
 

 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
                                                                
                                                                   konané dne 21. 2. 2018 

 

    

Změna č. 3 a úprava regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez 

 
             

 

 

MěR projednala dne 8. 1. 2018 usnesením č. 109: 

Rada města 
 

I. s o u h l a s í  

1) s pořízením změny č. 3 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez zkráceným způsobem 

spojeným s úpravou regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez, 

2) s obsahem změny regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez: úprava regulačního plánu 

bude řešit převedení regulačního plánu na nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění a 

změna se bude týkat:  

a) uvedení regulačního plánu Vysoká Mez do souladu s územním plánem Lysá nad Labem, 

b) navržení nového dělení pozemků podél ulice Družstevní,  

c) nahrazení územního rozhodnutí o dělení pozemků regulačním plánem v části s nově navrženým 

dělením podél ulice Družstevní, 

d) dalších úprav vzešlých z diskuze v radě města (prověřit soulad s OZV Města Lysá n. L. č. 4/2006, o 

závazných částech regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez, dodržení uliční čáry 

v Družstevní ulici od okraje vozovky nejméně 5 m), 

 

II. p ř e d k l á d á  

výše uvedený návrh k projednání ZM dne 21. 02. 2018 a doporučuje vybrat konkrétního zastupitele 

pro zpracování změny č. 3 regulačního plánu Vysoká Mez. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 
I.s o u h l a s í 

1) s pořízením změny č. 3 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez zkráceným způsobem 

spojeným s úpravou regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez, 

2) s obsahem změny regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez: úprava regulačního plánu 

bude řešit převedení regulačního plánu na nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění a 

změna se bude týkat:  

a) uvedení regulačního plánu Vysoká Mez do souladu s územním plánem Lysá nad Labem, 

b) navržení nového dělení pozemků podél ulice Družstevní,  

c) nahrazení územního rozhodnutí o dělení pozemků regulačním plánem v části s nově navrženým 

dělením podél ulice Družstevní, 

 

II. u r č u j e  

zastupitele p. _ _ _ _ _ _ _ pro zpracování změny č. 3 regulačního plánu Vysoká Mez. 

 

        



 

 

Popis problému: 

1) Regulační plán Lysá nad Labem – Vysoká Mez byl zpracován a schválen podle starého stavebního 

zákona č. 50/1976 Sb. Závazná část regulačního plánu byla vydána Obecně závaznou vyhláškou města 

Lysá nad Labem č. 4/2006 o závazných částech regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez. 

OZV nabyla účinnosti dne 30. 12. 2006. 

Regulační plán prošel již dvěma změnami. První řešila přesunutí plochy veřejné zeleně z jižní části 

řešeného území více do středu lokality, druhou změnou se řešila jiná koncepce odkanalizování 

lokality. Obecně závaznou vyhlášku nebylo v těchto případech nutné měnit.  

 

Podle § 188 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, lze regulační plán schválený 

před 1. lednem 2007 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak 

pozbývá platnosti. Dle novely stavebního zákona, účinné od 1. 1. 2018 se termín pro tuto úpravu 

prodlužuje do 31. 12. 2022. Jelikož se v lokalitě na Vysoké Mezi teprve buduje technická a dopravní 

infrastruktura, nebude pravděpodobně do konce roku 2022 celá plocha zastavěna, a problém platnosti 

regulačního plánu bude dále aktuální.  

Překlopením regulačního plánu na nový stavební zákon se regulační podmínky pro zástavbu dostanou 

přímo do textové části výroku regulačního plánu. Regulační plán (i jeho změna) se vydává jako 

opatření obecné povahy. Při vydání změny regulačního plánu zastupitelstvem města bude zároveň 

zrušena dosud platná obecně závazná vyhláška č. 4/2006 o závazných částech regulačního plánu Lysá 

nad Labem – Vysoká Mez.  

 

V případech, kdy byl pro dané území schválen regulační plán, mohl stavební úřad podle § 32 odst. 3 

zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon platný do 31. 12. 2006), sloučit územní řízení se stavebním 

řízením. Regulační plány schválené před rokem 2007 nesměly nahrazovat žádná územní rozhodnutí. 

Od té doby prošel vývojem stavební zákon i předmětné území. V současné době je již v lokalitě Na 

Vysoké Mezi vydané územní rozhodnutí na většinu technické a dopravní infrastruktury v území. 

Regulační plán bude tedy usměrňovat především samotnou výstavbu rodinných domů. Vlastník 

nezastavěného pozemku 61/1 v k.ú. Litol (pan Zdeněk Páv), zatím nekoná kroky nezbytné pro 

přípravu pozemků k zástavbě.  

