
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Změna č. 1A územního plánu Lysá nad Labem 

návrh pro společné jednání (§ 50 stavebního zákona) 

TEXTOVÁ ČÁST 

 
 



 



Změna č. 1A územního plánu Lysá nad Labem – návrh pro společné jednání (§ 50 stavebního zákona) textová část 

POŘIZOVATEL:  
Městský úřad Lysá nad Labem 

Husovo náměstí 23 

289 22 Lysá nad Labem 

OBJEDNATEL: Město Lysá nad Labem 

Husovo náměstí 23 

289 22 Lysá nad Labem 

PROJEKTANT: Ing. Eduard Žaluda 

(č. autorizace: 4077) 

ZHOTOVITEL: 
ŽALUDA, projektová kancelář 

Železná 493/20, 110 00 Praha 1 

kancelář: Na Březince 1515/22, 150 00 Praha – Smíchov  

tel.: 737 149 299 

e-mail: eduard.zaluda@gmail.com 

AUTORSKÝ KOLEKTIV: 

 

 

 

 

Ing. Eduard Žaluda 

Mgr. Vít Holub 

Ing. arch. Alena Švandelíková 

Petr Schejbal 

Mgr. Miroslav Vrtiška 

DATUM: listopad 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Změna č. 1A územního plánu Lysá nad Labem – návrh pro společné jednání (§ 50 stavebního zákona) textová část 

 



Změna č. 1A územního plánu Lysá nad Labem – návrh pro společné jednání (§ 50 stavebního zákona) textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář    1 
 

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

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

ruší odstavec 

„Hranice zastavěného území je vymezena na základě doplňujících průzkumů a rozborů analytické fáze zpracování 
územního plánu Lysá nad Labem korekcemi k datu 06.2011 a dále korigována po projednání konceptu ÚP k datu 
05.2012 – viz výkres č.1 Výkres základního členění území  a č. 2.1 Hlavní výkres – urbanistická koncepce.“ 

a zároveň jej nahrazuje odstavcem: 

„Změna č. 1A vymezuje zastavěné území k datu 31. 10. 2016. Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické 
části dokumentace (výkres základního členění, hlavní výkres).“ 

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

přidává řádek: 

„individuální rekreace – zahrádkové osady [159]“ 

(1.3) V kapitole „c. Urbanistická koncepce“, odrážce „Základní členění území města“, pododrážce „území rozvojová – 
zastavitelné plochy“, bodu „VI. jihozápad – K Závodišti“: 

ruší text: 

„67c“ 

, ruší text: 

„silniční“ 

a zároveň přidává text: 

„železniční“ 

(1.4) V kapitole „c. Urbanistická koncepce“, odrážce „Základní členění území města“, pododrážce „území rozvojová – 
zastavitelné plochy“, bodu „IX. Dvorce“: 

přidává řádek: 

„bydlení individuální v rodinných domech – v rozptýlených lokalitách – Červený Hrádek [158]“ 

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

přidává za text „Zastavitelná plocha zahrnuje lokality 7, 8, 9, 10, 11, 52, 53,“ text: 

„159“ 

a zároveň přidává pod řádek „BI – bydlení individuální v rodinných domech“ řádek: 

 „RZ – individuální rekreace – zahrádkové osady“ 

(1.6) V kapitole „c.01 Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“,podkapitole: „c.01.1 
Zastavitelné plochy“, bodu „VI. jihozápad – K Závodišti“: 

ruší za textem „Zastavitelná plocha zahrnuje lokality  67b,“ text: 

„67c“ 

, ruší v řádku “DS - doprava silniční“ text: 

 „silniční 

a zároveň jej nahrazuje textem: 

 „železniční“ 

vkládá za text: „Plochy jsou přístupné z navrhované jihozápadní obvodové komunikace od železničního přejezdu u 
Kovony“ text: 

„(doprava silniční umožněna v přípustném využití dopravy železniční)“ 

ruší za textem „obvodový pás ochranné zeleně (67b,“ text: 
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„67c“ 

(1.7) V kapitole „c.01 Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“,podkapitole: „c.01.1 
Zastavitelné plochy“, bodu „IX. Dvorce“: 

doplňuje za text „Zastavitelná plocha zahrnuje lokality 46, 47a, 47b“ text: 

„158“ 

, doplňuje pod řádek „BV – bydlení individuální v rodinných domech – vesnické“ text: 

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

, doplňuje pod řádek „vesnického typu (46, 47a, 47b);“ text: 

 „v zastavitelné ploše pro bydlení individuální v rodinných domech – v rozptýlených lokalitách – Červený Hrádek (158) 
zohlednit při realizaci staveb a zařízení existenci VKP a ekologických, archeologických i geomorfologických specifik 
spojených s lokalitou Červený Hrádek;“ 

(1.8) 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“: 

ruší v řádku „obvodový pás ochranné zeleně (67c);“ text: 

„c“ 

a nahrazuje jej textem: 

„b“ 

, doplňuje za text „obvodový pás ochranné zeleně (67b)“ text: 

„umožnit koexistenci bydlení a rekreačních, hospodářských zahrad včetně jejich zázemí s postupnou preferencí 
funkce smíšené využití území městského typu specifické – K Závodišti“ 

(1.9) V kapitole „e. Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES“, podkapitole: „e.02 Územní systém ekologické stability“, 
části „Lokální biokoridory“: 

přidává odstavec: 

„LBK 18 „Mlynařice – Na Kačině“ - částečně funkční biokoridor sleduje vodní tok Mlynařice od jejího vstupu do 
řešeného území po vyústění do LBC 5. Bezprostředně při toku relativně hustá linie břehových porostů, na které však 
navazuje intenzivně obhospodařovávaná zemědělská půda. Při realizaci provázat s relativně nově založeným 
mokřadem Hladoměř v sousedním k. ú. Stará Lysá.“ 

(1.10) 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“: 

přidává mezi plochy bydlení funkci: 

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

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

přidává mezi plochy bydlení funkci včetně jejich podrobných regulativů: 

„BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH – V ROZPTÝLENÝCH LOKALITÁCH – ČERVENÝ HRÁDEK  BR.1  

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- vesnické bydlení v individuálních rodinných domech v prostorově i funkčně specifické lokalitě 

Přípustné využití: 

- oplocené zahrady u domů s funkcí užitkovou, rekreační, případně okrasnou,   

- nezbytná technická a dopravní vybavenost, 

Nepřípustné využití: 

- rozšiřování stavebních pozemků do krajiny 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
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- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí hlukem, 
prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou nákladní dopravou; 

Podmínky: 

- parkování vozidel je nutné řešit na vlastním pozemku;  

- obytné objekty v dosahu rušivých vlivů (případně jejich pozemky) opatří vlastník (dle závěrů řízení s KHS) vhodnými 
protihlukovými stavebními úpravami;  

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

b) prostorové uspořádání 

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

KZ = 0,70“ 

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

přidává mezi přípustné využití funkce „DOPRAVA ŽELEZNIČNÍ DZ“: 

„příjezdové komunikace a křížení dopravních ploch“  

(1.13) V kapitole „g. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit“, podkapitole: „g.02 Veřejně prospěšná opatření“, tabulce „ÚSES – prvky k založení“: 

přidává řádek: 

SES 8 LBK 18 - Mlynařice - Na Kačině  Lysá nad Labem 
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1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Bude doplněno pořizovatelem na základě výsledků projednání změny územního plánu.  

2 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Změna č. 1A upravuje využívání řešeného území z hlediska širších vztahů tak, že mění rozsah administrativní hranice města 
Lysá nad Labem. Tím dochází k prostorové a funkční korekci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a druhotně i ke 
korekci přeshraničních vazeb (podrobněji viz kapitolu 3.1 Vymezení řešeného území).  

Nejzřetelnější úpravou je rozloha řešeného území – nárůst o 2 321 m
2
 na 3 376,94 ha. Postavení obce v systému osídlení, 

vazby na sousední katastry, funkce regionálního a nadregionálního ÚSES, ani vztahy nadmístní veřejné infrastruktury nejsou 
dotčeny. Hlavním smyslem a tím i dopadem změny administrativních hranic je usnadnění správy prostorově 
zkonsolidovaných územních celků.  

