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Přehled zkratek:  

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

AOT40  expoziční index troposférického ozónu vyjádřený jako kumulativní expozice 

  nad prahovou koncentrací 40 ppb (Accumulated Ozone Exposure over  

  a threshold of 40 Parts Per Billion) 

BaP  benzo(a)pyren 

BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ČGÚ  Český geologický ústav 

DMK  dálkový migrační koridor 

EIA  posouzení vlivů na životní prostředí (an environmental impact assessment) 

EOAR ekvivalentní objemová aktivita radonu 

EVL  evropsky významná lokalita 

HEIS  hydroekologický informační systém 

HPKJ hlavní půdně klimatická jednotka 

KR  krajinný ráz 

KÚ  krajský úřad 

k. ú.   katastrální území 

LBC  lokální biocentrum 

LBK  lokální biokoridor 

MZe  Ministerstvo zemědělství 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

NPÚ  Národní památkový ústav 

ORP  obec s rozšířenou působností 

PM2,5  částice v ovzduší, jejichž aerodynamický průměr nepřesahuje 2,5 µm 

PM10  částice v ovzduší, jejichž aerodynamický průměr nepřesahuje 10 µm 

PUPFL pozemek určený k plnění funkcí lesa 

PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky 

PZKO program ke zlepšení kvality ovzduší 

ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

SAS  Státní archeologický seznam 

SČK  Středočeský kraj 

ÚAN  území s archeologickými nálezy 

ÚEK  Územně energetická koncepce  

ÚP   územní plán 

ÚSES územní systém ekologické stability 

ÚSKP Ústřední seznam kulturních památek 

VKP  významný krajinný prvek 

ZPF  zemědělský půdní fond 

ZÚR  zásady územního rozvoje 

ŽP  životní prostředí 
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ÚVOD 

Posuzovaný návrh Změna č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem byl zpracován 

projektovou kanceláří ŽALUDA, Praha. Pořizovatelem je v souladu s § 6 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů Městský úřad Lysá nad Labem, stavební úřad. 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem je zpracován na základě zadání, 

ke kterému Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako 

příslušný orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal stanovisko 

ze dne 17.03.2016, dle kterého je návrh Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem nutno 

posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, tzv. zákon EIA, a to především z důvodů, že návrh zadání 

nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona 

EIA a příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (krajský úřad) svým stanoviskem č. j. 

033358/2016/KUSK ze dne 09.03.2016 podle ust. § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nevyloučil významný vliv 

koncepce na území Natura 2000 - na evropsky významnou lokalitu Káraný - Hrbáčkovy tůně, 

kód lokality CZ0214007. Z důvodu možného negativního ovlivnění předmětu ochrany, 

zejména vodních společenstev a významných druhů na ně vázaných a jejich nežádoucí 

eutrofizace, která by mohla zahrnutím přilehlých ploch k zástavbě zemědělských staveb 

nastat. 

Vlastní posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí je 

upraveno § 10i) zákona č. 100/2001 Sb. v aktuálním znění. Podle odst. 1 § 10i 

se při posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí postupuje podle 

stavebního zákona a to podle odstavců 2 až 5. Rámcový obsah vyhodnocení vlivů územního 

plánu na životní prostředí stanovuje příloha stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.  

Dokument „Vyhodnocení vlivu Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem 

na životní prostředí (SEA)“ sleduje následující cíle: 

 posouzení míry souladu návrhu řešení změny územního plánu se zpracovanými 

celostátními, krajskými a místními koncepčními dokumenty z oblasti životního 

prostředí, 

 posouzení přínosů a negativ navrženého řešení v porovnání se současným stavem 

složek životního prostředí v řešeném území, 

 identifikace nejvýznamnějších střetů navrhovaných záměrů se složkami životního 

prostředí včetně návrhu opatření k omezení negativních vlivů na životní prostředí 

a veřejné zdraví, 

 stanovení monitorovacích indikátorů pro vliv změny ÚP na životní prostředí.  
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Dokument je členěn dle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu v platném znění. 
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1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM 

1.1 Obsah a cíle územního plánu  

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

spadají do správního území města Lysá nad Labem. 

Správní území města Lysá nad Labem má od roku 2014 k dispozici územní plán, 

schválený zastupitelstvem města dne 14. 5. 2014. Ten nabyl účinnosti dne 18.06. 2014. Jeho 

zpracovatelem byl Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24, urbanistická kancelář. Po nabytí 

účinnosti tohoto územního plánu došlo k úpravě hranice mezi městem Lysá nad Labem a obcí 

Přerov nad Labem. Na základě této skutečnosti a na základě podnětů od vlastníků pozemků 

na změny územního plánu dne 27.01.2016 zastupitelstvo města Lysá nad Labem rozhodlo 

o pořízení Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem. Pořizovatel se rozhodl Změnu č. 1 rozdělit, 

protože krajský úřad požadoval zpracování SEA a vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 

2000. Do Změny č.1A byly zařazeny body vyjmuté ze Změny č. 1, na které není požadováno 

zpracování SEA a vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2000, aby proces projednávání výše 

uvedených bodů nebyl pozdržen.  

Účelem zpracování Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem je potřeba přizpůsobit územně 

plánovací dokumentaci s ohledem na úpravu hranice mezi městem Lysá nad Labem a obcí 

Přerov nad Labem a podněty od vlastníků pozemků. Změna č. 1 reaguje na současné potřeby 

rozvoje města. 

1.2 Vztah územně plánovací dokumentace k cílům koncepčních národních 

a regionálních dokumentů 

Soulad návrhu územního plánu je porovnáván s následujícími koncepčními 

dokumenty: 

 

 Politika územního rozvoje ČR 2008 ve znění aktualizace č. 1, 

 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, 

 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014 – 2020, 

 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje, 

 Územní energetická koncepce Středočeského kraje, 

 Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ02 Střední Čechy, 

 Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025, 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, 

 Plán dílčího povodí Plán dílčího povodí Horního a středního Labe, 

 Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 - 2016. 
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Cíle, priority a požadavky jednotlivých koncepčních dokumentů jsou dále hodnoceny 

podle toho, do jaké míry je s nimi řešení Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem v souladu nebo 

v rozporu:  

zcela v souladu    ++ 

částečně v souladu      + 

částečně v rozporu     - 

výrazně v rozporu    - - 

není předmětem řešení/ neutrální vztah   0 
 

 

1.2.1 Politika územního rozvoje ČR 2008 ve znění aktualizace č. 1 

Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR) byla schválena usnesením 

vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009. Jedná se o nástroj územního plánování, který určuje 

požadavky a rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, 

přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj 

území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. PÚR ČR 

zohledňuje požadavky na územní rozvoj, které pro ČR vyplývají z mezinárodních smluv 

a členství v mezinárodních organizacích (OSN, OECD, Rada Evropy a Evropská unie). 

Aktualizace č. 1 PÚR ČR byla vládou schválena dne 15. dubna 2015. Touto 

aktualizací jsou nejvíce dotčeny kapitoly týkající se rozvojových záměrů dopravní a technické 

infrastruktury. 

V rámci PÚR ČR jsou vymezeny hlavní rozvojové oblasti (OB) a rozvojové osy (OS) 

ČR a dále specifické oblasti (SOB), tj. oblasti, ve kterých se dlouhodobě projevují problémy 

z hlediska udržitelného rozvoje území, přičemž se jedná o správní obvody ORP 

se specifickými hodnotami anebo se specifickými problémy mezinárodního a republikového 

významu, nebo které svým významem přesahují území kraje.  

Území města Lysá nad Labem leží v Metropolitní rozvojové oblasti Praha (OB1), 

nachází se mimo „rozvojové osy“, „specifické oblasti“, „koridory a plochy dopravní 

infrastruktury“ a „koridory, plochy a rozvojové záměry technické infrastruktury“ stanovené 

PÚR ČR. 

Pro rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou PÚR stanovena následující kritéria, 

podmínky a úkoly: 

(38) Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny území ve všech rozvojových 

oblastech a rozvojových osách je nutno sledovat zejména:  

a) možnosti využití stávající veřejné infrastruktury a potřebu jejího dalšího rozvoje 

a dobudování při současném respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 

území,  
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b) rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území a předcházení 

prostorové sociální segregaci, fragmentaci krajiny nově vymezenými zastavitelnými 

plochami a záborům ploch veřejné zeleně sloužící svému účelu,  

c) nové využití nevyužívaných průmyslových, skladových, dopravních a jiných ploch,  

d) řešení rekultivace a revitalizace opuštěných areálů a ploch (např. předcházející těžbou, 

průmyslovým využitím, armádou apod.), účelnou organizaci materiálových toků 

a nakládání s odpady,  

e) zachování a rozvoj společenské funkce tradičních městských center,  

f) ochranu a využití rekreačního potenciálu krajiny,  

g) minimalizování ovlivnění přírodních a krajinných hodnot území.  

(39) Úkoly pro územní plánování:  

a) Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových 

oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem 

veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách 

vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s 

požadavky na změny v území a tím přispívat k zachování charakteru území mimo 

rozvojové oblasti a rozvojové osy.  

 

Rozvojová oblast OB1 je území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města 

Prahy, při spolupůsobení vedlejších center, zejména Kladna a Berouna. Jedná se o území 

s nejsilnější koncentrací obyvatelstva v ČR, jakož i soustředění kulturních a ekonomických 

aktivit, které mají z velké části i mezinárodní význam. Zásadním rozvojovým předpokladem 

je připojení na dálnice, rychlostní silnice, dokončení Silničního okruhu kolem Prahy, 

připojení na tranzitní železniční koridory a vysokorychlostní síť železnice a efektivní 

propojení jednotlivých druhů dopravy včetně letecké a vytvoření efektivního systému 

integrované veřejné dopravy. Pro rozvojovou oblast OB1 jsou stanoveny úkoly pro územní 

plánování: 

a) Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury. 

b) Koordinovat rozvoj a využití území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje. 

c) Pořídit územní studie řešící problémy suburbanizace, zejména nekoncepční rozvoj. 

Tyto úkoly se netýkají Změny č. 1 územního plánu Lysá nad Labem. 

Pro Změnu č. 1 územního plánu Lysá nad Labem vyplývají z Politiky územního 

rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 republikové priority územního plánování pro zajištění 

udržitelného rozvoje území. Tyto republikové priority jsou obsažené v Politice územního 

rozvoje v kapitole 2.2.  

Hodnocení: ++ 
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Pro Změnu č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem nevyplývají z PÚR ČR ve znění 

Aktualizace č. 1 konkrétní požadavky. S republikovými prioritami a podmínkami 

pro rozhodování a posuzování záměrů na změny území v rozvojových oblastech je Změna č. 1 

Územního plánu Lysá nad Labem v souladu. Podrobné vyhodnocení souladu Změny 

územního plánu č. 1 s Politikou územního rozvoje je předmětem Kap. 8.1 Odůvodnění Změny 

č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem. 

1.2.2 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje 

Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o vydání ZÚR SK dne 19. 12. 2011 

usnesením č. 4-20/2011/ZK. ZÚR SK byly vydány formou opatření obecné povahy dne 7. 2. 

2012 a nabyly účinnosti dne 22. února 2012. Dne 27.07.2015 zastupitelstvo Středočeského 

kraje usnesením č. 007-18/2015/ZK  1. Akt ZÚR SK rozhodlo o vydání 1. Aktualizace ZÚR 

SK. Předmětem 1. Aktualizace ZÚR SK bylo řešení dálnice D3 (Praha – České Budějovice) 

a souvisejících staveb na území Středočeského kraje. 1. Akt ZÚR SK byla pořizována na 

návrh oprávněného investora - Ředitelství silnic a dálnic ČR - v souladu s § 42 odst. 6 

stavebního zákona. Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo usnesením č. 054-

12/2014/ZK ze dne 23.6.2014 a 27.6.2014 o pořízení 2. aktualizace Zásad územního rozvoje 

Středočeského kraje (dále jen 2. Akt ZÚR SK). Předmětem 2. Akt ZÚR SK je řešení soudy 

zrušených záměrů veřejně prospěšných staveb na území Středočeského kraje v souladu s § 42 

odst. 6 stavebního zákona. Tato aktualizace není zatím platná. 

ZÚR zpřesňují koridor tratí č. 072 (Děčín - ) – Liběchov – Všetaty – Lysá nad Labem; 

č. 231 Lysá nad Labem – Kolín a č. 230 Kolín – Čáslav (Havlíčkův Brod), (vymezený v PÚR 

2008 jako C-E61); tratě jsou součástí dohody AGC – E61; jako koridor pro veřejně 

prospěšnou stavbu D212.  

ZÚR zpřesňují trať č. 231 Praha Vysočany – Lysá nad Labem jako koridor pro veřejně 

prospěšnou stavbu D207, navazující na trať č. 232 Lysá n. L. - Milovice - Čachovice (VPS 

D212), trať č. 071 Nymburk - Mladá Boleslav (VPS D213), které jsou součástí koridoru KD1 

(PÚR 2008).  

ZÚR navrhují terminály (vč. záchytných parkovišť P+R) na trati Lysá nad Labem - 

Praha u žst. Mstětice. 

Veřejně prospěšné stavby a skladebné části regionálních a nadregionálních ÚSES 

v řešeném území jsou předmětem Obr. 1.1. Tyto uvedené koridory a skladebné části ÚSES 

jsou již vymezeny ve stávajícím ÚP. Změna č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem se netýká 

vymezení ploch či koridorů, a změny nezasahují do ploch či koridorů ZUR vymezených, 

nevyplývají tak ze ZÚR žádné požadavky s výjimkou obecně platných zásad udržitelného 

rozvoje území. 

Hodnocení: ++ 

Principy a zásady vedoucí k udržitelnému rozvoji území jsou zakotveny v koncepci 

rozvoje území a v dílčích koncepcích jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, stanovených 
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Územním plánem Lysá nad Labem. Tyto koncepce nejsou Změnou č. 1 měněny. Koridory pro 

veřejně prospěšné stavby a skladebné části ÚSES jsou změnou územního plánu respektovány. 

Podrobné vyhodnocení souladu Změny územního plánu č. 1 se ZÚR Středočeského kraje je 

předmětem Kap. 8.2 Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem. 

Obr.  1.1: ZÚR – veřejně prospěšné stavby a opatření (www.kr-stredocesky.cz) 

 

1.2.3 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014 – 2020 

Jedná se o základní střednědobý program podpory regionálního rozvoje na úrovni 

kraje, sestávající z cílených opatření a intervencí zaměřených na stimulaci rozvoje kraje. 

Obsahuje směry a úkoly rozvoje finanční povahy i úkoly nefinanční povahy, jako jsou 

politika, nástroje, organizační úkoly, doporučení pro ústřední správní orgány atd. Jeho cílem 

je navrhnout pro stanovené plánovací období promyšlenou množinu opatření, vycházející 

ze strategie rozvoje kraje a realizovatelnou dostupnými finančními prostředky. 

