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      (oI) 

Postup při pořízení územního plánu 
 
Z podnětu samosprávy zastupitelstvo obce Ledce na svém zasedání dne 13. února 2012 usnesením č. 
14 bod 6 rozhodlo o pořízení územního plánu. O jeho pořízení požádalo dne 5.3.2012 Městský úřad 
Židlochovice, příslušný dle § 6 odst. (1) písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen stavební zákon). Zastupitelstvo tímtéž bodem určilo jako určeného zastupitele pana starostu 
Jiřího Vondráčka a taktéž ve smyslu  § 6 odst. (6) schválilo žádost o jeho pořízení úřadem územního 
plánování (MěÚ Židlochovice). 
Pořizovatel od 5.3.2012 do 9.3.2012 provedl doplňující průzkumy a rozbory dle §11 odst. (1) 
vyhlášky č.500/2006 Sb. a ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrh zadání ÚP dle § 47 
odst.(1) stavebního zákona a přílohy č. 6 vyhl. č. 500/2006 Sb. 
Projednání návrhu zadání ÚP s dotčenými orgány,krajským úřadem, obcí pro niž je 
pořizován,sousedními obcemi a všemi ostatními  dle § 47 odst. 2 bylo zahájeno 9.3.2012 oznámením 
jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu,obci a sousedním obcím a veřejnou vyhláškou všem.  
 
Požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů  uplatnili u 
pořizovatele ve svých vyjádřeních  či stanoviscích tyto dotčené orgány: 
Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Datum vydání 

MěÚ Židlochovice - OŽP, Masarykova 100 ,  Židlochovice OZP/3545/2012/VK 6.4.2012 
Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno KHSJM 11496/2012/BM/HOK 15.3.2012 
Ministerstvo životního prostředí OVSS VII, Mezírka 1, Brno 615/560/12,10884/P/12,20762/ENV/12 13.3.2012 
Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-6-118/2012 26.3.2012 
Ministerstvo zemědělství ČR, PÚ Brno – venkov,  47107/2012-MZE-130755 13.3.2012 
MO-VUSS, Svatoplukova 84, 602 00 Brno 1925/25734/2012-1383-ÚP-BR 21.3.2012 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 10375/2012/03100 13.3.2012 
Ministerstvo zdravotnictví., Palackého nám. 4,  Praha MZDR 18/2012-46/INV-480 13.3.2012 
Státní energetická inspekce, ÚO Brno, Opuštěná 4,Brno 548/12/062.103/St 11.4.2012 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám.3/4, Brno JMK 30806/2012   4.4.2012 
Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 601 42 Brno SBS/08247/2012 26.4.2012 
 
Ve svém stanovisku, které bylo součástí koordinovaného stanoviska uplatnil dotčený orgán (Krajský 
úřad Jihomoravského kraje – dále jen KrÚ JmK ) požadavek na posouzení územního plánu z hlediska 
vlivů na životní prostředí a také vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí 
oblast dle § 47 odst. (3) stavebního zákona. Dne 18.4.2012 se konala koordinační schůzka s tímto 
orgánem, jelikož stanovisko dotčeného orgánu je dle § 4 odst. (2) písmeno b) závazným podkladem 
pro  opatření obecné povahy, jímž je ÚP vydáván Na koordinační schůzce byly dohodnuty změny v 
návrhu zadání ÚP, které ho zpřesnily z hlediska požadavků na plochy výroby a plochy těžby tak, aby 
dotčený orgán dále neuplatňoval požadavek na posouzení ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí. 
Dohoda byla uzavřena dne 22.6.2012. 
V návrhu zadání nebyl akceptován požadavek Státní energetické inspekce, č.j. 548/12/062.103/St., 
která upozorňuje na nutnost zpřesnění a vymezení koridoru TE2 ( koridor pro vedení velmi vysokého 
napětí – zdvojení vedení V435/V436 Slavětice-Sokolnice) vyplývajícího ze Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (dále jen ZUR). Tyto byly dne 21.6.2012 Nejvyšším správním soudem ČR 
zrušeny. Přestala tedy existovat povinnost zapracovat koridor vymezený ZUR do územně plánovací 
dokumentace obce (dále jen ÚPD) dle § 54 odst. (5) stavebního zákona a z údajů o území předaných 
správcem sítě ČEPS a.s. vyplynulo, že trasa záměru přes k.ú. Ledce již není nadále sledována. 
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Připomínky k obsahu zadání uplatnili u pořizovatele ve svých vyjádřeních tyto subjekty: 
Označení subjeku: Číslo jednací : Datum vydání 

Národní památkový ústav, ÚOP v Brně, nám. Svobody 8, Brno NPÚ-371/21362/2012 21.3.2012 
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, Líšeňská 33A, 636 00 Brno UP/1185/12 10.4.2012 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 15, Brno 001480/11300/2012  4.4.2012 
Zemědělská vodohospodářská správa, ÚP Brno,Hlinky, 602 00 Brno zvhs/528/12/ÚPB 19.3.2012 
Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 11, 601 75 Brno PM013768/2012-203/Ho 18.4.2012 
T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 BEZ Č.J./108-12-M-PJ 14.3.2012 
ČEZ Distribuce,Teplická 874/8,405 02 Děčín SM 20.3.2012 
NET4GAS s.r.o. 2099/12/OVP/N 14.3.2012 
MERO ČR,a.s.,  Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2012/4/10-1  5.4.2012 
ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7 4984/12  5.4.2012 
 
Na základě uplatněných požadavků, stanovisek, dohod a připomínek (kdy žádná s okolních obcí 
neuplatnila podnět) pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání a předložil 
jej  dne 23.7.2012 ke schválení zastupitelstvu.  Zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce Ledce 
6.8.2012 usnesením č. 19 bod 6.. Dne 7.8.2012 bylo zadání předáno projektantovi ke zpracování 
návrhu.  
Obec ani pořizovatel v zadání nevyžadovali variantní řešení. Posouzení vlivu územního plánu na 
životní prostředí nepožadovala obec a dle pořizovatele nebyl rozsah změn v území vyplývajících z 
uplatnění územního plánu takový, aby vyžadoval toto posouzení. Dotčený orgán po dohodě 
s pořizovatelem  k návrhu zadání neuplatnil požadavek na toto posouzení a vyloučil vliv na evropsky 
významnou lokalitu či ptačí oblast, z čěhož by mohlo vyplynout variantní řešení. Zadáním bylo tudíž 
schváleno, že návrh bude zpracováván bez projednání konceptu. 
 
Zpracovaný návrh byl pořizovateli a určenému zastupiteli představen na několika koordinačních 
schůzkách  od 18.12.2012 do 25.3.2013.  
Od 1.1.2013 vstoupila v platnost novela stavebního zákona – zákon č. 350/2012 Sb. a novely 
prováděcích vyhlášek 431/2012 Sb. a 458/2012 Sb., jimiž byl např. upraven jak obsah zadání , tak 
obsah územního plánu a upravena jeho podrobnost. Na základě těchto předpisů bylo nutno návrh 
upravit, aby odpovídal platné legislativě. 
Návrh byl předán dne 15.4.2013 pořizovateli a 22.4.2013 pořizovatel v souladu s §50 odst. (2) 
stavebního zákona oznámil přípisem č.j. OÚPSÚ/3183/2012-41 místo a dobu konání společného 
jednání o návrhu územního plánu jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Ledce a 
sousedním obcím, současně byl krajskému úřadu předán návrh územního plánu pro posouzení podle § 
50 odstavce 7. Taktéž byly tímto přípisem dotčené orgány vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 
dnů ode dne jednání, které bylo stanoveno na 20.5.2013 a sousedním obcím bylo oznámeno, že mohou 
ve stejné lhůtě uplatnit připomínky. Jak dotčené orgány, tak sousední obce byly přípisem současně 
upozorněny na to, že k později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. 
Pořizovatel doručil návrh územního plánu veřejnou vyhláškou (přípis č.j. OÚPSÚ/ 3183/2012-42), 
v níž upozornil, že do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné 
připomínky a že k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. V této veřejné vyhlášce oznámil 
také lhůtu a místo, v níž bude návrh vystaven k veřejnému nahlížení a upozornil na vystavení návrhu 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 
Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách 
pořizovatele a obce Ledce a fotokopie těchto úředních desek založil do spisu. Taktéž uveřejnil návrh 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 
Ostatní subjekty spravující infrastrukturu, toky, památky, lesy a další v daném území byly na veřejnou 
vyhlášku upozorněny e-mailovou zprávou.  
Společné jednání se uskutečnilo 20. května 2013 a byl z něj pořízen záznam.  Společného jednání se 
zúčastnil pouze jeden zástupce dotčeného orgánu a to zástupce Krajské hygienické stanice. 
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K návrhu územního plánu uplatnili svá stanoviska tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska 
Datum 
vydání 

Krajský úřad Jihomoravskéno kraje ,  Žerotínovo nám. 3/5 ,  Brno JMK 46413/2013 17.6.2013 

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno KHSJM 25590/2013/BM/HOK 13.6.2013 

Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 601 42 Brno SBS/12268/2013 29.5.2013 

Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1,  Brno HSBM-1-88/2013 21.5.2013 

Státní pozemkový úřad, pracoviště Brno SPU 186378/2013 22.4.2013 

Ministerstvo obrany -VUSS, Svatoplukova 84, Brno 2940/35402/2013-1383-ÚP-BR 4.6.2013 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ,Na Františku 32, Praha 1 18561/2013/31100 23.4.2013 

Ministerstvo zdrav., odbor inv. rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha MZDR 438/2013-41/INV-719 7.5.2013 

Ministerstvo zdrav., ČILZ Palackého nám. 4, 128 01 Praha MZDR 14509/2013-2/OZD-ČIL-L 17.6.2013 

Státní energetická inspekce, ÚO Brno, Opuštěná 4, 602 00 Brno 918/13/062.103/St 17.6.2013 
 

K návrhu územního plánu uplatnili své připomínky: 

Jméno či název: Číslo jednací připomínky 
Datum 
vydání 

Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 11, 601 75 Brno PM020553/2013-203-HO 5.6.2013 

T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 BEZ ČJ 1.5.2013 

NET4GAS s.r.o. 2651/13/OVP 24.4.2013 

ČEPS,a.s., odbor rozvoje PS, Elektrárenská 774,101 52 Praha 10 163/BRN/430/4616114 27.5.2013 
 
Krajskému úřadu byla dne 5.9.2013 zaslána stanoviska a připomínky, která pořizovatel obdržel 
v průběhu projednávání návrhu  dle § 50 jako podklad pro stanovisko z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem dle § 50 odst. (7). Ten svým stanoviskem č.j. JMK 
102349/2013 z 2.10.2013 sdělil, že z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 
vazby  a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje nemá připomínek. Doporučil pouze zvážit 
striktní nepřípustnost umisťování staveb dopravní a technické infrastruktury v nezastavěném území  
s ohledem na § 18 odst.5 stavebního zákona. Zpracovatel a určený zastupitel byli na toto doporučení 
upozorněni a v územně plánovací dokumentaci k veřejnému projednání byly liniové stavby technické 
infrastruktury v nezastavěném území v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
uvedeny jako přípustné. 
Pořizovatel v souladu s §51 odst. (1) SZ ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil na 
koordinační schůzce  dne 23.9.2013 výsledky projednání návrhu územního plánu. Na základě 
vyhodnocení výsledků projednání zpracoval pořizovatel pokyny pro projektanta, které mu 8.10.2014 
předal a zajistil upravení návrhu. Od 22.11.2013 do předání návrhu pořizovatel konzultoval úpravy 
návrhu s projektantem. 
Dne 27.11.2013 byl pořizovateli doručen upravený návrh a téhož dne oznámil pořizovatel datum 
konání veřejného projednání  a vystavení návrhu dotčeným orgánům, krajskému úřadu,obci, 
sousedním obcím  jednotlivě  a všem veřejnou vyhláškou dne 28.11.2013.  
V oznámení pořizovatel upozornil, že námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze 
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (§ 52 
odst.(2) SZ), a každý připomínky; nejpozději však do 7 dnů ode dne veřejného projednání, které bylo 
stanoveno na 20.1.2014. 
Jak dotčené orgány tak každý byly přípisem současně upozorněni na to, že k později uplatněným 
stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží. 
V oznámení uvedl pořizovatel také lhůtu a místo, v níž bude návrh vystaven k veřejnému nahlížení a 
upozornil na vystavení návrhu způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města 
Židlochovice. 
V oznámení upozornil pořizovatel na nejvýznamnější změny, ke kterým došlo oproti územně 
plánovací dokumentaci návrhu ke společnému jednání. 
Ostatní subjekty spravující infrastrukturu, toky, památky, lesy a další v daném území byly na veřejnou 
vyhlášku opět upozorněny e-mailovou zprávou. 
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Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách 
pořizovatele a obce Ledce a fotokopie těchto úředních desek založil do spisu. Taktéž uveřejnil návrh 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 
O upraveném a posouzeném návrhu se konalo veřejné projednání dne 20.1.2014. Z tohoto veřejného 
projednání byl pořízen záznam. Stanoviska a připomínky, podané před veřejným projednáním byly 
připojeny k  záznamu z veřejného projednání jako přílohy. Před tímto jednáním ani při něm nebyly 
vzneseny námitky. Kromě zástupců obce, pořizovatele a zpracovatele se veřejného projednávání 
nezúčastnil nikdo z veřejnosti ani z žádný zástupce dotčených orgánů. 
 
