
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 8. 12. 2021

Návrh na změnu č. 4 územního plánu Lysá nad Labem

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Kučerová Markéta (referent územního plánování)

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem na svém zasedání dne 10. 12. 2019 přijalo usnesení č. 229, ve kterém ukládá 
pořizovateli shromažďovat návrhy na změny územního plánu Lysá nad Labem do 31. 12. 2020 a následně je předložit 
Zastupitelstvu města.
Pořizovatel Vám tedy předkládá nashromážděné žádosti o změnu územního plánu. V souladu s § 4 stavebního zákona 
orgány územního plánování a stavební úřady přednostně využívají zjednodušující postupy. Pořizovatel tedy navrhuje 
Zastupitelstvu města pořízení změny č. 4 územního plánu zkráceným způsobem. Pokud by ZM chtělo projednávat 
změnu územního plánu klasickým způsobem, je to možné, pokud o tom takto rozhodne.
O pořízení změny územního plánu zkráceným způsobem je možné rozhodnout až se stanoviskem Krajského úřadu ke 
konkrétním změnám. Toto stanovisko bude vyžádáno, až po výběru jednotlivých změn k pořízení.
V tuto chvíli je třeba rozhodnout:
1) Zda zahájit pořizování změny č. 4 územního plánu Lysá nad Labem.
2) Které z předložených změn do změny č. 4 zařadit.
3) Zda projednávat klasickým způsobem či zkráceným postupem.
Pokud se bude pořizovat územní plán klasickým způsobem, pořizovatel zhotoví zadání změny územního plánu, které se 
bude veřejně projednávat, po té bude následovat společné jednání s dotčenými orgány, veřejné projednání a vydání 
změny ZM.
V případě zkráceného postupu je třeba vyžádat závazné stanovisko Krajského úřadu k jednotlivým změnám, pak 
následuje rozhodnutí ZM o pořízení územního plánu zkráceným postupem a o jeho obsahu, na základě stanoviska 
Krajského úřadu. Po zhotovení návrhu projektantem následuje rovnou veřejné projednání a vydání změny 
zastupitelstvem města.
V obou případech platí, že pokud na základě veřejného projednání dojde k zásadním úpravám návrhu územního plánu, 
veřejné projednání se opakuje.
Kromě změn, které zaslali občané města předkládá i pořizovatel návrhy změn, které navrhuje prověřit. Návrh změn 
vychází z dlouhodobé práce s územním plánem, případně z požadavků odborů Městského úřadu lysá nad Labem. V roce 
2022 bude zpracována Zpráva o uplatňování územního plánu, kam budou tyto postřehy zapracovány.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
záměr na pořízení změny č. 4 územního plánu Lysá nad Labem zkráceným postupem

II. schvaluje
obsah změny č. 4 územního plánu Lysá nad Labem:

Vazba na rozpočet města:

2021 05 | Odbor výstavby a životního prostředí

Kryto 4822 500 000,00 Kč

Územní plán

Částka je určená pro změnu č. 3 územního plánu Lysá nad Labem, dle smlouvy zbývá uhradit 157 300 Kč

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

3. 2. 2021 Výbory Výbor pro správu majetku města

7-16 doporučuje ke schválení



         

10. 6. 2021 Komise Komise pro rozvoj města a životní 
prostředí

2 doporučuje ke schválení

         

31. 5. 2021 Komise Komise pro dopravu a bezpečnost

bez doporučení

neprojednala

26. 10. 2021 Projednáno RM

571 vzala na vědomí

záměr na pořízení změny č. 4 územního plánu zkráceným postupem 

Dosavadní rozhodnutí:
         