Změna č. 1A územního plánu Lysá nad Labem obecně respektuje platnou územně plánovací dokumentaci sousedních obcí.  

3 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

3. 1 Vymezení řešeného území 

Řešeným územím změny č. 1A jsou katastrální území Lysá nad Labem a Litol, která spadají do správního území města Lysá 
nad Labem. Rozsah těchto katastrálních území je změnou č. 1A upraven na základě dohody mezi městem Lysá nad Labem a 
obcí Přerov nad Labem. Zastupitelstvo města Lysá nad Labem schválilo tuto dohodu na svém jednání dne 19. 2. 2014, 
usnesením II/22 b). Správní území města Lysá nad Labem se úpravou rozšířilo o 2 321 m2 na 3 376,94 ha. Konkrétní směna 
mezi samosprávami se týká následujících částí: 

• dvě enklávy obce Přerov nad Labem na pravém břehu řeky Labe v lokalitě Kozí chlup a lokalitě Řehačka jsou 
převedeny do katastrálního území Lysá nad Labem 

• část území za starým Labem obce Přerov nad Labem je převedeno do katastrálního území Litol 

• tři enklávy města Lysá nad Labem na levém břehu řeky Labe jsou převedeny do katastrálního území Přerov nad 
Labem, jedná se o části lokalit Pastva (dříve k. ú. Lysá nad Labem), Tři chaloupky a Za starým Labem (obě původně k. 
ú. Litol) 

obrázek: Úprava administrativních hranic mezi Lysou nad Labem a Přerovem nad Labem 

 

V nově připojených částech je změnou č. 1A stanoveno využití funkčních ploch na základě údajů z katastrální mapy, 
platného územního plánu Přerov nad Labem, ortofoto snímků a terénních průzkumů. 
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3. 2 Vymezení zastavěného území 

Změna č. 1A aktualizuje zastavěné území k datu 31. 10. 2016. Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické části 
dokumentace (výkres základního členění, hlavní výkres). Zastavěné území je vymezeno v souladu s ust. § 58 stavebního 
zákona s vazbou na katastrální zákon. Vychází ze skutečného stavu zastavěnosti území, z evidence zastavěných ploch a 
nádvoří v katastru nemovitostí, z dokumentu ÚP Lysá nad Labem, který nabyl účinnosti dne 18. 6. 2014 a rovněž 
z dokumentu Společný návrh na úpravu katastrální hranice mezi městem Lysá nad Labem a obcí Přerov nad Labem, dle 
kterého došlo k úpravě hranic mezi zmiňovanými samosprávami. 

Aktualizované zastavěné území zohledňuje jak stavby zkolaudované po nabytí účinnosti ÚP Lysá nad Labem, tak rovněž 
katastrem nemovitostí evidované stavby a zastavěné plochy nezohledněné v ÚP Lysá nad Labem.   

3. 3 Odůvodnění stanovené koncepce rozvoje území 

Změna č. 1A nemění a respektuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, stanovenou 
Územním plánem Lysá nad Labem v kapitole b.  

3. 4 Odůvodnění stanovené urbanistické koncepce 

Změna č. 1A nemění a respektuje urbanistickou koncepci stanovenou Územním plánem Lysá nad Labem v kapitole c. Na 
podkladu základních prvků urbanistické struktury města, kterými jsou jednotlivé funkčně a prostorově sevřené celky, 
doplňuje, případně naopak redukuje rozvojová a stabilizovaná území následujícím způsobem:  

Změna č. 1A ruší následující zastavitelné plochy: 

ozn. k. ú. 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění zrušení plochy, pozn. 

152b 

Lysá 
nad 

Labem 

DS – doprava silniční 
Plocha je v celém rozsahu nahrazena zastavitelnou plochou s funkcí DZ – 
doprava železniční.  

 

67c 
ZO – sídelní zeleň 

ochranná 

Plocha je přiřazena k zastavitelné ploše 152b. Její funkce je tedy změněna na 
dopravu železniční. Důvodem je její pozice mezi stabilizovanou a návrhovou 
plochou dopravy železniční a snaha o urbanistickou konsolidaci prostor 
důležitých pro provoz železniční dopravy. 

Změna č. 1A vymezuje následující zastavitelné plochy: 

ozn. k. ú. 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění vymezení plochy, pozn. 

159 

Lysá 
nad 

Labem 

RZ – individuální 
rekreace – 

zahrádkové osady 

Plocha je vymezena z důvodu kompenzace plánované sanace. Umožňuje 
realizaci rekreační chaty na pozemku, na němž již stavba tohoto typu stojí. 
Přes tuto stavbu je však vedena severovýchodní část obchvatu města, 
konkrétně zastavitelná plocha 101. 

158 

BR.1 – bydlení 
individuální v 

rodinných domech – v 
rozptýlených 

lokalitách – Červený 
Hrádek 

Dle katastru nemovitostí se v dané lokalitě nachází dvě parcely charakteru 
zastavěná plocha a nádvoří. Jejich bezprostředně související území zařazuje 
změna č. 1A na základě požadavku ze zadání do zastavitelné plochy pro, 
kterou vymezuje zcela novou funkci zohledňující její unikátní (ekologicky, 
archeologicky, historicky, geomorfologicky) pozici pod lokalitou Červený 
Hrádek.  

152b 
DZ – doprava 

železniční 

Plocha v celém rozsahu nahrazuje zastavitelnou plochu s funkcí DS – 
doprava silniční zastavitelnou plochou s funkcí DZ – doprava železniční. 
Důvodem je pozice zastavitelné plochy mezi důležitým větvením 
železničních tratí č. 072 (Lysá nad Labem – Ústí nad Labem) a 231 (Praha – 
Lysá nad Labem – Kolín), ze kterého plyne potřeba dostatečné plošné 
rezervy umožňující zkvalitňování parametrů celostátně významného 
železničního uzlu. 
Realizace opatření týkajících se dopravy silniční, pro které byla zastavitelná 
plochy vymezena v ÚP Lysá nad Labem, je umožněna doplněním 
přípustného využití do funkce doprava železniční ve znění „příjezdové 
komunikace a křížení dopravních ploch“. 
Nově vymezená zastavitelná plocha zahrnuje rovněž zastavitelnou plochu 
67c vymezenou v ÚP Lysá nad Labem. Důvodem je snaha o urbanistickou 
konsolidaci prostor důležitých pro provoz celostátně významné železniční 
dopravy. 
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3. 5 Ochrana kulturních, hospodářských a přírodních hodnot 

3. 5. 1 Ochrana kulturních hodnot 

Nemovité kulturní památky 

Nemovité kulturní památky, městská památková zóna ani další zájmové objekty památkové péče nejsou Změnou č. 1A 
dotčeny. 

3. 5. 2 Hospodářské a přírodní hodnoty 

Hospodářské a přírodní hodnoty, jejichž ochrana je stanovena Územním plánem Lysá nad Labem, nejsou Změnou č. 1A 
dotčeny. 

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

Koncepce civilní ochrany, obrany státu a požární ochrany stanovená Územním plánem Lysá nad Labem není Změnou č. 1A 
měněna. Nejsou vymezeny plochy pro obnovovací, záchranné a likvidační práce. 

3. 7 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury 

3. 7. 1 Občanská vybavenost 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti občanské vybavenosti, stanovená Územním plánem Lysá nad Labem, je změnou č. 
1A respektována. 

Řešení občanské vybavenosti v oblasti komerčních zařízení a hřbitovů navržené Územním plánem Lysá nad Labem není 
změnou č. 1A měněno. 

3. 7. 2 Veřejná prostranství 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti veřejných prostranství, stanovená Územním plánem Lysá nad Labem, není 
změnou č. 1A měněna. 

Změna č. 1A vymezuje na parcele 694/13 v k. ú. Lysá nad Labem stabilizovanou plochu PZ – veřejná prostranství s převahou 
ozelenění. Jedná se o zohlednění současného veřejného prostranství při křížení ulic Čechova a Stržiště. 

3. 7. 3 Dopravní infrastruktura 

Změnou č. 1A není koncepce veřejné infrastruktury v oblasti dopravní infrastruktury stanovená Územním plánem Lysá nad 
Labem měněna.  

