
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 26. 6. 2019

Pořízení změny č. 2 č. 3 územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu 
zkráceným způsobem

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kučerová Markéta (referent územního plánování)

Důvodová zpráva:
Územní plán Lysé nad Labem byl vydán 14. 5. 2016, účinnosti nabyl 18. 6. 2016. V průběhu uplynulých let byly 
projednány změny č. 1 a č. 1A územního plánu Lysá nad Labem. Návrh na pořízení změny č. 2 územního plánu Lysá nad 
Labem vzešel z vlastního podnětu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
Pořízení změny č. 2 a č. 3 územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu zkráceným způsobem

II. schvaluje
Obsah změny č. 3 územního plánu Lysá nad Labem:
1. Prověření lokality Nová Litol – jedná se o celou velkou lokalitu, která byla navrhována v rámci konceptu územního 
plánu Lysá nad Labem, ale v průběhu projednávání byla vyřazena. Nachází se mezi stávající zástavbou městské části 
Litol a navrhovanou komunikací, označenou v územním plánu jako 152a. Měly by zde vzniknout nové plochy pro rodinné 
domy, bytové domy, občanskou vybavenost, která je v městské části Litol poddimenzovaná, plochy pro sport, veřejná 
prostranství, ochranná zeleň podél komunikace 152a. Pro tuto novou lokalitu by byla podmínkou pro rozhodování v 
území vydání regulačního plánu, včetně etapizace výstavby
2. Prověření změny využití pozemků parc. č. 3611/1, 3272/2, 3270/1, 3271/1, 3271/2, 3610, 3272/3 a 3269 v k.ú. Lysá 
nad Labem, směrem na Stratov na zbudování výcvikového areálu „Svět záchranářů“. Současné využití: NS – nezastavěné 
území – plochy smíšené nezastavěného území. Navrhované využití: Změna na výcvikový areál „Svět záchranářů“, tedy 
nově zastavitelná plocha OV – s indexem (případně OX – vybavenost specifická). Pro tuto plochu občanské vybavenosti 
by měly být stanoveny speciální podmínky pro využití území. V rámci návrhu bude ochráněn lokální biokoridor jako 
nezastavitelný.
3. Vyhodnocení vlivů změny č. 3 územního plánu na životní prostředí (SEA) v rozsahu přílohy stavebního zákona, jež je 
součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území po obsahové stránce zpracovaný v souladu se stavebním zákonem 
a platnými prováděcími předpisy. Vyhodnocení bude provedeno dle pokynů uvedených ve Stanovisku Krajského úřadu 
Středočeského kraje č.j.: 062838/2019/KUSK ze dne 12. 6. 2019.

III. schvaluje
Obsah změny č. 2 územního plánu Lysá nad Labem:
A. Úprava regulativů ploch s rozdílným způsobem využití
1. Prověření snížení koeficientu zeleně KZ u stávajících ploch výroby VT a VL na 0,1
2. Prověření stanovení úpravy koeficientů zeleně u všech ploch tak, aby byla stanovena jasně jedním číslem – pro větší 
srozumitelnost
3. Prověření úpravy koeficientu zeleně KZ u ploch BI na 0,6
4. Prověření pozemku parc. č. 688/1 v k.ú. Lysá nad Labem – změna regulativů – zda je možné umožnit i komerční 
občanskou vybavenost (indexací této plochy) - u Výstaviště
5. Prověření úpravu regulativů u ploch výroby VD, VL, VT – nepřípustné využití „ubytování sezónních dělníků“, přípustné 
„ubytování zaměstnanců provozovny / výroby a byty vlastníka zařízení“
6. Prověření možnosti úpravy regulativů pro plochu ZS.1 v zastavěném území, taky aby možné na pozemku umisťovat 
stavby podle § 103 odst. 1 písm.e), stavebního zákona (stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy 
a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, 
neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, atd.). Prověřit zrušení přestavbové plochy P17b. Pro nezastavěné území v 
Byšičkách, kde je také plocha ZS.1, by k žádné změně nedošlo.
7. Prověření potřebnosti 2 parkovacích stání na 1 byt u nových rodinných a bytových domů, případně provést úpravu 
tohoto požadavku územního plánu (např. pouze pro zastavitelné plochy)



B. Změny funkčního využití
8. Prověření převedení plochy VD v ulici Poděbradova na plochy VL
9. Prověření změny využití pozemku st. 295 z plochy BI (bydlení individuální) na SC (smíšená centrální) – jedná se o 
pozemek na hranici těchto funkčních ploch - Na Františku
10. Prověření stávajícího zemědělský výrobně-obchodní areál firmy ZZN Polabí, pozemky st.p. 698/1, 698/2, 731, 2081, 
parc. č. 610/3, 610/55, 610/86 b kú. Lysá nad Labem, jižně od železniční trati, převedení z ploch ZO.1 sídelní zeleně 
ochranné do ploch VZ – plochy zemědělské výroby, lesnictví
11. Prověření plochy VL 20 – výroba lehká za obchvatem – převést na NZ (zemědělská půda) - celou nebo část
12. Prověření parc. č. 2875/104, 2875/1, 2875/73, 423/6 v k.ú. Lysá nad Labem uvnitř zastavěného území a jejich 
převedení z BI – bydlení individuálního na SM – smíšené využití (plánovaná výstavby bytových domů v ulici ČSA)

C. Nové zastavitelné plochy
13. Prověření vybudování nové propojovací komunikace mezi plánovaným obchvatem města Lysá nad Labem a silnicí na 
Stratov, která bude obchvatem přerušena
14. Prověření možnosti využití části pozemku parc. č. 816/10 podél ulice Švermova na plochy SM – možné ubytování 
zaměstnanců Kovony.
15. Prověření převedení pozemku parc. č. 2890/1 ze ZO – zeleň ochranná na BI – bydlení individuální (navazuje na 
stávající zástavbu Za Pávem)
16. Prověření možnosti využití plochy mezi osadou Řehačka – západně od ní, Labem a slepým ramenem Labe pro plochy 
hromadné rekreace – RH – kemp. Část plochy se nachází v aktivní zóně záplavového území - Nesouhlas KÚ odboru ŽP.

Požadavky vzešlé ze stanoviska KÚ Středočeského kraje:
17. Prověření, zda jsou prvky územního systému ekologické stability regionální a nadregionální úrovně (dále jen ÚSES) 
zasazeny v souladu s požadavky Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
18. Zanést do výkresové části jako limit využití území ochranné pásmo přírodní památky Písčina u Byšiček.

Vazba na rozpočet města:

2019 05 | Obdor výstavby a životního prostředí

Kryto 3635-4822 325 760,00 Kč

územní plán

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno
4. 6. 2019 Projednáno RM

397 schválila

Pořízení změny č. 2 a č. 3 územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu zkráceným způsobem

Dosavadní rozhodnutí:
         