Návrhová část si vymezuje následující hlavní cíle: 

Středočeský kraj k roku 2020 je:  

 krajem s kvalitní zdravotní a sociální péčí pro své obyvatele,  

 krajem s možnostmi pro další vzdělávání, kulturní, společenské, sportovní a rekreační 

vyžití obyvatel,  

 krajem s kvalitní, kapacitní a nezatěžující dopravní a technickou infrastrukturou 

a  dopravní obslužností  

 krajem hospodářsky silným, s výrobou a zemědělstvím používajícím inovativní 

postupy a technologie, šetrné k životnímu prostředí 



ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D. 

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚP LYSÁ NAD LABEM 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

 

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 - 

MALÉ A VELÉ  

 

13 

 

Pro Změnu č. 1 ÚP Lysá nad Labem nevyplývají z dokumentu žádné konkrétní 

požadavky. 

Hodnocení: 0 

1.2.4 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje 

Dokument byl schválen Zastupitelstvem Středočeského kraje Usnesením č. 110-

14/2014/ZK ze dne 8.12.2014. Jedná se o koncepční materiál na úrovni ÚAP, který slouží 

jako podklad pro územní plánování či pro další konkretizaci a technická řešení jednotlivých 

projektů sloužících k rozvoji cyklistiky a cyklistické infrastruktury na území Středočeského 

kraje ve všech jejích podobách a souvislostech. 

Pro Změnu č. 1 ÚP Lysá nad Labem nevyplývají z dokumentu žádné konkrétní 

požadavky. 

Hodnocení: 0 

1.2.5 Územní energetická koncepce Středočeského kraje 

Středočeský kraj na základě zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., v letech 

2002 – 2004 pořídil územní energetickou koncepci. Tato koncepce byla dne 18.2.2005 

projednána v Zastupitelstvu Středočeského kraje a mimo jiné navrhla způsoby jak zlepšit 

hospodaření s energiemi zejména pro velké budovy, např. školy, nemocnice, obytné domy. 

Rovněž řeší využití nových možností v dodávce tepla, např. používání slunečních kolektorů, 

biomasy, bioplynu. Na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Středočeský 

kraj vyhodnotil naplňování této Územní energetické koncepce (dle tohoto zákona nejméně 

jedenkrát za 4 roky) formou Vyhodnocení v naplňování ÚEK navržených akčních plánů a 

jejich přínosů. 

Pro Změnu č. 1 ÚP Lysá nad Labem nevyplývají z dokumentu žádné konkrétní 

požadavky. 

Hodnocení: 0 

1.2.6 Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ02 Střední Čechy 

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední 

Čechy - CZ02 nabylo účinnosti 20.06.2016. Program je vydáván v souladu s § 9 odst. 1 a § 41 

odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a nahrazuje program 

ke zlepšení kvality ovzduší zpracovaný dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 

změně některých zákonů. Cílem Programu je v co možná nejkratší době dosáhnout zákonem 

požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, jejichž imisní limity dle bodu 1 až 3 

přílohy č. 1 zákona jsou v zóně Střední Čechy - CZ02 překročeny, tuto kvalitu ovzduší udržet 

a dále ji zlepšovat a to na celém území zóny. 

Z analýzy kvality ovzduší vyplývá pro území zóny Střední Čechy, která odpovídá 

území Středočeského kraje, následující:  

http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/usneseni-zastupitelstva?p_p_id=jednani_WAR_GordicUSNportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadFile&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&id=69568&typJednani=1&export=0
http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/usneseni-zastupitelstva?p_p_id=jednani_WAR_GordicUSNportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadFile&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&id=69568&typJednani=1&export=0


ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D. 

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚP LYSÁ NAD LABEM 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

 

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 - 

MALÉ A VELÉ  

 

14 

 

Z analýzy kvality ovzduší vyplývají jako problematické následující znečišťující látky:  

 suspendované částice: PM10 - dochází k překračování imisního limitu pro 24hodinové 

koncentrace, dochází k překračování ročního imisního limitu,  

 benzo(a)pyren: dochází k překračování ročního imisního limitu,  

 NO2: docházelo k překračování ročního imisního limitu na stanici imisního 

monitoringu v Berouně. Překročení bylo naměřeno v roce 2003.  

 arsen: docházelo k překračování ročního imisního limitu na území Kladna, popř. 

v jeho těsné blízkosti – Stehelčeves. Na stanici imisního monitoringu Kladno-Švermov 

docházelo k překračování imisního limitu pro asren v letech 2006 až 2010 a dále 

v roce 2013. Na lokalitě Stehelčeves byl imisní limit pro arsen překročen v roce 2007 

a 2008 a dále v letech 2010 až 2011. 

Ostatní znečišťující látky nejsou již delší časové období překračovány a nelze důvodně 

předpokládat, že by k překročení mělo v budoucnu dojít. 

Program určuje prioritní města a obce, na jejichž území dochází k překročení imisních 

limitů. Prioritní města a obce jsou rozdělena do 4 kategorií, podle počtu překročených 

imisních limitů v prostoru obytné zástavby a podle počtu obyvatel. Území města Lysá nad 

Labem je zařazeno do kategorie IIa (sídlo má více než 1 000 obyvatel a došlo zde 

k překročení jednoho imisního limitu - benzo(a)pyrenu). Pro město zde jsou v rámci opatření 

ke snížení vlivu silniční dopravy na znečištění ovzduší uvedeny kromě místně nekonkrétních 

opatření i obchvaty Lysé nad Labem (II/331 a II/272) a u vlakové trati č. 231: Lysá n. L. – 

Milovice – Čachovice přeložka trati a nové propojení (Všejanská spojka). Tyto stavby jsou 

zaneseny ve stávajícím územním plánu. 

Program dále stanoví emisní stropy pro silniční dopravu (pouze pro obce s počtem 

obyvatel nad 5000), vyjmenovává stacionární zdroje, u nichž byl identifikován významný 

příspěvek k překročení imisního limitu a dále opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality 

ovzduší v zóně. Programem jsou stanoveny i gesce za jednotlivá opatření. Na úrovni obcí a 

s vazbou na územní plán lze řešit: 

 Parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst) 

 Prioritní výstavba obchvatů měst a obcí 

 Odstraňování bodových problémů na komunikační síti 

 Výstavba a rekonstrukce tramvajových a trolejbusových tratí 

 Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride 

 Podpora cyklistické dopravy 

 Podpora pěší dopravy 

 Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu 

 Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně 

 Podpora přeměny topných systémů v domácnostech - instalace a využívání nových 

nízkoemisních či bezemisních zdrojů energie 
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 Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury, rozšiřování sítí zemního 

plynu a soustav zásobování tepelnou energií 

 Zpevnění povrchu nezpevněných komunikací a zvyšování podílu zeleně v obytné 

zástavbě 

Hodnocení: ++ 

Změna č. 1 ÚP Lysá nad Labem ÚP Lysá nad Labem respektuje koncepci udržitelného 

rozvoje a ochrany kvality ovzduší, dané již ÚP Lysá nad Labem. Z Programu zlepšování 

kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 pro změnu územního plánu konkrétní požadavky 

nevyplývají. 

1.2.7 Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 

(POH SČK) 

POH SČK byl schválen Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením  č. 097-

22/2016/ZK ze dne 25. 4. 2016. 

Strategické cíle odpadového hospodářství České republiky na období 2015-2024, které 

jsou promítnuty i v POH SČK jsou: 

1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. 

2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví 

a životní prostředí 

3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské "recyklační společnosti". 

4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové 

hospodářství 

V návaznosti na hierarchii nakládání s odpady se první část Závazné části POH SČK 

zaměřuje na oblast předcházení vzniku odpadů. Druhá část Závazné části POH SČK 

s zaměřuje na zásady nakládání s vybranými druhy odpadů, zásady organizace odpadového 

hospodářství obcí, zásady pro síť zařízení. Dále jsou u vybraných skupin odpadů uvedeny 

vždy jako hlavní cíle platné pro území Středočeského kraje indikativní celorepublikové cíle, 

vycházející z POH ČR. K nim jsou dále uvedeny dílčí krajské cíle, v nichž jsou aktivity 

na úrovni kraje, pro které jsou stanovena obecná opatření. 

Pro Změnu č. 1 ÚP Lysá nad Labem z dokumentu žádné konkrétní požadavky 

nevyplývají. 

Hodnocení: 0 

1.2.8 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje 

Tento dokument byl schválen v roce 2004 a je pravidelně aktualizován. Obsahuje 

koncepci řešení zásobování pitnou vodou včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních 

vod uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu a koncepci odkanalizování a čištění 

odpadních vod na území celého Středočeského kraje. 
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PRVK uvádí, že v místní části Lysá nad Labem je vodovodem zásobených trvale 

přihlášených 6112 obyvatel a 508 přechodně bydlících. Město má zájem o připojení 

zbývajících obyvatel. Zdroj pitné vody je prameniště „Na Šibáku“, kde je umístěna čerpací 

stanice, odtud je voda čerpána do zemního vodojemu, který je na hranici životnosti. Je 

navržena výměna azbestocementového vodovodního potrubí v délce cca 6,0km a 

rekonstrukce stávajícího vodojemu. Pro připojení dosud nenapojených obyvatel se navrhuje 

výstavba vodovodních řadů v celkové délce 0,7 km. Vodovodní síť se bude rozšiřovat v 

závislosti na budoucí výstavbě. V současné době je na čistírnu odpadních vod připojeno 6300 

trvale bydlících obyvatel, 2148 obyvatel akumuluje splaškové vody v žumpách, které se 

vyváží na ČOV ve městě. V Lysé nad Labem je navržena dostavba nové kanalizační sítě, 

oddílná splašková kanalizace v celkové délce. Pro čištění splaškových vod je uvažováno 

s intensifikací stávající čistírny odpadních vod.  

V části Litol systém zásobování pitnou vodou vyhovuje, ale bude nutné připojit 

zbývající nenapojené obyvatele. Odpadní vody jsou vedeny kanalizací do ČOV Litol, 

navrhuje se zde dostavba nové kanalizační sítě. 

V místní části Byšičky není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou 

zásobováni vodou z domovních studní. Kvalita vody není sledována, množství vody je 

dostatečné. Město rozhodlo zpracovat projekt na vodovod a kanalizaci. Tento projekt řeší 

výstavbu vodovodního řadu, a splaškové kanalizace vedených na nově zrekonstruovanou 

ČOV v Lysé nad Labem.  

V místní části Dvorce je vodovod pro veřejnou potřebu ze skupinového vodovodu 

Benátecká Vrutice. Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje. Vodovodní síť se bude 

rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě a zjištění stávajícího stavu. V místní části je 

splašková gravitační kanalizace v celkové délce s čerpací stanicí, na kanalizaci je připojena 

1/3 obyvatel, 2/3 obyvatel akumulují splaškové vody v žumpách, které se vyváží na ČOV 

v Lysé nad Labem. Navrhuje se připojení všech ještě nenapojených obyvatel na kanalizaci pro 

veřejnou potřebu. Napojení tlakové kanalizace pro veřejnou potřebu zůstane zachováno, tj. do 

gravitačního systému Lysé nad Labem a dále na místní ČOV. 

Hodnocení: ++ 

Změna č. 1 ÚP Lysá nad Labem je v souladu s PRVK SČK, nově navržené plochy 

předpokládají napojení na kanalizaci a vodovod a rozvojové plochy nezakládají předpoklad 

znečištění podzemních a povrchových vod. 

1.2.9 Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 

Plány dílčích povodí stanoví návrhy programů opatření, které jsou nutné k dosažení 

cílů pro dané dílčí povodí na základě zjištěného stavu povrchových a podzemních vod, 

hodnocení povodňových rizik, potřeb užívání vodních zdrojů a časový plán jejich 

uskutečnění. Plány dílčích povodí pořizují správci povodí podle své působnosti ve spolupráci 
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s příslušnými krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady. Řešené území je situováno 

ve vodním útvar povrchových vod Labe od toku Mrlina po tok Jizera – viz Obr. 1.2. 

Obr. 1.2: Vodní útvar povrchových vod Labe od toku Mrlina po tok Jizera 

(http://plapdp.cz) 

 

Pro Změnu č. 1 ÚP Lysá nad Labem nevyplývají z dokumentu žádné konkrétní 

požadavky, neboť pro město Lysá nad Labem není v plánu dílčího povodí uvedeno žádné 

opatření. Změna č. 1 ÚP Lysá nad Labem splňuje obecná kritéria ochrany vod a vodních 

zdrojů, neboť nově navržené plochy předpokládají napojení na kanalizaci a vodovod a 

rozvojové plochy nezakládají předpoklad znečištění podzemních a povrchových vod. 

Hodnocení: ++ 

1.2.10 Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 - 

2016 

Posláním Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje (dále jen Koncepce 

OPaK) je zachování a zlepšení stavu přírody a krajiny ve Středočeském kraji. Vizí Koncepce 
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OPaK je zachovalá příroda a krajina Středočeského kraje z hlediska biodiverzity ve všech 

jejích úrovních a dlouhodobě uspokojující potřeby místních obyvatel. 

Pro město Lysá nad Labem jsou v koncepci uvedeny lokality cenných geologických 

a geomorfologických jevů Hrbáčkovy tůně (PR) a Pod Benáteckým vrchem (PP), obě tyto 

lokality jsou ohroženy zarůstáním.  

Hodnocení: + 

Změna č. 1 ÚP Lysá nad Labem respektuje přírodní hodnoty řešeného území.  
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2. ZHODNOCENÍ VZTAHU NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO 

PLÁNU LYSÁ NAD LABEM K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI 

 
Návrh Změny č. 1 územního plánu Lysá nad Labem byl v Kap. 1 srovnán s prioritami 

a hlavními cíli koncepčních dokumentů pro oblast životního prostředí na národní a krajské 

úrovni. S cíli nadřazených strategických dokumentů je návrh Změny č. 1 Územního plánu 

Lysá nad Labem v souladu, případně s nimi není v rozporu. 
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3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, 

POKUD BY NEBYLA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

UPLATNĚNA 

3.1 Vymezení území 

Město Lysá nad Labem má 9 334 obyvatel (k 1. 1. 2016) a rozlohu 3 367 ha, je 

součástí správního území ORP Lysá nad Labem a náleží do Středočeského kraje, okresu 

Nymburk (www.risy.cz). Je tvořeno dvěma katastrálními územími (k. ú. 689556 Lysá nad 

Labem, k. ú. 689505 Litol).  

Město sousedí s obcemi Stará Lysá, Milovice, Stratov, Ostrá, Semice, Přerov 

nad Labem, Čelákovice, Káraný a Sojovice.  