 

2) Dále dle § 71 odst. 4) stavebního zákona je obec povinna uvést regulační plán z podnětu do souladu 

s následně vydaným územním plánem. Do té doby nelze rozhodovat podle částí regulačního plánu, 

které jsou v rozporu s touto územně plánovací dokumentací. Při této změně regulačního plánu 

postupuje obec jako při změně z vlastního podnětu. 

Například v regulačním plánu Vysoká Mez je max. výška rodinných domů 11 m, v územním plánu je 

to 9 m. V regulačním plánu je zastavitelnost 40 %, v územním plánu u pozemků do 800 m2 je to 35 %, 

a 15 % z části pozemku nad 800 m2. Též v možném funkčním využití plochy BI došlo v územním 

plánu k některým změnám, a rozchází se s regulačním plánem.  

 

3) Pan Jaroslav Skuhrovec a Michal Skuhrovec dali dne 13. 12. 2017 podnět ke zhotovení nového 

regulačního plánu, kdy žádají změnu parcelace pozemků podél ulice Družstevní tak, aby zde vzniklo 

více menších pozemků. Zároveň požadují, aby regulační plán v této vymezené lokalitě nahrazoval 

územní rozhodnutí o dělení pozemků. Žádost je v příloze. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Regulační plán Lysá nad Labem – Vysoká Mez byl schválen ZM 13. 12. 2006, Obecně závazná 

vyhláška č. 4/2006 je v platnosti od 30. 12. 2006. 

Změna č. 1 RP Vysoká Mez vydaná zastupitelstvem města dne 22. 12. 2010, nabyla účinnosti dne 20. 

1. 2011. 

Změna č. 2 RP Vysoká Mez vydaná zastupitelstvem města dne 19. 2. 2014, nabyla účinnosti den 14. 4. 

2014. 

Územní plán Lysá nad Labem vydalo zastupitelstvo města dne 14. 5. 2014, účinnosti nabyl 18. 6. 2014 

 



 

 

Návrh řešení: 

V současné době již na stavební úřad přichází vlastníci s návrhy rodinných domů a žádají nás o 

vyjádření souladu jejich staveb s územním a regulačním plánem. Vzhledem ke složitější situaci při 

rozhodování o tom, které podmínky platí z územního plánu a které z regulačního, vypracoval stavební 

úřad podmínky regulace zástavby, které předává všem stavebníkům. Pro rozhodování stavebního 

úřadu by bylo jednodušší, kdyby byly podmínky pro rozhodování v území jasně dané regulačním 

plánem, který by byl v souladu s územním plánem. 

V této chvíli se nezdá vhodné pořizovat úplně nový regulační plán, jak žádají pánové Skuhrovcové. 

Dle § 71 odst. 1 stavebního zákona, pokud se změní podmínky, za kterých byl regulační plán pořízen a 

vydán, zajistí příslušná obec jeho změnu nebo ho zruší. Rušení územního plánu v době začínající 

výstavby není vhodným řešením, zbývá tedy změna regulačního plánu. 

Dle Metodických pokynů Ministerstva pro místní rozvoj nebylo vhodné řešit zároveň úpravu 

regulačního plánu dle stavební zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění, a změnu regulačního plánu, 

protože úprava územního plánu se zpracovává bez zadání, kdežto změna regulačního plánu zadání 

vyžaduje. Podle stavebního zákona ve znění po novele č. 225/2017 Sb., platné od 1. 1. 2018, lze 

pořizovat změnu regulačního plánu zkráceným způsobem. V tom případě zastupitelstvo rozhodne 

o pořízení změny regulačního plánu zkráceným postupem a jejím obsahu z vlastního podnětu nebo na 

návrh, zadání změny regulačního plánu se v tomto případě nepořizuje. Návrh změny v tomto případě 

nelze zpracovávat ve variantách. Právní úprava způsobu projednání úpravy regulačního plánu a 

zrychleného pořízení změny regulačního plánu zkráceným způsobem se tedy sjednotila.  

Podle novely stavebního zákona, která nabývá účinnosti 1. 1. 2018, bude ovšem změna regulačního 

účinná teprve poté, co bude vydáno úplné znění regulačního plánu, do kterého budou zapracovány 

všechny předešlé změny. Kromě textové části, která bude v odůvodnění povinně obsahovat text 

s vyznačením navrhovaných změn, budou muset být vytištěny všechny výkresy vztahující se 

k výrokové části regulačního plánu a koordinační výkres. 

 

Dle regulačního plánu Vysoká Mez se má velikost pozemků pohybovat mezi 800 – 1200 m2, dle 

územního plánu Lysá nad Labem je minimální velikost pozemků stanovena plochou o výměře min. 