Svá stanoviska k upravenému a posouzenému návrhu uplatnily tyto dotčené orgány: 
Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Datum vydání 

KÚ JmK – OÚPSŘ , Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno  JMK 135611/2013 24.1.2014 

Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 601 42 Brno sbs 35384/2013 22.1.2014 

Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-1-254/2013 14.1.2014 

K upravenému a posouzenému návrhu územního plánu uplatnili své připomínky: 
Jméno či název: Číslo jednací připomínky: Datum vydání 

Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 11, 601 75 Brno e-mail – odvolání na  SJ  29.11.2014 

ČEPS,a.s., odbor rozvoje PS, Elektrárenská 774,101 52 Praha 10 113/BRN/13/16530/Dv 12.12.2013 
 
Dne 30.1.2014 obdržel pořizovatel koordinované stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
č.j.135611/2013 z 24.1.2014. Stanoviska dle zákona č.334/1992 Sb., č.114/1992 Sb., č.201/201 Sb., 
č.254/2001 Sb.,č.100/2001 Sb. byla souhlasná. Stanovisko z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. bylo také 
souhlasné, ale obsahovalo podmínku z hlediska vlastníka komunikace dotčeného orgánu  dle ust. § 40 
odst.3 písm. f zákona č. 13/1997Sb. a to vymezení plochy B1 jako podmínečně využitelné z hledisek 
hlukových, které orgán vyžadoval již ve svém stanovisku ke společnému jednání a nebylo 
zapracováno ani dohodnuto. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil dne 10.2.2014 výsledky projednání, 
zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
územního plánu.  
Jelikož vzhledem k výše uvedenému byla nutná úprava návrhu (podmínění plochy z hlukového 
hlediska), na niž nemohla dotčená osoba při projednání návrhu k veřejnému projednání reagovat a 
pořizovatel shledal v návrhu pochybení ve vymezení zastavěného území západně od silnice III/42510 
u vinohradů (vymezení zastavěného území na pozemcích, které nejsou stavebními parcelami, ani 
s těmito nesouvisí, které nebylo součástí návrhu ke společnému jednání), byly tyto nutné úpravy 
návrhu vyhodnoceny jako podstatná úprava návrhu územního plánu dle § 53 odst. (2) SZ. 
Pořizovatel zajistil úpravu návrhu projektantem pro opakované veřejné projednání. Dne3.3.2014 byl 
pořizovateli takto upravený návrh předán. Pořizovatel si vyžádal téhož dne  stanovisko příslušného 
úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny 
v souladu s § 53 odst.2 SZ. 
Příslušný úřad ve stanovisku č.j  JMK 27480/2014 ze dne 13.3.2014 uvedl, že na základě charakteru  
a rozsahu změn u upraveného návrhu nepožaduje posouzení z hlediska vlivů územního plánu na 
životní prostředí. 
Dne 19.3.2014 oznámil pořizovatel datum konání opakovaného veřejného projednání  a vystavení 
návrhu dotčeným orgánům, krajskému úřadu,obci, sousedním obcím  jednotlivě  a všem veřejnou 
vyhláškou.  
V oznámení pořizovatel upozornil, že námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze 
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení záležitostí, které byly od veřejného projednání 
změněny, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (§ 52 odst.(2) SZ), a každý připomínky ( pouze 
však k řešení záležitostí, které byly od veřejného projednání změněny; nejpozději však do 7 dnů ode 
dneopakovaného veřejného projednání, které bylo stanoveno na 30.4.2014. 
Jak dotčené orgány tak každý byly přípisem současně upozorněni na to, že k později uplatněným 
stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží. 
V oznámení uvedl pořizovatel také lhůtu a místo, v níž bude návrh vystaven k opakovanému 
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veřejnému projednání  k veřejnému nahlížení a upozornil na vystavení návrhu způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 
V oznámení uvedl pořizovatel rozsah úprav návrhu územního plánu oproti návrhu k 1.veřejnému 
projednání a upozornil jak dotčené osoby, každého i dotčené orgány na skutečnost, že námitky, 
připomínky a stanoviska lze uplatnit v rozsahu úprav návrhu územního plánu, které proběhly od 
1.veřejného projednání. 
Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách 
pořizovatele a obce Ledce a fotokopie těchto úředních desek založil do spisu. Taktéž uveřejnil návrh 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 
O nově upraveném a posouzeném návrhu se konalo veřejné projednání dne 30.4.2014.  Z tohoto 
veřejného projednání byl pořízen záznam. Žádná stanoviska, připomínky ani  námitky nebyly k datu 
konání opakovaného veřejného projednání. Kromě zástupců obce, pořizovatele a zpracovatele se 
veřejného projednávání nezúčastnil nikdo z veřejnosti ani zástupci dotčených orgánů. 
 
Svá stanoviska k návrhu k opakovanému veřejnému projednání uplatnily tyto dotčené orgány: 
Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Datum vydání 

KÚ JmK – OÚPSŘ , Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno JMK 34569/2014 30.4.2014 

Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-3-82/2014 2.5.2014 
 
Připomínky nebyly do návrhu zapracovány, proč -  to je níže vyhodnoceno. Pouze do odůvodnění bylo 
zpřesněno řešení střetu elektrického vedení velmi vysokého napětí a jeho ochranného pásma se 
zastavitelnými plochami a plochami změn v krajině. 
Návrh vyhodnocení připomínek byl zpracován již dne 27.1.2014 a jelikož nedošlo od tohoto data 
k uplatnění jiných připomínek či námitky, byl dne 9.5.2014 aktualizován a doručen krajskému úřadu a 
dotčeným orgánům. V zákonné lhůtě dle § 53 odst.1 nebyla dotčenými orgány uplatněna nesouhlasná 
stanoviska.  
 
Svá stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek uplatnily tyto dotčené orgány: 
Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Datum vydání 

KÚ JmK – OÚPSŘ , Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno  JMK   54641 /2014 11.6.2014 

Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 601 42 Brno SBS 14335/2014 16.5.2014 

Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-3-118/2014 29.5.2014 

Státní energetická inspekce, ÚO Brno, Opuštěná 4, 602 00 Brno 969/14/062.103/St 4.6.2013 
 
Pořizovatel doplnil přezkoumání návrhu dle § 53 odst. 4 a 5 dle projednání návrhu v opakovaném 
veřejném projednání a předložil  dne  13.6.2014  zastupitelstvu obce Ledce návrh na vydání územního 
plánu s jeho odůvodněním. 
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(oII) 

Odůvodnění zpracovatele ÚP 

1. VYHODNOCENI SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, VÝČET ZÁLEŽITOS-
TÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE   

1.1. Vyhodnocení splnění požadavků zadání   
Jak bylo zadání splněno, následuje  podle jednotlivých bodů zadání.   
 

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje a z ÚPD vydané krajem a z dalších širších 
územních vztahů. 
Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR ČR“), schválené 
vládou dne 20.7.2009, usnesením č.929/2009 byly v ÚP řešeny následovně: 
- Byla zohledněna skutečnost, že obec leží v rozvojové oblasti OB3 – Brno, a proto bylo navrženo 

tolik ploch pro rozvoj bydlení, aby byl zajištěn dostatek ploch pro přirozený nárůst počtu obyvatel 
podle demografického vývoje obce a také pro potřebu vyvolanou blízkostí města Brna – 
v odůvodnění kapitole č. 7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch.  
Řešení bylo provedeno tak, aby nebylo omezeno budoucí využití koridoru vysokorychlostní tratě. 
Koridor pro vysokorychlostní trať označený VRT1 byl zúžen v místě stabilizovaných ploch výroby 
a skladování, prověřením bylo zjištěno, že zúžení koridoru neomezí budoucí využití – viz grafická 
část ÚP - např. výkres č. 2 Hlavní výkres a text výrokové části – (2) kapitola a) Plochy a koridory 
územních rezerv.   
Byly respektovány koridory pro rozšíření silnic (silnice III/41619  Židlochovice  - Hrušovany u 
Brna – Ledce a části silnice III/42510 Rajhrad u Brna – Pohořelice)  zajišťující zlepšení pro širší 
zájmovou oblast – tedy dopravu namístního významu, pro možné převedení dopravy z D2 na R52 
bez nutnosti průchodu obcemi Unkovice a Žabčice - viz např. grafická část ÚP - např. výkres č. 2 
Hlavní výkres a text výrokové části – (2) kapitola a) Plochy a koridory územních rezerv.   

- Návrh byl proveden tak, aby byly zachovány hodnoty v území – pro zajištění ochrany kapličky 
bylo vymezeno veřejné prostranství Z1 v jejím okolí,  pro zachování  charakteru zástavby 
v historické části obce byly stanoveny podmínky v plochách přestavby PU2 a PU3, pro zachování 
stávajícího charakteru obce a  jeho dobrého usazení v krajině byla stanovena výška zástavby, max  
výška v ploše B9 byla stanovena také proto, aby byla zachována vyhlídková hrana VKP Lom 
v Ledcích. Vše v kapitole B.3. Ochrana a rozvoj hodnot území obce. Pro nenarušování pohledově 
exponovaného území v severní části obce  byly stanoveny podmínky pro stavby, pro zachování 
drobné držba byly stanoveny podmínky pro plochy zemědělské – drobná držba, plochy zemědělské 
– vinice. Vše je v  kapitole F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití a F.2. Podmínky 
prostorového uspořádání,  včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.  

- Pro vytvoření předpokladu pro zlepšení biologické diverzity ve VKP Na podhrázském a zároveň 
zvýšení rekreačního potencionálu byly vymezeny plochy vodní a vodohospodářské W1 a W2 a 
plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň K1, K2 - viz kapitola E.2. Plochy se změnou 
v jejich využití a stanovení podmínek pro změny.  

Pro rekreaci nebyly vymezeny samostatné plochy,  slouží jí  jiné plochy s rozdílným způsobem využití 
– byly vytvořeny předpoklady pro sportovně rekreační zázemí vymezením ploch W1 a W2 a ploch 
veřejného prostranství – veřejná zeleň Z3 a Z4 (v kapitole C.2.4. Plochy veřejných prostranství), ale 
také aby byly vytvořeny dobré podmínky pro krátkodobou rekreaci návštěvníků území včetně obyvatel  
nedalekého Brna. A to vymezením ploch pro komunikace pro prostupnost území – UK1, UK2, UK3 
pro možnost umístění cyklotras a zlepšení dostupnosti území v severní části obce a na ně navazující 
území severovýchodně k.ú. Ledce – zejména území s rybníky v sousedním k.ú. Zároveň pro zajištění 
propojení s obcí Sobotovice, Hrušovany a obcemi dále navazujících území s dalšími atraktivitami. 
Vše viz kapitola D.1. Koncepce dopravní infrastruktury a odůvodnění ÚP – kapitola 4. D.1. Koncepce 
dopravní infrastruktury, odstavec 4.D.1.6. Turistické trasy a 4.D.1.7. Cyklotrasy.           
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- Vzhledem k tomu, že na k.ú. probíhá těžba a jsou stanoveny dobývací prostory, byly stanoveny 
regulativy. A to v rámci přípustného, podmíněně přípustného  a nepřípustného v plochách 
s rozdílným způsobem využití – plochy smíšeného nezastavěného území – orná půda  a těžba, aby 
byly plochy po vytěžení nejen navráceny původní funkci, ale byly vytvořeny předpoklady pro 
zlepšení v území zemědělské krajiny s velkými bloky orné půdy (viz. kapitola F.1. plochy 
s rozdílným způsobem využití, odstavec F.1.12.3. Plochy smíšené nezastavěného území - orná 
půda a těžba). Také byly navrženy opatření pro zmírnění obtěžování  zastavěného území obce 
těžbou – a to vymezením plochy smíšené nezastavěného území – krajinné zeleně K3 (kapitola E.2. 
Plochy se změnou v jejich využití a stanovení podmínek pro změny, odstavec 4.E.2.1.). V jižní 
lesnaté části byl návrh proveden tak, aby byl les po těžbě obnoven a vytvořilo se tak v jižní části 
katastrálního území rekreační zázemí pro obec i Brno – byly stanoveny podmínky pro plochy 
přírodní – viz kapitola F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití, odstavec F.1.11.1.   

- Byl zohledněn možný rozliv vod podle spočítaného záplavového území, i když záplavové území 
nebylo prozatím vyhlášeno. Nebylo se mu však možno úplně vyhnout, vzhledem k tomu, že 
z hlediska uspořádání jednotlivých zastavěných částí obce a jejich oddělenosti, bylo potřeba 
navrhnout takovou urbanistickou koncepci, aby došlo k faktickému propojení jednotlivých částí a 
byla tak zajištěna skutečná funkčnost občanského vybavení obce pro všechny obyvatele a to 
prostřednictví ploch bydlení – venkovského typu B3 a B4 (viz odůvodnění kapitola 4.C.2. 
Zastavitelné plochy, odstavec 4.C.2.1). Pro částečnou retenci byly vymezeny plochy vodní a 
vodohospodářské W1 a W2 (viz odůvodnění kapitola 4.E.2. Plochy se změnou v jejich využití a 
stanovení podmínek pro změny, odst. 4.E.2.3.). 

- Prostupnost krajiny byla zachována a zlepšena vymezením ploch UK1, UK2 a UK3, doprava pro 
obsluhu zastavěného území a zastavitelných ploch byla řešena tak, aby nedocházelo k oddělení 
částí krajiny – tedy co nejblíže zastavěným plochám a byly vytvořeny předpoklady pro vznik 
uceleného sídelního útvaru – byly vymezeny plochy MK1, MK2, MK6, MK7, MK10. Vše viz 
kapitola  D.1. Koncepce dopravní infrastruktury.     