Obr. 3.1: Katastrální území města Lysá nad Labem (http://geoportal.gov.cz) 

 

3.2 Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území 

3.2.1 Klimatologická charakteristika 

Klimatické podmínky řešeného území jsou dány jeho nadmořskou výškou 

a orografickými poměry. Podle klimatické regionalizace dle Quitta (Quitt, 1971) patří řešené 

území do teplé klimatické oblasti T2. Tato oblast je charakteristická dlouhým létem, teplým 

a suchým, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem i podzimem. 

http://geoportal.gov.cz/
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Zima je krátká, mírně suchá až velmi suchá a mírně teplá, s velmi krátkým trváním sněhové 

pokrývky. 

Obr. 3.2: Klimatické oblasti (Quitt, 1971) 

 

  

Tab. 3.1: Charakteristika klimatické oblasti T2 (Quitt, 1971) 

Klimatická charakteristika Klimatická oblast T2 

Počet letních dnů 50-60 

Počet dnů s průměr. tepl. 10 oC a více 160 - 170 

Počet mrazových dnů 100 - 110 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Prům. teplota v lednu (oC) -2 až -3 

Prům. teplota v červenci (oC) 18 – 19 

Prům. teplota v dubnu (oC) 8 – 9 

Prům. teplota v říjnu (oC) 7 – 9 

Prům. poč. dnů se srážkami 1mm a více 90 - 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 350 - 400 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 

 

 

200 - 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 

Počet dnů zamračených 120 – 140 

Počet dnů jasných 40 – 50 

3.2.2 Kvalita ovzduší 

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje každoročně seznam zón a aglomerací, 

ve kterých jsou vymezeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Imisní limity pro ochranu 
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lidského zdraví jsou podle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoveny pro oxid 

siřičitý, částice frakce PM10, oxid dusičitý, olovo, oxid uhelnatý, benzen, kadmium, arsen, 

nikl, benzo(a)pyren (indikátor znečištění polycyklickými aromatickými uhlovodíky), 

troposférický ozón a částice frakce PM2,5 v městských pozaďových lokalitách. Imisní limity 

pro ochranu ekosystémů a vegetace jsou stanoveny pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, 

troposférický ozón (AOT40) pro území národních parků a chráněných krajinných oblastí, 

území s nadmořskou výškou 800 m n. m. a vyšší a ostatní vybrané lesní oblasti.  

Podle ročenky Českého hydrometeorologického ústavu „Znečištění ovzduší na území 

České republiky v roce 2015“ byl v rámci území obce s rozšířenou působností Lysá 

nad Labem překročen imisní limit pro benzo(a)pyren (na 100 % plochy území ORP). V roce 

2014 byl překročen také pouze imisní limit pro benzo(a)pyren, a to na 19,8 % plochy SO 

ORP, v roce 2013 na 9,9 % plochy. Koncentrace ostatních sledovaných škodlivin zde 

nedosahovaly problematických hodnot. 

3.2.3 Voda 

Povrchové vody 

Hydrologicky patří území do povodí Labe – Oblast povodí Horního a Středního Labe. 

Jižní části katastrálního území protéká řeka Labe, dalšími významnějšími toky zde jsou 

Mlynařice a Černava. Moravy. Z pohledu hydrologických povodí je správní území města řazeno 

do povodí 1-04-07-0450 (potok od Lysé nad Labem), 1-04-07-0330 (Litolská svodnice), 1-04-

07-0460, 1-04-07-0440 (Mlynařice) a 1-04-07-0650, 1-04-07-0470, 1-04-07-0410 (Labe). 

Západní část území již patří k povodí Jizery (1-05-03-0150). 

Obr. 3.3: Hydrologická povodí 4. řádu (http://heis.vuv.cz) 

 

http://heis.vuv.cz/
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Na území města jsou vyhlášena záplavová území a aktivní zóny záplavových území. 

Jedná se o oblasti v jižní části katastrálního území, v okolí Labe.  

V aktivní zóně záplavového území se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby 

s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, provádějí povodňové průtoky, provádějí 

opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se 

zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odváděním 

srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury. 

V aktivní zóně je dále zakázáno: 

a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět 

terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod 

b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty 

c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky 

d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. 

Mimo aktivní zónu může stanovit podmínky vodoprávní úřad (nejčastěji v rámci řízení 

o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona). 

Obr. 3.4: Aktivní zóny záplavových území (http://heis.vuv.cz) 

 

Území města spadá do citlivých oblastí (dle Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 

vymezení dle Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění pozdějších přepisů). Pro tyto citlivé 

oblasti a pro vypouštění odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících jakost vody 

v citlivých oblastech stanoví vláda nařízením ukazatele přípustného znečištění odpadních vod 

a jejich hodnoty. 

http://heis.vuv.cz/
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Podle Nitrátové směrnice (Směrnice Rady 91/676/EHS) spadá celé území města 

do zranitelných oblastí, kde je zemědělské hospodaření upraveno akčním programem 

nitrátové směrnice. 

 

Podzemní voda 

Sledované území náleží k hydrogeologickému rajónu základní vrstvy Jizerská křída 

levobřežní (44300).  

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod – CHOPAV, ochranná pásma 

vodních zdrojů 

Do řešeného území zasahuje CHOPAV Severočeská křída. 

Do západní části k.ú. Lysá nad Labem zasahuje ochranné pásmo vodních zdrojů 

Káraný – odběr pro Prahu z Jizery u Brandýsa nad Labem. Vodárna Káraný patří společnosti 

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. V centrální části města se nachází ochranné pásmo Lysá 

nad Labem staré prameniště studny V1, L1. V jihovýchodní části pak ještě ochranné pásmo 

zdroje Lysá nad Labem Litol vrty L1-6. 

Obr. 3.5: Ochranná pásma vodních zdrojů (http://mapy.nature.cz/) 

 

3.2.4 Geologie, geomorfologie  

Území města spadá do geologické jednotky Český masiv – pokryvné útvary 

a posvariské magmatity. Převažují zde kvartérní písky a štěrky (22-25) a naváté písky (15). 

Celé území města geomorfologicky náleží do soustavy České tabule, podsoustavy 

a celku Středočeská tabule, podcelku Mělnická kotlina a okrsku Staroboleslavské rovina. 
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Obr. 3.6:  Geologická mapa 1:50 000 (www.geology.cz) 

 

Obr. 3.7: Ložisková území, prognózní zdroje (mapy.geology.cz) 

 

Na území města jsou surovinovým informačním systémem registrovány následující 

plochy: 

 schválené prognózní zdroje nevyhrazených nerostů Lysá nad Labem (9370037) – 

štěrkopísky, jedná se o pět ploch v západní části území.  

 v severní části území zde okrajově zasahuje chráněné ložiskové území Stará Lysá – 

štěrkopísky (00340000), které je stanoveno kolem dobývacího prostoru netěženého 

Stará Lysá – štěrkopísky (71136). Tento dobývací prostor již na území města neleží, 

jeho hranice je totožná s katastrální hranicí mezi Starou Lysou. 

Legenda: 

 

kvartér 

1 navážka, halda 

6 hlína, písek, štěrk 

7 smíšený sediment 

9 slatina, rašeliniště 

12 písčito-hlinitý až 

hlinito-písčitý 

sediment 

15 navátý písek 

16 spraš a sprašová 

hlína 

22-25 písek, štěrk 

 

křída 

297 slínovec, vápenec 

http://www.geology.cz/
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Nejsou zde evidována poddolovaná území. Na katastrálním území města nejsou 

bodové ani plošné aktivní sesuvy. 

 

3.2.5 Krajinný pokryv, půdní fond 

3.2.5.1 Krajinný pokryv 

Ve správním území města převažuje zemědělská půda (58 %), významnou plochu zde 

zaujímají také lesy (24 %). Na zemědělské půdě jednoznačně převažuje orná půda (84 % 

ze zemědělské půdy), dále pak zahrady (6 %) (zdroj www.risy.cz).  

 Obr. 3.8:  Krajinný pokryv (CORINE Land Cover 2012, http://geoportal.gov.cz) 

   

Dle kategorií CORINE Land Cover v řešeném území převažuje orná půda mimo 

zavlažovaných ploch a lesy. V  centrální části je zastoupena městská nesouvislá zástavba, 

plochy městské zeleně, průmyslové nebo obchodní zóny do severovýchodní části území 

zasahuje zemědělské území s přirozenou vegetací. 

3.2.5.2 Půda  

Na území města jsou velmi kvalitní půdy, zejména v jižní části, kde se dle třídy 

ochrany ZPF vyskytují bonitně nejcennější půdy (1. třídy) a místně i nadprůměrně produkční 

půdy (2. třídy). Půdy ve východní části území jsou průměrné (3. třídy). Zbytek území 

se zemědělskou půdou je tvořen půdami s podprůměrnými produkčními vlastnostmi, v severní 

části se vyskytují i velmi málo produkční půdy 5. třídy ochrany. Z půdních typů dominují 

Legenda: 

 

 městská nesouvislá zástavba 

 plochy městské zeleně 

 prům. nebo obchodní zóny 

 orná půda mimo zavlaž. ploch 

 systémy kultur a parcel 

 zem. území s přiroz. vegetací 

 přechodová stádia a křoviny 

 listnaté lesy 

 jehličnaté lesy 

 zařízení pro sport a rekreaci 
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regozemě (východní část katastru), v menší míře jsou pak zastoupeny pararendzina, 

organozem, černice a v místě zástavby pak antrozem.  

 Obr. 3.9:  Půdní mapa (http://geoportal.gov.cz) 

 

  

 

 

Obr. 3.10: Třídy ochrany zemědělské půdy (http://mapy.vumop.cz/) 

 

 

 

 

 

 

3.2.6 Ochrana přírody 

3.2.6.1 NATURA 2000 

Ve správním území města Lysá nad Labem je vyhlášena EVL Hrabanovská černava, 

EVL Káraný – Hrbáčkovy tůně a EVL Písčina u Byšiček, není zde evidována ptačí oblast.  

Legenda: 

OR organozem 

PRk pararendzina 

RGr regozem arenická 

CCf černice 

ANu antrozem 

FLm fluvizem 

Legenda: 

 1. třída 

 2. třída 

 3. třída 

 4. třída 

 5. třída 
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EVL Hrabanovská černava představuje nejrozsáhlejší zachovaný komplex nížinných 

slatinných luk zvaných „černavy“ v ČR. Některé asociace zde mají jedny z posledních lokalit 

svého výskytu. Vyskytuje se široké spektrum ohrožených a chráněných druhů rostlin. 

Předmětem ochrany jsou vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou a druhy svazu Caricion 

davallianae, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, 

bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, zásaditá 

slatiniště.  

EVL Káraný – Hrbáčkovy tůně jsou souborem unikátních lokalit výskytu biotopů i 

rostlinných a živočišných druhů. Lokalita je všeobecně známa díky hydrobiologickým 

průzkumům. Za pozornost stojí zejména kontinentální zaplavované louky, velkou 

ekologickou hodnotu mají také zachovalé plošné výskyty luhů. Kromě rostlinstva 

se vyskytuje velký počet ohrožených zástupců obojživelníků (čolek velký), ptáků a zejména 

hmyzu. Oblast je refugiem xylofágního hmyzu, zejména roháče obecného, v jinak intenzivně 

zemědělsky využívané krajině.  

EVL Písčina u Byšiček s chráněnými otevřenými trávníky kontinentálních dun 

s paličkovcem a psinečkem v blízkosti železniční trati v části Byšičky. 

Obr. 3.11:  NATURA 2000 (http://drusop.nature.cz) 

  

3.2.6.2 Velkoplošná a maloplošná chráněná území  

Území města Lysá nad Labem neleží ve velkoplošném chráněném území.  

Oblasti uvedené v kapitole NATURA 2000 jsou zároveň maloplošnými zvláště 

chráněnými územími. Lokalita Hrabanovská černava je národní přírodní památkou, lokalita 

Káraný – Hrbáčkovy tůně je přírodní rezervací. 
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3.2.6.3 ÚSES – územní systém ekologické stability 

Na území města se nachází nadregionální, regionální a lokální skladebné části ÚSES. 

Nadregionální ÚSES je zde tvořen nadregionálním biokoridorem NBK10 Stříbrný roh 

– Polabský luh a NBK K67 Vidrholec - K68 (Řepínský důl - Žehuňská obora). 

Regionální ÚSES je na území města sestaven z regionálního biocentra RBC 1021 

Hrabanovská černava. Z něj vede jihozápadním směrem regionální biokoridor RBK 1231 

Hrabanovská černava – Niva Labe u Čelákovic, který vede po vodních tocích, v jižní části 

po Mlynařici a u Labe se napojuje na regionální biocentrum RBC 368 Niva Labe u Čelákovic 

a Přerova, které v jihovýchodní části území přechází v RBC 349 Niva Labe u Semic a Ostré. 

Tato hlavní síť je zahuštěna lokálními skladebnými částmi ÚSES. 

Bohatá síť odráží skutečnost, že převážná většina území je vymezena jako součást 

Evropské ekologické sítě (EECONET), tj. nadnárodní úrovně ekologických sítí, jejíž kostru 

tvoří pro území České republiky vybrané skladebné části nadregionálního ÚSES (viz Obr. 

3.12a, kde jsou území a koridory vyznačené zelenou barvou). EECONET zachovává přírodní 

a přírodě blízké ekosystémy, druhy organismů, celé krajiny a jejich přírodní rysy evropského 

významu v územně propojeném systému. Cílem této sítě je zajistit ochranu ekosystémů 

stanovišť, druhů a jejich genetické rozmanitosti, ochranu krajin evropského významu, 

chráněná stanoviště dostatečné rozlohy pro příznivý stav chráněných ekosystémů a druhů a 

dostatek příležitostí pro rozptyl a migraci chráněných druhů. 

Obr. 3.12a: EECONET – území a koridory (http://mapy.nature.cz/) 
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Obr. 3.12b: ÚSES (http://mapy.nature.cz/) 

Legenda:  

 

 

 

 

 

3.2.6.4 VKP a památné stromy 

Významný krajinný prvek (VKP) je definován v § 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně 

přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění (dále jen zákon) jako „ekologicky, 

geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo 

přispívající k udržení její stability.“ VKP jsou vymezeny ve dvou rovinách: 

 VKP „ze zákona“ – veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy; 

 registrované VKP – mohou se jimi stát jiné části krajiny, zejména mokřady, stepní 

trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé 

i přirozené skalní útvary, výchozy či odkryvy nebo i cenné plochy porostů v sídelním 

útvaru, např. historické zahrady nebo parky (historické zahrady a parky mohou být 

zároveň nemovitou památkou podle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. 

v platném znění). Jako VKP je možné registrovat i jiné části krajiny. 

 

Ve správním území města Lysá nad Labem jsou registrovány následující VKP:  

 

Červený hrádek 

VKP vydán rozhodnutím ŽP.vl/96/04-Sv ze dne28.6.2004. Návrší Na Viničkách 

vybíhá ve své jihozápadní části do polohy nazvané „Na Červeném hrádku", kde jsou ještě 

dnes patrné zbytky opukových obvodových zdí s jedním nárožím středověkého charakteru. 

