutno zajistit jedno parkovací místo k jednomu pozemku popř. dvě místa k jedné 
bytové jednotce na vlastním pozemku; 

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 
stavebního objektu; 

b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí členěním stavebních forem, zejména pak 
celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a kontext 
okolní zástavby a charakter území.  
KZ = 0,85 

 

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA -  
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

VEŘEJNÁ VYBAVENOST OV 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- areály, stavby a zařízení veřejné občanské vybavenosti (zejména pro školství, 

zdravotnictví, sociální péči, kulturu a veřejnou správu). 
Přípustné využití: 
- administrativa, 
- stavby a zařízení pro vzdělávání, kulturu a církevní účely, 
- maloobchodní zařízení do 100 m2 prodejní plochy,  
- bydlení v pohotovostních nebo služebních bytech, případně v bytě vlastníka zařízení, 
- stravovací služby, 
- veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s  prvky  drobné  

architektury   a  mobiliářem  pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť), orientaci a 
informace, 

- dětská hřiště,  
- sportovní zařízení v uzavřených objektech (po zhodnocení hlukové zátěže !), 
- parkoviště pro potřebu zóny, 
- nezbytná technická vybavenost. 
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 

 



Územní plán Lysá nad Labem – úplné znění po změnách č. 1 a 1A textová část 

Žaluda, projektová kancelář  53 
 

b) prostorové uspořádání 
Účelové stavby a provozy podnikání nemají svým provozem negativně ovlivňovat sousední obytné 
zóny. Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí formou zastřešení, výškou římsy a 
hřebene respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko, kontext a charakter okolní  
zástavby. Maximální výška objektu – 11m nad úrovní terénu, s doporučením na zachování hlavní 
římsy nad třetím nadzemním podlažím. Stavby budou posuzovány z hlediska ochrany krajinného 
rázu. Vybavení parteru veřejných prostranství: mobiliář pro relaxaci (kromě krbů a ohnišť), dětská 
hřiště, sportoviště (veřejná nekrytá).. 
KZ = 0,40; 

 

VEŘEJNÁ VYBAVENOST SPECIFICKÁ - SEVER OV.1 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- areály, stavby a zařízení veřejné občanské vybavenosti (zejména pro veřejnou správu, 

zdravotnictví, sociální péči). 
Přípustné využití: 
- administrativa, 
- areál HZS, areál záchranné služby,   
- bydlení v pohotovostních nebo služebních bytech, případně v bytě vlastníka zařízení, 
- stravovací služby, 
- veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s  prvky  drobné  

architektury   a  mobiliářem  pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť), orientaci a 
informace, 

- sportovní zařízení v uzavřených objektech (po zhodnocení hlukové zátěže !), 
- parkoviště pro potřebu zóny, 
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 
druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

- komerční výroba solární energie (nad rámec přímé spotřeby v objektu); 
Podmínky: 
- pro hlavní i přípustné využití  je  nutné  řešit  parkování  vozidel  na vlastním nebo k tomu 

účelu určeném pozemku. 
- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 
- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

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; 
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KOMERČNÍ  VYBAVENOST  OK 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- velkoplošný maloobchod – i nad 100m2 prod. plochy (supermarkety, hypermarkety, 

velkoplošný hobby-prodej, …) se zázemím, 
Přípustné využití: 
- nevýrobní služby, maloobchodní a stravovací služby, 
- stavby pro administrativu, 
- plochy okrasné a rekreační zeleně s mobiliářem pro relaxaci (kromě staveb krbů a 

ohnišť), 
- parkoviště pro potřebu zóny. 
- sklady – pouze související s využitím hlavní budovy,  
- dvorany pro kulturní a sportovní podniky, sjezdové haly a festivalové areály 
- sportovní a relaxační zařízení, 
- služební či pohotovostní byty, 
- ubytovací zařízení,  
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem; 
- komerční výroba solární energie (nad rámec spotřeby v objektu); 
Podmínky: 
- pro hlavní i přípustné využití  je  nutné  řešit  parkování  vozidel  na vlastním nebo k tomu 

účelu určeném pozemku. 
- v případě lokalizace zařízení nevýrobních služeb je třeba posoudit vliv činností na 

sousední pozemky sloužící bydlení  a občanské vybavenosti. 
- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 
- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 
a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a  
kontext okolní zástavby. Stavby budou posuzovány z hlediska ochrany krajinného rázu. Maximální 
výška budov – 10m nad úrovní terénu. 
KZ = 0,35; 

 

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), 
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- parkoviště pro potřebu zóny. 
- dvorany pro kulturní a specifické sportovní podniky, sjezdové haly a festivalové areály 
- služební či pohotovostní byty, 
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem; 
Podmínky: 
- parkování  vozidel zaměstnanců i návštěvníků je nutné řešit na vlastním nebo k tomu 

účelu určeném pozemku. 
- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu 
- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 
a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a  
kontext okolní zástavby. Stavby budou posuzovány z hlediska ochrany krajinného rázu. Maximální 
výška budov – 10m nad úrovní terénu. 
KZ = 0,35; 

 

KOMERČNÍ  VYBAVENOST SPECIFICKÁ - SEVEROVÝCHOD OK.2 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- velkoplošný maloobchod – i nad 100m2 prod. plochy (supermarkety, hypermarkety, 

velkoplošný hobby-prodej, …) se zázemím, 
Přípustné využití: 
- stavby pro administrativu, 
- areál HZS, areál záchranné služby, 
- zařízení veřejné občanské vybavenosti (např. pro veřejnou správu, zdravotnictví),   
- nevýrobní služby, maloobchodní a stravovací služby, 
- plochy okrasné a rekreační zeleně s mobiliářem pro relaxaci (kromě staveb krbů a 

ohnišť), 
- parkoviště pro potřebu zóny. 
- sklady – pouze související s využitím hlavní budovy,  
- dvorany pro kulturní a sportovní podniky, sjezdové haly a festivalové areály 
- sportovní a relaxační zařízení, 
- služební či pohotovostní byty, 
- ubytovací zařízení,  
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
- 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); 
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Podmínky: 
- pro hlavní i přípustné využití  je  nutné  řešit  parkování  vozidel  na vlastním nebo k tomu 

účelu určeném pozemku. 
- v případě lokalizace zařízení nevýrobních služeb je třeba posoudit vliv činností na 

sousední pozemky sloužící bydlení  a občanské vybavenosti. 
- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 
- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 
a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a  
kontext okolní zástavby. Stavby budou posuzovány z hlediska ochrany krajinného rázu. Maximální 
výška budov – 10m nad úrovní terénu. 
KZ = 0,35; 

 

SPORT, TĚLOVÝCHOVA  OS 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- stavby a zařízení pro sport a relaxaci, sportovní areály. 
Přípustné využití: 
- klubovní a hygienické zařízení pro sportovní areál, 
- stravovací a ubytovací zařízení, 
- služební byt, 
- specializovaná sportovně-turistická zařízení (po zohlednění specifických podmínek: 

jezdecký areál, hipoturistika, cykloturistika, …);  
- nezbytné technické vybavení, 
- parkoviště pro uživatele areálu;   
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
- komerční výroba solární energie (nad rámec přímé spotřeby v objektu); 
Podmínky: 
- pro hlavní i přípustné využití  je  nutné  řešit  parkování  vozidel  na vlastním nebo k tomu 