- Byl respektován koridor pro vysokorychlostní trať VRT1, pouze byl koridor upraven (zúžen) tak, 
aby neomezoval stabilizované plochy – viz výše.  

- Veřejná zeleň byla zachována a byly doplněny další plochy tak, aby byly zvětšeny plochy stávající  
a doplněny plochy nové, zejména v částech obce, kde tato zeleň chyběla – byly vymezeny plochy 
Z1 až Z5 (viz kapitola C.2.4. Plochy veřejných prostranství). 

- Aby se zlepšila situace v zastavěném území u silnice III/42510 Rajhrad u Brna – Pohořelice včetně 
bezpečnosti a omezily se negativní dopady z provozu na této silnici (zejména hluk), byly 
vymezeny plochy DO1 – DO4 a to tak, aby bylo možné realizovat  opatření. Stávající systém 
komunikací pro obsluhu zastavěného území byl doplněn tak, aby se zvýšila bezpečnost aut při 
vjíždění na výše uvedenou silnici vymezením ploch MK5 a MK6 v severní části zastavěného 
území (vše viz. kapitola D.1. Koncepce dopravní infrastruktury a její odůvodnění v kapitole 
4.D.1.).             

Požadavky vyplývající z ÚPD vydané krajem : 
-  Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, schválené zastupitelstvem kraje 22.9.2011, byly 

rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ČR dne 21.6.2012 zrušeny v plném rozsahu. Proto z nich 
nevyplývají žádné požadavky pro území obce Ledce. 

Požadavky vyplývající z dalších širších územních vztahů (které nejsou obsahem PÚR) : 
  Níže uvedené je v popsáno v odůvodnění – kapitole 2. Vyhodnocení koordinace využití území 

z hlediska širších vztahů v území a v kapitolách uvedených u jednotlivých okruhů zadání níže. 
- Byly doplněny komunikace UK1, UK2, UK3 tak, aby po nich mohly být vedeny cyklotrasy,  a tím 

byly cyklistické stezky a trasy mikroregionu propojeny na obec Ledce a jeho centrum tak, aby 
mohly být pro cykloturistiku využity plochy veřejných prostranství s rybníkem (v budoucnu i 
sportovně rekreační zázemí obce s dalšími vodními plochami) a občanského  vybavení  (obchod, 
pohostinství) a v budoucnu plocha občanského vybavení - sport a rekreace O2 ve východní části 
obce. Viz odůvodnění - kapitola 4. D.1. Koncepce dopravní infrastruktury, odstavec 4.D.1.6. 
Turistické trasy a 4.D.1.7. Cyklotrasy.                  
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- Řešení ÚSES respektovalo nadřazené prvky ÚSES (regionální biocentrum RBC Červené vrchy a 
regionální biokoridor O75) a také byl vymezen lokální ÚSES tak, aby respektoval návaznosti na 
okolní obce – viz kapitola odůvodnění 4.E.3. Územní systém ekologické stability.   
Při řešení koncepce dopravy byl zohledněn Generel dopravy JMK a Generel krajských silnic, 
včetně studie modernizace silnice II/416 Hrušovany u Brna – Ledce, Pohořelice, tak aby byly 
zajištěny zájmy nadmístní dopravy v území - byl respektován koridor pro rozšíření silnic III/41619  
Židlochovice  - Hrušovany u Brna – Ledce a silnice III/42510 Rajhrad u Brna – Pohořelice – který 
byl promítnut do ÚP jako plochy a koridory územních rezerv D1, D2, D3 – viz Vyhodnocení 
požadavku splnění zadání - požadavky PÚR.  

- Při návrhu ÚSES byl respektován odvětvový podklad orgánů ochrany přírody  - Koncepční 
vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability, vymezující 
prvky R a NR ÚSES, aby byly zajištěny vazby nadregionálního ÚSES na okolní obce - uvedeno 
v kapitole - viz výše.   

 

b) Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 
- Při návrhu byly zohledněny limity využití území uvedené v ÚAP ORP Židlochovice, zohledněna 
všechna ochranná pásma, VKP, sesuvné území,…–viz.kap. 8. Koordinace v území a výkres O1 
Koordinační výkres.  
- Návrh byl proveden tak, aby byly minimalizovány zábory na půdách s I. a II. třídou ochrany (viz. 
odůvodnění kapitola 6.1. Zemědělský půdní fond)  a bylo minimalizováno dotčení ploch ložisek – 
byly dotčeny pouze plochy, kde bylo zrušeno CHLÚ z důvodu zjištění, že zásoby suroviny jsou 
nulové – vymezená zastavitelná plocha výroby V1- viz odůvodnění v kapitole 8. Koordinace v území 
– limity přírodní - CHLÚ; a část CHLÚ pro veřejné prostranství – veřejnou zeleň Z1 v návaznosti na 
zastavěné území obce – viz odůvodnění kapitola 4.C.1. Urbanistická koncepce, odstavec 4.C.2.4. 
Plochy veřejných prostranství 4.F.1.5. Plochy veřejných prostranství.      
- Byly respektovány cyklotrasy a byly navrženy účelové komunikace s možným vedením cyklotras, 
aby došlo k jejich rozšíření a zlepšení dostupnosti centra obce (a jeho občanské vybavenosti a 
veřejného prostranství) a dostupnosti sousedních k.ú. i vzdálenějších území navázáním na cyklostezky 
a cyklotrasy v mikroregionu – viz kapitola 4.D.1., odstavec 4.D.1.7. Cyklotrasy.  
- Aby nebyly narušeny dominanty a horizonty území, byly navrženy podmínky ochrany krajinného 
rázu tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro jejich zachování – byla stanovena max. výška staveb 
v kapitole F.2. Podmínky prostorového uspořádání včetně zákl. podmínek ochrany krajinného rázu. 
- Plochy bydlení byly navrženy v takovém rozsahu, aby zajistily dostatek ploch pro obyvatele obce i 
Brna a dalších měst a obcí v oblasti – viz kapitola 7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného 
území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 
- Celkově byl návrh proveden tak, aby byl zajištěn udržitelný rozvoj území. Při návrhu byly využity 
silné stránky a příležitostí související zejména s dobrou demografickou strukturou, dobrou dopravní 
dostupností území, možností zlepšit krajinu atd. Přitom, aby byly potlačeny slabé stránky – zejména 
zátěže od silnice III. třídy Pohořelice – Rajhrad, omezené možnosti rekreace, atd., byly navrženy 
opatření a cíle územního rozvoje a stanovena koncepce rozvoje obce. Ta  byla promítnuta do návrhu 
ploch v takovém složení (typů ploch s rozdílným využití) a rozsahu, aby při daných omezeních a 
rizicích bylo dosaženo maximálně možného vyváženého rozvoje území a potlačení negativních jevů – 
viz kapitola odůvodnění 4.B.2. Základní koncepce rozvoje území obce a kapitola 5.2. Vlivy územního 
plánu na udržitelný rozvoj území.  
- Byly řešeny problémy nastíněné v ÚAP, zejména dopravní problémy, aby byly v maximální možné 
míře eliminovány negativní dopady a zajištěna bezpečnost, ale i problémy další (vše je podrobně 
popsáno v dalších částech splnění zadání – popisující řešení dopravy a také v kapitole 5. Vlivy 
územního plánu na udržitelný rozvoj území.    
Pro  rozvoj vinařská turistiky lze využít plochy občanského vybavení – sport a rekreace, v době 
zpracování ÚP neměli však vlastníci sklepů ani zájem o jakoukoliv činnost související s touto 
turistikou.   
 

