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1. Zadání, cíl hodnocení 
 

Předkládané hodnocení bylo zpracováno podle souvisejících metodických pokynů MŽP ČR a 

odpovídá posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění). Hodnocená koncepce nese název Změna č. 1 územního plánu Lysá nad Labem. 

Potřeba vypracování tohoto hodnocení vyplynula ze stanoviska příslušného orgánu ochrany 

přírody – Krajského úřadu Středočeského kraje (odbor ŽP a zemědělství), který ve svém 

stanovisku dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů, nevyloučil významný vliv koncepce na příznivý stav předmětů 

ochrany lokalit soustavy Natura 2000, konkrétně EVL Káraný - Hrbáčkovy tůně 

(č.j. 033358/2016/KUSK ze dne 9. 3. 2016). Ve  stanovisku je konstatováno, že „Navrhované 

řešení změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem může negativně ovlivnit předmět ochrany této EVL.“ 
 

Předložené hodnocení vychází z ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., v 

platných zněních, směrnice o ptácích 79/409/EHS, směrnice o stanovištích 92/43/EHS a 

metodických doporučení MŽP ČR a Evropské komise (viz ANONYMUS 2001a, 2001b). Hodnocení 

koncepce bylo zpracováváno jako součást procesu SEA (posuzování vlivů koncepcí na životní 

prostředí). Zpracovatelem SEA byla Ing. Marie Skybová, Ph.D. (Štítina).  
 

Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na lokality soustavy NATURA 

2000 bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise a platnou legislativou 

zvoleno zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty ochrany EVL (typy 

přírodních stanovišť, evropsky významné druhy). Cílem posouzení bylo zjistit, zda daná 

koncepce bude či nebude mít negativní vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.  
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2. Metodika práce 
 

Proces posuzování podle §45i probíhal v období leden až duben 2017. Posuzování neprobíhalo 

v souběhu s tvorbou územního plánu (tedy metodou ex ante). Stěžejním zdrojem informací o 

výskytu předmětů ochrany v zájmové EVL byla Nálezová databáze AOPK ČR (NDOP) a mapový 

server AOPK ČR (MapoMat). Problematika změny ÚP byla diskutována se zpracovatelem 

samotné koncepce i zpracovatelem SEA prostřednictvím telefonické a e-mailové komunikace.  
 

Základním podkladem pro vypracování hodnocení podle §45i patřil zejména samotný 

hodnocený koncepční dokument: 
 

Změna č. 1 územního plánu Lysá nad Labem. Návrh ke společnému jednání. Textová a 

výkresová část. Prosinec 2016. ŽALUDA, projektová kancelář. Železná 493/20, 110 00 

Praha 1 

 

Konkrétní metodou pro vyhodnocení vlivů koncepce bylo zvoleno tabelární bodové vyhodnocení 

(viz Tab. 1) v koncepci navržených změn s doprovodným komentářem. Bodové hodnocení je 

v souladu s metodikou hodnocení významnosti vlivů (ANONYMUS 2007). 

 

Tab. 1: Použitá stupnice vyhodnocení významnost vlivů 

 

Hodnota Termín Popis 
 

-2 Významný 
negativní 
vliv 
 

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK 
Vylučuje schválení koncepce (resp. koncepci je možné schválit pouze v 
případech určených dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK) 
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její 
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo 
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 
Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat (resp. eliminace by byla 
možná jen vypuštěním problémového dílčího úkolu – záměru, opatření 
atd.). 

-1 Mírně 
negativní 
vliv 
 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv. Nevylučuje schválení 
koncepce. 
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu 
nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej vyloučit navrženými 
zmírňujícími opatřeními. 