účelu určeném pozemku. 
- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 
- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 
a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a  
kontext okolní zástavby. Výška sportovních zařízení a objektů odpovídající normovým 
požadavkům sportovní činnosti musí být posouzena stavebním úřadem na základě prověření 
kompozičních vztahů a vizualizace zákresu do panoramatu města z individuálně určených 
stanovišť. 
KZ = 0,55; 
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SPORT, TĚLOVÝCHOVA SPECIFICKÁ - PLOCHY V DOSAHU ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ OS.1 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- stavby a zařízení pro sport a relaxaci, sportovní areály – na plochách v dosahu 

záplavového území; 
Přípustné využití: 
- klubovní a hygienické zařízení pro sportovní areál, 
- nezbytné technické vybavení, 
- parkoviště pro uživatele areálu;   
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
- výroba solární energie; 
Podmínky: 
- konkrétní využití území je podmíněno kladným stanoviskem orgánu správy vodních toků; 

sportovní zařízení (hřiště, kurty, … apod.) nesmějí vytvořit svou stavební formou vytvořit 
překážku odtoku vody, 

- pro hlavní i přípustné využití  je  nutné  řešit  parkování  vozidel  na vlastním nebo k tomu 
účelu určeném pozemku. 

- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
areál povrchových sportovních zařízení a hřišť – s omezením výstavby nových objektů. Využití 
pozemků bude přizpůsobeno možnému vlivu záplav. Výsadba zeleně musí odpovídat linii 
proudnice eventuální záplavy pozemku . 
KZ = 0,55; 
 

SPORT – SPECIFICKÉ VYUŽITÍ – JEZDECKÝ AREÁL OS.2 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- zařízení pro sport a relaxaci - jezdecký areál. 
Přípustné využití: 
- specializovaná sportovně-turistická zařízení (jezdecký areál, hipoturistika, …);  
- zařízení a konstrukce pro výcvik koní, 
- nezbytné technické vybavení, 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
- výroba solární energie; 
Podmínky: 
- nekryté prostory určené k výcviku koní - volně provozně navazující na zázemí nedalekého 

areálu dostihového závodiště; 
- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
plochy bez stavebních objektů určené k výcviku koní na nezastavěném pozemku – s možností 
umístění konstrukcí a zařízení pro výcvik koní. 
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SPORT – SPECIFICKÉ VYUŽITÍ – KYNOLOGICKÉ CVIČIŠTĚ   OS.3 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- zařízení pro sport a relaxaci – kynologické cvičiště. 
Přípustné využití: 
- klubovní a hygienické zařízení pro sportovní areál, 
- sklad cvičitelského nářadí,  
- nezbytné technické vybavení, 
- parkoviště pro uživatele areálu;   
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
- komerční výroba solární energie (nad rámec přímé spotřeby v objektu); 
Podmínky: 
- pro hlavní i přípustné využití  je  nutné  řešit  parkování  vozidel  na vlastním nebo k tomu 

účelu určeném pozemku. 
- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 
- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 

- Nové objekty musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým 
objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na charakter okolí. Výška 
objektů a sportovních zařízení odpovídající normovým požadavkům sportovní činnosti 
musí být posouzena stavebním úřadem na základě prověření kompozičních vztahů a 
vizualizace zákresu do panoramatu města z individuálně určených stanovišť. 

- KZ = 0,80; 
 

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;  
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 
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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. 

 

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, 
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- 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. 
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, 



Územní plán Lysá nad Labem – úplné znění po změnách č. 1 a 1A textová část 

Žaluda, projektová kancelář  61 
 

- 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.. 
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,  
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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. 
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, 
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- 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; 

 

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA -  
- PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PV 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- veřejné prostory městských náměstí a pěších zón s úpravou parteru – veřejná 

prostranství s plochami zpevněnými pro vyšší frekvenci pohybu chodců, zpravidla 
dopravně zklidněné plochy;  

Přípustné využití: 
- mobiliář pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť) a další prvky městské drobné 

architektury,  
- dětská hřiště; 
- začlenění vodních prvků (kašny, vodní plochy), 
- doprovodná a mobilní zeleň, 
- vymezené plochy pro předzahrádky restaurací, občerstvení a obdobných provozů, 
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- vymezené plochy pro drobný stánkový prodej, 
- vymezené plochy pro příležitostný (mobilní) prodej - trhy, 
- nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě. 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které vyvolávají riziko poškození úpravy parteru nebo které nesouvisejí 

s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 
druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

Podmínky: 
- při úpravě zpevněných ploch je nezbytné zajistit rychlý odtok dešťových vod, inženýrské 

sítě budou optimálně vedeny v kolektorech;  

b) prostorové uspořádání 
Veřejná prostranství jsou nezastavitelná - výtvarné prvky, případně drobnou architekturu je 
možné situovat v souvislosti s úpravou a využitím parteru pouze na základě dokumentace se 
zohledněním celku veřejného prostranství. 

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  SPECIFICKÁ PV.1 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- veřejné prostory městských náměstí a pěších zón s úpravou parteru – veřejná 

prostranství s plochami zpevněnými pro vyšší frekvenci pohybu chodců se zahrnutím 
ploch pro dopravu v klidu;  

Přípustné využití: 
- mobiliář pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť), plastiky a další prvky městské drobné 

architektury,  
- dětská hřiště; 
- začlenění vodních prvků (kašny, vodní plochy), 
- doprovodná a mobilní zeleň, 
- vymezené plochy pro předzahrádky restaurací, občerstvení a obdobných provozů, 
- parkoviště pro potřebu zóny, 
- vymezené plochy pro drobný stánkový prodej, 
- vymezené plochy pro příležitostný (mobilní) prodej - trhy, 
- nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě. 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které vyvolávají riziko poškození úpravy parteru nebo které nesouvisejí 

s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
Podmínky: 
- při úpravě zpevněných ploch je nezbytné zajistit rychlý odtok dešťových vod, inženýrské 

sítě budou optimálně vedeny v kolektorech;  

b) prostorové uspořádání 
Veřejná prostranství jsou nezastavitelná - výtvarné prvky, případně drobnou architekturu je 
možné situovat v souvislosti s úpravou a využitím parteru pouze na základě dokumentace se 
zohledněním celku veřejného prostranství. 
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU OZELENĚNÍ PZ 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- plochy veřejných prostranství zahrnuté do kostry systému veřejné sídelní zeleně;  
Přípustné využití: 
- plochy zeleně udržované původními druhy domácích dřevin nebo i druhy 

introdukovanými, případně zahradními formami a odrůdami vegetace;  
- stabilizace zeleně v sídle, plochy relaxace. 
- mobiliář pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť) a další prvky zahradní architektury, 
- dětská hřiště; 
- zpevnění chodníků a cest,  
- oplocování se připouští jen výjimečně vzhledem k veřejnému významu ploch, 
- nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě. 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím 

nebo jsou v rozporu se stabilizací přírodní složky v zastavěném území; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 
druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

Podmínky: 
- zpevňování ploch je možné jen v minimální nutné míře, 
- inženýrské sítě mohou být vedeny přes tyto plochy jen v případě, že jiné řešení není 

možné, trasování se pak musí podřídit zachování stávajících porostů a musí umožnit nové 
zapojené výsadby. 

b) prostorové uspořádání 
Veřejná prostranství jsou nezastavitelná - výtvarné prvky, případně drobnou architekturu je 
možné situovat v souvislosti s úpravou a využitím parteru pouze na základě dokumentace se 
zohledněním celku veřejného prostranství. 

