
rv Závazné stanovisko za úsek státní památkové pece a orgánu územního plánování 
pro Novostavbu bytových domů 

Z hlediska památkové péče: bez připomínek. 
Odůvodnění: Záměr se nedotkne zájmů chráněných zákonem o státní památkové péči. 
Upozorňujeme, že Z § 22 odst. 2 zákona o památkové péči vyplývá povinnost - při 
zásahu do terénu - záměr předem ohlásit a projednat S archeologickým ústavem AV ČR 
v Praze a umožnit záchranný archeologický výzkum. 

Z hlediska územního plánování: Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a 
vrv životního prostředí, jako orgán územního plánování obce s rozsırenou působností, 

příslušný podle § 6 odst. l písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), posoudil záměr podle § 96b odst. l stavebního zákona a shledal, že vyvolá 
změnu v území. Přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona Z hlediska souladu 
S politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska 
uplatňování cílů a úkolů územního plánování předložený návrh a shledal, že umístění 
předmětné stavby je z hlediska záměrů územního plánování přípustné. 
Odůvodnění: P_opii Novostavba bytových domů - Lysá nad Labem, vč. dopravní a 
technické infrastruktury (4 bytové domy, připojení vodovodu vč. areálového rozvodu a 
přípojek, připojení na kanalizační řad vč. areálového rozvodu a přípojek, STL plynovod 
vč. přípojek, komunikace a parkovací stání vč. odvodnění, zpevněné plochy, veřejné 
osvětlení a oplocení). Soulad S Politikou územního rozvoje ČR (dále jen ,,PÚR“), ve 
znění aktualizací č. l, 2, 3 a 5, tedy ve znění závazném od ll. 9. 2020: Politika územního 
rozvoje se tohoto záměru nedotýká. Záměr se nedotýká věcí řešených Politikou 
územního rozvoje. Soulad se Zásadami územního rozvojg Středočeského kraje 
v úplném znění po změně č. 2, s účinností od 4. 9. 2018: Zásady územního rozvoje se 
tohoto záměru nedotýkají. Předložený záměr se nedotýká záměrů a limitů území 
uvedených v Zásadách územního rozvoje. Podle Územního plánu Lysé nad Labem, 
v úplném znění po změně č. 1 S účinností od 9. 8. 2018, se záměr nachází v zastavěném 
území ve stabilizované ploše SM - ploše smíšeného využití území městského typu. 
Hlavním využitím je smíšené využití území městského typu. Přípustné je bydlení 
v bytových i rodinných domech V dosahu omezujících vlivů (ochranná pásma 
dopravních, technických nebo výrobních staveb; vblízkosti sportovišť, apod.). 
Vtomto případě je omezujícím faktorem blízká železniční trať. Z tohoto důvodu 
územní plán stanovil, že obytné a ubytovací obj ekty v dosahu rušivých vlivů (případně 
jejich pozemky) opatří vlastník (dle závěrů řízení s KHS) Územní plán stanovil 
podmínky prostorového uspořádání: nové objekty nebo dostavby původních objektů 
musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem 
zastavění respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a kontext okolní 
zástavby. Nezastavěné a nezpevněné plochy (koeficient zeleně KZ) má dle územního 
plánu činit min. 60 %. Územní plán stanovil v kapitole f.0l územního plánu, že u 
nových bytových a rodinných domů je nezbytné zajistit plochy pro dopravu v klidu



(parkování a garážování) vždy na vlastním pozemku, V počtu alespoň 2 stání na 1 byt. 
Záměrem je výstavba čtyř bytových domů, každý o třech nadzemních podlažích na 
pozemku, který zůstal prázdný pří výstavbě bytových domů V této lokalitě. Bytové 
domy budou vybudovány tak, aby nerušily stávající vzhled a charakter zástavby 
bytových domů V sousedství. Bytové domy budou na půdorysu 18,5 X 19,0 m. Každý 
bytový dům má obsahovat 15 bytových jednotek, celkem tedy 60 bytových jednotek. 
Domy budou mít valbovou střechu, výška domů 10,95 m od upraveného terénu. Část 
parkovacích stání - celkem 43, má být umístěna na pozemek parc. č. 816/10, který se 
nachází vploše VT, parkování je zde podle územního plánu přípustné. Souhlas 
současného vlastníka pozemku byl k žádosti doložen. Malá, sevemí část pozemku parc. 
č. 823/15 v k.ú. Lysá nad Labem, se nachází v ploše VT - výroba těžká, a vede tam 
železniční vlečka. Tato část nebude k uvedenému záměru využita. Zastavěnost 
pozemků dle předložené zastavovací studie bude činit 39,86 %. Část komunikací a 
parkovacích stání bude realizována ze zasakovacích roštů pro zpevněné propustné 
povrchy (vegetační rošty S minimální plochou zeleně 76 %). Doporučujeme pozemky 
okolo bytových domů nedělit na jednotlivé předzahrádky, ale ponechat jako jednu 
souvislou plochu zeleně. Zároveň se tak usnadní údržba bytových domů. Návrh je 
v souladu s cíli a úkoly územního plánování, které byly zapracovány do územního 
plánu. Úřad územního plánování posoudil žádost z hlediska souladu S politikou 
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a 
úkolů územního plánování a vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že realizací záměru 
nedojde k rozporu dotčené stavby se zájmy územního plánování, vydal toto závazné 
stanovisko.


