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SDĚLENÍ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 REGULAČNÍHO PLÁNU LYSÁ NAD LABEM - HRABANOV,
ETAPA A

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zpracoval v souladu s  § 71
odst. 3 a § 64 odst. 2 stavebního zákona návrh zadání změny č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem –
Hrabanov, etapa A. O pořízení této změny regulačního plánu z vlastního podnětu, rozhodlo zastupitelstvo
města Lysá nad Labem usnesením č. 71 bod IV dne 22. 6. 2022.

Pořizovatel v souladu s § 64 odst. 2 stavebního zákona návrh zadání doručuje veřejnou vyhláškou. Každý
může uplatnit u pořizovatele ve lhůtě

15 dnů ode dne doručení

návrhu zadání změny č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov, etapa A písemně požadavky na
obsah zadání.

Dotčené orgány mohou uplatnit do 30 dnů od obdržení návrhu zadání u pořizovatele vyjádření, ve
kterém uvedou požadavky na obsah zadání.

Upozornění:

K později uplatněným požadavkům a vyjádřením se nepřihlíží.

Ing. Markéta Kučerová
referent odboru výstavby a životního prostředí

[otisk úředního razítka]

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: 25. 8. 2022 Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Příloha:

- Příloha č. 1 - Návrh zadání regulačního plánu

Obdrží:

dotčené orgány:
Středočeský kraj, koordinované stanovisko, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: 5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Agentura ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště, Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj,
IDDS: ahwdypi

sídlo: Česká ul. č.p. 149, 276 01 Mělník 1
Ministerstvo životního prostředí, Koordinované stanovisko, IDDS: 9gsaax4

sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, Vršovice, 100 00 Praha 10
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4

sídlo: Na Františku č.p. 1039/32, 110 00 Praha 1-Staré Město
Obvodní báňský úřad, pro území Hl. m. Phy a kr. Stř., IDDS: ixaaduf

sídlo: Kozí č.p. 4, 110 01 P.O.BOX 31-Praha 1
Kraj. hyg. stan. Stř. kr. se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2
Krajská veterinární správa pro Stř. kraj, inspektorát Nymburk, IDDS: wx98b5p

sídlo: Černoleská č.p. 1929, 256 01 Benešov u Prahy
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, IDDS: 5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Odbor nakládání s nepotřebným majetkem,
IDDS: hjyaavk

sídlo: Hradební č.p. 772/12, 110 05 Praha 1
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Hlavní Město Prahu a Středočeský kraj, IDDS:
hq2aev4

sídlo: Legerova č.p. 49, 120 00 Praha 2
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp

sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, Holešovice, 170 00 Praha 7
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb

sídlo: Senovážné náměstí č.p. 1585/9, Nové Město, 110 00 Praha 1
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, IDDS: qujhpz4

sídlo: Tyršova č.p. 11, 288 02 Nymburk 2
Český báňský úřad, IDDS: rn6aas6

sídlo: Kozí č.p. 748/4, P.O.BOX 140-Staré Město, 110 00 Praha 1
Státní pozemkový úřad, Pobočka Mladá Boleslav, IDDS: z49per3

sídlo: Bělská č.p. 151, 293 01 Mladá Boleslav 1

na vědomí oprávnění investoři:
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
LUCOnet s.r.o., IDDS: 84f93as

sídlo: Masarykova č.p. 652/36, 289 22 Lysá nad Labem
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
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Příloha č. 1

Návrh zadání změny č. 2 regulačního plánu
Lysá nad Labem – Hrabanov – lokalita A
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Návrh zadání změny č. 2 regulačního plánu

LYSÁ NAD LABEM – Hrabanov – lokalita A

Regulační plán Lysá nad Labem – Hrabanov zpracoval Ing. Arch. Pavel Koubek, urbanistický
ateliér UK24, Varšavská 32, 120 00 Praha 2 v listopadu 2007. Účinnosti nabyl dne 6. 11. 2008.

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem na svém zasedání dne 22. 6. 2022 rozhodlo usnesením č. 71
bod IV o pořízení změny č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov, lokalita A, z vlastního
podnětu. Zastupitelstvo města Lysá nad Labem na základě zmocnění uvedeného v § 64 odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
stanoví v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „vyhláška“), tyto hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu změna č. regulačního plánu
Lysá nad Labem - Hrabanov:

a) Vymezení řešeného území
Tato změna regulačního plánu bude řešit pouze lokalitu A (dle výkresu pořadí změn v území

(etapizace), která se skládá z etap A1 až A4. Hranice řešeného území může být překročena, zejména
z důvodu napojení veřejné dopravní a veřejné technické infrastruktury.

b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití

Změna č. 2 regulačního plánu nevymezuje nové zastavitelné plochy. Změnou regulačního plánu je
třeba uvést regulační plán Hrabanov do souladu s platným územním plánem Lysé nad Labem. Územní
plán v předmětném území dříve obsahoval i plochy SM1 – smíšená městská zóna – Třešňovka. Dle
platného územního plánu se v ploše nachází již jen plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech
městské.