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU OZELENĚNÍ SPECIFICKÁ – ZÁMECKÝ PARK PZ.1 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- zámecké parky a zahrady památkově chráněné s parkovou vybaveností (mobiliář, drobná 

architektura, ...), omezeně přístupné (oplocené, obvykle s návštěvními hodinami), patřící 
k zastavěnému území sídel (buď zcela uvnitř sídel nebo přecházející do okolní volné 
krajiny 

Přípustné využití: 
- plochy památkově chráněných historických zahrad   
- stabilizace zeleně v sídle, plochy relaxace 
- mobiliář pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť) a další prvky zahradní architektury, 
- zpevnění chodníků a cest,  
- nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím 

nebo jsou v rozporu se stabilizací přírodní složky v zastavěném území 
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- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 
zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i 
druhotně např. zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob; 

Podmínky: 
- zpevňování ploch mimo cestní síť je možné jen v souvislosti s přípustným využitím a po 

dohodě s orgány památkové ochrany 
- inženýrské sítě mohou být vedeny přes tyto plochy jen v případě, že jiné řešení není 

možné; trasování sítí bude v tom případě respektovat zachování stávajících porostů a 
musí umožnit revitalizaci zeleně a nové zapojené výsadby   

b) Podmínky prostorového uspořádání 
Veřejná prostranství jsou nezastavitelná - výtvarné prvky, případně drobnou architekturu (kromě 
pevných prodejních stánků) je možné výjimečně situovat v souvislosti s úpravou a využitím 
parteru pouze na základě dokumentace se zohledněním celku veřejného prostranství. 

 
PLOCHY ZELENĚ OSTATNÍ   

SÍDELNÍ ZELEŇ OCHRANNÁ   ZO 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- plochy zeleně – s prioritou izolační a ochranné funkce, 
Přípustné využití: 
- zeleň přírodního charakteru převážně s původními domácími dřevinami nebo i s druhy  

introdukovanými;  
- stabilizace ploch zeleně ve městě, 
- nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě, 
- nezbytné propojení cestní sítě, 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím 

nebo jsou v rozporu se stabilizací přírodní složky v zastavěném území; 
Podmínky: 
- zpevňování ploch je možné jen v souvislosti s přípustným využitím a pro cesty sloužící 

údržbě zeleně 
- inženýrské sítě mohou být vedeny přes tyto plochy jen v případě, že jiné řešení není 

možné, trasování se pak musí podřídit zachování stávajících porostů a musí umožnit nové 
zapojené výsadby, 

b) prostorové uspořádání 
Nezastavitelné území sídla - výtvarné prvky, případně drobnou architekturu je možné situovat v 
souvislosti s úpravou a využitím parteru pouze na základě dokumentace se zohledněním celku 
veřejného prostranství. 

 

SÍDELNÍ ZELEŇ OCHRANNÁ  SPECIFICKÁ ZO.1 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- plochy zeleně – s prioritou izolační a ochranné funkce, 
Přípustné využití: 
- zeleň přírodního charakteru převážně s původními domácími dřevinami nebo i s druhy  

introdukovanými;  
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- rekreační a relaxační využití ploch ochranné zeleně (cestní síť, cyklostezky, In-line dráhy, 
pobytové a sportovní louky, …) 

- stabilizace ploch zeleně ve městě, 
- nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě, 
- nezbytné propojení cestní sítě, 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím 

nebo jsou v rozporu se stabilizací přírodní složky v zastavěném území; 
Podmínky: 
- zpevňování ploch je možné jen v souvislosti s přípustným využitím a pro cesty sloužící 

údržbě zeleně 
- inženýrské sítě mohou být vedeny přes tyto plochy jen v případě, že jiné řešení není 

možné, trasování se pak musí podřídit zachování stávajících porostů a musí umožnit nové 
zapojené výsadby, 

b) prostorové uspořádání 
Nezastavitelné území sídla - výtvarné prvky, případně drobnou architekturu je možné situovat v 
souvislosti s úpravou a využitím parteru pouze na základě dokumentace se zohledněním celku 
veřejného prostranství. 

 

SÍDELNÍ ZELEŇ INDIVIDUÁLNÍ – NEZASTAVITELNÉ ZAHRADY ZS.1 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- plochy soukromé nebo vyhrazené zeleně, převážně zahrad a sadů - stabilizace zeleně ve 

městě, 
Přípustné využití: 
- vybavení zahrady mobiliářem pro relaxaci a údržbu zahrady (nepodsklepený sklad na 

nářadí o zastavěné ploše do 10m2); 
- nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě. 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím 

nebo jsou v rozporu se stabilizací přírodní složky v zastavěném území; 
Podmínky: 
- inženýrské sítě mohou být vedeny přes tyto plochy jen v případě, že jiné řešení není 

možné, trasování se pak musí podřídit zachování stávajících porostů a musí umožnit nové 
zapojené výsadby, 

- zpevňování ploch je možné jen pro pěší cesty a cesty sloužící údržbě zeleně. 

b) prostorové uspořádání 
Nezastavitelné území sídla – soukromé sady a zahrady oplotitelné (pokud není oplocení v rozporu 
s limitem vztahujícím se k území). 

 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  

SMÍŠENÉ VYUŽITÍ CENTRA MĚSTA    SC 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- smíšené využití centra města 
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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.  
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.  
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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; 

 

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., 
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- 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 
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, 
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- 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, 
- 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,  
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- 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;  
- 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. 
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- 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; 
- 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 
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bude řešeno s ohledem na kontext okolní zástavby (užití solárních / fotovoltaických článků  je na 
území sídla Byšičky nepřípustné);  
KZ = 0,70  z výměry pozemku do 800m2  a 0,85 z výměry pozemku nad 800m2 

 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  

TĚŽKÁ VÝROBA A SKLADY VT 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- provozy těžké průmyslové výroby  
Přípustné využití: 
- úprava surovin, hutnictví, výroba kovových konstrukcí; 
- plastikářský průmysl, výroba skla a keramiky;  
- stavební výroba, výroba stavebních prvků; 
- dopravní terminály; 
- parkoviště pro potřebu zóny; 
- záchytná parkoviště těžké nákladní dopravy. 
- výrobní provozy specifikované regulativem VL 
- výrobní a servisní služby, 
- skladové areály a dopravní terminály; 
- prodejní sklady, velkoobchod, 
- speciální technologie, 
- výzkumná a vývojová pracoviště; 
- areál HZS 
- lokální administrativa a stravovací zařízení, 
- lokální parkoviště a dopravní zařízení 
- čerpací stanice PHM, 
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- všechny stavby a zařízení, které jsou v rozporu se stabilizací výroby a nesouvisejí s 

vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; zejména bydlení, smíšené využití území 
spojené s bydlením, občanská vybavenost (s výjimkou služeb uvedených v přípustném 
využití); 

- výroba energie (s výjimkou solárních článků aplikovaných na stavebních objektech); 
Podmínky: 
- v prostoru výrobních zón je doporučeno přednostně lokalizovat investory s vyššími 

pozemkovými nároky a vyšší nabídkou pracovních příležitostí (omezit členění větších 
pozemků na drobné parcely), 

- veškeré činnosti nesmí zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru a musí 
respektovat vyhlášená ochranná a bezpečnostní pásma, 

- součástí výrobních ploch, zejména v sousedství obytné zástavby a volné krajiny v 
pohledově exponovaných polohách musí být izolační zeleň. 