c) Požadavky na rozvoj území obce 
Celý návrh byl proveden tak, aby byla v maximální možné míře chráněna půda, zejména s BPEJ v I. a 
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II. třídě ochrany, i když vzhledem k rozložení těchto půd a jejich poměrnému zastoupení ve vztahu 
k celkové rozloze ZPF a zároveň, aby bylo možno jednotlivé zastavěné části propojit a dostatečně 
zastavěné území a zastavitelné plochy obsloužit, nebylo možno se těmto půdám úplně vyhnout.  – viz 
kapitola 6. ZPF. Byly vymezeny plochy s protierozní funkcí – zejména plocha K3 – plocha smíšená 
nezastavěného území – krajinná zeleň (viz E.2. Plochy se změnou v jejich využití a stanovení 
podmínek pro změny, odst. E.2.1)  a byly stanoveny podmínky pro zachování ekologické stability 
v severní části k.ú. – pro změnu druhu pozemku – viz kapitola F.1. Plochy s rozdílným způsobem 
využití, odst. F.1.9.2. Plochy zemědělské - drobná držba, F.1.9.3. Plochy zemědělské - vinice. 
Návrh ÚP byl řešen tak, aby byly propojeny jednotlivé části zastavěných území (tří oddělených 
zastavěných území) v jeden celek. Zastavitelné plochy byly situovány tak, aby propojily zastavěná 
území,  nebo do ploch navazujících na zastavěné území (rozšiřující ho). Podrobněji viz odstavec d) 
Vyhodnocení splnění požadavků zadání, Urbanistická koncepce.   
Řešení ÚP  vychází ze  skutečnosti, že hlavní funkcí, kterou obec plní je funkce bydlení, pro ni je 
potřeba zajistit dostatečnou veřejnou infrastrukturu a rekreační zázemí. Aby bylo zajištěno výše 
uvedené, byla stanovena koncepce rozvoje obce – koncepce rozvoje zastavěného území a 
zastavitelných ploch. Také byla stanovena koncepce rozvoje nezastavěného území.  Viz kapitola B.2. 
Základní koncepce rozvoje území obce. 
Pro bydlení byly navrženy nové zastavitelné plochy vzhledem k tomu, že většina proluk ve 
stabilizovaných plochách bydlení je již zastavěna. Zastavitelné plochy pro bydlení jsou většinou 
umístěny tak, aby propojily oddělená zastavěná území v jeden útvar. Podrobněji viz odstavec d) 
Vyhodnocení splnění požadavků zadání, Urbanistická koncepce.     
Bylo prověřeno občanské vybavení a jeho potřeba – v současnosti jsou plochy základního občanského 
vybavení pro obec dostačující. Aby bylo zajištěno dostatečné vybavení i v budoucnu, je vymezena 
zastavitelná plocha v centrální poloze obce. Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti a nevyužívanému 
chátrajícího objektu bývalého statku a navazujících ploch při silnici Rajhrad – Pohořelice, bylo 
vymezena plocha přestavby PU1 na plochy smíšené občanského vybavení a výroby (viz kapitola C.3. 
Plochy přestavby).  Přitom v návaznosti na tuto plochu je navržena plocha O2 pro další občanské 
vybavení – pro sport a rekreaci pro místní krátkodobou rekreaci s možností pořádat zde i kulturní a 
společenské akce. Tedy, aby celkově došlo ke zlepšení komfortu pro obyvatele, zlepšení služeb, 
rekreačních možností a vytvoření předpokladu pro dobré soužití všech věkových kategorii občanů. 
Viz kapitola C.2. Zastavitelné plochy, odst. C.2.2. Plochy občanského vybavení.                 
Výroba byla řešena tak, aby byla zajištěna oddělenost ploch výroby od ploch bydlení a nedocházelo 
tak k obtěžování ploch bydlení negativními dopady z výroby – byla vymezena plocha V1 – viz 
kapitola C.2.  Zastavitelné plochy, odst. C.2.3. Plochy výroby a skladování -  výroba a sklady v 
areálech. Přitom byly regulativy i pro tuto výrobu stanoveny tak, aby neobtěžovala bydlení (vzhledem 
k tomu, že je od nich sice oddělená, ale ne příliš vzdálená) a také aby nezatěžovala životní prostředí, 
opět vzhledem k výše uvedenému ve vztahu k bydlení, ale také aby nebyla zatěžována krajina a tím i 
rekreace. Aby další výroba byla pouze taková, aby nezhoršovala ještě více situaci v území 
obtěžovaném těžbou s negativním dopadem na krajinu a její charakter. – viz kapitola F.1. Plochy 
s rozdílným způsobem využití, odst. F.1.4. Plochy výroby a skladování.               
Byly vymezeny plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně Z1 až Z5 (viz C.2.4. Plochy veřejných 
prostranství ), aby byly vytvořeny předpoklady pro zlepšení krátkodobé rekreační funkce, vytvoření 
podmínek pro zlepšování sousedských vztahů a zlepšení mikroklima v obci. Ze změny č.III  ÚP obce  
byly převzaty návrhové plochy vodní a vodohospodářské W1 a W2 a doplněny o plochy krajinné 
zeleně K1 a K2 s návazností na veřejné prostranství s rybníkem, aby bylo vytvořeno sportovně 
rekreační zázemí obce. Vodní plochy byly zařazeny také proto, aby plnily kromě funkce krajinotvorné 
i částečně funkci retenční. Viz. odstavec 4.E.2. Plochy se změnou v jejich využití a stanovení 
podmínek pro změny, odst. E.2.3. Plochy vodní a vodohospodářské a E.2.1. Plochy smíšené 
nezastavěného území – krajinná zeleň.              
Nezastavěné území bylo členěno tak, aby krajina mohla plnit funkci produkční – rostlinná na ZPF, 
těžba ve stanovených dobývacích prostorech – v kapitole F.1. Plochy s rozdílným způsobem  využití – 
odst. F.1.12.3. Plochy smíšené nezastavěného území – orná půda  těžba. Zároveň aby byly zachovány 
všechny porosty v území – plochy krajinné zeleně - a tam, kde probíhá nebo v budoucnu bude 
probíhat těžební činnost, aby byly plochy navráceny původnímu využití - lesu a zemědělské činnosti, 
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a byly vytvořeny předpoklady pro doplnění dalších ploch krajinné zeleně a vodních ploch v rámci 
rekultivací po těžbě. Přitom, aby bylo sníženo obtěžování stávajícího území bydlení z ploch těžby, 
byla vymezena plocha smíšená nezastavěného území – krajinná zeleň K3 a veřejného prostranství – 
veřejná zeleň Z1. Vše viz také první odstavec této části c). 
Podmínky  pro plochy zemědělské a přírodní (les), kde jsou stanovené dobývací prostory, byly řešeny 
tak, aby mohla probíhat zemědělská činnost, v době těžby tato činnost a následně, aby mohla být 
provedena rekultivace, aniž by se musely zpracovávat změny územního plánu – viz odst. F.1.12.3. 
Plochy smíšené nezastavěného území – orná půda  těžba, odst. F.1.11. Plochy přírodní.                      
V průběhu zpracování návrhu ÚP byla vyhodnocena erozní ohroženost území a návrh byl proveden 
tak, aby prvky územní systém ekologické stability, dále jen ÚSES, a plochy zemědělské – drobná 
držba, plochy zemědělské - vinice, plnily funkci protierozní – viz výše.   
Návrh ÚSES respektuje nadřazené prvky ÚSES - RBC Červené vrchy a regionální biokoridor 075 
podle příslušné dokumentace a lokální podle ÚAP a v ÚP obce s menší úpravou, aby byla zajištěna 
kontinuita lokálního ÚSES s ÚSES v sousedních k.ú. Byly vymezeny lokální biokoridory LBK1, 
LBK2, LBK3 a lokální biocentra LBC2 a LBC3 – viz kapitola E.3. Územní systém ekologické 
stability a její odůvodnění v kapitole 4.E.3.  
V krajině byly doplněny  komunikace, aby se zlepšila její prostupnost UK1, UK2, UK3, UK4 a byly 
vytvořeny předpoklady pro vedení cyklotras a tím vytvořeny předpoklady pro rekreaci a také pro 
možný turistický ruch – Viz kapitola D.1.4. Komunikace pro prostupnost území  a odůvodnění 
v kapitole 4. D.1. Koncepce dopravní infrastruktury, odstavec 4.D.1.6. Turistické trasy a 4.D.1.7. 
Cyklotrasy. 
Pro zastavitelné plochy byly navrženy podmínky prostorového uspořádání (viz kapitola F.2. 
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu) tak, aby 
nová výstavba nevytvářela dominanty v území a nerušila krajinné horizonty. Pro nezastavěné území 
byly stanoveny podmínky tak, aby byly v krajině realizovány pouze nezbytně nutné stavby pro plnění 
její funkce, případně funkce rekreační a potřeby zajištění likvidací přírodních pohrom, aby byla 
zachována drobná držba v severní části nezastavěného území s cílem zajištění ochrany charakteru 
krajiny v území, se zvláštním zřetelem na skutečnost, že pouze severní třetina k.ú. obce má příznivý 
charakter krajiny s částečně dochovalým rázem – vše v kapitole F.1. Plochy s rozdílným způsobem 
využití a F.2. Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného 
rázu.  
Zachování hodnot v území – viz kapitola a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje a 
z ÚPD vydané krajem a z dalších širších územních vztahů. 
Byly stanoveny podmínky pro plochu drobné držby označenou BG – jižně od stabilizovaných ploch 
bydlení v části Pindulka, aby se stavby pro bydlení nerozšiřovaly do ní. (aby nevznikla protilehlá 
strana zástavby RD) viz F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití, odst. F.1.9.2. Plochy zemědělské - 
drobná držba.  
Zastavěné území bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo pouze legální stavby. Do zastavěného území 
byly zařazeny plochy související s rodinnými domy, občanským vybavením atd. Plochy s objekty 
plnícími funkci individuální rekreace mezi stabilizovanými plochami bydlení byly zahrnuty jako 
součást stabilizovaných ploch bydlení a do zastavěného území byly zahrnuty pozemky s nimi 
související – zahrady apod. Zastavěné území bylo vymezeno v severní části k.ú. u staveb rodinné 
rekreace a staveb plnících ostatní funkce tak, že byla jako zastavěné území vymezena pouze plocha 
staveb, aby nebyly narušovány plochy drobné držby a vinice a nebyla neúměrně zvyšována zastavěná 
ploch a tím měněn  charakter tohoto území, včetně možného narušení horizontů; aby tedy nedocházelo 
k negativním jevům z hlediska krajiny a jejího rázu. Viz. kapitola 4. A. vymezení zastavěného území.     
Veškeré podmínky byly řešeny tak, aby plochy bydlení a rekreace nebyly obtěžovány nadlimitními 
negativními jevy, zejména hlukem. S ohledem na to byly stanoveny podmínky  pro výrobu apod., ale 
také jsou některé zastavitelné plochy zařazené jako podmíněně přípustné, za podmínky, že nebudou 
obtěžovány hlukem (zejména se toto týká ploch bydlení potencionálně zatěžovaných nadlimitním 
hlukem z provozu na silnici Rajhrad – Pohořelice)  - viz kapitola F.1. Plochy s rozdílným způsobem 
využití.   
Byly vymezeny plochy územních rezerv pro nadřazenou dopravní infrastrukturu  – viz kapitola oddíl 
(2) a. 
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d) Požadavky na řešení plošného a prostorového uspořádání území (na urbanistickou koncepci a 
koncepci uspořádání krajiny) 
Území bylo členěno na plochy s rozdílným způsobem využití tak, aby bylo možno zajistit fungování 
jednotlivých ploch a aby byla zajištěna přiměřená regulace v jednotlivých typech ploch, aby 
nedocházelo k negativním jevům v území (zejména obtěžování nadlimitním hlukem), také proto, aby 
bylo možno popsat jednotlivé koncepce, proto byly dále podrobněji členěny v souladu s vyhl. 
501/2006 Sb. – viz Odůvodnění kapitola 4.F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití. Velikost ploch 
– viz bod e) Splnění požadavků zadání.  
K eliminaci možných negativních dopadů z hlediska eroze, záplav a dalších přírodních katastrof byly 
vymezeny plochy (zastavitelné nebo plochy s navrhovanou změnou využití) – plocha smíšená 
nezastavěného území – krajinná zeleň K3 a plochy vodní a vodohospodářské W1 a W2. To vše také za 
pomoci stanovení, co je v jednotlivých typech ploch s rozdílným způsobem přípustné, nepřípustné, 
případně podmíněně přípustné. U některých ploch také byly stanoveny další podmínky využití plochy 
opět z důvodu ochrany (např. u plochy bydlení B5 v území evidovaného sesuvu). Viz. oddíl c) 
vyhodnocení splnění požadavků zadání.  
Bylo vyhodnoceno stávající využití území a jeho další možné využití, rozvojové možnosti 
(restrukturalizace zastavěného území před jeho rozrůstáním) – vše bylo v průběhu prací zhodnoceno  
a následně navrženo tak, aby došlo ke spojení jednotlivých zastavěných území – byly vymezeny 
zastavitelné plochy B3, B4, B5, B6, B7, B8, aby  doplnily zastavitelné plochy ve volných plochách 
mezi těmito územími – viz. kapitola C.1. Urbanistická koncepce a její odůvodnění v kapitole 4.C.1. 
Byly stanoveny podmínky prostorového uspořádání tak, aby byl zachován venkovský charakter sídla : 
výška zástavby v kapitole F2. Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany 
krajinného rázu, hodnoty území - viz kapitola a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje a 
z ÚPD vydané krajem a z dalších širších územních vztahů, zachován dostatek zeleně v zastavěném 
území vymezením ploch veřejných prostranství – veřejná zeleň (viz kapitola F1. Plochy s rozdílným 
způsobem využití), nebyl narušen krajinný ráz (viz kapitola F.2.).   
Ochrana krajinného rázu byla provedena v souladu s Vymezením cílových charakteristik 
Jihomoravského kraje – viz kapitola 4.B.3.4.                                                           
Jednotlivé plochy (stávající a plochy změn)  byly řešeny tak, aby nedocházelo k vzájemnému 
obtěžování negativními dopady a také aby uspořádání bylo takové, aby nedocházelo k omezování 
funkcí v plochách (např. zajištění oddělenosti ploch bydlení a výroby - umístění V1 oddělené od ploch 
bydlení plochami výroby a skladování - výrobou elektrické energie) – viz. kapitola F.1. Plochy 
s rozdílným způsobem využití, odst. F.1.4.1. Plochy výroby - výroba  a sklady v areálech.      
 

Urbanistická koncepce 
Urbanistická koncepce vychází ze stávajícího uspořádání území a ÚP obce – stávající urbanistická 
koncepce bude zachována. Návrh byl řešen tak, aby byla zachována historická část obce jako jádro 
obce – viz. kapitola B.3.2. Urbanistické hodnoty. 
Větší plochy pro rozvoj nebyly vymezeny.  
Byly vytvořeny územní podmínky pro využití nevyužívaných objektů - v ploše brownfields – statku u 
silnice Rajhrad–Pohořelice – vymezením plochy přestavby PU1 – viz. kapitola C.3. Plochy přestavby.     
Návrh prostorových regulací byl přizpůsoben historickému jádru – viz. kapitola F.2. Podmínky 
prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. 
Při návrhu ÚP byly zohledněny funkční a prostorové regulace z ÚP obce – v rozsahu a podrobnosti 
odpovídající platné legislativě. Podrobnější prostorové regulace (např. tvar střech) nemohly být 
použity, protože neodpovídají požadavkům současné legislativy. Viz kapitoly F.1. Plochy s rozdílným 
způsobem využití a F.2. Podmínky prostorového uspořádání,  včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu.         
Celé řešení je provedeno tak, aby bylo území „zahušťováno“. Aby byly realizací zástavby 
v zastavitelných plochách spojeny jednotlivé oddělené části zastavěného území v jeden souvislý celek 
a aby byla zajištěna dostupnost centra obce a občanské vybavenosti – byly vymezeny plochy B3 až B8 
a MK1. Viz kapitola B.2. Základní koncepce rozvoje území obce.    
Návrh je řešen tak, aby ve východní části obce vznikl výrobní areál oddělený od ploch bydlení. Viz 
kapitola B.2. Základní koncepce rozvoje území obce. 



Územní plán Ledce – odůvodnění  
 

 

 42 

Přitom bylo řešení provedeno tak, aby byla držena dostatečná územní rezerva pro vysokorychlostní 
trať – viz část a) požadavky PÚR.  

Do ÚP bylo zapracováno spočítané záplavové území Šatavy a její aktivní zóna – bylo zohledněno při 
návrhu ÚP – do spočítaného Q100 byly umístěny pouze plochy, které s ním nejsou v rozporu a plní 
funkci retenční – plochy vodní a vodohospodářské – W1, W2 (viz. E.2.3. Plochy vodní a 
vodohospodářské), nebo ty, které byly nutné pro spojení zastavěných částí obce – plocha pro 
komunikaci MK1 a plochy, které jsou zároveň převzaty z ÚP obce – plochy bydlení B3 a B4 – pro ty 
byly stanoveny podmínky - viz kapitola F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití, odstavec  F.1.1. 
Plochy bydlení.       
V návaznosti na plochy bydlení jsou řešeny plochy veřejných prostranství a krajinné zeleně, které 
spolu s uvažovanými vodními plochami vytváří rekreační zázemí obce a doplňují území tak, aby došlo 
k vytvoření jednoho celku. Vše viz kapitola C.1. Urbanistická koncepce a její odůvodnění v kapitole 
4.C.1.  
Celkově bylo vše (velikost rozvojových ploch, jejich množství, prostorové regulativy, atd.) řešeno tak, 
aby rozvoj obce byl přiměřený – viz kapitola 7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. Aby nedocházelo ke zvětšení sídla do takové 
míry, aby to znamenalo negativní vliv na krajinný ráz a obec i nadála působila jako vhodně usazená 
v krajině - podmínky prostorového uspořádání v kapitole F. 2 jsou stanoveny tak, aby k výše 
uvedenému napomohly.  
Možnost výše uvedeného řešení je podmíněna neobtěžováním území hlukem z dopravy (případně 
dosažení podlimitního stavu opatřením v plochách dopravy infrastruktury – dopravy silniční DO1 až 
DO4), protože nadlimitně hlukem jsou obtěžovány stabilizované plochy bydlení a je tedy nutné tato 
opatření provést předně pro ně – tím ovšem se umožní i využití vymezených zastavitelných ploch B3 
až B8 a B10, které také mohou být hlukem potencionálně ovlivněny. Viz kapitola D.1. Koncepce 
dopravní infrastruktury a 4.D.1.8. Negativní účinky hluku.          
Aby bylo možno realizovat urbanistickou koncepci s cílem propojit zastavěné území s občanským 
vybavením a Pindulky, bylo nutno překonat plochy s potencionálním rozlivem vod, nebylo tedy 
možno vyhnout se potencionálnímu rozlivu vod – jedná se však zejména o stavbu dopravní v ploše 
MK1. Na ni navazující plochy bydlení – venkovského typu B3 a B4 mají stanoveny podmínky tak, 
aby stavby RD byly umístěny mimo potencionální rozliv vod.   
Pozn. Se stožáry mobilních operátorů není v ÚP uvažováno (nebyly vzneseny požadavky na jejich 
umístění).         
Při řešení ÚP byl zohledněn koridor územní rezervy VRT1 a ÚSES – viz kapitoly  (2).a. Plochy a 
koridory územních rezerv a E.3. Územní systém ekologické stability         
Drobné podnikání a řemeslnou výrobu, která nadlimitně hlukem a atd. neobtěžuje plochy bydlení, lze 
provozovat v rámci ploch občanského vybavení – základního a ploch smíšených občanského vybavení 
a výroby jako služby (viz kapitola Plochy s rozdílným způsobem využití – přípustné a podmíněně 
přípustné v odstavcích F.1.2. a F.1.3).     
 

