
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

konané dne 21. 2. 2018                                                                               

 

Podklady pro možné zřízení ploch zeleně na západní straně města 

 

RM usnesení č. 623 ze dne 10. 10. 2017: 

Rada města  

I. s c h v a l u j e   

přípravu podkladů pro možný vznik plochy parkové zeleně za Kovonou a pásu ochranné 

zeleně za ARS Altmann,  

II. u k l á d á  

odboru SM doplnit seznam dotčených pozemků o výměry a předložit návrh postupu do RM. 

Termín do I/2018 

 

RM usnesení č. 790 ze dne 19. 12. 2017: 

Rada města  

I. b e r e   n a  v ě d o m í    

seznam dotčených pozemků v lokalitě 30, 61b, 25b a 58b jih Za Cukrovarem: Na Zemské 

stezce – Mírová - Jiráskova včetně sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru 

ŽPaZ, ze dne 23. 11. 2017, ve věci možnosti zřízení parkové zeleně v lokalitě 30, 

II. p ř e d k l á d á 

ZM dne 21. 02. 2018 k projednání návrh na možnost zřízení parkové zeleně v lokalitě 30 za 

areálem Kovony. 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I. b e r e   n a  v ě d o m í    

seznam dotčených pozemků v lokalitě 30, 61b, 25b a 58b jih Za Cukrovarem: Na Zemské 

stezce – Mírová - Jiráskova včetně sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru 

ŽPaZ, ze dne 23. 11. 2017, ve věci možnosti zřízení parkové zeleně v lokalitě 30, 

 

II. k o n s t a t u j e,  

že u lokalit Za Cukrovarem nelze v současné době s přesností určit vlastníky předmětných 

pozemků a výměry, protože je zde stále vedená dvojí evidence a mapy PK jsou nečitelné a 

nepřekrývají se s mapou územního plánu. Řešením zjištění vlastnických vztahů by bylo 

pořízení srovnávacího sestavení, které je finančně velmi náročné. Lokalitu č. 30 za Kovonou 

je vhodné řešit až po vybudování komunikace, protože o přilehlý pozemek, kde vede stávající 

nezpevněná cesta, město požádalo Povodí Labe o bezúplatný převod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM dne 19.12.2017 

Popis problému: 

Odbor SM předkládá RM na základě usnesení RM č. 623 ze dne 10.10.2017 vypracovaný 

seznam dotčených pozemků obsahující výměry pozemků a vlastnické vztahy v lokalitě 

označené v územním plánu 30 ( za areálem Kovony ) a v lokalitě č. 61b, 25b a 58b jih Za 

Cukrovarem. U lokality č. 30 současně předkládáme sdělení Krajského úřadu Středočeského 

kraje, Odboru ŽPaZ ve věci možnosti zřízení parkové zeleně. Dle vyjádření, že se jedná o 

ornou půdu, je nutné požádat o vynětí ze zemědělského půdního fondu s tím, že pokud části 

pozemků budou určeny pro zpevněné plochy, bude se jednat o odvody ze ZPF. Pouze 

v případě změny orné půdy na zeleň s veřejným prostranstvím se odvody nestanovují. Ve 

stávajícím územním plánu je tato plocha určena jako PZ veřejné prostranství s převahou 

zeleně. Dle názoru odboru SM by mohl být následný postup takový, aby se oslovili vlastnící 

předmětných pozemků s tím, zda se zřízením parkové zeleně souhlasí a za jakých podmínek. 

Následně by mohla být vypracována PD záměru na zřízení parkové zeleně. U lokalit Za 

Cukrovarem nelze v současné době s přesností určit vlastníky předmětných pozemků a 

výměry, protože je zde stále vedená dvojí evidence a mapy PK jsou nečitelné a nepřekrývají 

se s mapou územního plánu. Řešením zjištění vlastnických vztahů by bylo pořízení 

srovnávacího sestavení, které je finančně velmi náročné. S ohledem na výše uvedené proto 

doporučujeme v této době řešit pouze lokalitu č. 30 ale s tím, že se domníváme, že k řešení by 

se mělo přistoupit až po vybudování komunikace. O přilehlý pozemek, kde vede stávající 

nezpevněná cesta, město požádalo Povodí Labe o bezúplatný převod. 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

Usnesení RM č. 623 ze dne 10.10.2017: RM I. schvaluje přípravu podkladů pro možný vznik 

plochy parkové zeleně za Kovonou a pásu ochranné zeleně za ARS Altmann, II. ukládá 

odboru SM doplnit seznam dotčených pozemků o výměry a předložit návrh postupu do RM. 

Termín do I/2018 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. vzít na vědomí seznam dotčených pozemků v lokalitě 30, 61b, 

25b a 58b jih Za Cukrovarem: Na Zemské stezce – Mírová - Jiráskova včetně sdělení 

Krajského úřadu Středočeského kraje, OŽPaZ ze dne 23.11.2017 ve věci možnosti zřízení 

parkové zeleně v lokalitě 30. II. předložit ZM dne 14.2.2018 k projednání návrh na možnost 

zřízení parkové zeleně v lokalitě 30 za areálem Kovony. 

Stanovisko k návrhu: 

Výbor pro dostavbu obchvatu, pozemkové úpravy a správu majetku bude výše  uvedené  

projednával na svém jednání dne 6.12.2017 a vzal na vědomí informaci o zpracovaném 

přehledu vlastnických vztahů v lokalitě u Kovony a v lokalitě Za Cukrovarem, kde má dle 

územního plánu vzniknout park a pás zeleně. Stavební komise dne 11.12.2017 měla 

projednávat výše, do dnešního dne jsme neobdrželi zápis z jejího jednání. 

Vztah k rozpočtu: 

V tuto chvíli nelze stanovit vztah vůči rozpočtu, protože není zřejmé, zda se bude jednat o 

výkupy pozemků, cena vynětí za ZPF a náklady samotné realizace projektu.  

Jana Javorčíková  

Příloha: 

1)seznam pozemků lokality č. 30 

2)mapa část ÚP lokality č.30 

3)dopis na KÚ SK OŽPaZ ze dne 30.10.2017 

4)sdělení KÚ SK OŽPaZ ze dne 23.11.2017 

5)seznam pozemků lokality č. 61b, 25b a 58b jih 

6)mapa část ÚP lokality č. 61b, 25b a 58b jih 

 