Mimo své krajinné a archeologické uplatnění je VKP pozoruhodný i z ekologického hlediska. 

Jedná o tzv. „svědecký slínovcový kopec", který má typické stanovištní podmínky, v rámci 

Polabí zcela unikátní. Jižní svahy s několika mezemi a terasami jsou porostlé společenstvy 

bílých strání (Cirsio- Brachypodion pinnati, Festucion valesiacae).  
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Farní sad 

VKP vydán rozhodnutím ŽP/4/31/09/Sv/OP ze dne 21.1.2009. Jedná se o zbytek 

starého ovocného sadu v centru městské památkové zóny v Lysé nad Labem. Sad je 

registrován i z hlediska biologického, neboť na trvalý travní porost a zbytky ovocných dřevin 

se váže životní prostředí řady druhů organismů včetně zvláště chráněných.  

 

Louka u závodiště 

VKP vydán rozhodnutím ŽP/1035/226/09/Sv/OP ze dne 13.4.2004. Unikátně 

dochovaná luční společenstva nedaleko od závodiště v Lysé nad Labem byla nalezena v rámci 

mapování ČR pro soustavu NATURA 2000. Louka východně od závodiště představuje spolu 

s nedalekou NPR Hrabanovská černava významný relikt kdysi plošně rozsáhlejších vápnitých 

slatin charakteristických pro nivu Mlynaříce a Polabí. 

 

Opukový lom 

VKP vydán rozhodnutím ŽP/vl.69/04-Sv ze dne 13.4.2004. V severní části města Lysá 

nad Labem je starý panský lom. Z místní opuky je postavena v podstatě veškerá stará 

zástavba města. Opukový lom zahrnuje paleontologické naleziště ze středního turonu. 

V opukách se nacházejí zbytky chrupavčitých i kostnatých ryb, žraloků, korýšů, hlavonožců, 

plžů a hlavně mlžů.  

 

Zámecký park v Lysé nad Labem 

VKP vydán rozhodnutím ŽP/3/30/09/Sv/OP ze dne13.4.2004. Zámecký park v Lysé 

nad Labem je pozoruhodný nejen po své ekologické stránce, ale především v rámci vývoje 

zahradního umění. Z tohoto důvodu je park také prohlášen nemovitou kulturní památkou. 

Dominantou vrchu je budova zámku a kláštera, park však tvoří horizont zámeckého vrchu 

a nechává tak dominantám vyniknout.  

 

Památné stromy 

Na území města se jsou evidovány jak jednotlivé památné stromy, tak jejich skupiny, 

viz následující tabulka a obrázek. 

Tab. 3.2: Památné stromy na území města Lysá nad Labem (drusop.nature.cz) 

Kód Kategorie Název 

103689 Jednotlivý strom Dub letní na Šibeničním vrchu 

103687 Jednotlivý strom Jírovec maďal naproti škole na Nám. B. Hrozného 

103690 Jednotlivý strom Jírovec maďal v zámeckém parku 

103684 Skupina stromů Lípy velkolisté v Byšičkách 

103685 Jednotlivý strom Nahovětvec dvoudomý u evang. fary 

103686 Jednotlivý strom Platan javorolistý v zámeckém parku 

103744 Skupina stromů Skupina tři lip malolistých 

103677 Skupina stromů Skupina 33 dubů letních 

103691 Skupina stromů 2 lípy velkolisté na náměstí Na Františku 
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Obr. 3.13: Lokalizace památných stromů (drusop.nature.cz) 

 

3.2.6.5 Průchodnost krajiny pro velké savce 

Západní částí správního území města vede migrační koridor pro velké savce, jeho 

okolí je migračně významným územím.  

Obr. 3.14: Migračně významné území (http://mapy.nature.cz/) 

 

Legenda: 
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3.2.7 Flóra, fauna 

Regionálně fytogeografické členění ČR řadí území města Lysá nad Labem do oblasti 

termofytika, fytogeografických okresů Dolní Pojizeří, Všetatské Polabí a Poděbradské Polabí. 

Za předpokladu vyloučení jakékoliv další činnosti člověka by se v řešeném území 

pravděpodobně nacházely doubravy (lipové, jilmové, mochnové, kostřavové) a dubohabřiny, 

jak je znázorněno na mapě potenciální přirozené vegetace. 

Obr. 3.15: Potenciální přirozená vegetace (http://mapy.nature.cz/) 

Legenda: 

1 střemchová jasenina 

8 lipová doubrava 

5 jilmová doubrava 

7 černýšová dubohabřina 

33 mochnová doubrava 

39 kostřavová borová 

doubrava 

 

 

 

 

 

 

Podle biogeografického členění je řešeném území charakterizováno biochorami 

2. vegetačního stupně, s georeliéfem plošin (rovin) a rozřezaných plošin s mělkými údolími. 

Substrát zde převažuje normálně vlhký a suchý, a je velmi rozmanitý (hadce, terasové 

štěrkopísky, slíny, opuky, zahliněné štěrkopísky a váté písky. 

3.2.8 Typologie krajiny 

Typologie krajiny v České republice a popis krajiny z hlediska jejich přírodních, 

socioekonomických a kulturně historických vlastností jsou hodnoceny s použitím třech 

rámcových krajinných typologických řad (Rámcové krajinné typy, Löw a kol., 2006):  

I. rámcové typy sídelních krajin (první číslice kódu) 

II. rámcové typy využití krajin (druhé písmeno kódu)  

III. rámcové typy georeliéfu krajin (třetí číslice kódu) 

 

Podle osídlení lze z hlediska typologie krajiny zařadit území města Lysá nad Labem k 

„staré sídelní krajině Hercynika a Polonika“ (1), dle využití krajiny do oblasti zemědělské (Z) 
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a lesozemědělské (M)a lesní (L) a dle reliéfu se jedná o krajiny plošin a plošin a pahorkatin 

(1), rovin (4) a širokých říčních niv – viz značení na následujícím obrázku. 

Obr. 3.16: Typologie krajiny (http://geoportal.gov.cz) 

 

3.2.9 Radonový index geologického podloží 

Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je 

možno očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Hlavním 

zdrojem radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Vyšší kategorie 

radonového indexu podloží proto určuje i vyšší pravděpodobnost výskytu hodnot radonu 

nad 200 Bq.m-3 v existujících objektech (hodnota EOAR – ekvivalentní objemové aktivity 

radonu). Tím indikuje i míru pozornosti, kterou je nutno věnovat opatřením proti pronikání 

radonu z podloží u nově stavěných objektů. 

Kategorie radonového indexu geologického podloží vyjadřuje statisticky převažující 

kategorii v dané geologické jednotce. V řešeném území převažuje nízká kategorie 

radonového indexu (v ČR jsou kategorie nízká, střední a vysoká).  

Převažující kategorie radonového indexu neznamená, že se u určitého typu hornin 

při měření radonu na stavebním pozemku setkáme pouze s jedinou kategorií radonového 

indexu. Dle informací ČGÚ zpravidla přibližně 20 % až 30 % měření spadá do jiné kategorie 

radonového indexu, což je dáno lokálními geologickými podmínkami měřených ploch. Proto 

vždy před zahájením konkrétní stavby musí být provedeno měření radonu v podloží, aby byly 

zohledněny lokální, mnohdy velmi proměnlivé geologické podmínky.  
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3.2.10 Archeologická naleziště, historické památky 

Na území města jsou stanovena ÚAN (Území s archeologickými nálezy) I., II., III. i  

IV. stupně. Jedná se o prokázaná území (ÚAN I. stupně) a předpokládaná území (ÚAN II. 

stupně) archeologických nálezů, zbytek území spadá do ÚAN III. stupně, tedy území, na 

němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu 

nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito 

člověkem, existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. Na katastrálním 

území Litol je vymezena plocha ÚAN IV. stupně - území, kde není reálná pravděpodobnost 

výskytu archeologických nálezů (vytěžené a archeologicky zkoumané plochy). Jedná se 

o rozsáhlý areál bývalého cukrovaru, který byl podroben demolici a následně přestavěn 

v celní sklad automobilů. Dozor probíhal v r. 2000 a byl negativní. 

Obr. 3.17: Území s archeologickými nálezy (http://isad.npu.cz) 

Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na území města Lysá nad Labem je evidována celá řada nemovitých kulturních 

památek, historické jádro města je památkovou zónou. Objekty evidované v památkovém 

katalogu Národního památkového ústavu jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 3.3: Kulturní památky, památkové zóny (pamatkovykatalog.cz) 

Číslo 

ÚSKP Název Památková ochrana Anotace 

27223/2-

1866 

augustiniánský 

klášter 

Kulturní památka, 

Památková zóna 

Barokní augustiniánský klášter z let 1733-

1739 od Bartolomea Scottiho a Anselma 

Luraga 

100046 cihelna Kulturní památka 

Technická stavba z poslední čtvrtiny 19. 

století. 

101805 dvorec Karlov Kulturní památka 

Původně barokní špitál vybudovaný F. A. 

Šporkem v letech 1715-1717 upravený 

koncem 18. století na hospodářský dvůr. 
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Číslo 

ÚSKP Název Památková ochrana Anotace 

Nachází se na samotě jihozápadně od Lysé 

nad Labem. 

101639 

evangelický 

sbor s farou 

Kulturní památka, 

Památková zóna 

Areál barokní toleranční modlitebny z let 

1785-1789, v jejímž sousedství stojí 

evangelická fara a škola. 

104411 fara 

Kulturní památka, 

Památková zóna 

Barokní areál katolické fary z přelomu 17. a 

18. století, umístěný mezi kostelem a 

zámeckým parkem. 

16802/2-

1867 

kaple sv. 

Václava Kulturní památka 

Barokní výklenková kaple s dvojicí soch 

andělů představuje zbytky někdejší 

Šporkovské ermitáže (poustevny) sv. 

Václava, vytvořené koncem 17. století. 

Sochy pocházejí pravděpodobně z 

Braunovské dílny. 

15264/2-

1865 

kostel sv. Jana 

Křtitele 

Kulturní památka, 

Památková zóna 

Vrcholně barokní stavba z let 1719-174 od F. 

M. Kaňky stojí na severozápadním okraji 

náměstí nedaleko zámku. Soubor barokních 

soch na ohradní zdi pochází z Braunovské 

dílny. 

2408 

Lysá nad 

Labem - 

městská 

památková 

zóna Památková zóna Historické jádro města. 

101211 měšťanský dům 

Kulturní památka, 

Památková zóna 

V jádru barokní objekt z 18. století 

přestavěný v neoklasicistním duchu na 

počátku 20. století. 

100582 měšťanský dům 

Kulturní památka, 

Památková zóna Barokní patrový dům z počátku 18. století. 

102995 měšťanský dům 

Kulturní památka, 

Památková zóna 

Barokní dům z poloviny 18. století 

přestavěný do současné podoby v 19. století. 

 

měšťanský dům Památková zóna 

Patrový barokní dům z 18. století s mladší 

fasádou, stojí na SV straně náměstí. 

 

pomník padlým 

za první 

světové války Památková zóna 

Mramorová stéla z let 1921-1923 od sochaře 

R. Březy a architekta Ing. J. Rösslera. 

Kamenickou práci provedla firma A. 

Komárek z Letovic. 

30338/2-

1874 

půdorys 

okrouhlice Kulturní památka 

Barokní vesnice založená hrabětem F. A. 

Šporkem jako součást komponované krajiny 

v okolí Lysé nad Labem. 

14687/2-

1869 radnice 

Kulturní památka, 

Památková zóna 

Pozdně barokní řadová stavba z let 1746-

1747 stojící na severní straně náměstí. 

16802/2-

1867 

socha anděla 

radostné smrti Kulturní památka 

Barokní socha v nadživotní velikosti z roku 

1712 umístěná vlevo od výklenkové kaple sv. 

Václava. 

16802/2-

1867 

socha anděla 

žalostné smrti Kulturní památka 

Barokní socha v nadživotní velikosti z roku 

1712 umístěná vpravo od výklenkové kaple 

sv. Václava. 

22731/2-

1870 

socha 

Stigmatizace 

sv. Františka 

Kulturní památka, 

Památková zóna 

Barokní socha z 18. století umístěná na 

náměstíčku jižně od kostela. 
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Číslo 

ÚSKP Název Památková ochrana Anotace 

19604/2-

1872 

socha sv. 

Floriána 

Kulturní památka, 

Památková zóna Barokní socha z 18. století. 

20023/2-

1871 

socha sv. Jana 

Nepomuckého 

Kulturní památka, 

Památková zóna Barokní socha z 18. století. 

101924 špitál 

Kulturní památka, 

Památková zóna 

Barokní stavba z roku 1754 postavená 

Šporky na místě vyhořelého špitálu, sloužila 

svému účelu do roku 1805. Později zde byla 

lékárna a nyní zde sídlí muzeum. 

16802/2-

1867 

výklenková 

kaplička sv. 

Václava Kulturní památka 

Barokní kaplička s reliéfem Zavraždění sv. 

Václava z roku 1692. 

21770/2-

1868 zámek 

Kulturní památka, 

Památková zóna 

Původní středověký hrad byl v 16. století 

přestavěn renesančně, v 17. a 18. století 

barokně a v 19. století klasicistně. Rozsáhlý 

park s bohatou sochařskou výzdobou dal 

vybudovat F. A. Špork kolem roku 1700. 

101031 vila cukrovaru Kulturní památka 

Kubistická vila ředitele cukrovaru Michaela 

Beniese z roku 1912 od arch. Emila Králíčka. 

 

husitský sbor 

 

Přízemní domek z počátku 20. století 

umístěný v zástavbě severně od náměstí. 

Průčelí nese zbytky neorenesančního dekoru, 

v zadní části domku je sál s vitrajovými okny 

a sanktusovou vížkou. 

 

3.2.11 Vývoj složek ŽP bez realizace územně plánovací dokumentace  

Klimatologická charakteristika 

Bez uplatnění Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem není předpokládána změna 

klimatologických charakteristik. 

Kvalita ovzduší 

Bez uplatnění Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem by se v ploše P25 byla realizována 

výroba, produkující pravděpodobně vyššími emise ze stacionárních zdrojů a vyvolané 

emise z mobilních zdrojů, než využití plochy pro funkci městskou smíšenou obytnou.  

Voda 

Bez uplatnění Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem by nedošlo ke změně. Město má již 

vytvořeny předpoklady pro bezpečné čištění odpadní vod. 

Geologie, geomorfologie 

Bez uplatnění Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem není předpokládána změna 

geomorfologie terénu.  
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Krajinný pokryv, půdní fond 

Bez uplatnění Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem by došlo pravděpodobně k následnému 

navýšení požadavků na zábor pro rozšíření průmyslových ploch. 

ÚSES 

Bez uplatnění Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem by nedošlo ke změně. 

VKP, památné stromy, EVL Natura 2000 

Bez uplatnění Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem by nedošlo ke změně., ochrana VKP a 

památných stromů je zabezpečena podle zvláštních právních předpisů.  