Koncepce uspořádání krajiny 
Níže uvedené je vymezeno v kapitole E. Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 
protierozní opatření,  rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a ochrana před povodněmi a 
odůvodněno v kapitole 4. E.  
Uspořádání krajiny bylo řešeno tak, aby byla zachována stávající zeleň v území a  prostupnost 
v krajině. Aby byla zajištěna funkčnost nezastavěného území, zachován charakter krajiny  se 
zvláštním zřetelem na jeho severní třetinu, která navazuje na zastavěné území a má dochovalou 
drobnou držbu (plochy zemědělské – drobná držba)  a plní také funkci rekreační. Aby byly zachovány 
všechny hodnoty krajiny, zejména území s vymezenou ochranou (VKP) a území lesů (plochy lesní – 
lesy hospodářské a plochy přírodní – viz kapitola F.2. Plochy s rozdílným způsobem využití).  
Dále bylo řešení provedeno tak, aby plochy ZPF plnily funkci produkční a tam, kde probíhá těžba 
nebo jsou stanoveny dobývací prostory, aby tato těžba mohla proběhnout – plochy smíšené 
nezastavěného území – orná půda  těžba (viz kapitola F.1., odstavec F.1.12.3.). Podmínky jsou v nich  
jsou stanoveny tak, aby při následné rekultivaci mohlo dojít ke zlepšení krajiny rozšířením ploch 
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krajinné zeleně  a ploch vodních.   
Přitom byly podmínky v plochách s rozdílným způsobem využití stanoveny tak, aby byly 
minimalizovány necitlivé zásahy do krajiny omezením staveb, které je možno v plochách realizovat - 
aby byly připuštěny ty, které jsou potřeba pro zajištění funkce ploch, případně potřeby zajištění 
likvidací přírodních pohrom. V případě staveb pro rekreaci – informačních center apod. je omezeno 
jejich umístění tak, aby nebránily hlavnímu využití produkční plochy a zároveň nerušily v krajině, aby 
byla zajištěna ochrana ploch zemědělských - drobné držby, ploch zemědělských - vinice v severní 
části k.ú.                
Byly doplněny plochy pro komunikace, UK1 až UK4 aby byla zajištěna dostupnost cílů (zejména 
rekreačních) a prostupnost krajiny.   
Zároveň vymezení zastavitelných ploch bylo řešeno tak, aby bylo dotčení krajiny minimalizováno – 
plochy B9, B10. S ohledem na to byly stanoveny také podmínky prostorového uspořádání a základní 
podmínky ochrany krajinného rázu – výšky staveb v kapitole F.2 se stejným názvem.    
Při zpracování koncepce uspořádání krajiny byly zohledněny dostupné podklady a zohledněny cílové 
charakteristiky krajiny. 
Z Projektu krajinného plánu regionu Židlochovicko byla pro ÚP vybrána varianta, která řeší plochy po 
těžbách pro využití k obnově krajiny a zlepšení jejího stavu doplněním ploch krajinné zeleně  a 
vodních ploch a obnovou lesa v jižní části k.ú – stanovením přípustného  podmíněně přípustného 
v plochách přírodních (viz kapitola F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití, odstavec F.1.11.). 
Byl prověřen Návrh revitalizačních opatření v povodí Šatavy – v k.ú. Ledce jsou všechna opatření 
řešena v rámci ploch koryta toku – nejsou tedy územní nároky na další plochy pro revitalizační 
opatření, proto tyto plochy nebyly v ÚP vymezovány.   
Návrh ÚSES respektuje nadřazené prvky ÚSES (regionální biocentrum a regionální biokoridor) 
v souladu s oborovým dokumentem příslušného orgánu ochrany přírody  a krajiny  Koncepční 
vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability. Lokální ÚSES 
vychází z ÚAP a platného ÚP obce. Viz odstavec c) Požadavky na rozvoj území obce. 

Při zpřesnění vymezení všech prvků ÚSES do aktuální katastrální mapy byla respektována příslušná 
metodika a všechny její principy. ÚSES byl také mírně upraven proti územnímu plánu obce tak, aby 
byla zajištěna návaznost s ÚSES na sousedních k.ú.         
V průběhu zpracování návrhu ÚP byla vyhodnocena erozní ohroženost území a návrh byl proveden 
tak, aby prvky ÚSES a plocha smíšená nezastavěného území -  krajinné zeleně K3 plnily funkci 
protierozní. Problematiku povrchových vod, které někdy stékají po polní cestě do východní části k.ú. 
Ledce není možno řešit v rámci k.ú. Ledce.  
Do návrhu ÚP byly z platné změny ÚP obce převzaty plochy vodní  vodohospodářské W1 a W2, které 
byly vymezeny proto, aby  kromě funkce krajinotvorné plnily částečně i funkci retenční.  
       

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
Doprava 
Vymezení ploch dopravní infrastruktury – dopravy silniční je v kapitole D.1. Koncepce dopravní 
infrastruktury a odůvodněny jsou v kapitole 4.D. Odůvodnění.     
Při návrhu byla respektována stávající síť silniční dopravy – stávající koncepce dopravy, včetně 
ochranných pásem. 
Byla zapracována územní rezerva pro VRT, koridor byl zúžen, aby nezasahoval do stabilizovaných 
ploch výroby, ale pouze tak, aby byla zajištěná dostatečná územní rezerva pro jeho realizaci – viz 
kapitola 4.D.1. Koncepce dopravní infrastruktury.   
Byl zapracován koridor územní rezervy (šířky min. 40 m symetricky k ose stávající komunikace) pro 
modernizaci silnice III/41619  Židlochovice  - Hrušovany u Brna – Ledce a silnice III/42510 Rajhrad 
u Brna - Pohořelice a úprava uvedené křižovatky (podklad: Studie modernizace silnice II/416 
Hrušovany – Ledce – Pohořelice, 2011). 
Byla prověřena možná řešení dopravních závad – zejména styk komunikací III/42510 a III/39515 
řešením opatření na silnici III/42510 vymezením ploch DO1 až DO4. Také průchod komunikace 
III/39515 kolem kapličky - vzhledem ke stísněným poměrům v území byly vymezeny plochy 
přestavby PU2 a PU3 – viz kapitola C.3. Plochy přestavby.  
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Byly navržena plochy pro odstranění dopravních závad nebo alespoň pro jejich zmírnění – plocha 
MK5 pro úpravu napojení stávající místní komunikace západně silnice Rajhrad – Pohořelice a plocha 
MK6 pro novou komunikaci místo stávajícího vjezdu ke statku (brownfields) východně. 
Byly prověřeny šířkové parametry ploch silnic a místních komunikací, zda splňují požadavky dle 
Návrhu kategorizace krajských silnic JMK (2008) a ČSN tak, aby byly zajištěny podmínky pro provoz 
na silnicích a byla zajištěna dostatečná obsluha ploch, a to i jejich dostupnost pro hasiče. Tam, kde 
byly plochy nedostatečné, byly vymezeny plochy pro jejich rozšíření – plochy MK3 a MK4 a byly 
vymezeny plochy pro  komunikace pro obsluhu zastavěného území a zastavitelných ploch – 
komunikace MK1, MK2, MK7, MK8, MK10 a pro zlepšení prostupnosti území UK1 až UK4 a 
zároveň  pro zlepšení podmínek rekreace.  
Pro snížení obtěžování zastavěného území hlukem z dopravy na silnici Rajhrad – Pohořelice byly 
vymezeny plochy pro opatření DO1 až DO4.    
Byla prověřena situace zastávek hromadné dopravy a bylo shledáno, že plochy jsou buď dostatečné 
(zastávky mimo zastavěné území - směr na Pohořelice a z Pohořelic) nebo vzhledem k úzkému 
veřejnému prostranství je není možno je rozšířit (v zastavěném území na Sobotovice) – také proto 
byla vymezena plocha přestavby PU2.  
I když jsou některé plochy malých rozměrů (do ÚP se zpravidla zařazují plochy nad 2 000 m2), byly 
do ÚP zařazeny proto, aby byly vytvořeny předpoklady pro jejich umístění  a tím   zajištění např. 
vedení cyklotrasy po vymezené ploše pro komunikaci - pro možnost napojení na cyklostezku 
v sousedním k.ú. – plocha UK1. Naproti tomu potřeba parkovišť byla sice v průběhu zpracování ÚP 
vyhodnocena, ale vzhledem k jejich velikosti a skutečnosti, že tam, kde by bylo potřeba je umístit, 
jsou plochy dopravní nebo veřejných prostranství ve vlastnictví obce, nebyla samostatně vymezována. 
Pouze jsou zařazeny jako přípustné v příslušných typech ploch s rozdílným způsobem využití. Byly 
vymezeny  plochy, které umožňují umístění garáží G1 až G3, aby bylo zajištěno dostatek ploch pro 
ně, vzhledem k tomu, že obec má značnou část zástavby tvořenou řadovými domy drobnějších objemů 
a není možno do nich garáže umístit. 
Bylo prověřeno vymezení krajských cyklistických koridorů v souladu s dokumentací rozvojových 
záměrů kraje a s ohledem na koordinaci koridorů cyklistické dopravy v širších návaznostech. Byly 
vymezeny plochy pro komunikace pro prostupnost území UK1, UK2,UK3 po kterých je možno vést 
cyklotrasy.  
 

Technická infrastruktura (TI) 
Pro nové zastavitelné plochy nebyly navrženy body či linie napojení, protože Zadání bylo zpracováno 
před novelou Stavebního zákona platnou od 1.1.2013 – v souladu s ní se požadavky zadání, které 
neodpovídají podrobnosti územního plánu obsažené v zadání nepoužijí.     
Byla respektována stávající technická infrastruktura v obci. Byla respektována  koncepce zásobování 
vodou – viz kapitola D.2.1. Zásobování vodou  a její odůvodnění v kapitole 4.D.2.1.  
Trasa koridoru TE2 v ZÚR zapracována nebyla, protože není přes k.ú. sledována, v grafické části – 
výkres O2 Širší územní vztahy - byla zakreslena trasa procházející severně k.ú. Ledce.  
Byla vyhodnocena spotřeba vody a tlakové poměry s ohledem na návrh zastavitelných ploch - viz 
kapitola 4. D.2.1. Zásobování vodou.  
Bylo provedeno vyhodnocení možnosti odkanalizování zastavitelných ploch tak, aby bylo v souladu 
s platnou legislativou a byla zajištěna řádná likvidace odpadních vod v souladu s § 38 zákona o 
vodách a v souladu s koncepcí odkanalizování obce, kdy splaškové vody jsou vedeny na ČOV. Byl 
proveden výpočet množství splaškových vod na cílový počet obyvatel, aby mohlo být vyhodnoceno, 
zda je kapacita ČOV dostatečná. Byla prověřen způsob likvidace dešťových vod tak, aby byly 
zachovány odtokové poměry. Vše viz kapitola 4.D.2.2. Odvádění a čištění odpadních vod. Rozvody 
kanalizace byly zakresleny v koordinačním výkrese č. O1 Koordinačním výkrese a jeho detailu – 
výkres O2 tak, aby byla odůvodněna koncepce.  
Byla vyhodnocena potřeba elektrické energie  a plynu s ohledem na návrh v zastavitelných ploch. 
Bylo zjištěno, že pro vymezené zastavitelné plochy vyjma plochy výroby nebudou nové trafostanice 
potřeba. Bylo provedeno vyhodnocení ve vztahu k možnosti zajištění dostatečného zásobování plochy 
výroby – v případě potřeby je možno trafostanici umístit v ploše výroby, protože v plochách 
s rozdílným způsobem využití – plochy výroby a skladování - výroba  a sklady v areálech je technická 
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infrastruktura přípustní (viz kapitola F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití. Odstavec F.1.4). 
Stávající sítě technické infrastruktury a komunikační sít (komunikační zařízení - dálkový kabel 
procházející k.ú. obce a také jeho zastavěnou částí) byly respektovány. Výše uvedené viz. kapitola 
4.D.2.3. Zásobování elektrickou energií, 4.D.2.4.Zásobování plynem a 4.D.2.5. Elektrická 
komunikační zařízení.   
Pro posouzení kapacity technické infrastruktury bylo u zastavitelných ploch uvažováno s velikostí 
pozemku  800 m2 na 1 RD (3,6 osoby na 1 RD) – viz kapitola 4.D.2. Koncepce technické 
infrastruktury. 
Požadavek T-Mobile na respektování mikrovlnných spojů (dle přiloženého schématu jsou spoje ve 
výšce od 97 do 140 m nad terénem), nebyly zohledněny v souladu s pokynem pořizovatele, že je nelze 
územním plánem ovlivnit  a proto nebylo zapracováno. 
 