- 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 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. 
Nepřípustné využití: 
- všechny stavby a zařízení, které jsou v rozporu se stabilizací výroby a nesouvisejí s 

vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; zejména bydlení, smíšené využití území 
spojené s bydlením, občanská vybavenost (s výjimkou služeb uvedených v přípustném 
využití); 

- výroba energie (s výjimkou solárních článků aplikovaných na stavebních objektech); 
Podmínky: 
- v prostoru výrobních zón je doporučeno přednostně lokalizovat investory s vyššími 

pozemkovými nároky a vyšší nabídkou pracovních příležitostí (omezit členění větších 
pozemků na drobné parcely), 

- veškeré činnosti nesmí zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru a musí  
respektovat vyhlášená ochranná a bezpečnostní pásma, 

- součástí výrobních ploch, zejména v sousedství obytné zástavby a volné krajiny v 
pohledově exponovaných polohách musí být izolační zeleň; investor, resp. vlastník je 
povinen výsadbu izolační a doprovodné zeleně zajistit, 
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- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 
stavebního objektu; 

b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 
a zejména celkovým objemem zástavby respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a 
charakter širšího okolí. Maximální výška budov – 13 m nad úrovní terénu. V rámci vlastního 
pozemku (případně dle dohody na veřejném pozemku přiléhajícím k areálu) je investor nebo 
vlastník zařízení povinen zajistit výsadbu izolační zeleně. 
KZ = 0,20; 

 

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 

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, 
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- 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. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
- bydlení (s výjimkou služebních a pohotovostních bytů a bytů vlastníků zařízení), 
- všechny činnosti, které vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí podle platné 

legislativy v úrovni tzv. "projektové EIA".  
- výroba energie (s výjimkou solárních článků aplikovaných na stavebních objektech); 
Podmínky: 
- parkování  vozidel  je  nutné  řešit  na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozemku, 
- veškeré činnosti nesmí zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru a musí 

respektovat vyhlášená ochranná a bezpečnostní pásma, 
- součástí výrobních ploch, zejména v sousedství obytné zástavby a volné krajiny musí být 

izolační zeleň, 
- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 
- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
Účelové stavby a provozy podnikání nesmí svým objemem a provozem negativně ovlivňovat 
prostředí v obytných objektech souseda. Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí 
členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem zástavby respektovat kompoziční 
vztahy a reagovat na měřítko a kontext okolí. Maximální výška hřebene střechy se sklonem nad 
35° - 9m nad úrovní terénu; maximální výška budov se sklonem střechy do 35°(včetně) – 7m. 
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. 
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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); 
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, 
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- zastavěné části obor a bažantnic včetně volier, 
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
- bydlení (s výjimkou služebních a pohotovostních bytů a bytů vlastníků zařízení), 
- zařízení občanské vybavenosti (s výjimkou služeb uvedených v přípustném využití), 
- sportovní a rekreační zařízení, 
- výroba energie (s výjimkou solárních článků aplikovaných na stavebních objektech); 
Podmínky: 
- veškeré činnosti nesmí zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru a musí 

respektovat vyhlášená ochranná a bezpečnostní pásma, 
- součástí výrobních ploch, zejména v sousedství obytné zástavby a volné krajiny musí být 

izolační zeleň, 
- nové objekty je třeba situovat s ohledem na hygienickou ochranu obytných budov na 

sousedních pozemcích (případně stanovit pásma hygienické ochrany), 
- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást 

stavebního objektu; 
- investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň 

b) prostorové uspořádání 
Účelové stavby a provozy podnikání nesmí svým objemem a provozem negativně ovlivňovat 
prostředí v obytných nebo ubytovacích objektech. Nové objekty nebo dostavby původních objektů 
musí členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem zástavby respektovat kompoziční 
vztahy a reagovat na měřítko a charakter širšího okolí a krajiny. Maximální výška hřebene střechy 
se sklonem nad 35° - 9m nad úrovní terénu; maximální výška budov se sklonem střechy do 35° 
(včetně) – 7m nad úrovní terénu. V rámci vlastního pozemku je investor nebo vlastník zařízení 
povinen zajistit výsadbu izolační zeleně. 
KZ = 0,20;  

 

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, 
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- 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. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
- výroba solární energie; 
Podmínky: 
- veškeré činnosti nesmí zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru a musí 

respektovat vyhlášená ochranná a bezpečnostní pásma, 
- k areálu musí být zajištěna odpovídající dopravní přístupnost, 

b) prostorové uspořádání 
Objemová struktura zástavby zahradnictví je stabilizovaná a podléhá ochraně v souvislosti se 
zachováním panoramatu zámeckého vrchu. Architektonická forma objektů a střešní krajina 
zástavby v lokalitě je završena, úpravy jsou možné pouze na základě souhlasného stanoviska 
orgánů památkové péče.  
KZ bude stanoven individuálně. 

 
II. NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ  
PLOCHY PRODUKČNÍ  

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE NZ  

a) Podmínky pro využití plochy  
Hlavní využití: 
- zemědělská  prvovýroba na zemědělském půdním fondu včetně intenzivních forem 
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Přípustné využití: 
- doplňkové zemědělské účelové objekty pro zemědělskou prvovýrobu (polní  hnojiště,  

odstavné plochy, zařízení pro uskladnění siláže, výběhy, letní přístřešky pro pastevní 
odchov dobytka,  pastevní areály, objekty pro včelařství, … apod.) 

- místní účelové komunikace, 
- stavby pro rozvod energií, 
- výstavba zařízení a realizace opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu 

(protierozivní opatření, apod.), 
- výstavba zařízení a realizace opatření pro stabilizaci případně intenzifikaci zemědělské 

produkce na zemědělském půdním fondu (odvodnění, závlahy apod.), 
- výstavba a realizace zařízení pro speciální zemědělské kultury, 
- terénní úpravy, které nenaruší nebo dokonce zlepší organizaci zemědělského půdního 

fondu a přitom neohrozí vodní režim území, kvalitu podzemních vod a obecně ochranu 
přírody a krajiny, 

Nepřípustné využití: 
- činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím – zejména 

stavby pro lesnictví, pro těžbu nerostů, ubytovací (pobytová) zařízení pro rekreaci a 
cestovní ruch, hygienická zařízení kromě těch, která jsou součástí odpočívek při 
komunikacích nebo cyklistických a turistických stezkách a trasách; nepřípustné je 
oplocování pozemků kromě pozemků staveb s přípustným využitím, resp. kromě 
pasteveckých ohradníků;  

- činnosti, které by následně omezovaly formy či intenzitu zemědělského 
obhospodařování, 

- znečišťování půdy škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých 
organismů, poškozování příznivých fyzikálních, biologických a chemických vlastností 
půdy, 

- výroba energie (s výjimkou solárních článků pro vlastní spotřebu energie aplikovaných na 
stavebních objektech) 

Podmínky: 
- pro zemědělskou produkci budou realizovány jen nezbytně nutné stavby, které mají 

přímou vazbu na činnost, zajišťovanou v dané zóně,  
- dodržovat základní principy pro udržení ekologické stability krajiny: 

 požadavky obecné ochrany přírody a krajiny, 
 požadavky zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, (např. nezhoršovat vodní 

režim v půdě i území, ochrana před erozní ohrožeností, zastoupení interakčních 
prvků), 

- oplocování pozemků v hospodářské krajinné zóně je přípustné v nezbytných případech: 
např. ochranná pásma vodních zdrojů I.stupně, sady, výběhy, pastevecké areály (např. 
formou ohradníků), … apod.; o nutnosti nového oplocování pozemků rozhodne v 
jednotlivých případech stavební úřad.  

