
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 10. 12. 2019

Návrh na změnu územního plánu Lysé nad Labem zkráceným způsobem

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Kučerová Markéta (referent územního plánování)

Důvodová zpráva:
Odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 11.7.2019 žádost pana Tomáše Elicera, který podal jako občan města 
v souladu s § 44 písm. c) stavebního zákona návrh na změnu územního plánu Lysé nad Labem zkráceným postupem 
podle § 55a stavebního zákona.
Navrhuje změnu využití pozemku parc. č. 301/3 v k.ú. Lysá nad Labem z plochy SC - smíšené využití centra města na 
plochu PZ - veřejná prostranství s převahou ozelenění.
Žadatel navrhuje, aby úhradu na pořízení změny územního plánu hradilo město Lysá nad Labem. K žádosti bylo 
přiloženo stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje.
Vzhledem k tomu, že na předminulém zastupitelstvu bylo rozhodnuto o pořízení dvou změn územního plánu, 
pořizovatel nedoporučuje zahajovat pořízení další změny územního plánu, i když je to možné. V souladu s § 3 odst. 1 
Vyhlášky č. 501/ 2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, se v územním plánu vymezují plochy zpravidla 
o rozloze větší než 2000 m2. Celý pozemek parc. č. 303/1 v k.ú. Lysá nad Labem má výměru 955 m2.
Navíc na tento pozemek je v probíhajícím společném řízení umisťována přístupová komunikace k bytovému domu PMS.
V žádosti je chybně označen pozemek parc. č. 301/3 jako součást plochy P12 - viz přiložená situace.
Stavební komise doporučuje chránit zeleň. V územním plánu u ploch SC je uvedeno, že "s ohledem na minimální rozsah 
zelených ploch v centru města je nutno stávající plochy zeleně pokládat za stabilizované a nelze je rušit." Zeleň je 
územním plánem v plochách SC chráněna, není třeba provádět změnu územního plánu. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. neschvaluje
Návrh na změnu územního plánu Lysé nad Labem zkráceným způsobem

II. ukládá
pořizovateli shromažďovat návrhy na změny územního plánu Lysé nad Labem do 31. 12. 2020 a následně je předložit 
ZM 

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno
18. 11. 2019 Projednáno RM

658 vzala na vědomí

         

14. 10. 2019 Komise Komise stavební

1 doporučuje ke schválení

         

Dosavadní rozhodnutí:
Pro danou plochu je vhodné zachovat zastavitelnost určitých částí plochy P12, ale současně je nutné chránit 
stabilizovanou veřejnou zeleň a dva hodnotné památné stromy. Doporučujeme proto doplnit do stávajícího regulativu 
plochy P12 tuto podmínku, která již byla uplatňována v minulé úpravě projektu.
„Jakékoliv umisťované stavby musí respektovat, nezmenšovat a nenarušovat stávající stabilizované hodnotné plochy 
veřejné zeleně a památné stromy.“