Také plocha zeleně ZS 3 zeleň sídelní – zvláštní ochrana je nyní dle platného územního plánu
plochou veřejného prostranství s převahou ozelenění PZ.

Pokud dojde k novému vymezení pozemků, bude navržená hranice řešeného pozemku
identifikovatelná (např. spojnicemi lomových bodů pozemků). Do řešení budou zahrnuty prostorově a
funkčně související pozemky, které by byly samostatně nevyužitelné.

c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb

Změnou regulačního plánu budou prověřeny požadavky na umístění a prostorové uspořádání
staveb vycházejí z platného územního plánu Lysá nad Labem a z regulačního plánu Lysá nad Labem –
Hrabanov.

Návrh regulačního plánu Hrabanov bude zaktualizován nad aktuální katastrální mapou a nad
aktuálními daty ÚAP.

Změna regulačního plánu prověří návrh řešení likvidace dešťových vod z komunikací. Dle
platného regulačního plánu Hrabanov má vzniknout retenční nádrž v severovýchodní části lokality.
Změna regulačního plánu by měla navrhnout jiné adekvátní řešení.

Změna regulačního plánu prověří trasování splaškové kanalizace, především s ohledem na její
napojení do stávající kanalizace v Okružní ulici.

Změna regulačního plánu prověří podmínky etapizace, tak aby byly jasně stanoveny podmínky
pro zahájení a navázání jednotlivých etap (např. procento realizované výstavby, připravenost
infrastruktury apod.).

Regulační plán prověří etapizaci výstavby, zda by bylo technicky možné zahájit etapu A4 dříve
než budou realizovány etapy A1 až A3.

Změna regulačního plánu zpřesní podrobnější regulační opatření, především s ohledem na
možnost výstavby – přípustnost dvojdomů, rodinných domů se třemi byty, řadovou výstavbu apod.

Změna regulačního plánu definuje, co je myšleno „nezpevněnými plochami“, především
s ohledem na zámkovou dlažbu, zatravňovací rohože apod.

Změna regulačního plánu prověří vypuštění bodu B.h Vymezení staveb nezpůsobilých pro
zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona; (v souladu s novelou stavebního zákona
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(zákona č. 183/2006 Sb.) účinnou od 1. 1. 2013, která toto zrušila – v souladu s bodem 18. Článku II
zákona č. 350/2012 Sb., Přechodná ustanovení).

d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Změna č. 2 regulačního plánu prověří podmínky pro ochranu hodnot a charakter území, stanovené
v platném regulačním plánu Hrabanov a v územním plánu Lysé nad Labem. V případě změn budou
dodrženy podrobné podmínky ochrany a rozvoje hodnot a charakteru řešeného území, včetně zohlednění
přírodních podmínek území a krajinářských hodnot, zejména zásady pro zachování panoramatu (zejména
prostřednictvím výškové regulace), obrazu sídla (architektonicky a urbanisticky cenné budovy,
památkově chráněné budovy apod.) a jeho kompozice (např. pro zachování kompozičních os a průhledů).
Budou prověřeny požadavky na podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí.

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Změna č. 2 prověří nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a na úpravu nebo
rozšíření stávající veřejné infrastruktury. Nároky budou členěny podle druhů veřejné infrastruktury na:

 veřejnou dopravní infrastrukturu,

 veřejnou technickou infrastrukturu (včetně kapacity jednotlivých systémů, jejich polohy a místa
napojení na stávající infrastrukturu),

 veřejné občanské vybavení,

 veřejná prostranství.

f) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření
Změna regulačního plánu prověří možnost nahrazení územního rozhodnutí regulačním plánem

z podnětu v souladu s § 71 odst. 2 stavebního zákona.
Změna regulačního plánu prověří vymezené veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná

opatření, včetně staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit. Pokud nebude regulační plán nahrazovat územní rozhodnutí, nebudou uváděna
katastrální území a parcelní čísla pozemků dotčených vymezením.

Změna č. 2 regulačního plánu prověří regulačním plánem vymezené veřejně prospěšné stavby a
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. Předkupní právo nebude uplatňováno, pokud pro veřejně
prospěšnou stavbu postačí zřízení věcného břemene.

g) Požadavky na asanace

V řešeném území nejsou předpokládány žádné požadavky na asanace.

h) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních
předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany,
obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany
před povodněmi a jinými rizikovými jevy)

Civilní ochrana: Budou prověřeny požadavky civilní ochrany uvedené v příloze č. 1 Regulačního
plánu Hrabanov, a budou přesunuty do této kapitoly regulačního plánu.