Změna č. 1A mění funkci zastavitelné plochy 152b z dopravy silniční na dopravu železniční. Důvodem je pozice zastavitelné 
plochy mezi důležitým větvením železničních tratí č. 072 (Lysá nad Labem – Ústí nad Labem) a 231 (Praha – Lysá nad Labem 
– Kolín), ze kterého plyne potřeba dostatečné plošné rezervy umožňující zkvalitňování parametrů celostátně významného 
železničního uzlu. Realizace opatření týkajících se dopravy silniční, pro které byla zastavitelná plochy vymezena v ÚP Lysá 
nad Labem, je umožněna doplněním přípustného využití do funkce doprava železniční ve znění „příjezdové komunikace a 
křížení dopravních ploch“. Nově vymezená zastavitelná plocha zahrnuje rovněž zastavitelnou plochu 67c vymezenou v ÚP 
Lysá nad Labem. Důvodem je snaha o urbanistickou konsolidaci prostor důležitých pro provoz celostátně významné 
železniční dopravy. 

Změna č. 1A vymezuje na parcelách 610/3, 610/35, 610/36, 610/84 a 610/92 v k. ú. Lysá nad Labem stabilizovanou plochu 
DZ – doprava železniční. Důvodem je dominance funkce železniční dopravy na daných parcelách v bezprostřední vazbě 
s železničním koridorem trasy č. 231 (Praha – Lysá nad Labem – Kolín). 

Další řešení silniční, železniční, pěší, cyklistické a vodní dopravy a veřejné hromadné dopravy navržené Územním plánem 
Lysá nad Labem není změnou č. 1A měněno. 

3. 7. 4 Technická infrastruktura 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti technické infrastruktury stanovená Územním plánem Lysá nad Labem není 
změnou č. 1A měněna.  

Změna č. 1A respektuje veškeré stávající sítě veřejné infrastruktury včetně jejich ochranných pásem nacházející se 
v řešeném území.  

Řešení zásobování vodou, odvádění a likvidace odpadních vod, zásobování elektrickou energií, zásobování zemním plynem, 
zásobování teplem a odpadového hospodářství a řešení telekomunikací, navržené Územním plánem Lysá nad Labem, není 
změnou č. 1A měněno. 
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3. 8 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny stanovená Územním plánem Lysá nad Labem není změnou č. 1A měněna. 

Jedinou nově vymezenou zastavitelnou plochou ve volné krajině je č. 158. Ta vymezuje k zastavění území bezprostředně 
související se dvěma parcelami charakteru zastavěná plocha a nádvoří. Pro zastavitelnou plochu vymezuje změna č. 1A zcela 
novou funkci zohledňující její unikátní (ekologicky, archeologicky, historicky, geomorfologicky) pozici pod lokalitou Červený 
Hrádek. 

Ve volné krajině změna č. 1A dále vymezuje na několika parcelách zastavěné území nezohledněné v ÚP Lysá nad Labem a to 
dle § 58 stavebního zákona s vazbou na katastrální zákon. 

3. 9 Odůvodnění změny podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití  

Změna č. 1A  vymezuje pro zastavitelnou plochu 158 zcela novou funkci se specifickými regulativy, které zohledňují její 
unikátní (ekologicky, archeologicky, historicky, geomorfologicky) pozici pod lokalitou Červený Hrádek. 

Změna č. 1A  doplňuje pro funkci DZ – doprava železniční přípustné využití „příjezdové komunikace a křížení dopravních 
ploch“, aby byla v zastavitelné ploše 152b umožněna realizace opatření pro silniční dopravu. 

Ostatní podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené Územním plánem Lysá nad Labem nejsou změnou 
č. 1A měněny. 

3. 10 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 

staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ploch pro asanaci, pro 

které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Změna č. 1A doplňuje veřejně prospěšná opatření pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit o lokální biokoridor 
LBK 18 (označení SES 8). 

3. 11 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, 

pro které lze uplatnit předkupní právo 

Změna č. 1A nevymezuje novou veřejně prospěšnou stavbu, pro kterou lze uplatnit předkupní právo.  

3. 12 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

Plochy a koridory územních rezerv nejsou změnou č. 1A vymezeny. 

3. 13 Odůvodnění vymezení ploch, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno 

vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o 

parcelaci 

Změna č. 1A nevymezuje novou zastavitelnou plochu, v níž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie, regulačního plánu nebo uzavřením dohody o parcelaci.  

3. 14 Odůvodnění stanovení pořadí změn v území 

Změna č.1A nestanovuje pořadí změn v území.   

3. 15 Odůvodnění vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro 

které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen 

autorizovaný architekt 

Změna č.1A nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou 
část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.   
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4 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

4. 1 Vymezení zastavěného území 
Změna č. 1A prověřila potřebu aktualizace vymezení zastavěného území v řešeném území a na základě § 58 stavebního 
zákona s vazbou na katastrální zákon aktualizovala zastavěné území k datu 31. 10. 2016. Hranice zastavěného území je 
zakreslena v grafické části dokumentace (výkres základního členění, hlavní výkres). 

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

zastavitelných ploch 

Změna č. 1A vymezuje jednu zastavitelnou plochu pro bydlení č. 158 o rozsahu 0,7 ha. Jedná se o bydlení individuální v 
rodinných domech – v rozptýlených lokalitách – Červený Hrádek zařazené na základě požadavku ze zadání. Dle katastru 
nemovitostí se v dané lokalitě nachází dvě parcely charakteru zastavěná plocha a nádvoří. Jejich bezprostředně související 
území zařazuje změna č. 1A do zastavitelné plochy.  

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

5. 1 Zemědělský půdní fond 

Koncepce nakládání se ZPF stanovená Územním plánem Lysá nad Labem není změnou č. 1A měněna. Změna č. 1A vymezuje 
jednu novou zastavitelnou plochu pro bydlení (158) a jednu pro individuální rekreaci (159). Obě zastavitelné plochy jsou 
vymezeny na základě požadavku ze zadání. 

Důsledky navrženého řešení na ZPF jsou vyhodnoceny podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a společného metodického doporučení Ministerstva pro místní 
rozvoj a Ministerstva životního prostředí Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond v územním plánu.  

Tab.: Přehled odnětí půdního fondu  

lokalita funkce 
výměra 
celkem 

m
2
 

ostatní 
nezem. 

m
2
 

ZPF -  kultura (m
2
) třídy ochrany ZPF (m

2
) 

orná ovoc. sad 4. 5. 

158 

BR.1 – bydlení individuální v 
rodinných domech – v rozptýlených 

lokalitách – Červený Hrádek 
 

7578 5168 2410 
  

2410 

159 
RZ – individuální rekreace – 

zahrádkové osady 
3449 0 

 
3449 3449 

 

5. 2 Pozemky určené k plnění funkce lesa 

Změna č. 1A nevymezuje zastavitelné plochy ani plochy přestavby vyžadující zábor pozemků k plnění funkce lesa. 

 

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

Bude doplněno pořizovatelem. 

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

Změna č. 1A nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje Středočeského 
kraje. 
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8 SOULAD změny ÚZEMNÍHO PLÁNU č. 1A S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

8. 1 Vyhodnocení souladu Změny územního plánu č. 1A s Politikou územního rozvoje 

Změna č. 1A Územního plánu Lysá nad Labem je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění 
Aktualizace č. 1 (dále též jen „PÚR ČR“), schválené vládou ČR dne 15. dubna 2015 usnesením č. 276. Řešené území spadá 
do rozvojové oblasti „OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha“. 

PÚR ČR vymezuje v rámci řešeného území koridor konvenční železniční dopravy C-E61 z důvodu dodržení závazků ČR jako 
signatáře mezinárodních dohod AGC a AGTC, součást TEN-T.  