0 Nulový vliv Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají žádný vliv. 
 

+1 Mírně 
pozitivní 
vliv 

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do 
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

+2 Významný 
pozitivní 
vliv 
 

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné 
zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý 
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

? Vliv nelze 
vyhodnotit 

Díky obecnosti zadání koncepce (nebo jednotlivých úkolů) či nedostatku 
detailních údajů u konkrétních záměrů není možné hodnotit jejich vlivy. 
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3. Charakteristika hodnocené koncepce 

Název koncepce: Změna č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem 

Pořizovatel koncepce: Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem 

Zpracovatel koncepce:  ŽALUDA, projektová kancelář, Železná 493/20, Praha 1 

Zpracovatel SEA: Ing. Marie Skybová, Ph.D., Zahradní 241, Štítina 

 

Kraj:  Středočeský 

Okres:  Nymburk 

Katastrální území:  Lysá nad Labem, Litol   

 

Řešeným územím Změny č. 1 jsou katastrální území Lysá nad Labem a Litol, která spadají do 

správního území města Lysá nad Labem. Město leží v nížině při řece Labi, 14 km západně od 

Nymburka. Historické jádro města bylo v roce 2003 prohlášeno městskou památkovou zónou. 

Průměrná nadmořská výška území činí 183 m. Katastrální území má rozlohu 33,65 km². Mezi 

městské části patří Lysá nad Labem, Lysá nad Labem - Litol, Byšičky a Dvorce. Město má 

v současnosti přes 9 100 obyvatel. V okolí města převládají rozsáhlé plochy orné půdy, přírodě 

blízká stanoviště jsou zastoupena podstatně méně. Cenná přírodní stanoviště lužního typu se 

zachovala zejména kolem toku Labe, jež protéká při jižním okraji správního území města.   
 

Obr. 1: Hranice města Lysá nad Labem na mapě širšího měřítka 
 

 

Změna č. 1 nemění a respektuje urbanistickou koncepci stanovenou platným Územním plánem 

Lysá nad Labem, který nabyl účinnosti dne 18. 6. 2014. Na podkladu základních prvků 

urbanistické struktury města, kterými jsou jednotlivé funkčně a prostorově sevřené celky, 

doplňuje Změna č. 1 rozvojová a stabilizovaná území o 1 zastavitelnou plochu a 2 plochy 

přestavby a mění rozlohu či funkci celkem 5 ploch přestavby. Lokalizace a charakteristika 

těchto ploch je uvedena v hodnotící části tohoto hodnocení.  Dále Změna č. 1 přináší některé 

další a z hlediska posuzování méně podstatné dílčí změny - např. vymezuje některé nové funkce 

se specifickými regulativy, rozšiřuje stabilizovanou plochu pro sport (areál fotbalového hřiště), 

mění regulativy některých ploch s rozdílným způsobem využití stanovených ÚP Lysá nad Labem 

aj. Tyto dílčí změny jsou popsány dále v textu a také v odůvodnění hodnocené koncepce.  
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4. Identifikace dotčených lokalit soustavy NATURA 2000 
 

4.1. Ptačí oblasti   
 

Do zájmového území města Lysá nad Labem nezasahuje žádná ptačí oblast. Žádná PO se 

nenachází ani v blízkém okolí Lysé. Nejbližší ptačí oblasti jsou vzdáleny přes 25 km od území 

města východním směrem - PO Rožďalovické rybníky (CZ0211010) a PO Žehuňský rybník - 

Obora Kněžičky (CZ0211011). Žádná z ptačích oblastí nemůže být jakkoliv dotčena v souvislosti 

s hodnocenou změnou územního plánu Lysé nad Labem.  

