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(1) Změna č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem (dále jen „Změna č. 1“) mění Územní plán Lysá nad 
Labem, který nabyl účinnosti dne 18. 6. 2014 takto: 

(1.1) V kapitole „c. Urbanistická koncepce“, odrážce „Základní členění území města“, pododrážce „území 
rozvojová – zastavitelné plochy“, bodu „V. jih – Na Zemské stezce – Mírová – Jiráskova“: 

doplňuje řádek: 

„doprava vodní [122]“ 

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

ruší text: 

„P17c“ 

(1.3) V kapitole „c. Urbanistická koncepce“, odrážce „Základní členění území města“, pododrážce „území 
přestavbová (transformační)“, bodu „PVI. jihozápad – K Závodišti“: 

doplňuje řádek: 

„technické služby specifické – kompostárna [P39]“ 

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

ruší text: 

„P33b“ 

a doplňuje řádek: 

„drobná výroba a výrobní služby [P33b]“ 

(1.5) V kapitole „c.01 Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“, 
podkapitole: „c.01.1 Zastavitelné plochy“, bodu „V. jih – Za Cukrovarem: Na Zemské stezce – Mírová 
– Jiráskova“: 

doplňuje v prvním řádku text: 

„122“ 

, doplňuje pod řádek “DS - doprava silniční“ řádek: 

 „DV - doprava vodní“ 

, vkládá za text „pro sportovní zařízení (26),“ text: 

„, pro vodní dopravu (122),“  

, vkládá odstavec: 

„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“ 

, vkládá odrážky: 

„- podmínka pro rozhodování: 

- územní studie pro lokalitu 122 

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

(1.6) V kapitole „c.01 Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“,podkapitole: „c.01.2 Ploch přestavby“, bodu „P-III. východ – Poděbradova – Na Mlíčníku“: 

ruší v prvním řádku text: 

„P17c“ 
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, ruší za textem „a dále pro plochy drobné výroby a služeb (P17a)“ text: 

„, záchytného parkoviště silniční dopravy (P17c)“  

, doplňuje odrážku: 

„- v rámci využití plochy drobné výroby a služeb P17a je nutné zohlednit řešení návrhu místní komunikace 
i dopravy v klidu a to jak vzhledem k využití samotné plochy, tak vzhledem k řešení kapacitního 
dopravního připojení k ul. Poděbradova“ 

, ruší za textem „územní studie pro lokalitu P17a“ písmeno: 

„c“ 

(1.7) V kapitole „c.01 Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“,podkapitole: „c.01.2 Ploch přestavby“, bodu „P-VI. jihozápad – K Závodišti“: 

doplňuje v prvním řádku text: 

„P39 

, vkládá řádek:  

„TO.1 - technické služby specifické – kompostárna“ 

, vkládá za text „lokality musí být napojeny na městské páteřové komunikace (JZ obvodová, K Závodišti“ 
text: 

„, Ke Karlovu“  

(1.8) V kapitole „c.01 Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“,podkapitole: „c.01.2 Ploch přestavby“, bodu „P-VIII. střed: 

doplňuje odrážku: 

„- VD – drobná výroba a výrobní služby“ 

ruší v odrážce „podmínka pro rozhodování“ text: 

„P33b“ 

(1.9) V kapitole „c.04 Vymezení ploch a koridorů pro vypracování územní studie“, odrážce: „- Územní 
studie jako podmínka pro rozhodování v území se požaduje pro následující zastavitelné plochy 
(podrobněji viz kap. c.01):“: 

doplňuje odrážku: 

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

, v odrážce „- P-III. východ  - Poděbradova – Na Mlíčníku:“ ruší text: 

„P17c“ 

, v odrážce „- P-VIII. střed:“ ruší text: 

„P33b“ 

(1.10) V kapitole „d. Koncepce veřejné infrastruktury“, podkapitole: „d.02 Dopravní infrastruktura“, 
podkapitole „d.02.3 Vodní doprava“: 

doplňuje odrážku: 

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

(1.11) V kapitole „d. Koncepce veřejné infrastruktury“, podkapitole: „d.03 Technická infrastruktura“, 
podkapitole „d.03.8 Nakládání s odpady“: 

doplňuje odrážku: 

„Územní plán rovněž umožňuje realizaci kompostárny pro sběr a zpracování biologicky rozložitelného 
odpadu (plocha č. P39).“ 
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(1.12) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití  “, podkapitole: „f.03 Přehled ploch s rozdílným 
způsobem využití a kódy jejich regulativů“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“: 

doplňuje mezi plochy občanského vybavení funkci: 

„OS.4 - sport specifický - plochy v dosahu záplavového území – Veslák“ 

, doplňuje mezi plochy dopravní infrastruktury funkci: 

„DV – doprava vodní“ 

, doplňuje mezi plochy technické infrastruktury funkci: 

„TO.1 - technické služby specifické – kompostárna“ 

(1.13) V kapitole „f. Plochy s rozdílným způsobem využití  “, podkapitole: „f.04 Regulativy ploch s rozdílným 
způsobem využití“, části „I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY“: 

doplňuje mezi plochy občanského vybavení funkci (včetně jejich podrobných regulativů): 

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

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- stavby a zařízení pro sport a relaxaci, sportovní areály – na plochách v dosahu záplavového území; 

Přípustné využití: 

- klubovní a hygienické zařízení pro sportovní areál, 

- ubytovací zařízení, 

- nezbytné technické a dopravní vybavení, 

- výroba solární elektřiny za podmínky, že se bude jednat o technické zařízení stavby; 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

Podmínky: 

- konkrétní využití území je podmíněno kladným stanoviskem orgánu správy vodních toků; sportovní 
zařízení (hřiště, kurty, … apod.) nesmějí vytvořit svou stavební formou vytvořit překážku odtoku vody, 

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

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

b) prostorové uspořádání 

areál povrchových sportovních zařízení, hřišť a jejich zázemí – s omezením výstavby nových objektů. 
Využití pozemků bude přizpůsobeno možnému vlivu záplav. Výsadba zeleně musí odpovídat linii 
proudnice eventuální záplavy pozemku. 