Veškeré výše uvedené jevy jsou Územním plánem Lysá nad Labem respektovány v plném rozsahu a zároveň 
nejsou změnou č. 1A nijak omezeny. V případě koridoru konvenční železniční dopravy C-E61 naopak dochází díky 
změně č. 1A k potvrzení jeho významnosti a to transformací zastavitelné plochy 152b na funkci doprava železniční. 
Tato zastavitelná plocha se nachází mezi důležitým větvením železničních tratí č. 072 (Lysá nad Labem – Ústí nad 
Labem) a 231 (Praha – Lysá nad Labem – Kolín), ze kterého plyne potřeba dostatečné plošné rezervy umožňující 
zkvalitňování parametrů celostátně významného železničního uzlu. 

Změna č. 1A respektuje obecné zásady stanovené PÚR ČR a vytváří podmínky pro naplnění jejích cílů v souladu 
s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Území řešeného změnou č. 1A se 
týkají zejména následující body republikových priorit: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají 
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami 
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená 
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je 
živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji 
tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.  

Vytváření podmínek pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, včetně jedinečné 
urbanistické struktury a krajinného rázu je zakotveno v jednotlivých koncepcích stanovených Územním plánem 
Lysá nad Labem. Tyto koncepce nejsou změnou č. 1A měněny, čímž je zajištěna ochrana hodnot jakožto jeden ze 
základních předpokladů zajištění trvale udržitelného rozvoje.  

Změna č. 1A vymezuje pouze dvě zcela nové zastavitelné plochy. Pro č. 158 vymezuje zcela novou funkci 
zohledňující její unikátní (ekologicky, archeologicky, historicky, geomorfologicky) pozici pod lokalitou Červený 
Hrádek, zastavitelná plocha č. 159 je vymezena z důvodu kompenzace plánované sanace. Umožňuje realizaci 
rekreační chaty na pozemku, na němž již stavba tohoto typu stojí. Přes tuto stavbu je však vedena severovýchodní 
část obchvatu města, konkrétně zastavitelná plocha 101. 

V rámci dalších změn v krajině je doplněn návrh nového lokálního biokoridoru, došlo k aktualizaci zastavěného 
území dle § 58 stavebního zákona s vazbou na katastrální zákon a byl upraven rozsah řešeného území na základě 
dohody mezi městem Lysá nad Labem a obcí Přerov nad Labem. 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před 
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. 
Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s 
určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

Při stanovování způsobu využití území byly shromážděny a vyhodnoceny jednotlivé podněty a požadavky na 
změny v území. S ohledem na estetickou hodnotu území, jeho rozvojové předpoklady, charakter a další podmínky 
byl stanoven optimální rozsah zastavitelných ploch. Základní body změny č. 1A byly formulovány ve spolupráci 
s pořizovatelem, potažmo představiteli samosprávy. 

(19)   Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, 
zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb, 
revitalizací a asanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a 
zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území 
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na 
rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

Změna č. 1A navrhuje dvě nové zastavitelné plochy (viz výše), které jsou řádně vyhodnoceny z hlediska záboru ZPF 
(půdy 4. a 5. třídy ochrany). Koncepce využití areálů brownfields, ochrany nezastavěného území či přístupu 
k veřejným prostorům není nijak dotčena. 
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8. 2 Vyhodnocení souladu změny č. 1A s územně plánovací dokumentací kraje 

Změna č. 1A je v souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „ZÚR SK“), které nabyly účinnosti 22. 
2. 2012, č. j. 000687/2012/KUSK. 

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

Veškeré výše uvedené jevy jsou Územním plánem Lysá nad Labem respektovány v plném rozsahu a zároveň 
nejsou změnou č. 1A nijak omezeny. V případě koridoru železniční tratě č. 231: Mstětice, Čelákovice, přeložky, 
rekonstrukce (D207) naopak dochází díky změně č. 1A k potvrzení jeho významnosti a to transformací zastavitelné 
plochy 152b na funkci doprava železniční. Tato zastavitelná plocha se nachází mezi důležitým větvením 
železničních tratí č. 072 (Lysá nad Labem – Ústí nad Labem) a 231 (Praha – Lysá nad Labem – Kolín), ze kterého 
plyne potřeba dostatečné plošné rezervy umožňující zkvalitňování parametrů celostátně významného železničního 
uzlu. 

Změna č. 1A respektuje obecné zásady stanovené ZÚR SK a vytváří podmínky pro naplnění jejích cílů v souladu s krajskými 
prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Území řešeného změnou č. 1A se týkají zejména 
následující body priorit: 

 (01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského kraje, založený na 

zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel 

kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních 

studií, územních plánů obcí, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území. 

Principy a zásady vedoucí k udržitelnému rozvoji území jsou zakotveny v koncepci rozvoje území a v dílčích 
koncepcích jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, stanovených Územním plánem Lysá nad Labem. Tyto 
koncepce nejsou Změnou č. 1A měněny.  

Změna č. 1A vymezuje pouze dvě zcela nové zastavitelné plochy. Pro č. 158 vymezuje zcela novou funkci 
zohledňující její unikátní (ekologicky, archeologicky, historicky, geomorfologicky) pozici pod lokalitou Červený 
Hrádek, zastavitelná plocha č. 159 je vymezena z důvodu kompenzace plánované sanace. Umožňuje realizaci 
rekreační chaty na pozemku, na němž již stavba tohoto typu stojí. Přes tuto stavbu je však vedena severovýchodní 
část obchvatu města, konkrétně zastavitelná plocha 101. 

V rámci dalších změn v krajině je doplněn návrh nového lokálního biokoridoru, došlo k aktualizaci zastavěného 
území dle § 58 stavebního zákona s vazbou na katastrální zákon a byl upraven rozsah řešeného území na základě 
dohody mezi městem Lysá nad Labem a obcí Přerov nad Labem. 

 

 (05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní dostupnosti a 

dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby: 

r) zlepšení železničního spojení v koridorech Praha – Hostivice – Kladno a Praha – Lysá nad Labem – Milovice – 

Mladá Boleslav. 

Změna č. 1A k vymezuje zastavitelnou plochu 152b pro dopravu železniční. Tato zastavitelná plocha se nachází 
mezi důležitým větvením železničních tratí č. 072 (Lysá nad Labem – Ústí nad Labem) a 231 (Praha – Lysá nad 
Labem – Kolín), ze kterého plyne potřeba dostatečné plošné rezervy umožňující zkvalitňování parametrů 
celostátně významného železničního uzlu. 

 (07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve vymezené 

rozvojové oblasti a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na: 

    b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel a 

v souvislosti s tím zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a 

přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině 

Vyvážené a efektivní využívání zastavěného území je změnou č. 1 podpořeno zejména aktualizací zastavěného 
území dle § 58 stavebního zákona s vazbou na katastrální zákon. 

ZÚR dále zpřesňují rozvojovou oblast republikového významu OB1 Praha a zařazují do ní i řešené území. Území řešeného 
změnou č. 1A se týkají zejména následující úkoly pro územní plánování:  
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Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v Politice územního rozvoje a vymezení rozvojových 
oblastí, rozvojových os a rozvojových center krajského významu: 

(e.1) respektovat požadavky na ochranu městských památkových zón Beroun, Brandýs nad Labem, Český Brod, Jílové u 

Prahy, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Labem, Lysá nad Labem, Mníšek pod Brdy, Smečno, Stará Boleslav, 

Unhošť 

Změna č. 1A žádným způsobem do městské památkové zóny nezasahuje. 

9 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Změna č. 1A je vypracována na základě „Zadání změny č. 1A územního plánu Lysá nad Labem“ (dále též jen „Zadání Změny 
č. 1A“), zpracovaného oprávněnou osobou pořizovatele, jímž je Městský úřad Lysá nad Labem, ve spolupráci s určeným 
zastupitelem. 

Jednotlivé požadavky ze schváleného Zadání Změny č. 1A byly respektovány následujícím způsobem: 

(A.)  Požadavky na základní koncepci rozvoje území města, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního 
stavu, včetně rozvoje města a ochrany hodnot jeho území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího 
vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 

(A.1.) urbanistická koncepce, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na 
prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch. 

Zpracovatel změny č. 1A prověřil všechny níže uvedené body ze zadání a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a 
vyhláškami č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. je zohlednil následujícím způsobem: 

 bod 32: Plochy dle přiloženého náčrtu zařadit do zóny BR. 1 – bydlení individuální v rodinných domech – v 
rozptýlených lokalitách – se svými specifickými regulativy podle požadavků SÚ a OŽP. Zákres bude upřesněn 
geometrickým plánem.  