 

4.2. Evropsky významné lokality 
 

Do území Lysé nad Labem zasahují hned tři evropsky významné lokality, všechny jsou situovány 

do okrajových, extravilánových částí města (viz Obr. 1). Do severního okraje Lysé nad Labem je 

situována EVL Hrabanovská černava (CZ0210172). Tato EVL zaujímá rozsáhlý komplex 

mokřadů a slatinných luk na prameništi levostranného přítoku Mlynaříce na celkové ploše 54,9 

ha. Jedná se o plochou depresi mezi výrazněji vystupujícími křídovými "hůrami" v nadmořské 

výšce kolem 185 m n. m. Hrabanovská černava je zbytkem kdysi v Polabí rozsáhlých slatin 

s ostřicovo-mechovými společenstvy. V současnosti je to nejrozsáhlejší a nejživotaschopnější 

komplex společenstev tohoto typu. Jedná se o bývalé mělké jezero vyplněné dnes sedimenty 

jezerní křídy a slatiny. Vyskytuje se zde široké spektrum ohrožených a chráněných druhů rostlin. 

Předměty ochrany EVL Hrabanovská černava tvoří celkem pět nelesních stanovišť, uvedených 

v Tab. 2. Jelikož daná EVL nebude hodnocenou koncepcí přímo ani nepřímo nijak dotčena, je 

možné hodnocení vlivů podle §45i na tuto EVL již v této fázi posuzování ukončit.    
   

Tab. 2: Stanoviště, jež jsou předmětem ochrany EVL Hrabanovská černava 
 

Kód Stanoviště Rozloha (ha) 

3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,17 

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích 

(Festuco-Brometalia) 

3,23 

6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých 

půdách (Molinion caeruleae) 

12,67 

7210 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu 

Caricion davallianae 

0,44 

7230 Zásaditá slatiniště 7,57 

 

Nejmenší EVL na území Lysé nad Labem představuje EVL Písčina u Byšiček (CZ0210730) 

s plochou 0,52 ha. Lokalita se nachází 0,5 km SV od sousoší Svatého Václava při železniční trati 

mezi Čelákovicemi a Lysou nad Labem, SZ od osady Byšičky. Jedná se o okolí nezpevněné cesty 

mezi železniční tratí a souvislým lesním komplexem. Písčiny u Byšiček představují velice 

kvalitní, dobře zachovalou ukázku trávníků písčin. Jediným předmětem ochrany je zde 

stanoviště 2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a 

psinečkem (Agrostis), které zaujímají plochu cca 0,13 ha, což představuje cca 24,4% z celkové 

rozlohy EVL. Mezi potenciální rizika pro lokalitu patří šíření invazních a expanzivních druhů, 

absence narušování, případné plánování zástavby, nevhodné opravy a údržba nezpevněné cesty 

a železniční trati.  Jelikož ani tato EVL nebude hodnocenou koncepcí přímo ani nepřímo nijak 

dotčena, je možné hodnocení vlivů podle §45i již v této fázi posuzování ukončit.    
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Obr. 2: Město Lysá nad Labem s lokalizací blízkých EVL  
 

  
 

Třetí, nejrozsáhlejší EVL na území Lysé nad Labem představuje EVL Káraný - Hrbáčkovy tůně 

(CZ0214007) s celkovou rozlohou cca 348 ha. Tato EVL však zasahuje do území Lysé jen svou 

malou částí, a to při jejím jihozápadním okraji (k.ú. Byšičky). Zbytek plochy EVL připadá na 

sousední obce - Káraný a Přerov nad Labem. Tato EVL zahrnuje lužní komplex na obou stranách 

Labe mezi Čelákovicemi a Přerovem nad Labem a také tůně na levém břehu Labe mezi Přerovem 

nad Labem a Sedlčánkami. Jedná se o mozaiku přírodovědně velmi cenných vodních, 

mokřadních, lučních a lesních společenstev vyvinutých v široké říční nivě. Přirozenou osou 

území je tok řeky Labe, který byl však na počátku 20. století regulován. Charakteristické a 

přírodovědně cenné jsou odstavené meandry, částečně vzniklé při regulaci, částečně přirozené. 

