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Omezení zátěže dopravou do Ars Altmann

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:

V roce 2002 vzniklo v místní části Litol, na místě bývalého areálu cukrovaru, překladiště osobních automobilů firmy ARS 
Altmann. Automobily jsou do prostoru překladiště a dále k prodejcům přepravovány železniční vlečkou z prostoru 
železniční stanice Lysá nad Labem a silniční přepravou prostřednictvím 18-tunových přepravníků. Poslední dobou se čím 
dál intenzivnější provoz přepravníků po Mírové ulici stává pro obyvatele Litole neúnosným. Mírová ulice stále ještě čeká 
na rekonstrukci. Současný povrch (“kočičí hlavy”) a nevyhovující stav vozovky (výmoly, příčné vlny apod.) ještě násobí 
hluk a vibrace z projíždějících přepravníků. Tyto soupravy, v prázdném stavu velmi hlučné a v naloženém stavu vážící 
až 24t, jezdí do areálu v jakoukoli denní i noční dobu. Rozhodně nedodržují noční dobu, která je Zákonem o ochraně 
veřejného zdraví upravena od 22:00 do 6:00. Dochází také k častému porušování zákazu stání a zastavení v úsecích, kde 
je toto ošetřeno dopravními značkami. Řidiči nerespektují ani nejvyšší povolenou rychlost a například v úseku 
Dobrovského sadů ohrožují na přechodech obyvatele, včetně školáků směřujících do školy. K oznámení záměru 
„Rozšíření skladových ploch Logistického centra Lysá nad Labem“, které posuzoval Odbor životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, byla ze strany města Lysá nad Labem požadována podmínka 
vybudování nové příjezdové cesty do areálu, která by nákladní dopravu jím způsobenou odvedla mimo obytnou 
zástavbu. Tento požadavek byl z neznámých důvodů po vydání závěru zjišťovacího řízení, v němž byla podmínka 
uvedena, tehdejším vedením radnice zrušen. Dočasně se objevilo i dopravní značení zakazující odbočení vozidel nad 
3,5t z obchvatu do Mírové ulice v noční době. Toto značení však bylo opět z neznámých a veřejnosti nevysvětlených 
důvodů odstraněno. Vinou vedení města tak stále dochází k negativnímu ovlivňování kvality života a zdraví obyvatel 
bydlících na příjezdových trasách k areálu ARS Altmann. Jsou 24 hodin denně vystaveni nadměrné hlukové zátěži, 
vibracím, nadměrnému prachu a emisím z výfukových plynů. Překročení rizikových faktorů, které přímo ohrožují jejich 
zdraví, potvrdila i Krajská hygienická stanice v roce 2013, a to v denní i noční době. Od tohoto měření, jehož výsledky 
byly zaslány na odbor dopravy MÚ Lysá nad Labem, neudělalo město nic proto, aby tyto rizikové faktory byly alespoň 
sníženy, například změnou dopravního značení, snížením rychlosti či umístěním úsekového měření radarem, a to i přes 
žádosti a stížnosti občanů Litole. Kromě poškozování jejich zdraví dochází i k ničení nemovitostí, všechny domy jsou 
vinou neustálých vibrací rozpraskané. Z výše uvedeného důvodu navrhuji v části Lysé nad Labem ležící na jih od 
železniční tratě vyznačení zóny “zákazu zastavení vozidel nad 3,5t” a “zákazu vjezdu vozidel nad 3,5t mimo všední dny 
7:00 – 18:00”. K samotnému omezení provozu areálu ARS Altmann nedojde, neboť provozní doba (vycházím z výše 
uvedeného oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí s názvem „Rozšíření 
skladových ploch logistického centra Lysá nad Labem“ z roku 2004), v němž je uveden stávající stav s provozní dobou – 
cituji: „ve všední dny 8:00 – 12 :00, 13 :00 – 17:00, 5 dnů/týden, 2032 h/rok, 254 pracovních dnů“. Je zde samozřejmě 
uveden i nový stav po rozšíření, k němuž dosud nedošlo, a to s úplně stejnou provozní dobou. Veškeré dokumenty k 
tomuto oznámení jsou přístupné na informačním portálu CENIA, (www.cenia.cz/eia) pod STC229. Věřím, že omezení 
hlukové zátěže dojde i brzkou rekonstrukcí Mírové ulice, včetně výměny povrchu vozovky. Bohužel to nebude 
kompenzovat stále se zvyšující se intenzitu dopravního proudu z a do areálu, čemuž odpovídá i plánovaná návrhová 
třída dopravního zatížení III funkční skupiny D1 (500-1500 těžkých nákladních vozidel za 24 hodin) - viz Spis. 
zn.:OD/30980/2018/Uh Č.j.: MULNL-OD/12990/2019/Šoš - 
https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/uredni-deska/1972-zahajeni-stavebniho-rizeni . Dalším problémem je 
parkování/skladování vozidel na travnatých a nezpevněných plochách ve výše uvedeném areálu překladiště. Tyto plochy 
jsou v ÚP označené jako P54a, P54b a P54c. Parkování/skladování automobilů na těchto plochách může mít negativní 
dopad na kvalitu podzemních vod. V sousedství areálu mají občané studny. Sice jsou v areálu odstavena nová vozidla, 
ale jelikož dosud neprošla technickou kontrolou, nelze u nich úkap provozních kapalin vyloučit. Navíc odstavení vozidel 
na těchto plochách není v souladu s platnými regulativy využití území dle platného územního plánu města. Tyto plochy 
mají mimo jiné v seznamu nepřípustného využití uvedené i “zatížení okolí hlukem… a to i druhotně, např. zvýšením 
dopravní zátěže”. Občané byli již loni v dubnu ubezpečováni paní Samkovou, že odstavování automobilů na této části 
plochy areálu je dočasné. Automobily jsou však na těchto plochách nejen umístěny stále, ale v čím dál tím větším 
množství. Občané toto chápou jako nenápadné rozšiřování areálu bez jakýchkoliv povolení. Z tohoto důvodu by bylo 
dobré podat vodoprávnímu úřadu podnět k prošetření, jakým způsobem jsou tyto plochy zajištěny proti úkapům 
provozních kapalin včetně ropných látek a stavebnímu úřadu podnět k prošetření funkčního využití výše uvedených 
ploch. Návrh řešení: Zpracovatel navrhuje v jižní části Lysé vyznačit novou zónu a dát podnět k prošetření využívání 



ploch v areálu firmy Ars Altmann.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. ukládá

odboru dopravy vyznačení zóny “zákazu zastavení vozidel nad 3,5t” a “zákazu vjezdu vozidel nad 3,5t mimo 
všední dny 7:00 - 18:00” na území Litole a Lysé nad Labem na jih od železniční tratě 231, kromě průtahu městem 
- ulici Družstevní,

II. ukládá

radě města podat stavebnímu úřadu podnět na parkování/skladování vozidel v areálu fy Ars Altmann na plochách, 
kde toto regulativy pro funkční využití území nedovolují, tj. P54b, P54c

III. ukládá

radě města podat vodoprávnímu úřadu podnět na prověření, jakým způsobem jsou výše uvedené plochy zajištěny 
proti úkapům provozních kapalin včetně ropných látek.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:

Přílohy:

1.