Je zohledněno v textové i grafické části změny č.1A ÚP Lysá nad Labem, která vymezuje zastavitelnou plochu 158. 
Jsou zařazeny i funkčně a prostorově související pozemky. Dle katastru nemovitostí se v dané lokalitě nachází dvě 
parcely charakteru zastavěná plocha a nádvoří. 

 bod 33: Severní část pozemku p. č. 610/3 k. ú. Lysá nad Labem převést do plochy DZ - doprava železniční. 

Je zohledněno v grafické části změny č.1A ÚP Lysá nad Labem. Vzhledem k bezprostřední vazbě parcel 610/3, 
610/35, 610/36, 610/84, 610/92 v k. ú. Lysá nad Labem na stávající železniční koridor (trať č. 231 (Praha – Lysá 
nad Labem – Kolín)) v místě jeho zúžení a jejich faktické funkci pro železniční dopravu, jsou tyto vymezeny 
částečně, případně celé, s funkcí DZ – doprava železniční.  

 bod 34: Upravit hranici obce mezi Lysou nad Labem a Přerovem nad Labem. Využití funkčních ploch doporučujeme 
převzít z územního plánu Přerov nad Labem, při respektování limitů vyplývajících ze zákonů ŽP. 

Je zohledněno v textové i grafické části změny č.1A ÚP Lysá nad Labem. Hranice obce je upravena dle příslušných 
zákonných norem a na podkladu dokumentu „Společný návrh na úpravu katastrální hranice mezi městem Lysá 
nad Labem a obcí Přerov nad Labem“. Funkce byly převzaté z obdobných/ sousedních ploch platného ÚP Lysá 
nad Labem tak, aby byla zachována kontinuita mezi bezprostředně souvisejícími územně plánovacími dokumenty.  

 bod 35: Vyznačit všechny povolené ulice – bílou linií. Doplnit nové komunikace, které nejsou zaneseny do územního 
plánu. 

Je zohledněno v grafické části změny č. 1A. Na podkladu aktuálních údajů dle katastru nemovitostí jsou tmavou 
přerušovanou (z důvodu přehlednosti) linií zvýrazněny veškeré ulice.  

 bod 38: Celý pozemek p. č. 15/2, k. ú. Litol – zařadit do zóny ZO* - sídelní zeleň ochranná. Plocha je vedená jako 
les. 

Je zohledněno v grafické části změny č. 1A ÚP Lysá nad Labem. Parcele č. 15/2 v k. ú. Litol je přiřazena funkce 
ZO* - sídelní zeleň ochranná. Parcela zůstala vymezena jako stabilizovaná. 

 bod 43: Pozemek p. č. 2645/2, 2645/4 a st. p. č. 729, k. ú. Lysá nad Labem – zařadit do zóny BI – bydlení 
individuální. Na pozemku p. č. 2645/4 již stojí budova (st. p. č. 729) a na pozemek p. č. 2645/2 je již z minulosti 
vydáno stavební povolení (stavba se realizuje).  

Je zohledněno v grafické části změny č.1A ÚP Lysá nad Labem. Na základě § 58 stavebního zákona jsou zmíněné 
parcely 2645/2, 2645/4 a st. p. č. 729 vymezeny jako stabilizované plochy BI – bydlení individuální do 
zastavěného území. 
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 bod 44: Pozemek p. č. 3485/2, k. ú. Lysá nad Labem – zařadit do zóny BI - bydlení individuální v rodinných domech 
– městské (již zastavěný pozemek).  

Je zohledněno v grafické části změny č.1A ÚP Lysá nad Labem. Na základě skutečného stavu a po nahlédnutí do 
katastru nemovitostí lze výše zmíněnou parcelu považovat za zastavěný stavební pozemek a jako takový jej zařadit 
mezi stabilizované plochy v rámci zastavěného území. Zpracovatel však zařadil danou parcele do funkce SM - 
smíšené využití území městského typu, která je vymezena na všech okolních parcelách.  

 bod 46: Plocha DS (152b) změnit na DZ a do Přípustného využití doplnit - příjezdové komunikace a křížení 
dopravních ploch.  

Je zohledněno v textové i grafické části změny č.1A ÚP Lysá nad Labem. Vzhledem k bezprostřední vazbě 
zastavitelné plochy 152b na stávající železniční trať celostátního významu v místě jejího větvení (zastavitelná 
plocha tvoří z velké části klín v místě větvení), je změněna funkce této zastavitelné plochy na DZ – doprava 
železniční a v přípustném využití funkce jsou umožněny příjezdové komunikace a křížení dopravních ploch. 

 bod 47: Plocha č. 23 – zařadit do zastavěného území, a to z důvodu, že plocha byla v intravilánu obce (vymezeno k 
1. 9. 1966). 

Je zohledněno v textové i grafické části změny č.1A ÚP Lysá nad Labem. Na základě §58 stavebního zákona je výše 
zmíněná zastavitelná plocha č. 23 zahrnuta do zastavěného území. Je jí však ponechám její status návrhové 
plochy, protože rozsáhlý řešený prostor patří dle katastru nemovitostí stále mezi ZPF. 

 bod 50: Prověřit možnost rozdělení plochy SM.1 (P72), zda by bylo možné řešit zvlášť chatovou část a zvlášť část 
vymezit na RD. A s ohledem na řešení vymezit rozsah území podmíněný územní studií.       

Je zohledněno v textové části změny č.1A ÚP Lysá nad Labem. Plocha přestavby P72 je ponechána v rozsahu 
stanoveném ÚP Lysá nad Labem. Zachován je i režim územní studie z důvodu komplexního řešení funkčně a 
prostorově sevřeného celku. Upraveny jsou podmínky využití plochy tak, aby v uvedené ploše mohlo koexistovat 
bydlení a rekreační či hospodářské zahrady se zázemím.  

 bod 51: Prověřit severní část pozemku p. č. 2867/2, ležícího v zóně NS.lrz, přes který je navržen obchvat (101) na 
plochu, jejíž využití umožní výstavbu jedné chatky o ploše 15 m2.        

Je zohledněno v textové i grafické části změny č.1A ÚP Lysá nad Labem. V severní části pozemku p. č. 2867/2 je 
vymezena zastavitelná plocha č. 159 RZ - individuální rekreace – zahrádkové osady z důvodu kompenzace 
plánované sanace.  

 bod 52: Celý úsek Mlynařice zakreslit jako ÚSES (lokální biokoridor) o max. šíři 5 m z každé strany toku.                      

Je zohledněno v textové i grafické části změny č.1A ÚP Lysá nad Labem. Celý úsek vodoteče Mlynařice od jejího 
vstupu do řešeného území na severozápadě až po ústí do nadřazeného prvku ÚSES je vymezen jako lokální prvek 
ÚSES (biokoridor) LBK18. 

 bod 53: Vyjmout pozemek p. č. 694/13, k. ú. Lysá n L z plochy SM a přičlenit do plochy PZ  

Je zohledněno v grafické části změny č.1A ÚP Lysá nad Labem. Jedná se o parcelu, která je dle skutečného stavu 
v území součástí ploch veřejných prostranství. 

 bod 54: Oprava násl. bodů: zrušení 1 památného stromu a zakreslení 5 dalších památných stromů.   

Je zohledněno v grafické části změny č.1A ÚP Lysá nad Labem na základě podkladu databáze AOPK. 

 bod 56: Podle § 58, odst. 3 zákona 183/2006 Sb. aktualizovat zastavěné území. 

Je zohledněno v textové i grafické části změny č.1A ÚP Lysá nad Labem. Zastavěné území je vymezeno v souladu s 
ust. § 58 stavebního zákona s vazbou na katastrální zákon. Vychází ze skutečného stavu zastavěnosti území, z 
evidence zastavěných ploch a nádvoří v katastru nemovitostí, z dokumentu ÚP Lysá nad Labem, který nabyl 
účinnosti dne 18. 6. 2014 a rovněž z dokumentu Společný návrh na úpravu katastrální hranice mezi městem Lysá 
nad Labem a obcí Přerov nad Labem, dle kterého došlo k úpravě hranic mezi zmiňovanými samosprávami.   

 bod 58: Prověřit pozemek pro rozšíření kapacity základního a středního školství. 