700 m2. Regulační plán tedy požaduje pozemky větší, což ovšem není rozpor s územním plánem, ale 

požadavek na více rozvolněnou zástavbu rodinných domů.  Stavebníci zatím přichází spíše s nižšími 

domy, s větší výměrou, a již teď bývá problematické dům na pozemek umístit. Pokud dojde ještě k 

dalšímu zúžení pozemků podél ulice Družstevní, budou tam muset být domky užší a vyšší, což není 

stavebníky příliš žádané; i když je to možné.  

V ulici Družstevní je možné upravit uliční čáru na 4 m od hrany vozovky. Vrata vjezdů na pozemky 

by bylo vhodné posunout min. 5 m od hrany vozovky, aby byl zajištěn prostor potřebný pro zastavení 

aut mimo vozovku při otevírání vrat apod. Všechny nově dělené pozemky podél ulice Družstevní 

budou mít min. výměru 700 m2, v souladu s územním plánem Lysé nad Labem. Stavební čára v ulici 

Družstevní ve vzdálenosti 7 m od hranice pozemku zůstane i po změně regulačního plánu zachována. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Bylo projednáno ve stavební komisi dne 8. 1. 2018 s tímto výsledkem: Komise se seznámila s 

problematikou regulačního plánu Vysoká mez (dále „RP“) vs. územní plán vs. žádost jednoho z 

vlastníků v lokalitě. 

S ohledem na vzniklou situaci a investované prostředku do RP komise doporučuje zpracovat změnu 

regulačního plánu, aby byl v souladu s aktuálním územním plánem. RP stabilizuje a řeší území a je 

vhodné ho zachovat. Jedná se o velké exponované území, které by mělo být řešené regulačním 

plánem, které určí jasné limity a členění území. S dílčí úpravou regulativů komise souhlasí. 

Z hlediska pracnosti výkresů je změna RP shodná s novým RP. U textové části je změna o něco 

pracnější, ale nijak výrazně. 

 

Dále komise posoudila žádost jednoho z vlastníků na změnu dělení pozemků podél ulice Družstevní a 

to na menší pozemky s plochou 700-800m2. Po zvážení všech aspektů komise doporučuje umožnit 

předmětnou změnu, ale s těmito podmínkami: 

- Pozemky nebudou menší, jak 700m2; 



 

 

- Pozemky nebudou v uliční šíři užší, jak 18,5m (vyjma atypického pozemku kolem stávajícího 

domu); 

- Bude zachována zastavitelnost pozemku dle ÚP/RP, tedy lze umístit jen menší domy. Zvýšení 

zastavitelnosti pozemků je nežádoucí; 

- Budou zachovány odstupy dle aktuálního regulačního plánu od hranic pozemků; 

- Žadatel pozemky potřebné pod komunikace a veřejná prostranství daruje městu. Finanční náhrada 

nebo kompenzace stavebním pozemkem p.č. 61/35 je nepřípustná! Obecně obec vnáší do záměru 

ochotu komunikace a sítě následně převzít a starat se o ně, což je sám o sobě velký vklad a břemeno 

do budoucna. V řadě obcí je naopak obvyklé, že vlastníci stavebních pozemků nejen komunikace, 

infrastrukturu a pozemky obci darují, ale ještě hradí poplatek za následnou údržbu na několik let 

dopředu (což samozřejmě již brzdí rozvoj obce). 

- Umístění domu na atypickém pozemku s výměrou 1069,3m2 bude respektovat orientací a hranicemi 

okolní zástavbu a toto bude zakotveno v RP. 

 

S ohledem na návaznost pozemků na ulice Družstevní lze akceptovat i hustší zástavbu, která přirozeně 

odcloní jádro lokality od této rušné ulice. I tato menší výměra pozemků je ve stávající zástavbě v místě 

obvyklá. Menší limita pozemků je přípustná výhradně pro uliční řadu podél ulice Družstevní. V 

ostatních částech území je zmenšování pozemků nežádoucí a nevhodné! 

 

 

 

Vztah k rozpočtu: 

Při plánování rozpočtu na rok 2018 nebylo se změnou regulačního plánu počítáno. V rozpočtu na rok 

2018 je položka na územně plánovací dokumentaci 150 000 Kč a na územně analytické podklady 

150 000 Kč. Územně analytické podklady v roce 2018 budou stát 48 000 Kč (s DPH 58 080 Kč), 

zbytek se dá převést na územně plánovací dokumentaci.  

Zastupitelstvo může v souladu s § 72 stavebního zákona podmínit pořízení změny regulačního plánu 

částečnou úhradou nákladů navrhovatelem (návrh úhrady nákladů na zpracování změny regulačního 

plánu a vyhotovení úplného znění regulačního plánu po jeho změně).  

 

 

 

Markéta Kučerová 

podpis zpracovatele 

 

 

Přílohy: 

1. Žádost pana Jaroslava a Michala Skuhrovce 

2. Hlavní výkres Regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez (před provedením změn č. 1 

a č. 2) pro porovnání počtu a velikosti parcel při ulici Družstevní 