V jinak silně odlesněné oblasti se dochovalo několik lužních lesních celků, mezi největší patří 

Lipovka a větší les Netušil. Předmětem ochrany EVL Káraný - Hrbáčkovy tůně je 7 přírodních 

stanovišť (viz Tab. 3) a dva druhy živočichů - čolek velký (Triturus cristatus) a roháč obecný 

(Lucanus cervus).  
  

Tab. 3: Stanoviště, jež jsou předmětem ochrany EVL Káraný - Hrbáčkovy tůně 
 

Kód Stanoviště Rozloha (ha) 
3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo 

Hydrocharition 
10,59 

6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 6,37 
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-

Centaureion nemoralis) 
32,46 

7230 Zásaditá slatiniště 0,27 
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 71,04 
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
7,88 

91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus 
laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo 
j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské 
provincie (Ulmenion minoris) 

110,89 

EVL Hrabanovská 

černava 

EVL Káraný - 

Hrbáčkovy tůně 

EVL Písčina 

 u Byšiček 



Změna č. 1 územního plánu Lysá nad Labem - Hodnocení vlivu koncepce dle §45i (NATURA 2000)  8 

5. Vyhodnocení vlivů koncepce na lokality 

a předměty jejich ochrany 
 

V této kapitole je hodnocen vliv koncepce, kterou je Změna č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem, 

na předměty ochrany potenciálně dotčených lokalit soustavy NATURA 2000. Toto hodnocení se 

nevěnuje vlivům na další druhy živočichů a rostlin a nenahrazuje tak biologické hodnocení ve 

smyslu §67 zákona č. 114/92 Sb., v platném znění, či jiné druhy posudků.  

 

5.1. Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení 
 

Hlavním podkladem technického rázu byla textová i grafická číst koncepce ve fázi návrhu pro 

společné jednání (podle §50 stavebního zákona). Z grafických podkladů byla zřejmá přesná 

lokalizace návrhových ploch, z textové části pak jejich rozloha a způsob změny v jejich funkčním 

využití. Biologickými podklady hodnocení byla terénní rekognoskace zájmového území a 

zejména pak údaje o výskytu předmětů ochrany potenciálně dotčených EVL, získané z NDOP a 

mapového serveru AOPK ČR. Problematika změny ÚP byla diskutována se zpracovatelem 

koncepce i zpracovatelem SEA prostřednictvím telefonické a emailové komunikace. Množství a 

struktura podkladů, jež byly v průběhu posuzování k dispozici, byly dostatečné k získání 

konkrétní představy o potenciálních dopadech koncepce na lokality soustavy NATURA 2000 a 

předměty jejich ochrany.  

 

5.2. Hodnocení vlivů koncepce na předměty ochrany EVL Káraný - Hrbáčkovy tůně 
 

I když do správního území města Lysá nad Labem zasahují celkem tři evropsky významné 

lokality, jako potenciálně dotčená byla vyhodnocena pouze jedna z nich, a to EVL Káraný - 

Hrbáčkovy tůně. Důvodem pro vyloučení jakéhokoliv vlivu koncepce na zbývající dvě EVL (EVL 

Hrabanovská černava a EVL Písčina u Byšiček) je skutečnost, že do jejich blízkosti nejsou 

navrhovány žádné rozvojové aktivity a dané EVL nemohou být ovlivněny ani nepřímo (např. 

prostřednictvím rušení, dálkového vnosu emisí, poklesu podzemních vod apod.). S ohledem na 

malý počet návrhových ploch obsažených ve změně ÚP se jeví jako účelné vyhodnotit každou 

plochu zvlášť. Změna č. 1 doplňuje rozvojová a stabilizovaná území o 1 zastavitelnou plochu a 

2 plochy přestavby a mění rozlohu či funkci celkem 5 ploch přestavby. 
 

Změna č. 1 vymezuje následující zastavitelnou plochu: 

ozn. k. ú. 
plocha 

s rozd. způs. 
využití 

odůvodnění vymezení plochy, pozn. 