 

PLOCHY LESNICKÉ PRODUKCE     NL 

a) Podmínky pro využití plochy  
Hlavní využití: 
- hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa v souladu s lesním 

hospodářským plánem nebo lesní osnovou; 
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Přípustné využití: 
- lokalizace objektů účelové výstavby potřebných pro hospodaření v lese - bez možnosti 

dočasného ubytování (!); 
- ochrana a údržba chráněných prvků přírody 
- zakládání, obnova a údržba krajinných prvků 
- zakládání rybníků pro chov ryb, závlahu nebo ochranu  proti vodní erozi 
- výstavba účelových lesních komunikací – základní komunikační sítě zabezpečující 

průchodnost lesními pozemky. 
- výstavba technických zařízení zabezpečujících lesní hospodářskou činnost (jímání vody, 

lesotechnické meliorace apod.) 
Nepřípustné využití: 
- činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím – zejména 

stavby pro zemědělství, pro těžbu nerostů, ubytovací (pobytová) zařízení pro rekreaci a 
cestovní ruch, hygienická zařízení kromě těch, která jsou součástí odpočívek při 
komunikacích nebo cyklistických a turistických stezkách a trasách, nepřípustné je 
oplocování pozemků kromě pozemků staveb s přípustným využitím, resp. kromě 
pasteveckých ohradníků;  

- činnosti, které by následně omezovaly formy či intenzitu hospodaření na lesních 
pozemcích; 

- znečišťování půdy škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých 
organismů, poškozování příznivých fyzikálních, biologických a chemických vlastností 
půdy, 

- výroba energie (s výjimkou solárních článků pro vlastní spotřebu energie aplikovaných na 
stavebních objektech); 

Podmínky: 
- pro lesnickou produkci budou  realizovány jen nezbytně nutné stavby, které mají přímou 

vazbu na hlavní a doplňující funkce, zajišťované v dané zóně,  
- je třeba dodržovat základní principy pro udržení ekologické stability krajiny: 

 požadavky obecné ochrany přírody a krajiny, 
 požadavky zákona o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, (např. 

nezhoršovat vodní režim v půdě i území, ochrana před erozní ohrožeností), 
- oplocování pozemků v hospodářské krajinné zóně je přípustné v nezbytných případech: 

např. ochranná pásma vodních zdrojů I.stupně, lesní školky, obory, … apod.; o nutnosti 
nového oplocování pozemků rozhodne v jednotlivých případech stavební úřad.  

 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (s indexy využití) NS.x…  

a) Podmínky pro využití plochy  
Hlavní využití: 
- kompromisně využívané ekosystémy nezvyšující labilitu území a zprostředkovávající 

stabilizující funkci přírodních zón 
Přípustné využití: 
- Indexem  jsou označeny funkce zastoupené ve vymezené ploše, tj. x = …: 

 l - lesnictví (zejména v lesích zvláštního určení) – připouštějí se nezbytně nutná 
opatření a výstavba pro lesní produkci; 
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 n – naučné a vzdělávací využití – vybavení a vybrané stavby a zařízení pro vzdělávací 
a výchovnou činnost (např. naučné stezky včetně informačních objektů, natura-parky 
se zaměřením na faunu a floru – včetně sociálního zázemí návštěvníků,  arboreta, …); 

 o – ochranná zóna – prostor mezi různými druhy funkčního využití (např. izolační 
prostor mezi obytnými a intenzivně zemědělsky využívanými plochami); 

 p - přírodní preference – ochrana území se zájmy ochrany přírody a územní ochrana 
vymezeného územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných 
území (zejména ekologické kostry území);  

 r – rekreace nepobytová – vybavení a vybrané stavby pro nepobytovou (!) rekreaci a 
sport (např. turistické cesty, cyklistické stezky, naučné stezky, otevřený jezdecký 
areál, odpočivné altány a přístřešky, pikniková místa, vyhlídky, rozhledny, informační 
prvky, sportovní a herní prvky – areály zdraví, apod.); 

 t – těžba – těžba nerostných surovin v krajinné zóně – připouštějí se dočasná (!) 
nezbytně nutná opatření a výstavba pro zajištění těžby nerostných surovin a dopravy 
vytěžených materiálů; 

 u – urbanizovatelné plochy – územní rezerva - plochy potenciálně využitelné pro 
územní rozvoj po vyčerpání převahy ploch rozvojových lokalit; využití těchto ploch je 
podmíněno vypracováním změny územního plánu, konkretizací záměru a druhu 
plochy s rozdílným využitím, vyhodnocením vlivu na okolí a půdní fond; 

 v – vodohospodářství – plochy s vodohospodářskou funkcí, území významných 
vodních toků, plochy záplavových území, plochy zahrnuté do ochranných pásem 
vodních zdrojů, CHOPAV, případně dalších vodohospodářsky významných území; 

 z - zemědělství (mimo velkovýrobní formy) – připouštějí se nezbytně nutná opatření  
a výstavba pro zajištění zemědělské produkce (např. výstavba seníku, ohrazení 
pastvin apod.); 

- výstavba účelových komunikací,  
- výstavba inženýrských sítí včetně nezbytných technických zařízení na těchto sítích, jejichž 

trasování mimo zónu by neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci. 
Nepřípustné využití: 
- činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; aktivity a 

činnosti, které jsou v rozporu se základními funkcemi uvedenými v indexu přípustného 
využití, tj. v plochách označených indexy: 
 l – lesnictví: stavby pro zemědělství, pro těžbu nerostů, ubytovací (pobytová) zařízení 

pro rekreaci a cestovní ruch, hygienická zařízení kromě těch, která jsou součástí 
odpočívek při komunikacích nebo cyklistických a turistických stezkách a trasách, 
oplocování pozemků kromě pozemků staveb s přípustným využitím, resp. kromě 
pasteveckých ohradníků; 

 n – naučné a vzdělávací využití, o – ochranná zóna, p - přírodní preference, r – 
rekreace nepobytová, u – urbanizovatelné plochy – územní rezerva, v – 
vodohospodářství: stavby pro zemědělství, lesnictví, pro těžbu nerostů, ubytovací 
(pobytová) zařízení pro rekreaci a cestovní ruch, hygienická zařízení kromě těch, která 
jsou součástí odpočívek při komunikacích nebo cyklistických a turistických stezkách a 
trasách, oplocování pozemků kromě pozemků staveb s přípustným využitím, resp. 
kromě pasteveckých ohradníků; 

 t – těžba: stavby pro zemědělství, lesnictví, ubytovací (pobytová) zařízení pro rekreaci 
a cestovní ruch, hygienická zařízení kromě těch, která jsou součástí odpočívek při 
komunikacích nebo cyklistických a turistických stezkách a trasách, oplocování 
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pozemků kromě pozemků staveb s přípustným využitím, resp. kromě pasteveckých 
ohradníků;  

 z – zemědělství: stavby pro lesnictví, pro těžbu nerostů, ubytovací (pobytová) zařízení 
pro rekreaci a cestovní ruch, hygienická zařízení kromě těch, která jsou součástí 
odpočívek při komunikacích nebo cyklistických a turistických stezkách a trasách, 
oplocování pozemků kromě pozemků staveb s přípustným využitím, resp. kromě 
pasteveckých ohradníků; 

V případě, že je plocha označena větším počtem indexů, je nepřípustné využití stanoveno 
souhrnem činností vztahujících se ke všem užitým indexům. 