Flóra, fauna 

Bez uplatnění Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem by nedošlo ke změně. 

Typologie krajiny a krajinný ráz 

Bez uplatnění Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem by nedošlo ke změně.   

Radonový index geologického podloží 

Bez uplatnění Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem by nedošlo ke změně. 

Archeologická naleziště, historické památky 

Bez uplatnění Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem by nedošlo ke změně. Ochrana 

kulturního dědictví je zabezpečena podle zvláštních právních předpisů.  
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4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY 

MOHLY BÝT REALIZACÍ ZÁMĚRŮ ÚP VÝZNAMNĚ 

OVLIVNĚNY 

Změna č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem nemění rozsah zastavěného území 

a  respektuje urbanistickou koncepci stanovenou Územním plánem Lysá nad Labem. 

Předkládaná koncepce 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. 

 

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 
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ozn. k. ú. 

plocha s 

rozdílným 

způsobem 

využití 

odůvodnění zrušení plochy, pozn. 

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.  

      

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.   

 

Změna č. 1 dále 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). Podmínky využití 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. 

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 



ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D. 

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚP LYSÁ NAD LABEM 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

 

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 - 

MALÉ A VELÉ  

 

41 

 

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.  

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.  

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.  

 

Sledované záměry změny územního plánu přinesou nebo mohou přinést následující 

změny v oblasti životního prostředí:  

 zábor půdy, změnu zemědělského půdního fondu, zábor PUPFL, 

 změnu dopravní zátěže území, 

 změnu emisní a hlukové zátěže území,  

 zvýšení produkce odpadů a zvýšení rizika kontaminace životního prostředí, 

 vliv na podzemní a povrchové vody, 

 změnu odtokových poměrů ze zastavěných ploch, 

 vliv na horninové prostředí, 

 změnu vegetace, vliv na faunu, 

 změnu vzhledu krajiny, 

 vliv na soustavu Natura 2000. 

 

4.1 Změna zemědělského půdního fondu a PUPFL 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem předpokládá zábor zemědělských 

půd. Při zpracování územního plánu musí být ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zák. 

č. 334/1992 Sb. zajištěna ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF). Podle ust. § 4 

vyhlášky MŽP ČR č.13/1994 Sb. jsou zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni 

vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení rozvoje sídla na zemědělský půdní 
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fond. Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF dle vyhlášky 13/1994 Sb. je součástí 

Odůvodnění návrhu změny územního plánu. 

Návrh Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem přináší jediný požadavek na zábor ZPF v ploše 

122 (DV) o celkovém rozsahu 5,8 ha, z čehož 1,5 ha je situováno na zemědělské půdě – 

z větší části na orné půdě (3,6 ha), cca z 1/6 se jedná o trvalé travní porosty (0,7 ha). 

4.1.1 BPEJ a třídy ochrany ZPF 

Základní mapovací a oceňovací jednotkou pro zemědělské půdy je bonitovaná půdně 

ekologická jednotka (dále BPEJ), kterou je pětimístný číselný kód vyjadřující hlavní půdní 

a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její 

ekonomické ohodnocení. Právním předpisem, kterým se stanovuje charakteristika 

bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, je 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. v platném znění (vyhláška 546/2002 Sb.). 

První číslice BPEJ označuje klimatický region. Klimatické regiony jsou označeny 

kódy 0 – 9, byly vyčleněny na základě podkladů Českého hydrometeorologického ústavu 

v Praze výhradně pro účely bonitace zemědělského půdního fondu a zahrnují území 

s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Město 

Lysá nad Labem leží v klimatickém regionu 2, který je teplý, mírně suchý, s průměrnou roční 

teplotou 8o – 9oC. Pravděpodobný úhrn srážek je 500-600 mm/rok, pravděpodobnost suchých 

vegetačních období 20 – 30%. 

Hlavní půdní jednotka, kterou určuje druhá a třetí číslice kódu BPEJ, je účelové 

seskupení půdních forem, příbuzných ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány 

morfogenetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí a u některých 

hlavních půdních jednotek výraznou svažitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí 

a stupněm hydromorfismu. V ČR jich bylo vyčleněno 78, z nichž se lokalitě 122 navrhované 

Změnou č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem se vyskytují následující HPJ: 

HPJ 55 Fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny 

arenické na lehkých nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné. 

HPJ 56 Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, 

koluvizemě modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až 

středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé. 

Třídy ochrany ZPF 

Podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j.: OOLP/1067/96 z října 1996 jsou pozemky 

dle charakteristiky dané kódem BPEJ zařazeny do tříd ochrany ZPF: 

Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých 

klimatických regionech, do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají 

v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu 

k ochraně ZPF jde v I. a II. třídě o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné 
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a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. Zákon č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů s účinností 

od 01.04.2015 stanoví v §4, odst. 3, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout 

pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany 

zemědělského půdního fondu. 

Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech 

s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno využít 

pro případnou výstavbu. Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s převážně podprůměrnou 

produkční schopností v rámci jednotlivých klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, 

využitelné i pro výstavbu. Do V. třídy ochrany jsou zařazeny zejména půdy s velmi nízkou 

produkční schopností. Většinou jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd 

lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm 

ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů 

ochrany životního prostředí. 

U tříd I a II je odejmutí ze ZPF problematické a podmíněné, u tříd III a IV je možné 

využití pro výstavbu, a pozemky zařazené do třídy V jsou k zástavbě doporučené.  

V řešené lokalitě 122 převládá půda s nižší produkční schopností BPEJ 25500, 

zařazená do IV. třídy ochrany ZPF (3,5 ha), severozápadní část lokality je však situována 

na bonitní půdě BPEJ 25600, zařazené do I. třídy ochrany ZPF (0,5 ha). 

 

4.1.2 Investice do půdy, pozemkové úpravy 

V řešeném území záboru ZPF, tedy lokalitě 122, nebyly vloženy investice do půdy – 

meliorace nebo zavlažovací zařízení.  

V řešeném území nebyly realizovány komplexní pozemkové úpravy - jsou plánovány 

s předpokládaným datem zahájení 1.12.2019. Dle informací přehledu pozemkových úprav 

Ministerstva zemědělství https://eagri.cz je v k. ú. Lysá nad Labem řešena a neukončena 

jednoduchá pozemková úprava, o které není k dispozici více informací.  

4.1.3 Zábor PUPFL 

Ochrana lesů a zásady nakládání s pozemky určenými k plnění funkce lesa jsou dány 

zákonem 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Územní plán nenavrhuje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPF). 

Plocha P39 (TO.1) zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 

4.2 Změna dopravní zátěže území 

Dopravní vztahy v území jsou předmětem Obr. 4.1 včetně orientačních hodnot 

dopravní zatíženosti jednotlivých hlavních dopravních tras. 
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Obr. 4.1: Dopravní vztahy v území (zdroj http://scitani2010.rsd.cz/) 

 

Legenda: 

 

 

Návrh Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem nevnáší do území změny s potenciálem 

významného ovlivnění stávající dopravní zátěže území. U části ploch je pravděpodobná 

změna struktury dopravní zátěže oproti situaci, kdy by byly využity v souladu s platným ÚP 

Lysá nad Labem: 

 P25a, P25b, v kterých se mění funkční využití z ploch výroby na plochy smíšené 

městské, se dá očekávat navýšení podílu osobních vozidel na úkor nákladních, které 

by obsluhovaly plochy výroby, 

 P39 pro změnu části plochy občanského vybavení pro sport a tělovýchovu na lokalitu 

pro kompostárnu – v ploše se dá očekávat navýšení podílu nákladních vozidel 

proti využití plochy pro občanské vybavení sportovního charakteru.  

 P33b, v kterých se mění funkční využití z plochy smíšené městské na plochu výroby, 

se dá očekávat navýšení podílu nákladních vozidel na úkor osobních, které by 
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obsluhovaly plochu smíšeného využití městského typu, obsaženou v platné územně 

plánovací dokumentaci. 

 

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 prostoru mezi Litolským 

mostem, písníkem Mršník a zemědělským areálem navrhuje změna územního plánu realizaci 

veřejného rekreačního přístaviště (plocha 122). Plocha bude obsloužena stávající ulicí K Labi 

a komunikací v ploše 102 ÚP Lysá nad Labem. Realizací plochy bude přerušena stávající 

cyklostezka 2, Labská. Tento střet by měl být řešen v rámci územní studie, kterou je realizace 

plochy podmíněna, neboť změnou územního plánu je stanovena podmínka, že „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“. 

4.3 Změna imisí a hlukové zátěže území 

4.3.1 Ovzduší 

Podrobnější popis kvality ovzduší v řešeném území je předmětem kapitoly 3.2.2. 

Vyplývá z něj, že v Lysé nad Labem existuje problém s plněním imisních limitů 

pro benzo(a)pyren, jehož hlavním zdrojem je nedokonalé spalování fosilních paliv. Změna 

imisní zátěže území je v  korelaci se změnou dopravní zátěže a způsobem vytápění.  

Návrh Změny č 1 ÚP Lysá nad Labem nepřináší změny, které by zakládaly 

předpoklad zhoršení kvality ovzduší. Ve srovnání s platným ÚP Lysá nad Labem se jako 

potenciálně konfliktní jeví vymezení plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby P33b (VD), 

která je lokalizována v kompaktní zóně obytné zástavby a v sousedství plochy přestavby 

na funkci hromadné rekreace (RH). Tato změna však respektuje stávající stav. ÚP Lysá 

nad Labem řeší tento konflikt podmínkou využití ploch VD, v které stanoví, že „Účelové 

stavby a provozy podnikání nesmí svým objemem a provozem negativně ovlivňovat prostředí 

v obytných objektech souseda“. 

Ostatní záměry návrhu změny územního plánu nezakládají předpoklad významného 

ovlivnění kvality ovzduší v sídle  

4.3.2 Hluk  

Hluková situace ve městě je závislá především na intenzitě dopravy v sídle a dále 

stacionárních zdrojích akustické zátěže. Z hlediska změn ve využití území, které přináší 

Změna č. 1 ÚP Lysá nad Labem, se jedná obdobně jako v případě kvality ovzduší, především 

o konflikt funkcí v ploše P33b. Klasifikace výroby jako „lehké“ neeliminuje potenciální 
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konflikt se stávající nebo budoucí zástavbou obytného charakteru. Tak jako v případě vlivu 

na ovzduší se jedná především o rozhraní mezi dvěma funkcemi sídla – rozvojovou výrobní 

a obytnou. Při realizaci záměrů v této ploše je nutno brát v potaz blízkost stávající 

a plánované zástavby a přizpůsobit tomu volbu průmyslové aktivity.  

Základní požadavky na ochranu obyvatel před hlukem jsou stanoveny v zákonu 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v § 30 a 31. Tento zákon mj. ukládá vlastníkům 

resp. správcům pozemních komunikací, železnic a dalších objektů, jejichž provozem vzniká 

hluk (zdroje hluku) povinnost zajistit technickými, organizačními a dalšími opatřeními, aby 

hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný 

venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb. 

 Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou 

užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce (s výjimkou lesních a zemědělských 

pozemků a venkovních pracovišť). 

 Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových 

domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní 

a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. 

 Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti, 

s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu 

a skladování.  

 

Hlukové limity pro vnější hluk stanovuje Nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 

2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limity ekvivalentních 

hladin akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru se stanoví jako součet základní 

hladiny LAeq,T = 50 dB a některé z korekcí uvedených v tabulce 4.3 (korekce se nesčítají). 

Pro noční dobu se použije další korekce –10 dB s výjimkou železniční dráhy, kde se použije 

korekce –5 dB. 

Tab. 4.3: Stanovení hlukových limitů dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Způsob využití území 
Korekce (dB) 

1) 2) 3) 4) 

Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových 

zdravotnických zařízení včetně lázní 
-5 0 +5 +15 

Chráněné venkovní prostory lůžkových zdravotnických 

zařízení včetně lázní 
0 0 +5 +15 

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné 

ostatní venkovní prostory 
0 +5 +10 +20 

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, 

dále pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících 

vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků 

a opravy vozů 
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2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy 

a dráhách. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. Použije se 

pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. 

třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem 

z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy 

na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích 

s výjimkou účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce 

zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě 

a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového 

nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít 

ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo 

v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce 

se dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu 

v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu 

nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci 

dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů 

v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí. 

4.4 Vliv na vody 

4.4.1 Pitné vody, odpadní vody 

Řešení zásobování vodou a odvádění a likvidace odpadních vod, navržené Územním 

plánem Lysá nad Labem, není Změnou č. 1 měněno. Veškeré relevantní zastavitelné plochy 

Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem jsou vymezeny s ohledem na možnost 

napojení na systém veřejného vodovodu a kanalizace města a řešení infrastruktury je 

v lokalitách P33b, P17a, P25b podmíněno zpracováním územní studie. 

4.4.2 Vliv na povrchové a podzemní vody  

Plocha přestavby P39 (TO.1) návrhu Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem je 

situována v ochranném pásmu vodních zdrojů, ochranné pásmo II. stupně (vnější) vodních 

zdrojů Káraný – odběr pro Prahu z Jizery u Brandýsa nad Labem. Pásma hygienické ochrany 

vodního zdroje Káraný byla vyhlášena Odborem vodního a lesního hospodářství 

a zemědělství Stč. KNV v Praze, dne 18.03.1986 pod č. j. VLHZ 4090/85-233 (zdroj HEIS 

VÚV). V pásmu hygienické ochrany platí, že pevné odpady budou spalovány, kompostovány 

nebo ukládány na povolené skládky. Plocha přestavby P39 (TO.1) hraničí s pásmem II. stupně 

vnitřním (2a), v kterém kompostárny dle výše uvedeného rozhodnutí nelze zřizovat – viz Obr. 

4.2.  
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Obr. 4.2: Hranice ochranných pásem vodního zdroje Káraný (Rozhodnutí č. j. VLHZ 

4090/85-233, zdroj HEIS VÚV) 

 

Ostatní návrhové plochy změny územního plánu nezakládají předpoklad potenciálního 

nepříznivého efektu na kvalitu povrchových a podzemních vod v řešeném území. Žádná 

z řešených změn se netýká území situovaného v CHOPAV Severočeská křída. 

V rámci řízení následujících po schválení územního plánu bude nutné jednotlivé 

záměry posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) 

dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud tyto záměry budou naplňovat 

některá z ustanovení § 4 uvedeného zákona.  

4.4.3 Změna odtokových poměrů ze zastavěných ploch a protipovodňová 

opatření 

Plocha 122 (DV) a plochy OS.1* a OS.4* vymezené jako stabilizované v souladu 

s aktuálním využitím území, leží v záplavovém území Q100, plocha OS.1* rovněž 

v záplavovém území Q20. a částečně i v aktivní zóně záplavového území. V lokalitě 122 je 

využití území podmíněno zpracováním územní studie, v rámci které by měly být upřesněny 

odtokové poměry v lokalitě a optimalizace prostorového využití plochy vzhledem 

k limitujícím faktorům. 