122 
Lysá 
nad 

Labem 

DV – doprava 
vodní 

Plocha je vymezena pro realizaci veřejného rekreačního přístaviště. 
Důležitým impulsem byl narůstající význam vodního turismu na 
středním a dolním toku Labe. Plocha je logicky vsazena mezi Litolský 
most, písník Mršník a zemědělský areál. Ze západu přiléhá k Labi a 
významné cyklostezce, ze zbylých stran jsou důležitými liniemi 
současné a navrhované komunikace (silnice II/272 a jižní obchvat 
města). Tím je zajištěna bezprostřední vazba na veškeré části veřejné 
infrastruktury. Realizace veřejného rekreačního přístaviště musí klást 
zvláštní důraz nejen na přístupnost i prostupnost pro pěší a 
cyklistickou dopravu, ale je třeba maximálně zohlednit i veškeré 
přírodní hodnoty jako např. nadregionální biokoridor NRBK K10 
(Labe) "Stříbrný roh - Polabský luh" nebo regionální biocentrum 349 
„Niva Labe u Semic a Ostré“. Komplexní vyřešení prostorových a 
funkčních parametrů plochy zajistí stanovená územní studie. 
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Vyhodnocení plochy: 
 

Plocha se nachází zcela mimo hranice EVL. V současné době tvoří větší díl plochy orná půda, 

v menší míře nevyužívané plochy zarůstající náletem. Břeh Labe lemuje břehový doprovod. Vliv 

plochy na  EVL Káraný - Hrbáčkovy tůně je hodnocen v kategorii nulového vlivu (0). Při 

hodnocení se předpokládá, že realizací záměru nedojde ke změně stávajícího charakteru koryta 

Labe, změny nastanou pouze na příbřežních pozemcích.  
 

Změna č. 1 mění následující plochy přestavby: 
 

ozn. k. ú. 
plocha s 

rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění zrušení plochy, pozn. 

P41 

Lysá 
nad 

Labem 

SM – smíšené 
využití území 

městského typu 

Přestavbová plocha je Změnou č. 1 redukována o svou jižní část, 
která je převedena do plochy stabilizované s indexem BI. 
Důvodem je skutečný stav území dle katastru nemovitostí. 

P33b 
VD – drobná 

výroba a výrobní 
služby 

Změna č. 1 ponechává přestavbovou plochu v rozsahu 
stanoveném ÚP Lysá nad Labem, mění její funkci. Namísto 
původního smíšeného využití území městského typu, vymezuje 
drobnou výrobu a výrobní služby. Důvodem je plnohodnotnější 
využití bývalého areálu VaK v ul. Čechova, který lze, díky svým 
prostorovým parametrům, plnohodnotně využít pro potřeby 
drobné výroby. To vše v souladu se stávající urbanistickou i 
funkční strukturou města, která plochami drobné výroby 
přirozeně disponuje.  

P17a 
VD – drobná 

výroba a výrobní 
služby 

Změna č. 1 rozšiřuje plochu přestavby P17a. Ta „pohlcuje“ plochu 
přestavby P17c vymezenou ÚP Lysá nad Labem a ujednocuje tak 
v daném prostoru funkci VD - drobná výroba a výrobní služby. 
Důvodem je prostorová a funkční konsolidace zóny 
předefinované existujícím výrobním areálem a tím i podpoření 
maximálního využití. Vzhledem ke kontaktu přestavbové plochy s 
navrhovanou městskou komunikací – úsek 9. května – Na 
Mlíčníku, je kladen důraz na řešení samotného návrhu místní 
komunikace i související dopravy v klidu. 

P17c 
DS – doprava 

silniční   

Plocha je přiřazena k přestavbové ploše P17a. Její funkce je tedy 
změněna na drobnou výrobu a výrobní služby (viz výše) a 
samotná plocha P17c je de facto zrušena.  

P25a Litol 
VL – lehká výroba 

a sklady 

Plocha je přiřazena k přestavbové ploše P25b. Její funkce je tedy 
změněna na smíšené využití území městského typu (viz níže) a 
samotná plocha P25a je de facto zrušena.  