Je zohledněno v grafické části změny č.1A ÚP Lysá nad Labem. Jako vhodný pozemek pro rozšíření kapacity 
základního a středního školství se jeví parcely 61/1; 61/42 a 61/41 v k. ú. Litol v rámci zastavitelné plochy č. 23.  

(A.2.) koncepce veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn 

Změna č. 1A nijak nemění koncepci veřejné infrastruktury. 
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(A.3.) koncepce uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a 
na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a 
jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 SZ 

Změna č. 1A nijak nemění koncepce uspořádání krajiny. 

(B.)  Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno 
prověřit  

Změna č. 1A nevymezuje plochy a koridory územních rezerv.  

(C.)  Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro 
které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo. 

Změna č. 1A vymezuje veřejně prospěšné opatření, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění. Jedná se o prvek 
ÚSES k založení (LBK 18 – Mlynařice – Na Kačině). 

 (D.)  Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. 

Změna č. 1A nevymezuje novou zastavitelnou plochu, v níž je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie, regulačního plánu nebo uzavřením dohody o parcelaci.  

 (E.)  Případný požadavek na zpracování variant řešení 

Změna č. 1A neuvažuje variantní řešení. 

(F.)  Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně 
měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Změna č. 1A je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami (500/2006 Sb., 
501/2006 Sb.). Textová část změny č. 1A je vyhotovena v rozsahu požadovaném Zadáním změny č. 1A. Grafická 
část změny č. 1A obsahuje výkresy a výřezy, ve kterých se projevuje změna - a to v rozsahu měněných částí. 
Měřítka výkresů jsou shodná s měřítky dílčích výkresů Územního plánu Lysá nad Labem. Grafická část Odůvodnění 
Změny č. 1A je v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. (§ 53 odst. 4 a odst. 5), §13 a §16 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
přílohou č. 7, část II., odst. 2 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.  

Výkres širších vztahů nebyl zpracován, neboť změna č. 1A nemá na širší vztahy územní dopad. 

 (G.)  Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný 
správní orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ve svém 
stanovisku k návrhu Zadání Změny č. 1 Územního plánu Lysá nad Labem (č. j. 033359/2016/KUSK) uplatnil 
požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí. 

Z tohoto důvodu se pořizovatel rozhodl Změnu č. 1 rozdělit na změnu č. 1, pro kterou bude zpracováno 
vyhodnocení vlivů změny č. 1 územního plánu Lysá nad Labem na životní prostředí (tzv. SEA) a hodnocení vlivu 
změny č. 1 územního plánu Lysá nad Labem na území podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (tzv. NATURA) a na změnu č. 1A., pro kterou není nutné výše zmíněné 
vypracovat. 

Z výše uvedených důvodů nebylo s ohledem na ustanovení § 47 odst. 3 stavebního zákona vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území v rámci změny č. 1A zpracováno. 

10 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT 
V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Pro Změnu č. 1A vyplývají zejména následující cíle a úkoly územního plánování: 

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

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území a uspokojující potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Změna č. 1A zásadně nemnění koncepci rozvoje jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje. Podporuje předpoklady 
pro výstavbu aktualizací zastavěného území a doplněním jedné zastavitelné plochy. Posílení pilíře ochrany 
životního prostředí je podpořeno návrhem nového lokálního prvku ÚSES.  
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(2)  Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Změna č. 1A dosahuje souladu s cílem (2) respektováním obsahového rámce a metodického postupu prací 
stanovených legislativou (včetně souvisejících judikátů) na úseku územního plánování. Zásadním předpokladem 
pro dosažení souladu s cílem (2) je splnění požadavků vyplývajících ze zadání změny č. 1A schválené 
zastupitelstvem obce. Vyhodnocení splnění zadání je uvedeno v samostatné části odůvodnění. Obecně 
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů a rozumného využití společenského a hospodářského 
potenciálu rozvoje území bude dosaženo závěrečnou dohodou účastníků procesu pořizování změny č. 1A 
(projektanta, pořizovatele, samosprávy, dotčených orgánů, veřejnosti, atd.).  

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

Územní plán stanovuje koncepci ochrany a rozvoje kulturních, přírodních i civilizačních hodnot území formou 
závazných úkolů. Základním členěním řešeného území na zastavěné území, zastavitelné plochy a nezastavěné 
území územní plán stimuluje využívání již urbanizovaných ploch a vytváří podmínky pro ochranu krajiny. 
Hospodárné, dlouhodobě udržitelné využívání veškerých ploch s rozdílným způsobem využití je zajištěno 
stanovením podmínek plošného a prostorového uspořádání. Zastavitelné plochy jsou vymezeny na základě 
potenciálu rozvoje, vyhodnocení jejich potřeby je součástí odůvodnění územního plánu. 

Změna č. 1A respektuje koncepci ochrany a rozvoje kulturních, přírodních i civilizačních hodnot území, stanovenou 
Územním plánem Lysá nad Labem. Dále respektuje stanovené podmínky plošného a prostorového uspořádání, 
které zajišťují hospodárné a dlouhodobě udržitelné využívání veškerých ploch s rozdílným způsobem využití. 
Změna č. 1A nevymezuje zastavitelné plochy či plochy přestavby, které by omezily či narušily přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty území nebo které by znemožnily jejich ochranu.  

(5)  V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro 
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a 
cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, 
zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném 
území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. 

Požadavky na prověření ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území, ve kterých je vhodné vyloučit 
umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, nebyly součástí 
zadání změny č. 1A. Změna č. 1A nemění podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném 
území stanovených Územním plánem Lysá nad Labem. 

10. 2 Vyhodnocení souladu Změny č. 1A s úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

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

ÚP na základě informací uvedených v nadřazených územně plánovacích dokumentacích, dat poskytnutých 
pořizovatelem změny č. 1A a platným ÚP Lysá nad Labem respektuje a nijak zásadně nemění přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty území.  

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

Změna č. 1A navazuje na koncepci rozvoje území města včetně urbanistické koncepce stanovené územním plánem 
Lysá nad Labem. S ohledem na přírodní a kulturní hodnoty území respektuje stávající uspořádání sídla a zachování 
identity a rovnoměrného rozvoje jednotlivých místních částí. 

c)  prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s 
ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a 
na její hospodárné využívání 

Změna č. 1A prověřila potřebu změn v území zejména s ohledem na dlouhodobý dynamický rozvoj města Lysá nad 
Labem, polohu a význam obce v rámci sídelní struktury a její strategické cíle. Rozhodujícím podkladem bylo zadání 
změny.  
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d)  stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na 
jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb 

Územní plán v mezích stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy definuje požadavky 
na plošné a prostorové uspořádání a využívání řešeného území. Územní plán specifikuje charakter a strukturu 
území a stanovuje zásady pro umísťování, uspořádání a řešení staveb.  

Změna č. 1A respektuje požadavky na plošné a prostorové uspořádání a využívání řešeného území vyplývající 
z územního plánu Lysá nad Labem. 

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

Změna č. 1A stanovuje pro nově navrženou plochu 158 funkci  „bydlení individuální v rodinných domech – v 
rozptýlených lokalitách – Červený Hrádek BR.1“. Regulativy vycházejí z koncepce stanovené v ÚP Lysá nad Labem.   

f)  stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci) 

Změna č. 1A nestanovuje pořadí změn v území (etapizaci).  

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

Změna č. 1A respektuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené v územním plánu Lysá 
nad Labem. 

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

Podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn jsou územním plánem vytvořeny zejména v 
rámci koncepce rozvoje. Je deklarována snaha umožnit širší využívání území a pružně reagovat na hospodářské a 
společenské změny. Např. ekonomické aktivity jsou umožněny v rámci přípustného a podmíněně přípustného 
využití ve většině ploch v rámci urbanizovaného území.  

Změna č. 1A respektuje koncepci rozvoje území stanovenou územním plánem Lysá nad Labem. V rámci této 
koncepce jsou vytvořeny podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn zejména vymezením 
smíšených ploch v zastavěném i nezastavěném území, čímž je deklarována snaha umožnit jeho širší využívání a 
pružně reagovat na hospodářské a společenské změny. 

