
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 23. 6. 2021

Variantní návrh územní studie Nová Litol - s komunikací

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Kučerová Markéta (referent územního plánování)

Důvodová zpráva:
Územní studie se pořizuje na základě rozhodnutí ZM, usnesení č. 94 z 26.6.2019.
Studie měla být pořízena ve třech variantách, zpracovatel nakonec odevzdal čtyři varianty.
Na základě doporučení Výboru pro majetek města a požadavku Rady města byla výkresová část návrhu projektantem 
upravena - doplněna o komunikace. Byl dokreslen návrh komunikace do variant A, C, D. Do nejméně rozvojové varianty 
B nebyla komunikace projektantem zakreslena.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
předložené varianty A, B, C a D návrhu Územní studie Nová Litol zpracované Ing. Vladivojem Řezníkem

II. schvaluje
rozpracování varianty C návrhu územní studie Nová Litol pro potřeby dalšího projednání

Vazba na rozpočet města:

2021 05 | Odbor výstavby a životního prostředí

Kryto 3519 200 000,00 Kč

Územní studie

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

6. 10. 2020 Komise Komise pro rozvoj města a životní 
prostředí

2 nesouhlasí

Komise považuje studii za neúměrnou zátěž města a je proti všem variantám z důvodu záboru ZPF vysoké bonity a pod 
závlahami.

2. 12. 2020 Výbory Výbor pro správu majetku města

6 doporučuje k uložení (úkolu)
Územní studie pro lokalitu Nová Litol. Výbor se seznámil s výkresy 4 rozpracovaných variant územní studie. Výbor 
konstatuje, že všechny varianty jsou v rozporu s platným územním plánem, protože vůbec neberou v potaz schválenou 
obchvatovou komunikaci, která do lokality vede od litolského mostu. Tím pádem jsou všechny varianty de facto 
bezcenné, protože buď vůbec dopravní napojení lokality nebo je řeší zcela nedostatečně a v rozporu se zájmy zde 
žijících lidí. Výbor upozorňuje na skutečnost, že v lokalitě nemá město ve svém vlastnictví žádné pozemky. Jako 
nejméně škodlivou výbor označil variantu B. Výbor doporučuje zastupitelstvu nechat územní studii předělat a to tak, 
aby respektovala platný územní plán a aby obsahovala spíše menší zástavbu území s menším počtem obyvatel.

30. 3. 2021 Projednáno RM

169 doporučuje k odsouhlasení

k dalšímu rozpracování variantu C

Dosavadní rozhodnutí:
         