      

Vyhodnocení ploch: 
 

Všech pět ploch přestavby je situováno do stávajícího intravilánu města, anebo na něj 

bezprostředně navazuje. Žádná z ploch se ani nepřibližuje k hranicím EVL Káraný - Hrbáčkovy 

tůně a nemůže mít ze své podstaty ani nepřímý vliv na tuto EVL. Proto je vliv ploch na EVL a 

všechny předměty její ochrany hodnocen v kategorii vlivu nulového (0).  
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Změna č. 1 vymezuje následující plochy přestavby: 
 

ozn. k. ú. 
plocha s 

rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění vymezení plochy, pozn. 

P39 
Lysá 
nad 

Labem 

TO.1 – technické 
služby specifické – 

kompostárna 

Přestavbová plocha je Změnou č. 1 vymezena pro realizaci 
kompostárny, pro sběr a zpracování biologicky rozložitelného 
odpadu. Za tímto účelem je vhodně zvolen stávající zemědělský 
areál severně od jezdeckého areálu a v dostačující vzdálenosti od 
městské zástavby. Přístup plochy bude zajištěn po stávající 
komunikaci vedoucí po západním okraji jezdeckého areálu. 

P25b Litol 
SM – smíšené 
využití území 

městského typu 

Přestavbová plocha P25b řeší dlouhodobě a celistvě další vývoj 
areálu bývalého cukrovaru. Vzhledem k bezprostřední vazbě na 
stávající obytnou zástavbu na východě, plánovaný sportovní 
areál na jihu a městské páteřové komunikaci na západě, 
stanovuje Změna č. 1 funkci smíšené využití území městského 
typu. Kromě samotného bydlení by měl celý prostor poskytovat i 
vyšší servis občanského vybavení pro širší zázemí. Z logických 
důvodů plocha „pohlcuje“ i jižně situovanou plochu přestavby 
P25a a pás zeleně na východě. Komplexní vyřešení prostorových 
a funkčních parametrů plochy zajistí stanovená územní studie.   

 

Vyhodnocení ploch: 
 

Plocha P39 představuje zemědělský areál situovaný západně od města, do extravilánu. I když se 

plocha nachází na okraji rozsáhlého lesního komplexu, významně se nepřibližuje hranicím EVL 

Káraný - Hrbáčkovy tůně. S ohledem na lokalizaci plochy i její plánované využívání je její vliv 

hodnocen v kategorii 0. Plocha P25b představuje plochu bývalého cukrovaru na okraji 

intravilánu části Litol a je situována velmi vzdáleně od hranic EVL Káraný - Hrbáčkovy tůně. 

Plocha proto byla zcela bez jakýchkoliv pochyb vyhodnocena v kategorii nulového vlivu.  
 

 

Daná koncepce dále přináší některé další, z hlediska hodnocení méně významné změny. Změna 

č. 1 rozšiřuje v rámci zastavěného území stabilizovanou plochu pro sport, tělovýchovu 

specifickou v dosahu záplavového území (OS.1). Jedná se o areál fotbalového hřiště při písníku 

Mršník. Rozšíření funkce východním směrem vychází ze skutečného stavu v území. Druhou 

úpravou je vymezení nové funkce pro sport a totiž sport specifický - plochy v dosahu 

záplavového území – Veslák (OS.4). Regulativy této funkce jsou obdobné, jako v případě OS.1. 

Rozdílem je umožnění ubytovacího zařízení, čímž je zohledněn skutečný stav v území. Tato 

funkce se tedy týká pouze existujícího areálu na levém břehu Labe. Vliv této změny je hodnocen 

v kategorii nulového vlivu.  
 