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

Změna č. 1A respektuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury vytvořené Územním plánem Lysá nad 
Labem zohledněním zastavěného území a vymezením zastavitelných ploch včetně stanovení odpovídajících 
podmínek pro jejich využití. Změna č. 1A rovněž vymezuje novou zastavitelnou plochu pro bydlení. 

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

Změna č. 1A respektuje urbanistickou koncepci stanovenou Územním plánem Lysá nad Labem, která klade důraz 
na lokalizaci zastavitelných ploch ve vazbě na infrastrukturní kostru města i jednotlivých sídel, jejich návaznost na 
zastavěné území a komunikační systém. Zastavitelná plocha 158 vymezená Změnou č. 1A nevyvolá nové nároky na 
veřejnou infrastrukturu vzhledem k jejímu situování do lokality se stávající zástavbou. 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 

Požadavky civilní ochrany jsou v územním plánu zohledněny. Řešeny jsou zejména oblasti týkající se ukrytí 
obyvatelstva v důsledku mimořádné události, evakuace obyvatelstva a jeho přechodného ubytování, skladování 
materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, záchranné, likvidační a obnovovací práce a nouzové zásobování 
obyvatelstva vodou a elektrickou energií.  

Změnou č. 1A se nemění koncepce civilní ochrany, obrany státu a požární ochrany stanovené Územním plánem 
Lysá nad Labem. 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 

Změna č. 1A nijak nemění možnosti rekultivačních zásahů, které přispějí k opětovnému využití nevyužívaných 
ploch.  

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a 
navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak 

Změna č. 1A nevymezuje zastavitelné plochy a plochy přestavby umožňující umisťovat záměry vyvolávající 
negativní vlivy na území. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů 

Viz bod m).  

Plochy pro využívání přírodních zdrojů ve smyslu nerostných surovin nejsou Změnou č. 3 vymezeny. 
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o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče 

Při zpracování změny č. 1A byly uplatněny poznatky zejména z výše uvedených oborů, ale i dalších technických, 
přírodovědných a humanitních disciplín. Současně byly přiměřeně aplikovány metodické podklady zpracované na 
úrovni zainteresovaných resortů a výsledky a závěry výzkumné činnosti.  

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

Změna č. 1A je zpracována v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., Vyhláškou č. 500/2006 Sb. a Vyhláškou č. 501/2006 Sb. 
Tuto skutečnost lze dokladovat na vlastní dokumentaci a průběhu jejího pořizování. 

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

12. 1 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

Bude doplněno pořizovatelem na základě výsledků projednání. 

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

Bude doplněno pořizovatelem na základě výsledků projednání. 

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

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný správní 
orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ve svém stanovisku k návrhu Zadání Změny č. 
1 Územního plánu Lysá nad Labem (č. j. 033359/2016/KUSK) uplatnil požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí. 

Z tohoto důvodu se pořizovatel rozhodl Změnu č. 1 rozdělit na změnu č. 1, pro kterou bude zpracováno vyhodnocení vlivů 
změny č. 1 územního plánu Lysá nad Labem na životní prostředí (tzv. SEA) a hodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu 
Lysá nad Labem na území podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (tzv. 
NATURA) a na změnu č. 1A., pro kterou není nutné výše zmíněné vypracovat. 

Z výše uvedených důvodů nebylo s ohledem na ustanovení § 47 odst. 3 stavebního zákona vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území v rámci změny č. 1A zpracováno. 

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

Bude doplněno pořizovatelem. 

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

Bude doplněno pořizovatelem. 

16 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Bude doplněno pořizovatelem na základě výsledků projednání. 

 

17 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Bude doplněno pořizovatelem na základě výsledků projednání. 
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PŘÍLOHA Č. 1 - SROVNÁVACÍ TEXT 

Srovnávací text: 

 původní text 
 nový text 
 vypuštěný text 

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

a.  Vymezení zastavěného území 
Hranice zastavěného území je vymezena na základě doplňujících průzkumů a rozborů 
analytické fáze zpracování územního plánu Lysá nad Labem korekcemi k datu 06.2011 a dále 
korigována po projednání konceptu ÚP k datu 05.2012 viz výkres č.1 Výkres základního 
členění území  a č. 2.1 Hlavní výkres – urbanistická koncepce. 
Změna č. 1A vymezuje zastavěné území k datu 31. 10. 2016. Hranice zastavěného území je 
zakreslena v grafické části dokumentace (výkres základního členění, hlavní výkres). 

c. Urbanistická koncepce  

 Základní členění území města 
Rámcové členění zastavěných území a zastavitelných ploch Lysé nad Labem na území 
rozvojová, přestavbová a stabilizovaná (viz výkres č. 1 Základní členění území) pro 
potřebu územního plánu je následující: 
 

 území rozvojová – zastavitelné plochy (převážně mimo zastavěné území města) 
určené pro novou zástavbu; rozvojové plochy, resp. nové zastavitelné plochy 
stanovené návrhem územního plánu vymezují hlavní směry příštího územního 
rozvoje města (kvantitativní rozvoj). [čísla lokalit zahrnutých v rozvojovém území jsou 
uvedena v hranatých závorkách]:  

I. sever - Hrabanov 
o bydlení individuální v rodinných domech [1a, 1b, 1c, 2, 3, 51a, 51c, 51d] 
o veřejná prostranství s převahou zeleně [ 1d, 4a]  
o veřejná vybavenost specifická (areál HZS, …) [6a] 
o sídelní zeleň ochranná [6b, 51b] 

II. severovýchod – K Milovicům, Ke Vrutici   
o komerční vybavenost specifická [7 / 8 / 52] 
o smíšené využití městského typu [10] 
o bydlení individuální v rodinných domech [9, 11, 53] 
o individuální rekreace – zahrádkové osady [159]  

III. východ  - Poděbradova – Na Mlíčníku 
o smíšené využití městského typu [15, 16] 
o lehká výroba a sklady [19, 20] 
o dopravní dvůr, parkování kamionů a autobusů [71] 
o doprava železniční [112a, 112b] 

IV. jihovýchod - Družstevní 
o smíšené využití městského typu [21a] 
o sídelní zeleň ochranná specifická [21b, 22b] 
o bydlení individuální v rodinných domech [22a, 23] 



Změna č. 1A ÚP Lysá nad Labem – návrh pro společné jednání (§ 50 stavebního zákona) textová část – odůvodnění 

Žaluda, projektová kancelář  17 
 

V. jih – Na Zemské stezce – Mírová – Jiráskova  
o bydlení individuální v rodinných domech, [29] 
o sport, tělovýchova specifická – plochy v dosahu záplavového území [26] 
o veřejná prostranství s převahou ozelenění [30] 
o sídelní zeleň ochranná [25b, 25d, 58b, 61b] 
o drobná výroba a výrobní služby [57] 
o doprava silniční [102, 152a, 153, 154] 

VI. jihozápad – K Závodišti 
o sídelní zeleň ochranná [67b, 67c] 
o sport, tělovýchova [37, 38] 
o doprava silniční železniční [152b] 

VII. západ - Sojovická – U Křížku 
o bydlení individuální v rodinných domech [39] 
o smíšené využití území městského typu [36] 
o doprava silniční [151] 

VIII. střed  
o doprava silniční [103] 

IX. Dvorce  
o bydlení individuální v rodinných domech – vesnické [46, 47a, 47b] 
o bydlení individuální v rodinných domech – v rozptýlených lokalitách – 

Červený Hrádek [158] 
o vodní plochy [81, 82] 
o doprava silniční [155] 

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

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

 
 území přestavbová (transformační) – převážně plochy uvnitř současně zastavěného 

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

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

P-III. východ  - Poděbradova – Na Mlíčníku 
o komerční vybavenost  [P18] 
o drobná výroba a výrobní služby [P17a] 
o sídelní zeleň ochranná [P17b] 
o doprava silniční [P17c, P156] 

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

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

P-VI. jihozápad – K Závodišti 
o smíšené využití území městského typu specifické – K Závodišti [P72] 

P-VII. západ - Sojovická – U Křížku 
o bydlení individuální v rodinných domech  [P40, P42] 
o smíšené využití území městského typu [P41] 

P-VIII střed  
o smíšené využití centra města [P12, P14, P32] 
o smíšené využití území městského typu [P34, P35, P33b] 
o sport, tělovýchova [P33a] 
o veřejná vybavenost a komerční vybavenost specifická [P31] 

 

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

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

území města:  
 

II. severovýchod – K Milovicům, Ke Vrutici   

Zastavitelná plocha zahrnuje lokality 7, 8, 9, 10, 11, 52, 53, 159 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- OK.2 – komerční vybavenost specifická - severovýchod  
- SM – smíšené využití území městského typu 
- BI – bydlení individuální v rodinných domech 
- RZ – individuální rekreace – zahrádkové osady 
Plochy jsou přístupné z ulice Ke Vrutici a z ulice K Milovicům. 