Plocha OS.1* je situována částečně v aktivní zóně záplavového území. Dle § 67 

vodního zákona č. 254/2001 Sb. v aktuálním znění se v aktivní zóně záplavových území 

„nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje 

vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 

která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 

jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb 

dopravní a technické infrastruktury,…“ Z toho vyplývá nepřípustnost realizace staveb v části 

plochy, která zasahuje do aktivní zóny, ani v ní nesmí být umístěno vybavení, která brání 

odtoku, jako jsou oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky. 
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4.5 Zvýšení produkce odpadů  

Město Lysá nad Labem využívá systém likvidace odpadů tříděním a systém 

shromažďování a třídění odpadů je upraven obecně závaznou vyhláškou. Budoucí obyvatelé 

rozvojových ploch bydlení smíšených městských budou využívat k likvidaci odpadu stávající 

systém svozu komunálního odpadu města Lysá nad Labem. 

Zatímco městský systém likvidace odpadu je určen pro obyvatele, kteří mají ve městě 

trvalé bydliště, podnikatel, kterému při jeho činnosti vzniká odpad (je původcem odpadu), je 

povinen odstraňovat jej v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. V souvislosti 

s podnikatelskými aktivitami na vymezených zastavitelných plochách výroby budou původci 

vznikajících odpadů firmy, které budou provádět úpravu území, vlastní výstavbu a dále 

provoz vlastníků nebo správců zařízení. Tyto firmy budou mít povinnost nakládat s odpady 

podle platné legislativy, tj. podle zákona č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle 

vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů, ve znění vyhlášky č. 374/2008 Sb.) a vyhlášky č. 

376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v aktuálním znění. 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem umožňuje realizaci kompostárny 

pro sběr a zpracování biologicky rozložitelného odpadu v ploše č. P39 (TO.1). 

4.6 Vliv na horninové prostředí 

Plocha P39 (TO.1) je vymezena v prostoru schváleného prognózního zdroje 

nevyhrazených nerostů, štěrkopísků – název ložiska Lysá nad Labem, číslo ložiska 9370037. 

Využitím plochy pro kompostárnu nedojde k narušení surovinového zdroje. 

Ostatní zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezené Změnou č. 1 Územního 

plánu Lysá nad Labem horninové prostředí, ani surovinové zdroje nenarušují.  

4.7 Změna vegetace, vliv na faunu  

Plochy přestavby vymezené změnou územního plánu jsou situovány v současném 

zastavěném území a jejich vymezení nezakládá předpoklad ovlivnění nebo ohrožení populací 

zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů ani jejich reprodukčních 

prostor. 

Plocha P39 (TO.1) leží v okrajové části migračně významného území pro velké savce, 

avšak v dostatečné vzdálenosti od osy dálkového migračního koridoru - viz Obr. 4.2. Dálkové 

migrační koridory jsou vymezeny v místech, která jsou v současnosti stále ještě průchozí, 

přičemž se často jedná o poslední možnosti, kudy mohou velcí savci projít (EVERNIA s.r.o). 

Nepříznivý vliv na migračně významné území je v této části České republiky umocněn 

faktem, že v silně industrializované krajině středních Čech již velké fauně mnoho průchozích 

tras nezbývá a jejich počet se vlivem nedostatečné legislativní ochrany snižuje. 
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Obr. 4.2: Migračně významné území pro velké savce (http://mapy.nature.cz/) 

 

Legenda: 

- migračně významné území 

- DMK 

 

Zastavitelné plochy návrhu Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem nejsou 

v kolizi s místy výskytu chráněných rostlin a živočichů, jejichž populace jsou chráněny 

vymezením evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Vyhodnocení vlivu Změny 

č. 1 ÚP Lysá nad Labem dle §45i zákona č. 114/92 Sb. vypracoval RNDr. Lukáš Merta, Ph.D. 

v dubnu 2017 a jeho závěry jsou přeneseny do Kap. 5.1 tohoto dokumentu. 

4.8 Změna vzhledu krajiny, krajinný ráz 

Krajinným rázem se rozumí zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 

určitého místa či oblasti. Krajina je zákonem chráněná před činností snižující její přírodní 

a estetickou hodnotu. Předmětem ochrany krajinného rázu jsou všechny přírodní, kulturní, 

historické a estetické charakteristiky a hodnoty krajiny.  

Návrh změny územního plánu nevymezuje rozvojové lokality ve volné krajině, ale 

v zastavěném území nebo v přímé návaznosti na něj. Dle ZÚR SK, které pro zachování 

a rozvoj hodnot vzniklých spolupůsobením přírodních a lidských vlivů vymezují na svém 

území 10 krajinných typů a stanovují zásady pro plánování změn v území a rozhodování 
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o nich, je Změna č. 1 ÚP Lysá nad Labem lokalizována do krajiny sídelní (S) a krajiny 

příměstské (U), plocha P39 (TO.01) do okrajové části krajiny vodárenské W – viz Obr. 4.3. 

Obr. 4.3: Oblasti se shodným krajinným typem (zdroj ZÚR SK) 

 

Krajinu sídelní vymezují ZÚR v územích odpovídajících těmto charakteristikám: 

a) větší rozsah zastavěného území, vysoká hustota obyvatel a soustředění ekonomických 

aktivit, 

b) nejvíce proměněný krajinný typ, 

a stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich: 

a) vytvářet kvalitní obytný standard sídelní krajiny; 

b) změny využití území nesmí snižovat obytný standard krajiny sídelní a likvidovat 

či znehodnocovat její existující krajinářské a kulturně historické hodnoty. 

Krajinu příměstskou vymezují ZÚR v územích odpovídajících těmto charakteristikám: 

a) polyfunkční charakter s významným zastoupením bydlení, 

b) její části jsou dotčeny civilizačními jevy,  

a ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich: 

a) vytvářet kvalitní prostředí pro krátkodobou rekreaci obyvatel vlastního území i centra 

(center) osídlení, 
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b) změny využití území nesmí snižovat její rekreační potenciál a prostupnost 

pro nemotorovou přepravu. 

Krajinu vodárenskou vymezují ZÚR v územích odpovídajících těmto 

charakteristikám: 

a) vysoký přírodní potenciál území pro zásobování pitnou vodou, 

a ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich: 

a) zachování a ochrana přírodních podmínek, zajišťující potřebnou kvalitu a kvantitu vodního 

zdroje, 

b) neohrozit kvalitu nebo kvantitu vodního zdroje. 

 

Pro samotné město Lysou nad Labem je z vizuálního hlediska charakteristický soulad 

nivy řeky Labe a historického jádra města, které bylo prohlášeno Vyhláškou Ministerstva 

kultury České republiky č. 108/2003 Sb. ze dne 1. září 2003 městskou památkovou zónou.  

Návrhová plocha 122 a plochy přestavby změny územního plánu nezakládají 

předpoklad negativního ovlivnění vizuálních charakteristik města Lysá nad Labem. Jsou 

vymezeny mimo městskou památkovou zónu v zastavitelném území nebo v jeho těsné 

blízkosti a jejich rozsah je přiměřený účelu. Z hlediska vizuálních charakteristik lze 

za neorganické považovat vymezení plochy P33b (VD) v zóně bydlení, změna funkce však 

respektuje stávající stav. 

Změnou č. 1 ÚP Lysá nad Labem 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. Změna nezakládá nepříznivý vliv na krajinný ráz. 

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.  

Změna nezakládá nepříznivý vliv na krajinný ráz. 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.“  
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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. Změna 

nezakládá nepříznivý vliv na krajinný ráz. I zde zůstává podmínka prostorového a funkčního 

uspořádání, že: „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. Změna 

nezakládá nepříznivý vliv na krajinný ráz. 

Rovněž v ploše DV je stanovena podmínka, že 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 a dále že stavby budou posuzovány z hlediska ochrany krajinného rázu. Maximální 

výška budov je povolena 9 m nad úrovní terénu a investor, resp. vlastník zařízení, je povinen 

zajistit doprovodnou, případně izolační zeleň. 
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5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, 

KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA 

S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ 

OBLASTI 

5.1 Soustava NATURA 2000 

Posouzení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem zpracoval RNDR. 

Lukáš Merta, Ph.D. Jako potenciálně dotčené lokality soustavy NATURA 2000 byly 

identifikovány: 

 EVL Hrabanovská černava, jejíž území nebude rozvojovými aktivitami Změny č. 1 

ÚP Lysá nad Labem přímo ani nepřímo dotčeno,  

 EVL Písčina u Byšiček, jejíž území nebude rozvojovými aktivitami Změny č. 1 ÚP 

Lysá nad Labem přímo ani nepřímo dotčeno, 

 EVL Káraný - Hrbáčkovy tůně, jejíž území nebude rozvojovými aktivitami Změny 

č. 1 ÚP Lysá nad Labem přímo ani nepřímo dotčeno a plochy změn nezasahují 

do biotopů druhů ochrany (čolka velkého, roháče obecného). Nelze tedy očekávat 

jejich přímé, ani nepřímé ovlivnění rozvojovými aktivitami Změny č. 1 ÚP Lysá 

nad Labem. 

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. Rovněž se nepředpokládá, že by Změna č. 1 ÚP Lysá nad Labem 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. 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. 

5.2 Skladebné části ÚSES  

Skladebné části územního systému ekologické stability jsou v řešeném území 

nadregionálního, regionálního a lokálního charakteru. Lokalita 122 je situována na břehu řeky 

Labe, tedy v sousedství nadregionálního biokoridoru NRBK K10 (Labe) "Stříbrný roh - 

Polabský luh". Využití plochy bude proto nutno usměrnit takovým způsobem, aby biologická 

prostupnost území zůstala zachována. Návrh Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem 

s respektem na tuto skutečnost podmiňuje využití této plochy zpracováním územní studie 

a stanovuje pro využití plochy 122 (DV) podmínku, že „realizace veřejného rekreačního 

přístaviště (122) musí klást zvláštní důraz mimo jiné na zohlednění nadregionálního 
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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“. 

Ostatní rozvojové plochy nejsou se skladebnými částmi ÚSES v konfliktu, ani 

v kontaktu. 

5.3 VKP 

Významné krajinné prvky (VKP) jmenovitě uvedené ustanovením § 3 písmeno b) 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou 

ve správním území města Lysá nad Labem lesy, vodní toky a jejich nivy. Dále jsou v území 

registrované významné krajinné prvky (viz Kap. 3.2.6.4). 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem nepředpokládá zásah do těchto 

VKP s výjimkou plochy 122 (DV) pro přístaviště, která je vzhledem ke své funkci vymezena 

v nivě řeky Labe. 

5.4 Maloplošná chráněná území 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem nepředpokládá zásah 

do maloplošně chráněných území.   
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6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 

NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE, VČETNĚ VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH, 

SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, 

STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A 

PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VČETNĚ 

VZTAHŮ MEZI UVEDENÝMI OBLASTMI VYHODNOCENÍ 

Odhad významnosti vlivů posuzované koncepce byl řešen pomocí metodiky 

vyhodnocování vlivů liniových staveb na životní prostředí (Bajer a kol., 2000). Přestože 

metodika je vypracována pro konkrétní typ záměrů, je vhodná rovněž pro posouzení vlivu 

návrhových ploch územního plánu, neboť umožňuje propojení všech kritérií do jedné, snadno 

hodnotitelné a objektivně porovnatelné veličiny. V souladu s touto metodikou jsou jednotlivé 

záměry ohodnoceny koeficientem významnosti, který v sobě zahrnuje velikost vlivu, jeho 

časový rozsah, reverzibilitu vlivu a další parametry a nabývá následujících hodnot: 

 významný nepříznivý vliv:  - 8 až - 11 

 nepříznivý vliv:   - 4 až - 7 

 nevýznamný až nulový vliv:     0 až - 3 

 příznivý vliv:        1 

Výpočet koeficientu významnosti vychází ze zásady přímého vztahu mezi velikostí 

vlivu a jeho časovým rozsahem, a proto jsou tato dvě kritéria mezi sebou vynásobena. Další 

kritéria jsou již prostě přičtena. Možnost ochrany je stanovena jako číslo mezi 0 - 1 

a vyjadřuje účinnost ochrany od 0 % (=0) do 100 % (=1). 

Koeficient významnosti =  - (velikost × časový rozsah) + reverzibilita + citlivost 

území + mezinárodní vlivy + zájem veřejnosti + nejistoty 

pro velikost vlivu  0 platí: 

Koeficient významnosti výsledný = - koeficient významnosti × (1 - možnost 

ochrany) 

při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0 

při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1 

 

Kritéria, podle kterých se hodnotí koeficient významnosti, nabývají následujících 

hodnot: 

Velikost vlivu: 

 významný nepříznivý vliv -2 

 nepříznivý vliv  -1 

 nevýznamný až nulový vliv  0 

 příznivý vliv    1 
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Časový rozsah: 

 trvalý    -3 

 dlouhodobý   -2 

 krátkodobý   -1 

Reverzibilita: 

 nevratný   -3 

 kompenzovatelný  -2 

 vratný    -1 

Citlivost území (území zvláště chráněná dle příslušných právních předpisů): 

 ano    -1 

 ne     0 

Mezinárodní vlivy: 

 ano    -1 

 ne     0 

Veřejnost: 

 ano    -1 

 ne     0 

Nejistoty (neurčitosti v predikci vlivů): 

 ano    -1 

 ne     0 

Možnost ochrany: 

 úplná     1 

 částečná    0,1 - 0,9 

 nemožná    0 

Míra vlivu záměru na jednotlivé složky životního prostředí je doplněna o popis 

nejvýznamnějších střetů. Hodnocení velikosti vlivu bylo provedeno pomocí Katalogu kritérií 

pro vyhodnocení významnosti vlivu na životní prostředí, který je součástí výše zmíněné 

metodiky. Hodnocení jednotlivých lokalit je zatíženo jistou mírou neurčitosti, neboť se jedná 

pouze o vymezení ploch, pro které není známa konkrétní podoba jednotlivých záměrů. 

Při identifikaci potenciálně negativních vlivů byly zkoumány i možné kumulativní 

a synergické vlivy. 

V případě, že byl identifikován střet vlivu koncepce s některým z limitů, neznamená 

to automaticky, že dojde k negativnímu ovlivnění. Je zde identifikováno riziko, které bude 

v budoucnu předmětem dalšího hodnocení při posuzování vlivu záměrů na životní prostředí 

v rámci procesu EIA podle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

V Tabulce 6.1 je hodnocena velikost potenciálního vlivu Změny č. 1 Územního 

plánu Lysá nad Labem na životní prostředí. Míra vlivu každé změny na složky životního 



ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D. 