Změnou č. 1 jsou dále měněny regulativy některých ploch s rozdílným způsobem využití 

stanovených ÚP Lysá nad Labem: 

 ZS.1 - sídelní zeleň individuální – nezastavitelné zahrady 

Změna č. 1 ruší upřesňující informaci o hlavním využití „stabilizace zeleně ve městě“, protože tři 

ze čtyř prostor, kde se funkce nachází, jsou mimo samotné město. Ze stejného důvodu je 

upraveno i přípustné využití. Jsou umožněny stavby zvyšující využitelnost zahrad, tedy např. 

úschovna nářadí a mobiliáře, sklad zemědělských plodin. Podmínkou je zastavěná plocha do 30 

m2.  

 VT - těžká výroba a sklady  

Změna č. 1 mění hodnotu maximální výšky budov ze 14 na 18 m nad úrovní terénu a snižuje 

koeficient zeleně z 0,40 na 0,20. Důvodem je maximální využití dvou stávajících prostor 
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(západně a východně od nádraží situované průmyslové areály). Namísto dalšího rozpínání těžké 

výroby do krajiny se jako logičtější jeví varianta jejího zahuštění a povystoupení vertikálním 

směrem. Intenzifikace stávajících prostor, které jsou již mimo jiné zasíťovány veškerou 

potřebnou infrastrukturou. Areály se nacházejí mimo exponované, chráněné jádro města, změna 

přesto ponechává podmínku, že: „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.“  

 VD - drobná výroba a výrobní služby 

Obdobně se situace týká i funkce drobná výroba a výrobní služby, kde je výška budov 

ujednocena na hladině 12 m nad úrovní terénu a koeficient zeleně snížen na 0,20. I zde zůstává 

zanesena relativně detailní podmínka prostorového a funkčního uspořádání, že: „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.“ 

 VD.1 - nekrytý skladový areál  Litol, VL - lehká výroba a sklady, VZ - zemědělská výroba, 

lesnictví 

U těchto tří funkcí Změna č. 1 ujednocuje koeficient zeleně na hodnotu 0,20. V případě areálu 

v Litoli (VD.1) se jedná o formalitu, jelikož v současné době zde KZ nedosahuje ani hodnoty 0,20, 

Změna č. 1 však tento areál určuje k přestavbě na funkční využití SM. Pro funkce VL a VZ platí již 

výše nastíněná logika intenzifikace prostor ve prospěch minimalizace dalších záborů volné 

krajiny. 
 

Vyhodnocení 

Výše uvedené změny typu změn regulativů nejsou z pohledu hodnocení podle §45i významné. 

Týkají se stávajících ploch a jsou situovány mimo území NATURA 2000. Jejich dopad na lokality 

soustavy NATURA 2000 je hodnocen v kategorii nulového vlivu.  

  

Významnost vlivů na potenciálně dotčených lokalit soustavy NATURA 2000 a předměty jejich 

ochrany lze kvantifikovat dle používané pětibodové stupnice (-2 až +2) způsobem uvedeným 

v následující tabulce (Tab. 3).  

         

Tab. 3: Sumární zhodnocení vlivu koncepce (Změna č. 1 ÚP Lysá nad Labem) na 

potenciálně dotčené lokality soustavy NATURA 2000 a předměty jejich ochrany 
 

Lokalita NATURA 2000 

Předmět ochrany 

Kategorie Zdůvodnění 

EVL Hrabanovská černava  

stanoviště 3140, 6210, 6410, 

7210, 7230 

0 Území EVL nebude rozvojovými aktivitami Lysé nad 

Labem přímo ani nepřímo dotčeno.   

EVL Písčina u Byšiček 

stanoviště 2330 0  

 

Území EVL nebude rozvojovými aktivitami Lysé nad 

Labem přímo ani nepřímo dotčeno.   

EVL Káraný - Hrbáčkovy tůně 

stanoviště 3150, 6440, 6510, 

7230, 9170, 91E0, 91F0 

0  

 

Plochy změn přímo nezasahují do území EVL. Nelze 

očekávat ani nepřímé ovlivnění rozvojovými aktivitami.    