Nakládání s odpady – viz kapitola 4.D.2.6.Odpadové hospodářství.     
Byly respektovány požadavky zadání (nebudou navrhovány plochy pro nové skládky komunálního 
odpadu, bude respektován stávající systém nakládání s odpady, tj. svozem na určenou lokalitu mimo 
řešené území).  
Byla navržena plocha technické infrastruktury – odpadové hospodářství  T1. 
Požadavek Povodí Moravy byl respektován–viz. splnění zadání Odvádění a čištění odpadních vod. 
Požadavek zadání na vytvoření územních podmínek pro rozvoj integrovaného systému nakládání 
s odpady a pro koncepční omezování vzniku odpadu přímo u zdroje, s cílem upřednostňovat jejich 
alternativní a efektivní využívání a celkově minimalizovat množství odpadu nebyl v ÚP zohledněn 
vzhledem k tomu, že v obci nejsou stávající plochy a  zadáním nebyly požadovány plochy, u kterých 
by bylo možné výše uvedené aplikovat.   
Pozn.: Vzhledem k tomu, že původně uvažovaná trasa nadřazené energetické soustavy – nadzemní 
vedení el. energie, byla zpřesněna tak, že do k.ú. nezasahuje, přestala být předmětem řešení ÚP.       
 

Občanské vybavení (OV) 
Byla prověřena dostatečnost a potřeba  OV. Stávající OV je v plném rozsahu zachováno. Aby tato 
funkce byla zajištěna v dostatečném rozsahu i po realizaci výstavby v návrhových plochách, byly 
navrženy plochy pro  rozšíření OV nebo doplnění chybějícího základního OV – plocha občanského 
vybavení - základního O1 a plocha občanské vybavení – sport a rekreace O2 – viz kapitola C. 
Urbanistická koncepce atd. a  kapitola C.2.2. Plochy občanského vybavení.     
 

Veřejná prostranství (VP) 
Byly respektovány stabilizované plochy VP (zejména u kapličky, u rybníčku) a byly vymezeny nové 
plochy navazující na veřejné prostranství s rybníčkem a dětským hřištěm – Z3. Další veřejné 
prostranství bylo navrženo v ploše jižně zastavěného území u božích muk Z1. Tato VP byla doplněna 
tak, aby bylo v obci dostatek těchto ploch – Z2, Z4, Z5. Viz kapitola C. Urbanistická koncepce atd. a 
kapitola C.2.4. Plochy veřejných prostranství. Rozbor velikosti ploch nebylo možno provést vzhledem 
k tomu, že se jedná o podrobnost neodpovídající územnímu plánu.     
 

f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
Návrh byl proveden tak, aby byly zachovány stávající hodnoty v zastavěném území – viz. kapitola 
B.3. Ochrana a rozvoj hodnot území obce (území okolí kapličky  a centrum směrem na Sobotovice, 
půdorysná koncepce obce, charakter sídla, hladina zástavby a v nezastavěném území  - vyhlídková 
linie nad VKP Lom v Ledcích a zahrádkářskou lokalitou v severní části k.ú. prostřednictvím 
podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek krajinného rázu v kapitole F.2. Kromě 
toho byly ale i omezeny stavby, které je možno stavět ve volné krajině, aby nebyly hodnoty narušeny - 
viz kapitola F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití, odstavec F.1.9.2. a F.1.9.3.  Pro ochranu 
vinných sklepů (sklepy MZLU za brownfields) může sloužit vymezená plocha občanského vybavení – 
sport a rekreace O2.          
Aby byl zachován charakter tradiční venkovské zástavby byla stanovena plocha s rozdílným 
způsobem využití – bydlení – venkovského typu. – viz kapitola F.1. Plochy s rozdílným způsobem 
využití. Požadavek zadání na zachování tradičních forem venkovské zástavby (jednopodlažní objekty 
se sedlovými střechami) nemohl být do ÚP zapracován, protože neodpovídá podrobnosti stupně 
dokumentace územní plán. Řešení je také provedeno tak, aby byly respektovány objekty drobné 
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architektury, přestože nejsou památkově chráněné - viz. ochrana hodnot výše. Aby bylo vytvořeno 
důstojné prostředí pro boží muka v jižní části k.ú., je navrženo v jeho okolí veřejné prostranství Z1.   
Návrh byl proveden také tak, aby byly zachovány civilizační hodnoty – vybudované zázemí obce 
s rybníčkem a sportovištěm atd., a dále rozvíjeny – vymezením plochy veřejného prostranství Z3.   
V řešení ÚP je vše provedeno tak, aby bylo minimalizováno dotčení krajiny (viz. kapitola E. 
Koncepce uspořádání krajiny a její odůvodnění v kapitole 4.E.).  
Bylo prověřeno vymezení architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může 
vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, ale nebyly 
vymezeny, protože plochy pro takové stavby nejsou v ÚP vymezeny. Požadavek na stavby 
nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení byl novelou Vyhlášky 500/2006 Sb., účinnou od 1.1. 2013, 
zrušen.  
 

g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 
Aby bylo možno zajistit realizaci staveb a zařízení nezbytných pro fungování území, byly navrženy 
veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit - pro stavby dopravní pro 
dopravní infrastrukturu – dopravu silniční - zajištění bezpečného provozu na silnicích, snížení 
negativních dopadů z provozu na silnici Rajhrad – Pohořelice, řešení dopravních závad a komunikací 
pro obsluhu zastavitelných ploch a zajišťujících prostupnost v krajině. Na vyvlastnění jsou také 
vymezeny pozemky pro veřejně prospěšné opatření - krajinnou zeleň na ochranu obce před 
negativními dopady větrné eroze. Vše viz kapitola G. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná 
opatření a plochy pro asanaci,  pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit. Nebyly vymezeny veřejně 
prospěšné stavby pro které lze uplatnit předkupní právo.  
Předkupní právo bylo také vymezeno pro část ploch veřejných prostranství.  
Vše viz kapitola H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných prostranství, pro 
které lze uplatnit předkupní právo a jejich odůvodnění v kapitole 4.H.            
 

h) Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného 
zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické 
stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) 
Při návrhu ÚP bylo respektováno následující : 
Platná legislativa z hlediska požární ochrany a z hlediska CO byla respektována a byly vyhodnoceny 
potřeby požární vody a požadavky vyplývající z platné legislativy pro civilní ochranu - toto bylo 
zohledněno při řešení obslužných komunikací – a to vymezením ploch pro dopravní infrastruktur 
silniční – viz kapitola D.1. Koncepce dopravní infrastruktury a její odůvodnění v kapitole 4.D.1., 
požadavek na požární vodu byl vyhodnocen v kapitole. 4.D.2.1. Zásobování vodou. Řešení problému 
evakuace atd. – viz kapitola 5.3. Civilní ochrana.   
Dobývací prostory, chráněná  ložisková území a ložiska nerostných surovin byla zohledněna. 
Návrhem ÚP je pouze dotčeno ložisko nerostných surovin Hrušovany u Brna – Protlas, kde bylo 
CHLÚ zmenšeno tak, že do k.ú. Ledce již nezasahuje (na k.ú. Ledce bylo zrušeno proto, že jsou zde 
nulové zásoby). Do okraje CHLÚ, aby byla obec chráněna před negativními účinky těžby, bylo 
vymezeno veřejné prostranství Z1. Bylo zohledněno sesuvné území – viz podmínky změny v ploše B5 
v  kapitole F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití.  
Byla respektována ochranná pásma, potřeba správy toku, řešení negativně neovlivnilo zájmy 
vojenského letectva a obrany státu, protože je celé kat.území v ochranném pásmu radiolokačního 
zařízení. Vše viz. kapitola 8. Koordinace v území a viz kapitola 2.5. Soulad s požadavky zvláštních 
právních předpisů. 
Byly zapracovány požadavky z hlediska neobtěžování ploch bydlení nadlimitním hlukem, pouze však 
v podrobnosti odpovídají podrobnosti ÚPD.  Plocha výroby V1 byla lokalizována a podmínky jejího 
využití a její dopravní obsluhy byly stanoveny tak, aby nedocházelo k obtěžování ploch bydlení, 
občanského vybavení negativními dopady. Byla stanovena podmíněná využitelnost ploch pro bydlení 
v územích potencionálně negativně ovlivněných hlukem z dopravy na silnici Rajhrad – Pohořelice a 
také podmíněná přípustnost výroby v plochách smíšených – občanského vybavení a výroby. Dále 
možnost umístění některých druhů občanského vybavení ve stabilizovaných a zastavitelných plochách 
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bydlení. Vše viz kapitola F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití – podmínky změn pro jednotlivé 
vymezené zastavitelné plochy, které by mohly být potencionálně zasaženy nadlimitním hlukem. 
Byly respektovány požadavky platné legislativy související s ochranou ZPF, byly vyhodnoceny 
předpokládané důsledky záboru ZPF (ve srovnání s jiným řešením nebylo provedeno vzhledem 
k tomu, že rozvojové možnosti obce jsou v důsledku existence velkého množství  limitů na k.ú. obce 
omezené, proto neumožňují navrhovat variantní řešení).  Viz. kapitola 6.1. Zemědělský půdní fond. 
Byly respektovány a do koordinačního výkresu zakresleny všechny limity, týkající se daného území 
tak, jak vyplývají z platné legislativy, z vydaných správních rozhodnutí, nebo tak jak byly s DO 
dohodnuty – viz. grafická část odůvodnění, výkres č. O1 Koordinační výkres a kapitola 8. Koordinace 
v území. 
 

i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů  v území 
Návrhem byly vytvořeny územní podmínky pro řešení : 
- Retence vody v krajině – částečně vymezením ploch vodních a vodohospodářských W1, W2,    
rozšířením ploch smíšených nezastavěného území - krajinné zeleně K1, K2 a veřejných prostranství - 
veřejná zeleň Z1 až Z5 a vymezením územního systému ekologické stability (ÚSES). 
- Nedostatek ploch krajinné zeleně byl řešen návrhem těchto ploch K1 až K3, přitom některé byly 
navrženy jako součást ÚSES – biokoridory.  
- Regulativy v plochách smíšených nezastavěného území - orná půda a těžba - byly stanoveny tak, aby 
bylo možno v rámci rekultivací po těžbě rozšířit plochy krajinné zeleně na místě vytěžených ploch.  
- Negativní následky vedení průjezdné dopravy obcí na komunikaci III/42510 (ne jak je omylem 
v zadání uvedeno III/45210) byly řešeny návrhem ploch pro opatření pro snížení rychlosti vozidel. 
- Nedostatek ploch pro hospodářský rozvoj obce byl řešen návrhem plochy výroby a skladování – 
výroba  a sklady v areálech V1. 
- Regulaci těžby není možno v ÚP navrhovat, byly však vymezeny plochy pro zmírnění negativních 
účinků – plocha smíšená nezastavěného území – krajinná zeleň K3 a plocha veřejného prostranství – 
veřejná zeleň Z1, která má mimo jiné i tuto funkci.     
- Specifikace rekreačních a zemědělských funkcí krajiny na severu obce byla řešena tak, aby byla 
zachována drobná držba a možnost využití stávajících objektů v plochách využívaných zároveň pro 
rekreaci – viz kapitola F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití.     
- Ochrana ploch bydlení před nepříznivými vlivy hluku a vibrací byla řešena podmíněnou 
využitelností některých funkcí a činností v rámci typů ploch s rozdílným způsobem využití a 
podmíněnou využitelností vymezených zastavitelných ploch bydlení v plochách potencionálně 
ovlivněných negativními dopady z provozu na silnici Rajhrad – Pohořelice – vše viz kapitola   F.1. 
Plochy s rozdílným způsobem využití – odstavec F.1.1.1. Plochy bydlení – venkovského typu.     
- Zastavitelné plochy byly umístěny mimo VKP (vyjma ploch vodních a vodohospodářských W1 a 
W2, které zvýší hodnotu VKP, a nezbytně nutné minimální plochy pro plochy dopravní infrastruktury 
– dopravu silniční MK10 a MK1. Plochy B3 a B4 byly převzaty z vydaných změn ÚP obce Ledce.   
- Regulativy pro zastavitelné plochy  byly stanoveny tak, aby nebyly narušeny hodnoty v území. 
- Návrh zastavitelných ploch do spočítaného záplavového území byl minimalizován pouze na plochy 
nutné k propojení dvou zastavěných částí obce, přitom u ploch s nadzemními stavbami je stanovena 
podmínky – viz. kapitola F.1. Plochy s rozdílným využitím, odstavec F.1.1.1.   
- Střet dobývacích prostorů a blízkosti ploch pro bydlení je řešen návrhem ploch krajinné zeleně K3 a 
veřejného prostranství Z1 jako ochrany před negativními dopady z těžby.  
 

j)  Požadavky na vymezení zastavitelných ploch, na plochy přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj 
sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 
S ohledem na skutečnost, že obec leží v rozvojové oblasti OB3 stanovené PÚR ČR a s ohledem na 
obnovu a rozvoj sídelní struktury byly vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení B1 až B10, 
občanského vybavení – základního O1 a občanského vybavení – sport a rekreace O2, výrobu a 
skladování – výroba a sklady v areálech V1, dopravní infrastrukturu – dopravu silniční DO1 až DO4, 
MK1 až MK10, UK1 až UK4, plochy technické infrastruktury – odpadové hospodářství T1 a plochy 
vodní a vodohospodářské W1 a W2, plochy smíšené – občanského vybavení a výroby – plocha 
přestavby PU1. Vše – viz kapitola C.2. Vymezení zastavitelných ploch a C.3. Plochy přestavby.  
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Bylo vymezeno zastavěné území – viz. kapitola A. Vymezení zastavěného území. 
Byly vymezeny plochy přestavby PU1, PU2, PU3 – viz kapitola C.3. Plochy přestavby. 
Nebyly vymezeny asanace vzhledem k tomu, že není možno určit potřebný rozsah asanací staveb 
v plochách přestavby PU2 a PU3. 

