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MěR projednala dne 7.11. 2017 usnesením č. 711: 

Rada města  

 

I. b e r e    n a   v ě d o m í  

   návrh na vydání změny č. 1A územního plánu Lysá nad Labem  

 

II. p ř e d k l á d á  

   ZM  dne  13.12.2017  návrh na vydání změny č. 1A územního plánu k projednání  

 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo města  

            Vydává změnu č. 1A územního plánu Lysá nad Labem  

 

 

 

  



Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

Městský úřad Lysá nad Labem, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního 

plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání změny č. 1A územního plánu 

Lysá nad Labem pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny 

č. 1A územního plánu Lysá nad Labem a projednal ho s dotčenými orgány, krajským 

úřadem a příslušnými obcemi. Pořizovatel návrh územního plánu Lysá nad Labem veřejně 

projednal a ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval 

návrh vyhodnocení připomínek podle § 53 odst. 1 stavebního zákona, který je součástí 

odůvodnění.  

Pořizovatel přezkoumal návrh územního plánu Lysá nad Labem a shledal, že je v souladu 

s § 53 odst. 4 stavebního zákona a Přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti. 

Zastupitelstvo obce podle § 54 stavebního zákona vydá územní plán po ověření, že není 

v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se 

stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Změna č. 1A byla podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební 

zákon) řádně projednána na těchto jednáních zastupitelstva města:   

- ZM dne 27. 1. 2016 (rozhodnutí o pořízení změny územního plánu) 

- ZM dne 17. 2. 2016 (usnesením č. 94 určuje Ing. Luďka Grochola, CSc., zastupitele 

města, jako určeného zastupitele ve věci projednání Změny č. 1 územního plánu Lysá 

nad Labem) 

- ZM dne 11. 5. 2016 (usnesení č. 321 o rozdělení změny územního plánu Lysá nad 

Labem na změnu č. 1 – záměry podléhající schválení vlivů na životní prostředí - SEA 

a Změnu č. 1A – bez požadavků na posouzení vlivů na životní prostředí SEA a 

o schválení zadání změny č. 1A územního plánu Lysá nad Labem).  

 

Návrh řešení: 

Stavební úřad doporučuje zastupitelstvu města vydat změnu č. 1A územního plánu Lysá nad 

Labem 

 

Stanovisko k návrhu: 

 

Vztah k rozpočtu: 

 

 

         Ing. Markéta Kučerová 

 

Příloha: Návrh změny č. 1A územního plánu Lysá nad Labem 

1) textová část 

2) grafická část (změnové výkresy a koordinační výkres se zakreslením změn)  