čolek velký, roháč obecný 0  

 

Plochy změn nezasahují do biotopů obou druhů. Nelze 

očekávat ani jejich nepřímé ovlivnění rozvojovými 

aktivitami města.    
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5.3. Hodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit 

 

Celistvostí lokality soustavy NATURA 2000 je z pohledu směrnice č. 92/43/EEC o ochraně 

přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (NATURA 2000) myšlena 

jak integrita geografická, tak ekologická. Žádná z návrhových ploch nemůže mít vzhledem ke 

své velikosti, funkci a lokalizaci negativní vliv na integritu některé z potenciálně dotčených EVL, 

včetně EVL Káraný - Hrbáčkovy tůně.  

 

5.4. Hodnocení možných kumulativních vlivů 
 

Kumulativními účinky se rozumí dopady vyplývající z kombinace vlivů hodnocené koncepce 

(Změna č. 1 ÚP Lysá nad Labem) s vlivy, vyplývajícími z jiných existujících plánů, projektů nebo 

koncepcí, jež mohou ovlivnit lokality soustavy NATURA 2000 a předměty jejich ochrany. 

Takovými rozvojovými aktivitami jsou např. územní plány okolních obcí, ale i konkrétní záměry 

většího rozsahu, a to i záměry přeshraniční. Problém hodnocení kumulativních vlivů na úrovni 

koncepce často spočívá zejména v absenci technických detailů a rozsahu jednotlivých záměrů a v 

jejich velkém počtu. V případě posuzované koncepce se však s ohledem na známé skutečnosti 

nepředpokládá, že by v kumulaci s vlivy, vyplývajícími z jiných koncepcí, mohla představovat 

významný negativní vliv na příznivý stav předmětů ochrany potenciálně dotčených lokalit 

soustavy NATURA 2000 či na jejich celistvost.  

 

6. Návrh opatření minimalizující negativní vlivy  

(zmírňující opatření) 
 

Pro návrhové plochy obsažené ve Změně č. 1 ÚP města Lysá nad Labem není potřeba definovat 

žádná konkrétní a cílená opatření k minimalizaci negativních vlivů. 
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7. Shrnutí a závěr 
 

Předkládané hodnocení, jehož předmětem byla Změna č. 1 ÚP Lysá nad Labem, odpovídá 

posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny, v platném znění). 

Proces posuzování probíhal v období leden až duben 2017. Posuzování podle §45i probíhalo až 

po finalizaci hodnocené koncepce, tedy nikoliv metodou ex ante. V době posuzování koncepce 

byla k dispozici textová i grafická část koncepce, ze kterých byla zřejmá přesná lokalizace 

návrhových ploch a způsob jejich budoucího využití.  
 

Do území zasahují celkem tři evropsky významné lokality - EVL Hrabanovská černava 

(CZ0210172), EVL Písčina u Byšiček (CZ0210730) a EVL Káraný - Hrbáčkovy tůně (CZ0214007). 

Jako potenciálně ovlivněná však byla vyhodnocena pouze EVL Káraný - Hrbáčkovy tůně. Jak 

bylo prokázáno v procesu posuzování, rozvojové plány města Lysá nad Labem, obsažené ve 

Změně č. 1, nebudou mít významný negativní vliv na předměty ochrany dané EVL. Nedojde zde 

k přímým prostorovým záborům na území EVL. Nedojde zde ani k nepřímým negativním 

změnám abiotických podmínek pro stanovištní předměty ochrany, ani v biotopech druhových 

předmětů ochrany.     
   

Na základě provedeného posouzení a výše uvedených skutečností je možno konstatovat, 

že hodnocená koncepce – Změna č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem - nemá významný 

negativní vliv na příznivý stav předmětů ochrany lokalit soustavy NATURA 2000, ani na 

jejich celistvost.  
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