- používání kejdy, silážních šťáv a ostatních tekutých odpadů, 
- nenávratné poškozování půdního povrchu, 
- změny vodního režimu pozemků, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody a ochrany lesa, 
- ukládání a zneškodňování odpadů, 
- hospodaření na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní  technologie, 
- výstavba zařízení pro činnosti velkovýrobního nebo  intenzivního charakteru, 
- výroba energie (s výjimkou solárních článků pro vlastní spotřebu energie aplikovaných na 

stavebních objektech); 
Podmínky: 
- veškeré činnosti musí být v souladu se zájmy ochrany přírody a krajinného rázu, 
- v případě, že jsou zamýšleny, je nutné před realizací nových nezbytně nutných 

(dočasných) staveb a opatření, která přímo souvisejí se zastoupenými funkcemi, 
zpracovat a projednat přiměřeným způsobem ověření jejich dopadů na území a na 
ostatní funkce (o nutnosti pořízení územní studie rozhodne stavební úřad), 

- zpracování a projednání dokumentace (případně územní studie) je nezbytné pro ověření 
těchto event. záměrů: 
 otevřeného jezdeckého areálu a zřízení jezdeckých stezek, 
 sportovně rekreačního využití krajiny (lyžařské areály, …) 
 výstavby rozhledny (z hlediska ovlivnění krajinného rázu) 
 zřízení areálu zdraví, 

- oplocování pozemků v krajinné zóně se smíšeným využitím je přípustné v nezbytných 
případech: např. ochranná pásma vodních zdrojů I.stupně, sady, lesní školky, obory, 
výběhy, pastevecké areály (např. formou ohradníků), … apod.; o nutnosti nového 
oplocování pozemků rozhodne v jednotlivých případech stavební úřad.  

 

PLOCHY PŘÍRODNÍ  

PLOCHY PŘÍRODNÍ     NP  

a) Podmínky pro využití plochy  
Hlavní využití: 
- dlouhodobá stabilizace prostorů, ve kterých mohou relativně nerušeně existovat a vyvíjet 

se původní a přírodě blízké ekosystémy,  
Přípustné využití: 
- území se zájmy ochrany přírody, ochrana územního systému ekologické stability a dalších 

ekologicky cenných částí  území (zejména  ekologické kostry území),     
- uchování druhového i genového bohatství spontánních druhů organismů,  
- mimoprodukční funkce krajiny a příznivé  působení na okolní ekologicky méně stabilní 

části krajiny.  
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- zásahy a opatření pro posílení přírodních a přírodě blízkých společenstev a v zájmu 
ochrany přírody a krajiny,  

- vybraná opatření a zařízení pro turistiku a nepobytovou(!) rekreaci - turistické cesty, 
naučné stezky, odpočivadla, vyhlídky, rozhledny (za předpokladu ověření vlivu stavby na 
krajinný ráz), 

- výstavba nezbytně nutných účelových komunikací zejména pro obhospodařování 
zemědělských a lesních pozemků, 

- výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo přírodní zónu by neúměrně 
zvýšilo náklady na jejich realizaci, 

- úprava (obnova a výstavba) vodních ploch a toků přírodě blízkým způsobem. 
Nepřípustné využití: 
- činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím – zejména  

stavby pro zemědělství, lesnictví, pro těžbu nerostů, ubytovací (pobytová) zařízení pro 
rekreaci a cestovní ruch, hygienická zařízení kromě těch, která jsou součástí odpočívek 
při komunikacích nebo cyklistických a turistických stezkách a trasách; 

- oplocování pozemků s výjimkami, které jsou v zájmu ochrany přírody, lesa, vodních 
zdrojů, apod. 

- meliorační opatření, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody a krajiny či mimoprodukčních 
funkcí zemědělské půdy nebo lesa, 

- změny vodního režimu území, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody a ochrany lesa, 
- změny druhů pozemku na ornou půdu, zahrady, sady,  
- ukládání a zneškodňování odpadů, 
- terénní úpravy, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo vodní poměry, 
- scelování pozemků, pokud to není v zájmu ochrany přírody a krajiny či ochrany lesa, 
- zvětšování prostupnosti území výstavbou nových účelových komunikací či pěšin, pokud 

to není v zájmu  ochrany přírody a krajiny. 
Podmínky: 
- při obhospodařování pozemků preferovat biozemědělské formy hospodaření, cíleně 

posilovat mimoprodukční funkce zemědělské půdy a lesa (bez další intenzifikace a 
koncentrace zemědělské nebo lesní výroby) - v souladu se zájmy ochrany přírody a 
krajiny, 

- přípustné využití území a opatření trvalého charakteru jsou možné za podmínek, které 
pro jednotlivé záměry stanoví příslušný orgán ochrany přírody. 

 

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 



Územní plán Lysá nad Labem – úplné znění po změnách č. 1 a 1A textová část 

Žaluda, projektová kancelář  86 
 

opatření, přičemž bude také detailněji specifikována nezbytná míra dotčení pozemků 
veřejně prospěšnými stavbami a opatřeními.  

 Odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě lze po vydání 
územního plánu dle aktuálně platné legislativy uplatnit pro navrhované veřejně 
prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření v případech, kdy se jedná o: 
 veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury (včetně plochy 

nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel), 
 veřejně prospěšné opatření, určené: 

- ke snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, 
- ke zvyšování retenčních schopností území, 
- k založení prvků územního systému ekologické stability, 
- k ochraně archeologického dědictví. 

 Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou územním plánem Lysé 
nad Labem navrhovány. 