Plochy územních rezervy nebyly vymezeny vyjma plochy pro VRT a koridoru rozšíření nadmístní 
silniční dopravy (tedy plochy územních rezerv byly pouze převzaty z jiných dokumentů a studií) – viz 
kapitola (2) 4.a. Plochy a koridory územních rezerv.     
 

k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn  jejich využití 
územní studií 
Byla vymezena plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní 
studie – viz. kapitola (2).4.c. Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie. 
Další plochy, kde by byla stanovena podmínka zpracování územní studie, nebyly vymezeny vzhledem 
k  jejich rozsah a dostupnosti.       

 

l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách 
jejich využití stanoveny regulačním plánem 
Nebyly vymezeny plochy k řešení regulačním plánem, z důvodu stejného jako výše.   
 

m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj  pokud dotčený orgán ve 
svém stanovisku k návrhu zadání uplatní požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na 
životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí 
oblast 
Nebylo zadáno hodnocení na udržitelný rozvoj území a proto nebylo zpracováno.   
V ÚP byl vliv na udržitelný rozvoj území obce zhodnocen tak, jak zasáhl do jednotlivých pilířů 
územního rozvoje včetně vyhodnocení územních podmínek, jak bylo návrhem podpořeno řešení 
jednotlivých problémů a střetů v území – viz. kapitola 5.2. Vlivy ÚP na udržitelný rozvoj území.  
  
n) Případný požadavek na zpracování konceptu včetně požadavků na zpracování variant 
Nebyl vznesen požadavek na řešení variant. 
  

o) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně  měřítek výkresů a počtu 
vyhotovení 
ÚP byl zpracován v souladu se zadáním a byl upraven tak, aby splňoval požadavky novel stavebního 
zákona a souvisejících vyhlášek (protože v průběhu zpracování byla výše uvedená legislativa 
novelizována) – podrobně v kapitole 2.4. Soulad s požadavky stavebního zákona  a jeho prováděcích 
předpisů. Digitální zpracování bylo provedeno v souladu  se smlouvou o dotaci z dotačního programu 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Kvůli identifikaci parcel byla do veřejného projednání 
v grafické části parcelní čísla, po něm byla z důvodu lepší přehlednosti ponechána pouze ve výřezu 
koordinačního výkresu v měřítku 1:2000.   

ÚP je zpracován nad katastrální mapou (v podrobnosti 1:2000). ÚP je v tiskové podobě (vyjma 
výkresu širších vztahů) zpracován v měřítku, ve kterém se vydává – v měřítku 1 : 5000. Pro 
přehlednost byl z výkresu č. O1 Koordinační výkres pro část zastavěného území  a zastavitelných 
ploch zpracován detail v měřítku 1: 2000 a zpracováno schéma ÚSES.  
 

1.2. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje 
V řešeném území nejsou územním plánem vymezeny zastavitelné plochy nadmístního významu.  

V době zpracování ÚP neexistovaly platné ZÚR. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, 
vydané 22.9. 2011, byly zrušeny.    
Charakter nadmístního významu mají plochy územních  rezerv – pro  vysokorychlostní trať VRT1 dle 
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Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR ČR“), schválené vládou dne 20.7.2009, 
usnesením č.929/2009, a plochy územní rezervy pro rozšíření silnic III. třídy D1, D2, D3, dle 
podkladu zadaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje - Studie modernizace silnice II/416 
Hrušovany u Brna – Ledce, Pohořelice. Vzhledem k tomu, že Zásady územního rozvoje byly zrušeny, 
jsou výše uvedené  plochy územních rezerv zařazeny do výčtu záležitostí nadmístního významu 
v souladu s § 43 odst. 1 stavebního zákona.              
Potřeba vymezení : 
- Koridor územní rezervy VRT1 byl vymezen proto, aby byla zajištěna územní ochrana území pro 
vysokorychlostní trať.  
- Plochy územní rezervy pro rozšíření silnice III. třídy D1, D2, D3 byly vymezeny proto, aby byla 
zajištěna územní ochrana pro rozšíření silnice III/41619 a III/42510 jako součásti modernizace silnice  
II/416 Hrušovany u Brna – Ledce, Pohořelice. 
- V souladu s § 18 odst. 5 byly liniové stavby technické infrastruktury zařazeny jako přípustné nebo 
podmíněně přípustné ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití nezastavěného území. 
 

2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIR-
ŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE, 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM,  S CÍLI A 
ÚKOLY  ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, S POŽADAVKY STAVENÍHO ZÁKONA 
A JEHO PROVÁDĚCÍH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A S POŽADAVKY ZVLÁŠT-
NÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

2.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 

Postavení obce v sídelní struktuře  
Obec se nachází 13 km jižně od Brna a je součástí jeho suburbánního prostoru. Patří  do správního 
obvodu úřadu s rozšířenou působností Židlochovice.   
Obec je samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem. Sousedí s obcemi Hrušovany u Brna, 
Sobotovice, Medlov a Vojkovice. 
Obec má pouze základní občanské vybavení – obecní úřad, prodejnu pro maloobchod, pohostinství, 
menší hřiště. Za ostatním občanským vybavením a pracovními příležitostmi dojíždějí občané zejména 
do Brna.  

Postavení obce z hlediska dopravní  a technické infrastruktury. 
Obec je se sousedními obcemi spojena silnicemi III. třídy. Prostřednictvím silnice III/39528 je 
připojena na rychlostní silnici R52 a tím i na krajské město Brno.  
Obec je zásobena vodou  a plynem z řadů z k.ú. Sobotovice.  Na čistírnu odpadních vod (dále jen 
ČOV) v k.ú. obce jsou napojeny další tři obce – Sobotovice, Syrovice a Bratčice. Stávající sítě 
technické infrastruktury v celém katastrálním území obce jsou respektovány.     

Obcí není vedena žádná turistická značená trasa. Nejblíže východně obce je vedena červená turistická 
trasa  Brno-Přízřenice – Rajhrad – Židlochovice – Popice – Mikulov, na kterou je  možno se z obce 
připojit po stávající účelové komunikaci jižně zahrádkářské lokality v severní části k.ú.. Tato 
komunikace bude lépe a bezpečněji dostupná po vymezené zastavitelné ploše UK3 pro účelovou 
komunikaci.  

V ÚP jsou vymezeny plochy pro doplnění komunikací pro zlepšení prostupnosti území tak, aby pro 
obyvatele byly dostupnější rybníky na k.ú. Vojkovice a vytvořila se procházková trasa podél vodoteče 
přes areál bývalého mlýna, kde je vymezena plocha občanského vybavení – sport a rekreace  O2. 

Přírodní podmínky a vazby, územní systém ekologické stability    

Řešené území se nachází při okraji Dyjsko-svrateckého úvalu, v Rajhradské pahorkatině. Převažuje 
plochý reliéf v nadmořské  výšce  mírně  nad  200 m,  který  je  v  severní části katastru  přerušen 
úvalovitým  údolím  říčky  Šatavy. Její  tok je napřímen a  zahlouben v údolní  nivě o šíři  až 300 m.  
Z nivy se oboustranně  zvedají  výrazné svahy.  Nejvyšší  nadmořské výšky 230 m n.m.  dosahuje  
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řešené  území  v  severovýchodní části katastru, nejníže  (190 m n.m.)  je položena  niva Šatavy  při 
jeho východním okraji. Krajinu na k.ú. Ledce lze obecně charakterizovat jako krajinu zemědělskou 
dlouhodobě ovlivněnou činností člověka. Krajina je charakterizována ve  studii Cílové charakteristiky 
krajiny  Jihomoravského kraje. Do k.ú. zasahují typy : plochá až mírně zvlněná zemědělská krajina, 
výrazně zvlněná zemědělská krajina a okrajově také plochá až mírně zvlněná lesozemědělská krajina. 
Řešení ÚP cílové charakteristiky respektuje tak, aby nebyl negativně ovlivněn charakter území.     
Podrobněji viz kapitola 4.B.3. Ochrana a rozvoj hodnot území obce.  
- Chráněná ložisková území a dobývací prostory  
ÚP respektuje všechna chráněná ložisková území a stanovené dobývací prostory, které přechází ze 
sousedních k.ú. na k.ú. Ledce.  
- ÚP respektuje funkční využití navazujících k.ú. a vymezením ploch s rozdílným způsobem využití 
v okrajových částech k.ú. Ledce zajišťuje návaznost na ně a zachování slučitelnosti s nimi. 
- V průběhu zpracování ÚP bylo koordinováno umístění lokálních biokoridorů na k.ú. Ledce a k.ú. 
Sobotovice zpracovateli obou ÚP. Ostatní skladebné části ÚSES na k.ú. Ledce byly řešeny tak, že 
respektovaly ÚSES na sousedních k.ú.        

Řešení územního plánu respektuje všechny výše uvedené širší vazby a vymezuje : 
- plochy dopravní infrastruktury : 

- plochy územních rezerv D1, D2 a D3 u silnice III/41619 a III/42510, které budou součástí 
modernizace silnice II/416 v úseku Hrušovany u Brna – Ledce, Pohořelice (které byly v ÚP 
vymezeny na základě Studie modernizace silnice II/416 Hrušovany u Brna – Ledce, Pohořelice. 
- je vymezena plocha pro doplnění komunikací UK3 - pro zlepšení prostupnosti území tak, aby pro 
obyvatele byly dostupnější rybníky na k.ú. Vojkovice a vytvořila se procházková trasa podél 
vodoteče přes areál bývalého mlýna, kde je vymezena plocha občanského vybavení – sport a 
rekreace  O2. 
- ÚP Ledce vytváří předpoklady pro optimální propojení na cyklostezku v k.ú. Sobotovice a to 
vymezením plochy pro  komunikaci UK1  v k.ú. Ledce až na hranici k.ú. Důvodem je,  aby se 
cyklisté pohybovali mimo silnici III. třídy a tím se zvýšila jejich bezpečnost a také bezpečnost 
silniční dopravy. 
Její pokračování na k.ú. Sobotovice až na cyklostezku je možné. ÚP Sobotovice sice plochu pro 
komunikaci, kterou by propojila stávající cyklostezku v Sobotovicích na k.ú. Ledce nemá, protože 
se jedná o úpravu ÚPO dle §188 stavebního zákona, ale v místech, kde by propojení bylo 
optimální, má vymezeny plochy :  
Zz plochy zemědělské - zahrady, sady a vinice, v nichž jsou přípustným využitím území též 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury (zejména inženýrské sítě, účelové 
komunikace 
a plochy  
Zk plochy zeleně krajinné v nichž jsou podmíněně přípustným využitím území  trasy související 
dopravní a technické infrastruktury za podmínky minimalizace jejich plošného střetu s plochami 
VKP a ÚSES. 
Tedy umístění takovéhoto propojení je dle ÚP sousední obce možné.  

- vazby na územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES)  
- regionální a nadregionální ÚSES – vymezením plochy přírodní pro regionální biocentrum RBC 
Červené vrchy a plochy smíšené nezastavěného území – biokoridor - K17 pro regionální 
biokoridor 075 
- lokální ÚSES – vymezení lokálních biokoridorů na Šatavě - LBK2 navazující na LBK na k.ú. 
Sobotovice a LBK3, na který navazuje LBK v k.ú. Hrušovany u Brna. V severní části k.ú. Ledce je 
vymezen LBK1, který navazuje na lokální biokoridory v k.ú. Sobotovice.    

Vše je zakresleno v grafické části – výkres č. O2 Výkres širších vztahů.      

Regionální ÚSES  je vymezen dle Koncepčního vymezení regionálního a nadregionálního územního 
systému ekologické stability (odvětvový podklad orgánů ochrany přírody vymezující prvky 
regionálního  nadregionálního ÚSES) a to regionální biocentrum vymezené jako RBC1 (dle výše 
uvedeného Koncepčního vymezení regionálního a  nadregionálního ÚSES RBC 138 Červené vrchy) 
na jihu území a část regionálního biokoridoru vymezená jako RBK1(dle Koncepčního vymezení 075) 
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při komunikaci III/42510. Při vymezování skladebných částí ÚSES bylo postupováno v souladu s 
metodikou Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability (1995), aby byla 
zajištěna požadovaná velikost biocenter, biokoridorů a vzdálenost mezi biocentry na k.ú. Ledce a 
sousedních k.ú. V souvislosti s vymezením územní rezervy pro vysokorychlostní trať VR1 bylo nutno 
přesunout biocentrum LBC3 Na Šatavě západním směrem oproti řešení v Plánu ÚSES, který byl 
součástí ÚP obce Ledce schváleného v roce 2000. Toto bylo možné, protože územní plán Hrušovan se 
začínal zpracovávat později a mohl tedy na tuto skutečnost reagovat.       