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

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

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

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

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

- v území budou navržena veřejná prostranství s doprovodnou zelení; 
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 podmínka pro rozhodování: 
- územní studie pro lokality 7, 8, 52 a pro lokality 9, 53; 

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

 

VI. jihozápad – K Závodišti 

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

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

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

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

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

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

 
 

IX. Dvorce 

Zastavitelná plocha zahrnuje lokality 46, 47a, 47b, 158 
+ nezastavitelné pozemky pro vodní plochy v nezastavěném území v lokalitách 81, 82;  
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f):  

- BV – bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 
- BR.1 – bydlení individuální v rodinných domech – v rozptýlených lokalitách – 

Červený Hrádek 
- Vodní plochy v krajinné zóně smíšené nezastavěného území s funkcí 

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

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

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

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

- v zastavitelné ploše pro bydlení individuální v rodinných domech – v rozptýlených 
lokalitách – Červený Hrádek (158) zohlednit při realizaci staveb a zařízení existenci 
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VKP a ekologických, archeologických i geomorfologických specifik spojených 
s lokalitou Červený Hrádek; 

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

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

od vydání ÚP; 
 

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

P-VI. jihozápad – K Závodišti 

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

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

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

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

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

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

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

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

 podmínka pro rozhodování: 
- územní studie pro lokalitu P72 

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

e. Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES  

e.02 Územní systém ekologické stability 

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

 

 Lokální ÚSES: 
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Lokální biokoridory 
LBK 9 „U altánu - Císařské lesy“ - biokoridor propojuje lesní biocentrum LBC 3 s prvky za 
hranicí katastru ( k.ú. Kárané). Biokoridor je veden podél lesního průseku a lesními 
porosty k hranici katastru.  
LBK 10 „U altánu - Na přikoupených“ - biokoridor propojuje lesní biocentra LBC 3 a LBC 
4. Biokoridor je veden podél průseku Císařskými lesy směrem k osadě Dvorce, dále po 
okraji lesa až k žel. stanici Lysá nad Labem - Dvorce, kde přechází železniční trať a 
napojuje se na LBC 4.  
LBK 12 „Na přikoupených - Černava“ - biokoridor propojuje biocentra LBC 4 a LBC 5. 
Biokoridor je veden podél dostihové dráhy okrajem lesa, dále přechází železniční trať a 
vede lesem podél trati k biocentru LBC 5. 
LBK 13 „Černava - U Mlynařice“ - částečně funkční biokoridor zahrnuje vodní tok 
Mlynařice v široké nivě Labe, břehové a doprovodné porosty a okrajově i zemědělsky 
obhospodařované plochy v návaznosti na vodní tok.  Propojuje LBC 5 a LBC 10. 
LBK 14 „U Mlynařice - Mlýnek“ - funkční biokoridor zahrnuje břehové a doprovodné 
porosty potoka Mlynařice v prostoru kolem Mlýnku. Propojuje LBC 10 a LBC 6. 
LBK 15 „Doubrava I.“ - biokoridor funkční, veden v trase regulované vodoteče s 
břehovými a doprovodnými porosty směrem od hranice katastru k LBC 9. 
LBK 16a „Zadní Doubrava - Na Homolce“ - biokoridor částečně funkční v trase vodního 
toku Doubravy, kde zahrnuje vodoteč, břehové a doprovodné porosty a navazující 
postagrární lada v nivě toku; zcela nově navržený je v úseku podél východního obchvatu 
Lysé. Propojuje LBC 9 a LBC 8. 
LBK 16b „Na Homolce - Šibák“  - biokoridor částečně funkční, převážně navržený k 
založení.  Od LBC 8, resp. od východního obchvatu je veden podél polní cesty s 
doprovodným porostem, podél areálu STK a po křovinatých svazích k LBC 7 - k lesu Šibák.  
LBK 17 „Doubrava II“ - biokoridor je veden lesním a křovinatým porostem na vrchu Šibák 
směrem od LBC 7 na hranici k.ú. Milovice;  součástí biokoridoru bude specifická 
nezastavitelná plocha (např. zoopark). 
LBK 18 „Mlynařice – Na Kačině“ - částečně funkční biokoridor sleduje vodní tok 
Mlynařice od jejího vstupu do řešeného území po vyústění do LBC 5. Bezprostředně při 
toku relativně hustá linie břehových porostů, na které však navazuje intenzivně 
obhospodařovávaná zemědělská půda. Při realizaci provázat s relativně nově založeným 
mokřadem Hladoměř v sousedním k. ú. Stará Lysá. 

 

f. Plochy s rozdílným způsobem využití   

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

I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY –  

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

Červený Hrádek 

f.04 Regulativy ploch s rozdílným způsobem využití  
 

I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY 
 

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH – V ROZPTÝLENÝCH LOKALITÁCH – 

ČERVENÝ HRÁDEK  BR.1  

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

lokalitě 
Přípustné využití: 
- oplocené zahrady u domů s funkcí užitkovou, rekreační, případně okrasnou,   
- nezbytná technická a dopravní vybavenost, 
Nepřípustné využití: 
- rozšiřování stavebních pozemků do krajiny 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

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

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

závěrů řízení s KHS) vhodnými protihlukovými stavebními úpravami;  
- přístavba je možná v případě, že nové i původní zastavěné a zpevněné plochy žadatele 

nepřesáhnou celkovou výměru 250m2; 

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

KZ = 0,70 
 

DOPRAVA ŽELEZNIČNÍ  DZ 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- koridory a plochy systému železniční dopravy, 
Přípustné využití: 
- nádraží, stanice a zastávky železniční dopravy, 
- sklady a dílny pro servisní činnost spojenou s železniční dopravou a přepravou, 
- stravovací zařízení pro občerstvení a krátkodobou relaxaci cestujících železniční dopravy, 
- příjezdové komunikace a křížení dopravních ploch 



Změna č. 1A ÚP Lysá nad Labem – návrh pro společné jednání (§ 50 stavebního zákona) textová část – odůvodnění 

Žaluda, projektová kancelář  23 
 

- parkoviště typu P&R a K&R a parkoviště zaměstnanců; 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  
Podmínky: 
- liniové dopravní stavby musí být citlivě začleněny do krajiny s použitím doprovodné 

zeleně, 
- parkoviště je třeba řešit s uplatněním střední a vysoké zeleně, 

b) prostorové uspořádání 
Nové dopravní stavby a zařízení, případně jejich přestavby musí respektovat kompoziční vztahy a 
reagovat na měřítko a kontext okolní zástavby a charakter území. Investor, resp. vlastník zařízení 
je povinen zajistit doprovodnou zeleň liniových staveb a dopravních ploch.. 
KZ bude stanoven individuálně. 

 

g. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

g.02  Veřejně prospěšná opatření 
 

ÚSES – prvky k založení  
Označení Popis Poznámka katastrální území 

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

SES 2 LBC 1 - Za zámkem  Lysá nad Labem 

SES 3 LBC 5 - Černava  Lysá nad Labem 

SES 4 LBC 6 - Mlýnek  Lysá nad Labem 

SES 5 LBC 8 - Na Homolce  Lysá nad Labem 

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

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

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

SES 8 LBK 18 - Mlynařice - Na Kačině  Lysá nad Labem 

 
 


