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   Věc:   Oznámení o vydání  Územního  plánu  Ledce 
a o místech, kde je možno nahlédnout do územně plánovací dokumentace a její dokladové části 

 

 

Pořizovatel územního plánu Ledce,  Městský  úřad Židlochovice, Masarykova 100, 66701 

Židlochovice, odbor územního plánování a stavební úřad, oznamuje v souladu s § 165 odst. (3)  

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, že 

 

zastupitelstvo obce Ledce vydalo na svém 35. zasedání dne 13.6.2014  

pod číslem usnesení 4 

Územní plán Ledce 
 

Opatření obecné povahy, jímž byl územní plán vydán, nabylo účinnosti dne 28. června 2014. 
 

Územní plán Ledce v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly 

územního plánování v souladu s Politikou územního rozvoje ČR. Územní plán se vydává pro celé 

katastrální území Ledce. 

 

Cílem územního plánu bylo zejména: 

- propojit tři zastavěná území v jeden celek – historickou část obce s kapličkou a občanským 

vybavením, část Pindulka a část kolem silnice Rajhrad – Pohořelice;  

- zajistit dostatek ploch pro bydlení, chybějící občanské vybavení a výrobu, potřebnou dopravu 

pro obsluhu těchto ploch a chybějící technickou infrastrukturu;  

- vytvořit rekreační zázemí obce a vytvořit podmínky pro další krátkodobou rekreaci v obci, 

která má intenzivně využívané nezastavěné území pro zemědělství a těžbu, a zlepšit podmínky 

pro dostupnost cílů v území, zejména území s rybníky navazující východně na katastrální území 

obce Ledce;   

- respektovat potřeby rostlinné výroby a těžby, ale zároveň vytvořit předpoklady pro zachování 

území s krajinnou zelení a doplnění krajinné zeleně s cílem zlepšit krajinu ovlivněnou negativně 

velkovýrobní zemědělskou činností; 

- zlepšit životní prostředí, které je narušováno těžební činností a s tím související vysokou 

intenzitou dopravy, zejména nákladní (a to převážně na silnici III. třídy Rajhrad – Pohořelice), 

vytvořit předpoklady pro snížení nadlimitních hlukových emisí z dopravy a zvýšit bezpečnost 

dopravy a chodců;   

- vytvořit podmínky pro zlepšení situace u nevyužívaného a devastovaného území východně 

silnice Rajhrad – Pohořelice - areálu statku s objekty ve špatném stavebně technickém stavu a 

území navazujícího.   
 

 

Do podrobností k jednotlivým koncepcím a ostatních částí opatření obecné povahy, kterým 

byl územní plán vydán, je možno nahlédnout na Městském úřadě  Židlochovice, odbor 
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územního plánování a stavební úřad  – úřad územního plánování  a na obecním úřadu Ledce, 

zejména v úřední dny, jinak dle telefonické dohody.  

Do dokladové dokumentace územního plánu lze nahlédnout na obecním úřadu Ledce. 

Dle §165 odst.(1) byl územní plán poskytnut také Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a 

Stavebnímu úřadu Dolní Kounice. 
        

Opatření obecné povahy, jímž byl územní plán vydán, je také uveřejněno na webových stránkách 

města Židlochovice – www.zidlochovice.cz 
 

 

OTISK RAZÍTKA 

 

 

 

         

 

 

 Ing. Karel Suchánek 

vedoucí  OÚPSÚ MěÚ Židlochovice 
 

 

Rozdělovník  - dotčené orgány :  
1. MěÚ Židlochovice -OD, Masarykova 100 , 667 01 Židlochovice 

2. MěÚ Židlochovice - OŽP, Masarykova 100 , 667 01 Židlochovice 

3. MěÚ Židlochovice – KT, pracoviště památkové péče, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice 

4. Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 

5. Ministerstvo životního prostředí, OVSS VII, Mezírka 1, 602 00 Brno 

6. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno 

7. Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno 

8. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,  

Pobočka Brno– venkov, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 

9. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 

10. Ministerstvo obrany, AHNM Brno, Svatoplukova 84, 602 00 Brno 

11. Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

12. Státní energetická inspekce, ÚO Brno, Opuštěná 4,602 00 Brno 

13. Krajská veterinární správa pro JmK, Palackého 174, 612 38 Brno 
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