Požární ochrana: Změna regulačního plánu prověří požární nádrže a místa k odběru vody k hašení
požárů.

Ochrana ložisek nerostných surovin: V řešeném území nejsou žádné plochy v zájmu ochrany
nerostného bohatství.

Ochrana před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy: V řešeném území nejsou
stanovena záplavová území.

Archeologická ochrana: Nejedná se o území s archeologickými nálezy, i když je není možné
vyloučit. V případě archeologických nálezů bude postupováno v souladu se zákonem o státní památkové
péči a s Maltskou úmluvou.

Z hlediska nakládání s odpady: Odstranění odpadů ze stavební činnosti bude probíhat v souladu s
platnými právními předpisy. Nakládání s odpady, které budou vznikat následně provozem realizovaných
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staveb rodinných domů, se musí řídit platnou vyhláškou města Lysá nad Labem, a dům musí být vybaven
vlastní popelnicovou nádobou.

Z hlediska zájmů Ministerstva obrany, je území situováno v ochranném pásmu radiolokačního
zařízení a MCTR pro létání ve vzdušném prostoru k ochraně letového provozu na letištích a letadlech
letících na okruhu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb,
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy, venkovní vedení vysokého a velmi vysokého napětí,
rozšíření nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 stavebního zákona) jen
na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je
nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba včetně výstavby větrné elektrárny a výsadba může
být výškově omezena nebo zakázána.

i) Výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí

Změna regulačního plánu prověří stávající vymezení územních rozhodnutí, která mohou být
nahrazena regulačním plánem.

j) Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci

Jedná se o změnu regulačního plánu z vlastního podnětu, nepředpokládá se proto požadavek na
plánovací smlouvu nebo dohodu o parcelaci.

k) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho
odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu
vyhotovení

Při zpracování změny č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov se bude vycházet
z platného regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov.
Při projednání a vydání návrhu změny regulačního plánu se postupuje podle zákona č. 183/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a jeho vyhlášek. Regulační plán bude zpracován v souladu s požadavky
stanovenými ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. Výkresy budou zpracovány a vydány v měřítku 1: 1 000.
Výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací se zpracovává a vydává vždy
v měřítku katastrální mapy. Výkres širších vztahů se zpracovává a vydává v měřítku hlavního výkresu
územního plánu, tedy 1:5000.

Grafická část regulačního plánu obsahuje zejména:

 hlavní výkres

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

 výkres pořadí změn v území (etapizace).
Případné další samostatné výkresy obsahující graficky vyjádřitelné podmínky umístění a prostorového
uspořádání staveb.

Grafická část odůvodnění regulačního plánu obsahuje zejména

 koordinační výkres,

 výkres širších vztahů dokumentující vazby na sousední území,

 výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

Počet vyhotovení regulačního plánu: Pořizovatel změny č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem -
Hrabanov požaduje předání čistopisu dokumentace ve 3 kompletních vyhotoveních a jedno vyhotovení
v digitální podobě. Ke společnému jednání a veřejnému projednání dvě pare a jedno digitální vyhotovení.

Dokumentace bude pořizovateli předána též v digitálně formě: textová část ve formátu .doc,
grafická část ve formátu .dgn nebo .shp. Pro umístění na internetové stránky bude velikost jednoho
výkresu maximální 8 MB a bude ve formátu .jpg nebo .pdf.
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m) Požadavky vyplývající z územního plánu, ze zásad územního rozvoje, politiky
územního rozvoje a z územně analytických podkladů

Pro změnu č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov nevyplývají z Politiky územního
rozvoje ČR (dále jen "PÚR"), ve znění aktualizací č. 1, 2, 3, 5 a 4, tedy ve znění schváleném usnesením
vlády ČR dne 12. 7. 2021 pod č. 618, s platností od 1. 9. 2021 zvláštní požadavky.

Ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v úplném znění po změně č. 2, s účinností od
4. 9. 2018, nevyplývají pro řešené území žádné požadavky.

Z územního plánu Lysá nad Labem vyplývá především požadavek na uvedení regulačního
plánu Hrabanov do souladu s platným územním plánem Lysé nad Labem. Požadavek je rozveden v bodě
b) tohoto zadání.

Z územně analytických podkladů vyplynul především požadavek na změnu regulačního plánu
dle aktuálních územně analytických podkladů. V době tvorby regulačního plánu Hrabanov bylo trasování
inženýrských sítí, především vodovodních řadů, procházejících předmětným územím, jen přibližné.

Seznam použitých právních předpisů:

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

 Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů.

 Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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