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚP LYSÁ NAD LABEM 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

 

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 - 

MALÉ A VELÉ  

 

58 

 

prostředí je vyjádřena v maticové tabulce, nejvýznamnější střety jsou popsány a ohodnoceny 

v následujících kapitolách. Základem pro stanovení závažnosti vlivu jsou expertní odhady, 

které identifikují počet a rozsah střetů rozvojových záměrů s územními a environmentálními 

limity využití území. Pro návrhové plochy, u nichž je identifikován nepříznivý vliv, je dále 

zjištěn koeficient významnosti. Stabilizované plochy BI, OS.1*, OS.4* Změny č. 1 ÚP Lysá 

nad Labem BI nejsou hodnoceny, v případě potenciálních konfliktů byl jejich vliv na životní 

prostředí uveden v textové části Kapitol 4 a 5. 

Tab. 6.1: Hodnocení velikosti vlivu Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem 

na složky ŽP 
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122 DV  0 0 0 0 -2 0 0 0 0 -1 0 0 

P17a, 

c 

VD 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 

P25 a, 

b 

SM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P33b VD -1 -1 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 

P39 TO.1 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 

R*  0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 

* R- změna regulativů/podmínek využití ploch ZS.1, VT, VD, VD.1 

6.1 Vliv na ovzduší a klima, fyzikální vlivy - hluk 

Jako nevhodné z hlediska imisní a hlukové zátěže lze charakterizovat vymezení 

plochy přestavby P333b (VD) v kontaktu se stávajícími plochami bydlení. Přestože vymezení 

funkce stabilizuje stávající stav a územní plán stanoví podmínku, že „Účelové stavby 

a provozy podnikání nesmí svým objemem a provozem negativně ovlivňovat prostředí 

v obytných objektech souseda“, je plocha z hlediska předběžné opatrnosti hodnocena 

vzhledem k imisním a akustickým hladinám mírně nepříznivě, koeficient významnosti je 

předmětem Tab. 6.2. Možností ochrany na úrovni návrhu územního plánu již byly vyčerpány, 

ochranu hygienických podmínek bude nutno stanovit v navazujících řízeních ve vhodné volbě 

ochranných opatření, využití vhodných technologií a organizace dopravy. 

Vliv na klima není předpokládán. 
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Tab. 6.2. Výpočet koeficientu významnosti plochy lehké výroby pro vliv na ovzduší 

a akustickou zátěž – P33b (VD) 

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - dlouhodobý -2 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - vratný -1 Nejistoty - ano -1 

Citlivost – ne  0 Možnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -2 Nevýznamný až nulový vliv 

6.2 Vliv na obyvatelstvo, veřejné zdraví, sociálně-ekonomické vlivy 

Vlivy záměru na obyvatelstvo můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin: 

 vliv na veřejné zdraví 

 sociálně-ekonomický vliv 

6.2.1 Vliv na veřejné zdraví 

Hodnocení zdravotních rizik v souvislosti s vymezením ploch s rozdílným způsobem 

využití je v přímé souvislosti s posouzením změny imisní a hlukové zátěže chráněných ploch 

vlivem změny územního plánu. Po vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu 

na kvalitu ovzduší a akustickou zátěž byl pro rozvojové plochy návrhu Změny č. 1 Územního 

plánu Lysá nad Labem zvolen nevýznamný až nulový vliv (0).  

6.2.2 Sociálně-ekonomický vliv 

Pozitivně jsou hodnoceny lokality P17a,c (VD) a P33b (VD) pro rozvoj výroby 

a skladování. 

6.3 Vliv na půdu 

Zábor ZPF se týká pouze lokality 122 (DV). Vzhledem k novelizaci zákona 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, který stanoví v § 4, odst. 3, že 

zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný 

zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu, je 

navržený zábor v I. třídě ochrany ZPF pro plochu přístaviště hodnocen významně 

nepříznivým vlivem. Vymezení plochy odporuje ustanovení zákona. 

Kladně je hodnocena změna podmínek využití ploch výroby. Přestože snížení 

koeficientu zeleně působí jako méně příznivý vliv na životní prostředí, ve skutečnosti 

upravené podmínky umožní zvýšení intenzity využití daných lokalit a tím vytvářejí 

předpoklad omezení dalších požadavků na zábor půdy, využívané k zemědělské produkci.  

Výpočet koeficientu významnosti pro plochu 122 (DV) uvádí Tab. 6.3. U  zastavitelné 

plochy se jedná o trvalý, nevratný vliv. Ve fázi územního plánu není známa konkrétní podoba 
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záměru a nejistoty jsou hodnoceny velikostí -1. Citlivost je hodnocena vlivem -1, neboť se 

jedná o záměr v údolní nivě. Možnost ochrany je zvolena částečná v hodnotě 0,4, neboť 

se jedná o vymezení rozvojových ploch, v nichž reálný zábor ZPF bude dále na základě 

konkrétní projektové dokumentace snížen a upřesněn. Možností ochrany v této ploše je 

omezení jejího rozsahu o severozápadní část lokality, která je situována na bonitní půdě BPEJ 

25600, zařazené do I. třídy ochrany ZPF (0,5 ha). Dále pak je nutno: 

 v konkrétní projektové dokumentaci jednotlivých záměrů upřednostňovat řešení 

s minimalizujícím vlivem na ZPF, především na půdy vysoké bonity, 

 věnovat péči o sejmutou ornici a její následné využití. 

Tab. 6.3: Výpočet koeficientu významnosti pro vliv na půdu – plocha 122 (-2)  

Velikost vlivu – Tab. 6.1. -2 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ano -1 Možnost ochrany - částečná 0,4 

Koeficient významnosti -6,6 Nepříznivý vliv 

6.4 Vliv na pozemky určené k plnění funkce lesa 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem nepředpokládá zábor PUPFL, 

vymezení ploch ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa z hlediska použité metodiky nezakládá 

předpoklad negativního vlivu na životní prostředí – plocha P39 (TO.1). 

6.5 Vliv na horninové prostředí 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem nepředpokládá nepříznivý vliv 

na horninové prostředí. Využití plochy P39 (TO.1) pro kompostování odpadů nebude bránit 

budoucí změně využití plochy a vytěžení ložiska štěrkopísků, vzhledem k nutnosti 

vybudování infrastruktury pro likvidaci odpadů může však budoucí využití ložiska 

zkomplikovat. Plocha je proto hodnocena mírně nepříznivě. 

Tab. 6.4: Výpočet koeficientu významnosti pro vliv na horninové prostředí (-1)  

Velikost vlivu – Tab. 6.1. -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - dlouhodobý -2 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - vratný -1 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ano -1 Možnost ochrany - částečná 0,6 

Koeficient významnosti -2 Nevýznamný vliv 
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6.6 Vliv na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, Natura 2000 

Pro rozvojové plochy návrhu Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem se dá 

předpokládat vliv na faunu a flóru nevýznamný až nulový (0), jehož charakteristika je dána 

následující škálou významů: 

 lokalizace záměru nezasahuje do míst trvalého výskytu populací zvláště chráněného 

genofondu, 

 záměr znamená pouze omezení výskytu zvláště chráněných živočichů (snížení plochy 

loviště, dotčení tahových cest a míst soustředění během migrací, snížení potravní 

nabídky atp.), 

 záměr nezasahuje floristicky a faunisticky hodnotná stanoviště. 

6.7 Vliv na vodu  

Vliv ploch návrhu Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem na podzemní, 

povrchovou vodu a odtokové poměry v území je podrobně řešen v Kap. 4.4. Nepříznivý vliv 

zastavitelných ploch územního plánu na jakost povrchových nebo podzemních vod v území 

není předpokládán, mírně nepříznivě je hodnocena plocha přestavby P39 (TO.1), která je 

situována v ochranném pásmu vodních zdrojů, ochranné pásmo II. stupně (vnější) vodních 

zdrojů Káraný – odběr pro Prahu z Jizery u Brandýsa nad Labem. Plocha je z hlediska 

předběžné opatrnosti hodnocena mírně nepříznivě, ochranu vod lze zajistit technickými 

opatřeními v rámci navazujících řízení.  

Tab. 6.5: Výpočet koeficientu významnosti pro vliv na vodní zdroje (-1)  

Velikost vlivu – Tab. 6.1. -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - dlouhodobý -2 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - vratný -1 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ano -1 Možnost ochrany - částečná 0,6 

Koeficient významnosti -2 Nevýznamný vliv 

6.8 Vliv na ÚSES a VKP  

Plocha 122 (DV) vymezená v nivě řeky Labe a v kontaktu s nadregionálním 

biokoridorem NRBK K10 (Labe) "Stříbrný roh - Polabský luh" je hodnocena z hlediska 

předběžné opatrnosti mírně nepříznivě. Využití plochy bude v navazujících řízeních nutno 

usměrnit takovým způsobem, aby biologická prostupnost území zůstala zachována. 

Požadavek je již zapracován v podmínkách využití plochy. 

Ostatní rozvojové plochy nejsou se skladebnými částmi ÚSES a VKP v konfliktu, ani 

v kontaktu. 
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Tab. 6.6: Výpočet koeficientu významnosti pro vliv na ÚSES a VKP (-1)  

Velikost vlivu – Tab. 6.1. -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ano -1 Možnost ochrany - částečná 0,6 

Koeficient významnosti -3,2 Nevýznamný vliv 

 

6.9 Vliv na hmotné statky a kulturní dědictví včetně dědictví 

architektonického a archeologického 
 

Změny ÚP Lysá nad Labem nejsou ve střetu s podmínkami ochrany hmotných statků, 

ani s územími archeologických nálezů. Za území s archeologickými nálezy je však ve smyslu 

§ 22, odst. 2, zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči, v platném znění nutné pokládat 

celé správní území města. Při respektování ustanovení § 21-24 citovaného zákona nebudou 

mít zastavitelné plochy na archeologické dědictví negativní vliv. 

6.10 Vliv na krajinu 

Vliv návrhových ploch v jednotlivých lokalitách je již částečně řešen v Kap. 4.8 

se závěrem, že návrhová plocha a plochy přestavby navržené změnou územního plánu 

nezakládají předpoklad negativního ovlivnění krajiny, ani vizuálních charakteristik města 

Lysá nad Labem. Návrh Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem zachovává nedotčen 

historický střed města, plochy jsou vymezeny mimo městskou památkovou zónu 

v zastavitelném území nebo v jeho těsné blízkosti a jejich rozsah je přiměřený účelu. 

Z hlediska vizuálních charakteristik lze za neorganické považovat vymezení plochy P33b 

(VD) v zóně bydlení, změna funkce však respektuje stávající stav. 

6.11 Významnost vlivů Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem na životní 

prostředí 

Souhrnný přehled hodnot koeficientů významnosti vlivu, diskutovaných v kapitolách 

6.1. až 6.10. je uveden v Tabulce 6.7.  
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Tab. 6.7: Hodnocení významnosti vlivu Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem 

na složky ŽP 
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122 DV  0 0 0 0 -6,6 0 0 0 0 -3,2 0 0 

P17a, 

c 

VD 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 

P25 a, 

b 

SM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P33b VD -2 -2 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 

P39 TO.1 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 0 0 0 

R*  0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 

* R- změna regulativů/podmínek využití ploch ZS.1, VT, VD, VD.1 
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7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH 

KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH 

VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ 

POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH 

OMEZENÍ 

Odhad významnosti vlivů posuzované koncepce byl řešen pomocí metodiky 

vyhodnocování vlivů staveb na životní prostředí (Bajer a kol., 2000), jejíž popis je uveden 

v předchozí kapitole. Posuzování bylo prováděno jednak na základě průzkumů v terénu, 

jednak z dostupné územně plánovací dokumentace a odborných podkladů. Posouzení vlivů 

návrhu územního plánu na soustavu Natura 2000 zpracoval RNDr. Lukáš Merta, Ph.D. 

dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Hodnocení koncepce, jak již bylo zmíněno, je zatíženo jistou mírou neurčitosti, neboť 

se jedná pouze o vymezení ploch, pro které není známa konkrétní podoba jednotlivých 

záměrů. V průběhu zpracování posouzení se však neobjevily skutečnosti, které by 

spolehlivost závěrů omezovaly. 

Souhrnné vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí pro návrhové plochy 

je obsahem Tabulky 6.1 v Kap. 6 a významnost těchto vlivů je v rámci možností dané 

metodiky kvantifikována v Tab. 6.7. Přestože grafickou podobu hodnocení je nutno 

považovat za orientační, neboť porovnává veličiny z principu neporovnatelné, je z ní zřejmé, 

že návrh změny územního plánu je poměrně nekonfliktní vzhledem k zásadám ochrany 

životního prostředí a lidského zdraví. 

Nejvýznamnější změnou je vymezení rozvojové plochy 122 (DV), určené pro realizaci 

veřejného rekreačního přístaviště. Projektant změny územního plánu s vědomím limitujících 

faktorů podmiňuje komplexní vyřešení prostorových a funkčních parametrů plochy 

stanovením územní studie, přičemž uplatňuje požadavek, že realizace veřejného rekreačního 

přístaviště musí klást zvláštní důraz mimo jiné na veškeré přírodní hodnoty jako např. 

nadregionální biokoridor NRBK K10 (Labe) "Stříbrný roh - Polabský luh" nebo regionální 

biocentrum 349 „Niva Labe u Semic a Ostré“. Část plochy je vymezena na bonitní půdě BPEJ 

25600, zařazené do I. třídy ochrany ZPF, což odporuje ustanovení § 4, odst. 3, zákona 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Z hlediska změny funkčního využití se jeví nevhodně změna u plochy P33b (VD), 

která je situována v části města s obytnou funkcí. Rovněž pro plochy VD jsou územním 

plánem stanoveny omezující podmínky pro zajištění hygienických limitů v chráněných 

prostorech. 

Plochou, která vykazuje konflikt s ochranou přírodních zdrojů, je plocha P39 (TO.1), 

která je vymezena v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje a současně v prostoru 

schváleného prognózního zdroje nevyhrazených nerostů, štěrkopísků. Vlivy této plochy byly 

vyhodnoceny jako nevýznamné, neboť v navazujících procesech a řízeních lze technickými 
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podmínkami při výstavbě a provozování kompostárny znečištění vodního zdroje účinně 

zabránit a vzhledem k charakteru záměru byly vlivy na horninové prostředí, tj. ztížení 

možnosti využití ložiska, vyhodnoceny jako dlouhodobé a vratné.  

Vliv ostatních záměrů Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem byl vyhodnocen jako 

nevýznamný až nulový. Pozitivně je hodnocena změna podmínek využití ploch výroby, která 

zakládá předpoklad intenzifikace využití již vymezených ploch a současně snížení požadavků 

na další zábory zemědělské půdy.  

Na základě provedeného posouzení vlivu koncepce dle §45i zákona č. 114/92 Sb. 

posuzovatel (Merta, L., duben 2017) konstatuje, 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. 

