
Naše č.j.: MULNL-OVŽP/60716/2020/Sv/284/OP 
 

 

Městský úřad Lysá nad Labem 
Odbor výstavby a životního prostředí 

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 
 

 

Spis. zn.:   

 
 

Obec Stará Lysá  

 56  

289 26 Stará Lysá 

Naše č.j.: MULNL-OVŽP/60716/2020/Sv/284/OP 

Vyřizuje: Ing. Stanislav Svoboda 

Telefon: 325 510 288 

E-mail: stanislav.svoboda@mestolysa.cz 

Dat.schránka: 5adasau 

Datum: 24.08.2020 

 

Stanovisko k umístění sběrného dvora Stará Lysá 

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán veřejné 

správy příslušný k vydání stanoviska podle zvláštních právních předpisů, jste dne 24. 8. 2020 

ústně požádali o stanovisko k umístění separačního/sběrného dvora pro Obec Stará Lysá. 

V uvedené věci bylo již několikrát jednáno s vámi i dotčenými orgány státní správy. 

Naposledy vám bylo stanovisko zasláno e-mailem dne 4. 6. 2020. Ve stanovisku byl 

zohledněn názor orgánu územního plánování, orgánu státní správy na úseku nakládání 

s odpady, orgánu ochrany přírody, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a 

vodoprávního úřadu. 

Z vašeho dnešního ústního podání je zřejmé, že žádáte o přehodnocení umístění 

separačního/sběrného dvora z hlediska ochrany přírody a krajiny, které bylo navrženo na 

pozemek p. č. 134/1 k. ú. Stará Lysá (východně od objektu ČOV Stará Lysá) na pozemek p. č. 

535/1 k. ú. Stará Lysá. K tomuto sdělujeme, že v dané věci správní orgán posuzuje vhodnost 

umístění objektu z hlediska krajinného rázu dle § 12: 

 (1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 

určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní 

hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou 

být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště 

chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v 

krajině. 

Pozemek p. č. 535/1 k. ú. Stará Lysá je v těsné blízkosti významného krajinného 

prvku (dále jen „VKP“) les, který je ze zákona chráněn – v daném případě před 

rušením hlukem a světlem z provozu sběrného/separačního dvora. Pozemek opticky 

komunikuje s registrovaným významným krajinným prvkem Sad ve Staré Lysé, 

s nemovitou kulturní památkou kaple sv. Jana Křtitele a skupinou památných stromů. 

Z toho důvodu není žádoucí v jejich blízkosti umisťovat rušivé objekty, kterým by 

bylo minimálně oplocení sběrného/separačního dvora. Pozemek je dále v těsné 

blízkosti silnice III. třídy a vytváří tak „vstupní“ prostor do obce. Lze přitom 

předpokládat, že vzhledem k umístění zde budou četné „dočasné skládky“ odpadu, 

který zde vzniknou v době mimo provoz dvora. 

Pozemek p. č. 134/1 k. ú. Stará Lysá je „pouze“ v blízkosti VKP vodní tok/údolní niva 

Mlynařice. Je mimo exponované pohledové osy a nebude tedy narušovat krajinný ráz 

negativy plynoucími z provozu a přítomnosti dvora. Navíc je pozemek ve vlastnictví 

Obce Stará Lysá. Skutečnost, že je zde areál ČOV, významně ulehčuje situaci i 

z hlediska umisťování a výstavby sítí technického vybavení, zajištění provozu a 
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ostrahy. Kumulaci technických objektů v daném místě pokládáme z uvedených 

důvodů za přijatelnou. 

 (4) Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro 

které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové 

uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany 

přírody. 

Ze shora uvedených důvodů správní orgán nadále nesouhlasí se změnou územního 

plánu v lokalitě  Z4 na pozemku p. č. 535/1 k. ú. Stará Lysá pro sběrný/separační dvůr. 

Jak uvedl dříve, souhlasil by pouze s využitím pozemku p. č. 134/1 k. ú. Stará Lysá 

(východně od objektu ČOV Stará Lysá). Samozřejmě budou v rámci prostorových a 

plošných regulativů stanoveny bližší podmínky ochrany krajinného rázu, tedy zejména 

výška doprovodných objektů, forma oplocení, barevné řešení, způsob osvětlení, 

doprava apod. 

Rozvojovou plochu Z4 by bylo s ohledem na výše uvedené nejlépe zalesnit nebo zde 

založit sad vysokokmenů. Nový lesní porost by velmi příznivě začlenil hmotou 

výrazný areál zemědělské výroby obchodní firma AGÁTA spol. s. r.o.  

Dále sdělujeme, že v dané věci správní orgán posuzuje vhodnost umístění objektu z hlediska 

ochrany VKP dle § 4: 

 (2) Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají 

se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení 

jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení 

významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační 

funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu 

ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové 

úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a 

těžba nerostů. Podrobnosti ochrany významných krajinných prvků stanoví ministerstvo 

životního prostředí obecně závazným právním předpisem. 

K námitkám na umístění sběrného/separačního dvora na pozemku p. č. 134/1 k. ú. 

Stará Lysá (východně od objektu ČOV), který je v blízkosti VKP vodní tok/údolní 

niva Mlynařice správní orgán samozřejmě přihlíží. Podmínky pro využití území jsou 

blíže specifikovány v plošných a prostorových regulativech územního plánu (ostatně 

podobné byly stanoveny pro ČOV Stará Lysá). Není ovšem názoru, že lokalita pro 

umístění sběrného/separačního dvora je mokřadem. Předmětný pozemek je ornou 

půdou, přičemž v navrženém místě není mokřadní vegetace ani zvláště chránění 

živočichové. Podmínky pro jeho využití jsou tedy velmi podobné jako pro ČOV.  

K námitkám na možné ohrožení nedalekého mokřadu Hladoměř správní orgán uvádí, 

že pro sběrný/separační dvůr budou samozřejmě v rámci povolování stanoveny bližší 

ochranné podmínky ve smyslu vodního zákona i zákona o odpadech. 
 

Na základě výše uvedeného orgán ochrany přírody trvá na svém předchozím stanovisku, 

tj. plochu Z4 doporučuje zalesnit. Pro umístění sběrného/separačního dvora doporučuje 

pozemek p. č. 134/1 k. ú. Stará Lysá (východně od objektu ČOV Stará Lysá). 

 

            

     Ing. Stanislav Svoboda 

referent odboru výstavby a životního prostředí 

             oprávněná úřední osoba 
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