 V územním plánu Lysé nad Labem jsou navrženy následující plochy, potřebné pro 
uskutečnění veřejně prospěšných staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření : 

g.01  Veřejně prospěšné stavby  

Dopravní infrastruktura  
Označení Popis Poznámka katastrální území 

D1 Severovýchodní obchvat města – přeložka  II/272 lokalita  101 
Lysá na Labem - 
Litol 

D2 Severozápadní obchvat města – přeložka II/331 lokalita  157 Lysá nad Labem 

D3 Severní trasa silnice II/331 - Dvorce lokalita  155 Lysá nad Labem 

D4 
Směrová úprava silnice II/272 – jižní předmostí mostu 
přes Labe 

lokalita  157 
Litol 

D5 
Jihozápadní obvodová městská páteřová komunikace – 
úsek Jiráskova – Ke Kovoně  

lokalita  152a Lysá na Labem - 
Litol 

D6 
Jihozápadní obvodová městská páteřová komunikace – 
úsek  Ke Kovoně – K Závodišti 

lokalita  152b 
Lysá nad Labem 

D7 
Městská páteřová komunikace – úsek Ke Kovoně - 
Čapkova 

lokalita  103 
Lysá nad Labem 

D8 
Městská páteřová komunikace – Za Cukrovarem – úsek 
od ČOV – severně od bývalého cukrovaru - Mírová 

lokalita  153a Lysá nad Labem -
Litol 

D9 
Městská páteřová komunikace – Za Cukrovarem – úsek 
severně od bývalého cukrovaru – jihozápadní obvodová 

lokalita  153b 
Lysá nad Labem 

D10 
Městská páteřová komunikace – prodloužení ul. Na 
Zemské stezce 

lokalita  154 
Lysá nad Labem 

D11 
Městská páteřová komunikace – propojení prostoru Na 
Mlíčníku – přeložka II/272 

lokalita  156a 
Lysá nad Labem 

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 dvůrPoděbradova lokalita 71 Lysá nad Labem 
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D101a Koridor pro přeložení železniční tratě č.232 Lysá nad 
Labem – Milovice  v návaznosti na realizaci Všejanské 
spojky 

lokalita  111a 

Lysá na Labem  D101b lokalita  111b  

D101c lokalita  111c 

D102 
Optimalizace tratě č.231 Lysá n.L. – Praha-Vysočany 
včetně úpravy zaústění do západního zhlaví stanice Lysá 
n.L. 

 
Lysá nad Labem 

D103 Optimalizace tratě Kolín – Všetaty – Děčín   Lysá nad Labem 
 

Veřejná infrastruktura  
(vodní hospodářství)  

Označení Popis Poznámka Katastrální území 

V1 Výstavba 2. komory - rozšíření vodojemu Lysá 
Výstavba nové 
komory vodojemu 

Lysá nad Labem 

V2 Přivaděč vodovodu a čerpací stanice 

Součást 
projektovaného 
skupinového 
vodovodu pro Přerov 
nad Labem, Semice, 
Starý Vestec, Bříství 

Lysá nad Labem 

V3 Přeložka vodovodních řadů u vodojemu Lysá 
Uvolnění lokality 
Hrabanov pro novou 
výstavbu 

Lysá nad Labem 

V4 Vodovodní síť v rozvojové oblasti Hrabanov  Lysá nad Labem 

V5 Doplnění vodovodu v ulicích Škrétova - Komenského  Lysá nad Labem 

V6 Doplnění vodovodu v ulici Luční  Lysá nad Labem 

V7 Doplnění vodovodu v ulici Ke Vrutici  Lysá nad Labem 

V8 Doplnění vodovodu v ulici Za Cihelnou  Lysá nad Labem 

V9 Doplnění vodovodu v ulici U Cihelny  Lysá nad Labem 

V10 Doplnění vodovodu v ulici U Křížku  Lysá nad Labem 

V11 Vodovodní síť v rozvojové oblasti Za Prefou 
Nutno upřesnit 
v rámci územní studie 

Lysá nad Labem 

V12 Doplnění vodovodu v ulici Družstevní  Litol 

V13 Doplnění vodovodu v ulici Na Zemské stezce  Litol 

V14 Doplnění vodovodu v ulici Jiráskova  Litol 

V15 Vodovodní síť v rozvojové oblasti Za Cukrovarem 
Nutno upřesnit 
v rámci územní studie 

Litol 

V16a Vodovodní síť v rozvojové oblasti Dvorce východ 
Nutno upřesnit 
v rámci územní studie 

Lysá nad Labem 

V16b Vodovodní síť v rozvojové oblasti Dvorce sever  Lysá nad Labem 

V17 Doplnění vodovodu v ulici K Závodišti 
Nutno upřesnit 
v rámci územní studie 

Lysá nad Labem 

    

K1 Rozšíření čistírny odpadních vod Lysá  Litol 
K2 Čistírna odpadních vod Byšičky  Lysá nad Labem 
K3 Čerpací stanice odpadních vod Byšičky  Lysá nad Labem 
K4 Doplnění systému odkanalizování v lokalitě Hrabanov  Lysá nad Labem 

K5a Doplnění stokové sítě v lokalitě K Milovicům - jih 
Nutno upřesnit 
v rámci územní studie 

Lysá nad Labem 

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 
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K9 Doplnění stokové sítě v lokalitě Za Prefou 
Nutno upřesnit 
v rámci územní studie 

Lysá nad Labem 

K10 Doplnění stokové sítě v ulici Družstevní  Litol 

K11 
Doplnění stokové sítě v ulici Na Zemské stezce – Za 
Kruhovkou 

 Litol 

K12 Doplnění stokové sítě v ulici K Borku  Litol 

K13 Doplnění stokové sítě v lokalitě Za Cukrovarem  Litol 

K14 
Doplnění stokové sítě v prostoru Na Zemské stezce - 
Fuksova 

 Litol 

K15 Doplnění stokové sítě v lokalitě Dvorce 
Nutno upřesnit 
v rámci územní studie 

Litol 

K16 Doplnění stokové sítě v lokalitě Byšičky  Lysá nad Labem 

K17 Doplnění stokové sítě v ulici K Závodišti 
Nutno upřesnit 
v rámci územní studie 

Lysá nad Labem 

 

 (energetika - elektro) 
Označení Popis Poznámka katastrální území 

E2 
Elektrorozvody včetně potřebných TS v lokalitě 
Hrabanov 

 Lysá nad Labem 

E3 
Elektrorozvody včetně potřebných TS a přeložek 
v lokalitě K Milovicům – Ke Vrutici 

Nutno upřesnit 
v rámci územní studie 

Lysá nad Labem 

E4a 
Elektrorozvody včetně potřebných TS v lokalitě Za 
Prefou západ 

Nutno upřesnit 
v rámci územní studie 

Lysá nad Labem 

E4b 
Elektrorozvody včetně potřebných TS v lokalitě Za 
Prefou východ 

Nutno upřesnit 
v rámci územní studie 

Lysá nad Labem 

E5 
Elektrorozvody včetně potřebných TS a přeložek 
v lokalitě Za Cukrovarem 

Nutno upřesnit 
v rámci územní studie 

Litol 

 

 (energetika - plyn) 
Označení Popis Poznámka Katastrální území 

P1 VTL/STL regulační stanice Litol  Litol 

P2 VTL plynovodní přípojka pro RS Litol  Litol 

P3 Doplnění plynovodní sítě v lokalitě Hrabanov  Lysá nad Labem 

P4 Doplnění plynovodní sítě k areálu HZS (Hrabanov)  Lysá nad Labem 

P5 Doplnění plynovodní sítě v lokalitě v lokalitě Cihelna 
Nutno upřesnit 
v rámci územní studie 

Lysá nad Labem 

P6 Doplnění plynovodní sítě v ulici Kpt. Jaroše  Lysá nad Labem 

P7 Doplnění plynovodní sítě v lokalitě Za Prefou 
Nutno upřesnit 
v rámci územní studie 