Nepříznivé kumulativní vlivy návrhu Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem, 

ani synergické vlivy předkládané koncepce nebyly zjištěny. 
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8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, 

SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO 

PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Následující opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 

předpokládaných a potenciálních negativních vlivů realizace záměrů územního plánu 

na životní prostředí vyplývají z rozborů, provedených v předchozích kapitolách. Opatření jsou 

uvedena rovněž pro kritéria, u kterých je předpokládán nevýznamný až nulový vliv.  

8.1 Vliv na zemědělský půdní fond 

Doporučení k uplatnění ve Změně č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem: 

1. Snížit rozsah plochy 122 (DV) o část, lokalizovanou na BPEJ 25600, zařazené do I. 

třídy ochrany ZPF. 

Doporučení k uplatnění v navazujících řízeních: 

 Nezastavěné plochy nadále využívat stávajícím způsobem. 

 Při povolování zástavby na plochách odnímaných ze ZPF postupovat tak, aby byla 

zachována možná zemědělská obslužnost neodňatých zemědělsky obhospodařovaných 

pozemků a aby odnímané pozemky byly co nejúčelněji využity. 

 Před zahájením výstavby objektů na současných zemědělských plochách provést 

na základě provedeného pedologického průzkumu odděleně skrývku ornice v plné 

mocnosti orničního profilu, rozvézt a rozprostřít ji tak, aby bylo zajištěno její 

hospodárné využití na jiných konkrétně vymezených pozemcích. Pokud bude ornice 

po nějakou dobu deponována, nesmí dojít žádným způsobem k jejímu znehodnocení. 

O využití skryté kulturní zeminy by měl rozhodnout orgán ochrany ZPF – zda bude 

využita na rekultivaci ploch v rámci záměru nebo ke zvýšení úrodnosti ploch ZPF 

s mělkou ornicí. 

8.2 Vliv na veřejné zdraví, ovzduší, hluk 

Doporučení k uplatnění v navazujících řízeních: 

 Konkrétní záměry v rozvojových plochách výroby v navazujících řízeních posoudit 

v hlukových a rozptylových studiích a stanovit ochranná opatření, aby bylo 

minimalizováno negativní ovlivnění obytné zástavby a ostatních chráněných prostor.  

8.3 Vliv na vodu 

Doporučení k uplatnění v navazujících řízeních: 
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 U všech projektových záměrů požadovat řešení záchytu a nezávadného zneškodnění 

splaškových vod, zvláštní důraz je nutno klást na preventivní opatření v ploše 

P39 (TO.1).  

8.4 Vliv na památky a archeologické lokality 

Doporučení k uplatnění v navazujících řízeních: 

 Při realizaci záměrů v zastavitelných plochách zajistit provedení záchranného 

archeologického výzkumu. Jedná se o zákonnou povinnost dle §22, odst. 2 zákona 

č. 20/1987 Sb., v aktuálním znění: „Má-li se provádět stavební činnost na území 

s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento 

záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 

provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.“ 

8.5 Vliv na krajinný ráz 

Doporučení k uplatnění v navazujících řízeních: 

 Respektovat zásady stanovené Územním plánem Lysá nad Labem ve znění Změny 

č. 1. 

8.6 Vliv na ÚSES, flóru, faunu, VKP 

Doporučení k uplatnění v navazujících řízeních: 

 Respektovat zásady stanovené Územním plánem Lysá nad Labem ve znění Změny 

č. 1, tj. při realizaci záměrů maximálně zohlednit veškeré přírodní hodnoty, především 

respektovat skladebné části ÚSES. 

8.7 Vliv na soustavu Natura 2000 

Hodnocená koncepce, kterou je Změna č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem, nemá 

významný negativní vliv na příznivý stav žádných předmětů ochrany lokalit soustavy 

NATURA 2000, ani na celistvost těchto lokalit. V rámci posouzení proto nejsou navržena 

žádná opatření. 
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9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH 

CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ 

PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ 

9.1 Ovzduší  

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem vymezením zastavitelných ploch 

nezakládá předpoklad zvýšení emisní a imisní zátěže území s výjimkou potenciálních 

místních konfliktů na rozhraní ploch výroby a ploch s obytnou funkcí. V rámci navržených 

ploch přestavby se předpokládá, že vytápění bude převážně zajištěno zemním plynem. 

Převážnou většinu navržených ploch pro bydlení bude možné napojit na stávající místní STL 

plynovodní síť. Změna č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem je tak v souladu s cíli Programu 

zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02, kterými je zajistit v celém řešeném 

území kvalitu ovzduší splňující zákonem stanovené požadavky a přispět k dodržení závazků, 

které Česká republika přijala v oblasti omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší. 

9.2 Voda 

Státní politika životního prostředí ČR 2012 - 2020, schválená usnesením vlády dne 

09.01.2013, řadí ochranu povrchových a podzemních vod do kapitoly Udržitelné využívání 

přírodních zdrojů. Koncepce vychází z aktuální problematiky a z požadavků vyplývajících 

z uplatňování Rámcové směrnice 64 2000/60/ES o vodní politice, jejíž závěry se v rámci 

Středočeského kraje promítají do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje 

jako základního koncepčního dokumentu v oblasti vodohospodářské politiky. Návrh Změny 

č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem neřeší novou infrastrukturu pro vodní hospodářství, 

není v rozporu s požadavky Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, ani 

s podmínkami pásma hygienické ochrany vodního zdroje Káraný, tj. rozhodnutím Odboru 

vodního a lesního hospodářství a zemědělství Stč. KNV v Praze, které bylo vyhlášeno dne 

18.03.1986 pod č. j. VLHZ 4090/85-233. 

9.3 Půda 

Ochrana zemědělských půd je v rámci ÚP zajištěna prostřednictvím zákona 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, a jeho prováděcí 

vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb., v platném znění, a Metodického pokynu Odboru ochrany 

lesa a půdy MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF (č.j. OOLP/1067/96 ze dne 1.10.1996, 

uveřejněný ve Věstníku MŽP, částka 4 dne 12.12.1996), která zařazuje bonitované půdně 

ekologické jednotky (BPEJ) do 5ti tříd ochrany a stanovuje podmínky pro jejich odnětí 

ze ZPF.  
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Návrh Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem řeší především plochy přestavby 

bez požadavku záboru ZPF. Plocha 122 (DV) ploch je situována částečně na zákonem 

chráněné půdě zařazené do I. třídy ochrany ZPF. Návrhy opatření pro ochranu zemědělského 

půdního fondu jsou předmětem Kap. 8, 11 a 12 tohoto dokumentu. 

9.4 Příroda a krajina, Natura 2000 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem byl posouzen dle §45i zákona 

č. 114/92 Sb. 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. 

9.5 Kulturní a historické památky 

Ochrana nemovitých kulturních památek a území vymezených jako památkové zóny 

a rezervace se řídí zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. 

Hodnocená dokumentace není v rozporu s uvedeným předpisem. 

9.6 Obyvatelstvo 

Rámcovým souhrnem opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR je Národní strategie 

ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, která podpořila vláda České republiky svým 

usnesením č. 23 ze dne 8. ledna 2014. Národní strategie je rámcovým souhrnem pro rozvoj 

veřejného zdraví v ČR a současně i nástrojem pro implementaci programu Světové 

zdravotnické organizace „Zdraví 2020“ v ČR. Národní strategie navazuje na „Dlouhodobý 

program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví 21“, je naplněním 

požadavku vlády na aktualizaci tohoto strategického dokumentu a vychází z jeho analýzy. 

Hodnocená dokumentace není v rozporu s uvedeným předpisem. 
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10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Dle ustanovení § 10h zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů, musí být v rámci implementace ÚP prováděno sledování 

a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. V případě, že předkladatel zjistí 

nepředvídané závažné negativní vlivy provádění koncepce na životní prostředí nebo veřejné 

zdraví, musí zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, informovat 

příslušný úřad (KÚ) a dotčené správní úřady a současně rozhodnout o změně ÚP. 

Pro stanovení monitorovacích indikátorů vlivu Změny č. 1 Územního plánu Lysá 

nad Labem na ŽP byly vybrány cíle již dříve uvedených strategických dokumentů, které mají 

potenciální vztah k vymezení zastavitelných ploch a dalším záměrům územního plánu, a byl 

navržený jediný indikátor vlivu na životní prostředí, kterým je rozloha záborů v I. tř. ochrany 

ZPF (viz Tab. 10.1). 

Tab. 10.1: Návrh monitorovacích indikátorů vlivu na životní prostředí vzhledem 

ke Změně č. 1 ÚP Lysá nad Labem 

Složka ŽP Cíl ochrany ŽP Monitorovací indikátor 

Půda Omezovat nové zábory ZPF, 

a to především na půdách v I. 

a II. třídě ochrany ZPF 

Rozloha záborů v I. tř. ochrany ZPF. 
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11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH 

PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE 

NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Na základě rozboru vlivu návrhu Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem 

na životní prostředí je návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách v této 

kapitole rozčleněn na část změn návrhu územního plánu a na doporučení, která se týkají 

rozhodování v území po přijetí Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem. 

11.1 Návrh požadavků k zapracování do návrhu Změny č. 1 Územního plánu 

Lysá nad Labem 

1. Snížit rozsah plochy 122 (DV) o část, lokalizovanou na BPEJ 25600, zařazené 

do I. třídy ochrany ZPF. 

11.2 Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech 

po přijetí Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem 

1. Nezastavěné plochy nadále využívat stávajícím způsobem. 

2. Při povolování zástavby na plochách odnímaných ze ZPF postupovat tak, aby byla 

zachována možná zemědělská obslužnost neodňatých zemědělsky obhospodařovaných 

pozemků a aby odnímané pozemky byly co nejúčelněji využity. 

3. Před zahájením výstavby objektů na současných zemědělských plochách provést 

na základě provedeného pedologického průzkumu odděleně skrývku ornice v plné 

mocnosti orničního profilu, rozvézt a rozprostřít ji tak, aby bylo zajištěno její 

hospodárné využití na jiných konkrétně vymezených pozemcích. Pokud bude ornice 

po nějakou dobu deponována, nesmí dojít žádným způsobem k jejímu znehodnocení.  

4. Konkrétní záměry v rozvojových plochách výroby v navazujících řízeních posoudit 

v hlukových a rozptylových studiích a stanovit ochranná opatření, aby bylo 

minimalizováno negativní ovlivnění obytné zástavby a ostatních chráněných prostor. 

5. U všech projektových záměrů požadovat řešení záchytu a nezávadného zneškodnění 

splaškových vod, zvláštní důraz je nutno klást na preventivní opatření v ploše 

P39 (TO.1). 

6. Při realizaci záměrů v zastavitelných plochách zajistit provedení záchranného 

archeologického výzkumu.  

7. Respektovat zásady stanovené Územním plánem Lysá nad Labem ve znění Změny 

č. 1 a při realizaci záměrů maximálně zohlednit veškeré přírodní hodnoty, především 

respektovat skladebné části ÚSES, vizuální charakteristiky sídla a krajinný ráz. 
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12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ 

Posuzovaný návrh Změna č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem byl zpracován 

projektovou kanceláří ŽALUDA, Praha. Pořizovatelem je v souladu s § 6 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů Městský úřad Lysá nad Labem, stavební úřad. 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem je zpracován na základě zadání, 

ke kterému Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako 

příslušný orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal stanovisko 

ze dne 17.03.2016, dle kterého je návrh Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem nutno 

posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, tzv. zákon EIA, a to především z důvodů, že návrh zadání 

nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona 

EIA a příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (krajský úřad) svým stanoviskem č. j. 

033358/2016/KUSK ze dne 9. 3. 2016 podle ust. § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nevyloučil významný vliv 

koncepce na území Natura 2000 - na evropsky významnou lokalitu Káraný - Hrbáčkovy tůně, 

kód lokality CZ0214007. Z důvodu možného negativního ovlivnění předmětu ochrany, 

zejména vodních společenstev a významných druhů na ně vázaných a jejich nežádoucí 

eutrofizace, která by mohla zahrnutím přilehlých ploch k zástavbě zemědělských staveb 

nastat. 

Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí je vypracováno 

ve smyslu §10i zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu přílohy zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a je zaměřeno na hodnocení souladu 

územního plánu s koncepčními a strategickými národními, krajskými a regionálními 

dokumenty z oblasti životního prostředí, resp. cíli, zásadami a opatřeními stanovenými 

v těchto dokumentech, a na posouzení vymezených rozvojových ploch z hlediska vlivů 

v oblastech: 

 vliv na obyvatelstvo, veřejné zdraví, sociálně-ekonomické vlivy, 

 vliv na ovzduší a klima, fyzikální vlivy, hluk, 

 vliv na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, 

 vliv na vodu, 

 vliv na horninové prostředí, 

 vliv na půdy - zábor ZPF a pozemků určených k plnění funkcí lesa, 

 vliv na územní systém ekologické stability,  

 vliv na krajinu, krajinný ráz a kulturní dědictví, 

 vliv na soustavu Natura 2000. 
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Hodnocení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny bylo 

zpracováno autorizovanou osobou dle zákona č. 114/1992 Sb., RNDr. Lukášem Mertou, 

Ph.D. 

Z procesu vyhodnocení vlivů předmětných záměrů územního plánu na jednotlivé 

složky životního prostředí vyplývá následující významnost identifikovaných vlivů: 

Významný nepříznivý vliv nebyl shledán. 

Nepříznivý vliv – jako nepříznivý vliv byl vyhodnocen vliv zastavitelné plochy 

122 (DV) na zemědělský půdní fond vzhledem k jejímu částečnému vymezení na kvalitních 

zemědělských půdách zařazených dle produkčnosti do I. třídy ochrany ZPF. 

Nevýznamný vliv je predikován pro vliv plochy P33b (VD) na imisní a akustickou 

zátěž, vliv plochy 122 (DV) na ÚSES a VKP a vlivy plochy P39 (TO.1) na surovinové 

a vodní zdroje. 

Příznivý vliv přináší změna koeficientů využití ploch výroby, které umožňují 

zintenzivnit využití rozvojových ploch a pozitivní sociálně ekonomický vliv vymezení ploch 

výroby. 

Ostatní vlivy byly vyhodnoceny jako nevýznamné až nulové. Na základě provedeného 

posouzení vlivu koncepce dle §45i zákona č. 114/92 Sb. posuzovatel (Merta, L., duben 2017) 

konstatuje, 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. 

Nepříznivé kumulativní vlivy návrhu Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem, 

ani synergické vlivy předkládané koncepce nebyly zjištěny. 

Na základě posouzení vlivů koncepce na jednotlivé složky životního prostředí jsou 

v Kap. 11 navržena ochranná opatření, která snižují významnost nepříznivých vlivů. 

Návrh stanoviska ke koncepci 

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů  

vydává souhlasné stanovisko ke koncepci 

„Změna č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem“ 

za dodržení následující podmínky: 

 

1. Snížit rozsah plochy 122 (DV) o část, lokalizovanou na BPEJ 25600, zařazené 

do I. třídy ochrany ZPF. 
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