KZ = 0,50;“ 

, doplňuje mezi plochy dopravní infrastruktury funkci (včetně jejich podrobných regulativů): 

„DOPRAVA VODNÍ        DV 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- plochy vodní dopravy, zejména přístavy, mola, nábřeží, provozní budovy, správní budovy, 

Přípustné využití: 

- sociální zázemí a pohotovostní ubytovací zařízení pro obsluhu přístaviště a majitele lodí, 
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- související dopravní a technická infrastruktura, 

Nepřípustné využití: 

- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím,  

Podmínky: 

- přístav musí být citlivě začleněn do okolní krajiny i vodního toku, 

- pozemek nebude oplocen 

b) prostorové uspořádání 

Nové objekty, stavby a zařízení, případně jejich přestavby musí členěním stavebních forem a zejména 
celkovým objemem respektovat kompoziční vztahy okolního nezastavěného území s důrazem na 
významný vodní tok Labe. Stavby budou posuzovány z hlediska ochrany krajinného rázu. Maximální 
výška budov – 9m nad úrovní terénu. Investor, resp. vlastník zařízení je povinen zajistit doprovodnou, 
případně izolační zeleň. 

KZ bude stanoven individuálně.“ 

, doplňuje mezi plochy technické infrastruktury funkci (včetně jejich podrobných regulativů): 

„TECHNICKÉ SLUŽBY SPECIFICKÉ – KOMPOSTÁRNA      TO.1   

a) využití plochy 

Hlavní využití: 

- areál kompostárny 

Přípustné využití: 

- stavby a zařízení pro svoz, zpracování, skladování a další nakládání s bioodpadem 

- související dopravní a technická infrastruktura,                                                                                                                                                                                                                  

- sklady a dílny pro servisní činnost spojenou s technickou vybaveností, 

Nepřípustné využití: 

- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

Podmínky: 

- veškeré stavby a zařízení musí respektovat výškovou hladinu stávajících objektů. 

b) prostorové uspořádání 

Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem a 
zejména celkovým objemem zastavění respektovat charakter území, především svým výškovým 
uspořádáním nesmí narušovat stávající výškové uspořádání v této lokalitě. Investor, resp. vlastník 
zařízení je povinen zajistit ozelenění ploch. 

KZ = 0,20;“  

, u funkce „TĚŽKÁ VÝROBA A SKLADY VT“ ruší text: 

„14“ 

a nahrazuje jej textem: 

„17“ 

, u stejné funkce dále ruší text: 

„0,40“ 

, a nahrazuje jej textem: 

„0,20“ 

, u funkce „LEHKÁ VÝROBA A SKLADY VL“ ruší text: 
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„0,40“ 

a nahrazuje jej textem: 

„0,20“ 

, u funkce „DROBNÁ VÝROBA A VÝROBNÍ SLUŽBY VD“ doplňuje za text „hřebene střechy se sklonem nad 
35° - 9m nad úrovní terénu; maximální výška budov se sklonem střechy do 35°(včetně) – 7m.“ text: 

„Výjimku tvoří stabilizované a přestavbové plochy drobné výroby a výrobních služeb přiléhající z jihu k 
Poděbradově ulici a rozkládající se zároveň po obou stranách železnice č. 232 do Milovic, ve kterých je 
stanovena maximální výška budov – 13 m nad úrovní terénu.“ 

, u této funkce dále ruší text: 

„0,40“ 

a nahrazuje jej textem: 

„0,20“ 

, u funkce „NEKRYTÝ SKLADOVÝ AREÁL  LITOL VD.1“ ruší text: 

 „0,25“ 

a nahrazuje jej textem: 

„0,20“ 

, u funkce „ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA, LESNICTVÍ VZ“ ruší text: 

 „0,40“ 

a nahrazuje jej textem: 

„0,20“ 

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

ruší řádek: 

D33 Záchytné parkoviště pro kamiony - Poděbradova lokalita P17c Lysá nad Labem 

(1.15) V kapitole „g. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit“, podkapitole: „g.03 Plochy pro asanaci“, tabulce „Asanační zásahy 
předpokládané v souvislosti s realizací investičních záměrů“:  

ruší celý řádek ve znění: 

A6 
Bývalý areál VaK Čechova ul. – příprava pozemků 
pro smíšené využití území  

lokalita P33b Lysá nad Labem 

(2) Údaje o počtu listů změny č. 1 územního plánu a výkresů grafické části: 

Změna č. 1 Územní plán obsahuje 3 číslované listy. 

Grafická část Změny č. 1 Územního plánu obsahuje 3 výkresy. 

1 Výkres základního členění území     měřítko 1: 5 000 

2 Hlavní výkres       měřítko 1: 5 000 

3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  měřítko 1: 5 000 

 