Lysá nad Labem 

P8 Doplnění plynovodní sítě v ulici Družstevní  Litol 

P9 Doplnění plynovodní sítě v ulici Na Zemské stezce  Litol 

P10 Doplnění plynovodní sítě v ulici K Borku  Litol 

P11 Doplnění plynovodní sítě v lokalitě Za Cukrovarem 
Nutno upřesnit 
v rámci územní studie 

Litol 

P12 Doplnění plynovodní sítě v ulici K Závodišti 
Nutno upřesnit 
v rámci územní studie 

Lysá nad Labem 

 

g.02  Veřejně prospěšná opatření 
 

ÚSES – prvky k založení  
Označení Popis Poznámka katastrální území 

SES 1 RBK 1231 - Hrabanovská Černava – niva Labe  Lysá nad Labem 

SES 2 LBC 1 - Za zámkem  Lysá nad Labem 

SES 3 LBC 5 - Černava  Lysá nad Labem 
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SES 4 LBC 6 - Mlýnek  Lysá nad Labem 

SES 5 LBC 8 - Na Homolce  Lysá nad Labem 

SES 6 LBK  13 - Černava – U Mlynařice  Lysá nad Labem 

SES 7a LBK 16a - Zadní Doubrava – Na Homolce  Lysá nad Labem 

SES 7b LBK 16b - Na Homolce – Šibák   Lysá nad Labem 

SES 8 LBK 18 - Mlynařice - Na Kačině  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 

A12 
Slunéčkova zahrada – příprava pozemků pro 
polyfunkční objekty a vybavenost centra města 

lokalita P14 Lysá nad Labem 

 
Soupis asanací a asanačních úprav nezahrnuje vyvolané potřeby asanačních zásahů a opatření, které není 
možné s dostatečnou přesností v měřítku grafických příloh znázornit. Plošný rozsah vymezení asanací a 
asanačních opatření odpovídá možnostem měřítka zpracování ÚPD (1 : 5.000) a míře aktuálních informací o 
území v době zpracování ÚPD.  

 

h. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření pro které 
lze uplatnit předkupní právo 

V souladu s aktuálním metodickým výkladem MMR ČR, se uplatnění předkupního práva v 
rozsahu veřejně prospěšných staveb vymezených územním plánem Lysá nad Labem 
nepoužije. 
 
 

i. Stanovení kompenzačních opatření (dle § 50. odst.6 SZ) 
 

S ohledem na minimalizaci možných negativních vlivů jsou navrhována následující ochranná 
a kompenzační opatření a podmínky pro realizaci záměrů: 
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Pro stav výhledové akustické situace  

 z hlediska akustických kvalit je možné navrhované stavby dopravního komunikačního 
systému dělit na: akusticky vyhovující nebo podmíněně vyhovující. Do akusticky 
podmíněně vyhovujících staveb jsou zařazeny: stavba č. 151 (severní obchvat II/331), 
stavba č. 152 (sběrná obvodová komunikace v JZ sektoru) a stavba č. 157 (úprava 
silnice II/272 před mostem v Litoli). Pro tyto stavby bude v další fázi projektové 
přípravy požadováno zpracování akustické studie a návrh odpovídajících ochranných 
opatření pro snížení hlukové expozice; 

 obchvaty dopravních tras II/272 a II/331 jsou navrženy v dostatečném odstupu od 
ploch bydlení s  vymezením pásu izolační zeleně – s možností uplatnění terénních 
protihlukových valů. Případné další návrhy protihlukové ochrany budou založeny na 
detailní akustické studii, zpracované v podrobnějších stupních dokumentace pro 
územní a stavební řízení; 

 hluk z provozoven a jiných stacionárních zdrojů: vlivům je nutno předcházet a v rámci 
dalších stupňů dokumentací navrhnout taková opatření, která zajistí splnění 
požadovaných hygienických limitů. Ve vztahu k obytným plochám – mezi zdroj hluku a 
příjemce hluku – umístit bariérové objekty s akusticky stínící funkcí. 

 
Pro zajištění kvality ovzduší  

 pro ochranu ovzduší podporovat přechod na ekologický způsob vytápění a ohřev teplé 
vody zemním plynem. Objekty v navrhovaných rozvojových lokalitách vytápět převážně 
plynem, preferovat bezemisní nebo nízkoemisní způsoby vytápění; 

 pro každý nově umisťovaný zdroj znečišťování ovzduší (zejména v plochách výroby a 
občanského vybavení) společně s projektovou dokumentací pro územní řízení předložit 
rozptylovou studii a odborný posudek, zpracovaný autorizovanou osobou dle zák. 
86/2002 Sb., v platném znění; 

 pro využití všech rozvojových lokalit jsou limitující znečišťující látky PM10 a BaP; v 
rozvojových lokalitách neumísťovat činnosti produkující ve větší míře emise PM10 a 
BaP. 

 
Pro návrh odkanalizování území a odtokové poměry  

 respektovat opatření ve způsobu odvádění dešťových vod, s přednostním využitím 
zasakování či retence; 

 všechny záměry v záplavovém území Q100 nutno podřídit schválení Povodím Labe a 
příslušného vodoprávního orgánu.  
 obytné podlaží objektů pro bydlení musí být umístěno nad úrovní hladiny Q100, 

z objektu musí být zajištěna úniková cesta; 
 objekty i zapojená výsadba dřevin musí být s ohledem na průtok povodňových vod 

situovány v linii proudnice záplavy; objekty nebo případná sportovní zařízení 
nesmějí vytvořit překážku odtoku vody. Využití pozemků je nutno přizpůsobit 
možnému vlivu záplav.  

Pro ochranu přírody a krajiny 

 návrh technického řešení komunikací musí minimalizovat zásah do přírodních biotopů; 
musí být projednán s orgány ochrany přírody a v případě nutnosti zásahu do přírodních 
biotopů musí konkretizovat návrh kompenzačních opatření; 
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 obnova původních cest v polesí Bor (záměr obnovy Šporkovy barokní krajiny) vyžaduje 
speciální krajinářskou studii s cílem zohlednit veškeré limity (průtah železniční trati, 
ochranné pásmo vodních zdrojů Káraný) a možnosti území a navrhnout způsob využití 
území (včetně ochranných podmínek). 

 
Pro ochranu krajinného rázu 

 nové stavby budou svým architektonickým řešením a objemem respektovat měřítko a 
kontext okolní zástavby a budou vhodně začleněny do lokality a okolní krajiny; 
negativní dopad nakupení halových objektů je třeba zmírnit zvýšením podílu ploch pro 
výsadbu izolační obvodové zeleně.  

 případný záměr nové výškové dominanty a překročení stanovené výškové hladiny 
zástavby je nezbytné v rámci odůvodnění prověřit rozborem prostorových a 
kompozičních vztahů a zákresem (vizualizací záměru) do panoramatu města z hlavních 
(i dálkových) vyhlídkových bodů a z veřejných prostorů města; 

 
Lokality vyžadující v rámci územního řízení zjišťovací řízení  

 jedná se o záměry uvedené v kategorii II. zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů:  
 skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře 

nad 3000 m2 zastavěné plochy:   52/OK 
 parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou 

stavbu:  67d/OD 
 novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. 

třídy: 151/DS (severní obchvat silnice II/331), 152a,b (sběrná obvodová 
místní komunikace v JZ sektoru),  157/DS (úprava silnice II/272)  

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 