 
2.2. Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem  

Soulad s politikou územního rozvoje 
Dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR 2008) schválené 
vládou České republiky usnesením č. 929/2009 ze dne 20.07.2009 patří území obcí z ORP 
Židlochovice do rozvojové oblasti OB3 - Brno.  
- Jedná se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, které mají z 
velké části i mezinárodní význam; rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak 
dálnicemi a rychlostními silnicemi, tak I. tranzitním železničním koridorem. Proto se 
předpokládá vyšší tlak na změny v území a jeho dynamičtější rozvoj. 
- Dle čl. (83) PÚR ČR prochází východní částí území Ledců koridor vysokorychlostní dopravy VR1 
pro umístění vysokorychlostní tratě (VRT) mezinárodního významu, který je v ÚP vymezen jako 
územní rezerva VRT1.  
- ÚP respektuje obecné republikové priority územního plánování zakotvené v PÚR pro 
zajištění udržitelného rozvoje. Při zpracování ÚP byly uplatňovány republikové priority pro 
zajištění udržitelného rozvoje území :  
priorita čl. (14) – byly vytvořeny předpoklady pro zachování hodnot v území, včetně 

urbanistického dědictví stanovením podmínek pro ochranu hodnot architektonických 
(kapličky na návsi, božích muk, sklepů západně silnice Rajhrad – Pohořelice), zachování 
hodnot urbanistických stanovením podmínek pro charakter zástavby v místě původní návsi; 
dále pro zachování hodnot krajinných – zejména vyhlídkové linie v části VKP  Lom 
v Ledcích stanovením výšky staveb v zastavitelné ploše severně od ní a pohledově 
exponované severní části katastrálního území obce s částečně zachovalou drobnou držbou  a 
vinicemi stanovením podmínek pro jejich další využití a zachování zeleného prstence podél 
zastavěného území obce stanovením podmínek tak, aby nedocházelo k jeho likvidaci 

priorita čl. (19) – vymezením plochy přestavby v území opuštěného statku východně silnice 
Rajhrad – Pohořelice a stanovením podmínek pro jeho využití se vytváří předpoklady pro 
jeho polyfunkční využití; dále byly vytvořeny předpoklady pro hospodárné využití území 
vymezením zastavitelných ploch tak, aby došlo ke spojení tří zastavěných území obce, což 
znamená vytvoření předpokladů pro úsporu veřejných rozpočtů na energie apod.              

priorita čl. (22) – byly vytvořeny územní podmínky pro rozvoj rekreačního potencionálu 
vzhledem k blízkosti Brna vymezením ploch pro doplnění účelových komunikací, které 
mimo jiné funkce mohou sloužit pro turisty a cykloturisty. Byla vymezena plocha pro 
občanské vybavení – sport a rekreace O2 v bezprostřední návaznosti na krajinu, kterou lze 
využít i pro  cestovní ruch – viz. kapitola C.2. Zastavitelné plochy     

priorita čl. (23) – vymezením plochy dopravní infrastruktury – dopravy silniční pro 
komunikaci pro obsluhu zastavěného území a zastavitelných ploch MK1, která zajistí 
propojení zastavěného území Pindulky a zastavěného území s kapličkou a občanským 
vybavením, se vytváří předpoklady pro lepší dostupnost obyvatel části Pindulky za 
občanským vybavením. Zachováním stávajících účelových komunikací a jejich doplněním 



Územní plán Ledce – odůvodnění  
 

 

 52 

(zejména komunikacemi UK1 a UK3) se vytváří předpoklady pro zlepšení prostupnosti 
území    

priorita čl. (24) - vymezením ploch dopravní infrastruktury – dopravy silniční-rozšíření silnice 
pro opatření na snížení rychlosti DO1 – DO4 se vytváří předpoklady pro zvýšení bezpečnosti 
u silnice III/42510 Rajhrad – Pohořelice a snížení negativních dopadů z dopravy na ní 
(zejména hluku) na zastavěné území obce s bydlením              

priorita čl. (25) – ochrana území (zastavěného území i krajiny) před vodní erozí je zajištěna 
stanovením podmínek pro využití pro plochy zemědělské – drobná držba a plochy smíšené 
nezastavěného území – krajinná zeleň tak, aby byly zachovány a byla tak zajištěna erozní 
ochrana území; vymezením plochy smíšené nezastavěného území - krajinné zeleně K3 jsou 
vytvořeny předpoklady pro snížení negativních důsledků větrné eroze (odnosu částic) na 
zastavěné území obce a vymezením ploch vodních a vodohospodářských W1 a W2 byly 
vytvořeny předpoklady pro snížení negativních dopadů v případě záplav  

priorita čl. (26) –  ve spočítaném záplavovém území Šatavy (které bylo spočítáno, ale dosud nebylo 
vyhlášeno) nevymezuje územní plán zastavitelné plochy, kromě případu plochy B4, která byla 
vymezena změnou č.II ÚPO Ledce s účinností od 2.2.2010; plocha je malá cca pro 1 RD (do 
zastavitelné plochy B3, která byla převzata ze změny č. II ÚP Ledce, zasahuje návrhové záplavové 
území pouze částečně, stavby lze umístit mimo záplavu)   

priorita čl. (27) – jsou vytvořeny předpoklady pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury   
propojením 3 zastavěných částí obce vymezenými zastavitelnými  plochami a vymezením dalších 
zastavitelných ploch s nároky na technickou infrastrukturu pouze v přímé návaznosti na zastavěná 
území obce     

priorita čl. (32) vymezuje plochy přestavby opuštěného statku při komunikaci III/42510 – viz.  
priorita  čl. (19)   

Dále v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ÚP Ledce : 
- podle čl. (42)  vytváří územní podmínky pro rozvoj rekreačního potenciálu okolí Brna vymezením 
ploch pro cykloturistiku (komunikaci UK1 s možností napojení na cyklostezku v Sobotovicích a UK2 
a UK3 s možností vedení cyklotras) a plochy občanského vybavení – sport a rekreace O2 přiléhající 
k UK3, kterou lze využít pro vybavení pro cyklisty – viz také republiková priorita čl. (22)    
 

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
Pro území řešené územním plánem neexistuje územně plánovací dokumentace vydaná krajem ani 
žádná jiná platná nadřazená územně plánovací dokumentace. 
Pro území Jihomoravského kraje byly zpracovány Zásady územního rozvoje, které vydalo 
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 25. zasedání konaném dne 22. září 2011 – Usnesení č. 
1552/11/Z 25 (dále ZUR JMK). Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21.03.2012, který 
nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení, bylo zrušeno Opatření obecné povahy „Zásady územního 
rozvoje Jihomoravského kraje“. 
Původně uvažovaný záměr zdvojení stávajícího elektrického vedení 400 kV v severní části k.ú. Ledce, 
který byl součástí územně analytických podkladů Jihomoravského kraje před jejich aktualizací (v 
době rozpracovanosti ÚP Ledce)  nebyl zohledněn, protože trasa dlouhodobého záměru byla 
pozměněna při jednáními ČEPS a.s. s obcemi. Záměr je výslovně uveden v zadání ZUR JmK, které 
bylo schváleno dne 28. 2. 2013 na 3. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje usnesením 
č.206/13/Z3 a jako podklad pro něj slouží Územně technická studie vedení Slavětice – Sokolnice, 
ČEPS a.s. 2011 (v příloze č. 1 Zadání ZÚR JMK – Seznam podkladů - č.215). Z této studie a dohod 
vyplývá, že trasa vedení katastrálním územím obce neprochází. 
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2.3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování  
dle § 53, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 
požadavky na ochranu nezastavěného území 

Vyhodnocuje se po jednotlivých odstavcích a písmenech § 18 a 19, které se vztahují k ÚP. 
 

Soulad s cíli územního plánování : 
Cíle územního plánování obsažené v § 18 Stavebního zákona jsou promítnuty do cílů územního 
rozvoje obsažené v kapitole B.1. územního plánu. 
1. Pro zajištění předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoje území, spočívající ve vyváženém 
vztahu podmínek pro životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
jsou v ÚP stanoveny cíle promítnuté do koncepce rozvoje území obce – propojení tří zastavěných 
území v jeden celek a zajištění dostatku ploch pro bydlení, chybějící občanské vybavení a výrobu, 
potřebnou dopravu pro obsluhu těchto ploch a chybějící technickou infrastrukturu; respektování 
potřeb rostlinné výroby a těžby, ale zároveň vytvoření předpokladu pro zachování území s krajinnou 
zelení a doplnění těchto ploch krajinné zeleně s cílem zlepšit krajinu ovlivněnou negativně 
velkovýrobní zemědělskou činností; dále zlepšení životního prostředí narušeného těžbou a 
negativními dopady z dopravy a využití devastovaných ploch. Soudržnost obyvatel je podpořena 
zejména propojením tří zastavěných území, doplněním chybějícího občanského vybavení  a dále 
vytvořením rekreační zázemí obce a vytvořením podmínky pro další krátkodobou rekreaci v obci.   
2. Pro  zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití 
území byly rozvojové plochy vymezeny tak, aby vzniklo ucelené zastavěné území s bydlením a 
občanským vybavením, a tím byly minimalizovány nároky na veřejné finanční prostředky na 
výstavbu, údržbu a provoz dopravní a technické infrastruktury. 
Pro  zajištění soukromých a veřejně prospěšných zájmů bylo řešeno uspořádání území tak, aby byly 
respektovány zájmy a ochrana ploch bydlení a rozvoj výroby vymezením plochy výroby tak, aby byly 
vytvořeny předpoklady pro neobtěžování ploch bydlení a zachování zdravého prostředí v plochách 
bydlení. Pro zajištění možnosti realizování činností, které znamenají přínos pro obyvatele rozšířením 
občanského vybavení a zároveň zaměstnání pro majitele rodinných domů, byly nejen vymezeny 
zastavitelné plochy pro občanské vybavení, ale stanoveny i podmínky pro provozování dalších 
činností v plochách bydlení. To vše za podmínek, že nebudou plochy bydlení obtěžovány 
nadlimitními negativními dopady z výše uvedených činností. Pro zajištění zájmů produkčních 
v nezastavěném území (rostlinné výroby a těžby) byly vymezeny plochy smíšené nezastavěného 
území – orná půda  a těžba. Zároveň pro zmírnění negativních jevů s tím souvisejících byly vymezeny 
plochy pro jejich eliminaci – pro snížení rychlosti na silnici III/42510 Rajhrad – Pohořelice a plochy 
pro opatření v krajině doplněním ploch smíšených nezastavěného území - krajinné zeleně. Výrobní 
činnost v území zároveň vytváří předpoklady pro vznik pracovních míst.             
4. Ochrana a rozvoj hodnot území - architektonických, urbanistických, včetně urbanistického a 
architektonického dědictví, dále hodnot přírodních a krajinných je řešena v ÚP stanovením podmínek 
zajištujících ochranu hodnot v kapitole B.3. Ochrana  a rozvoj hodnot území obce.     
Ochrana krajiny v části katastrálního území obce, které není využívaná k intenzivní produkční 
činnosti – zemědělské rostlinné výrobě a těžbě, je v ÚP zabezpečena stanovením podmínek pro plochy 
s rozdílným způsobem využití v severní části nezastavěném území obce, s cílem zachování tradičních 
hodnot představovaných drobnou držbou a vinicemi (podmínkami pro plochy zemědělské – drobná 
držba a plochy zemědělské - vinice) a stanovením podmínek pro zachování krajinné zeleně – 
podrobně viz. Kapitola B.2.2. Hlavní zásady ochrany a rozvoje nezastavěného území. Podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území jsou vytvořeny vymezením většiny zastavitelných ploch tak, 
aby vzniklo ze tří zastavěných území  jedno souvislé území. Množství zastavitelných ploch bylo 
vymezeno s ohledem na demografický vývoj obce, potřeby obce a skutečnost, že se obec nachází 
v blízkosti města Brna - podrobně viz. Kapitola 7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 
5. V nezastavěném území bylo pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití stanoveno, které 
stavby, zařízení a opatření jsou přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné – viz kapitola F.1. 
Plochy s rozdílný způsobem využití. 
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Soulad s úkoly územního plánování : 
a) Zjištění a posouzení stavu území bylo provedeno v rámci doplňujících průzkumu a rozborů a na 
základě toho byly stanoveny a vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití stabilizované (viz 
kapitola F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití a grafická část výkres č. 2. Hlavní výkres a výkres 
O1. Koordinační výkres). Byly vyhodnoceny území devastované (statek u silnice III/42510) a 
nedostatečně plnící svoji funkci (silnice v centru obce poblíž kapličky), pro které je potřeba vymezit 
plochy přestavby pro zajištění zlepšení stavu (viz kapitola C.3. Plochy přestavby). 
Pro zajištění ochrany a rozvoje hodnot území byly stanoveny podmínky : 
- pro architektonické hodnoty – venkovský charakter zástavby, kapličku na návsi a boží muka jižně 
zastavěného území byly stanoveny podmínky v kapitole B.3.1.  Architektonické hodnoty 
- pro urbanistické hodnoty – původní návesní ulicovku – byly stanoveny podmínky v kapitole B.3.2. 
Urbanistické hodnoty  
- pro přírodní hodnoty – VKP Na podhrázském - byly stanoveny podmínky v kapitole B.3.3. Přírodní 
hodnoty 
- pro zachování krajinných hodnot – zeleného prstence na okrajích zastavěného území obce, 
maloplošného využívání krajiny, dochovaných mezí a linií zeleně podél cest, vyhlídkové linie nad 
VKP Lom v Ledcích, vinných sklepů MZLU - byly stanoveny podmínky v kapitole B.3.4. Krajinné 
hodnoty, krajinné dominanty, pohledově významné plochy. 

b) stanovení koncepcí rozvoje území s ohledem na hodnoty a podmínky území : 
- Byla stanovena urbanistická koncepce zohledňující stav území, potřebu propojení tří zastavěných 
území, zlepšení prostorových parametrů v části obce západně a východně od kapličky a využití 
devastovaných ploch, včetně vymezení zastavitelných ploch potřebných pro rozvoj obce  - pro 
bydlení, občanské vybavení, výrobu a skladování, ploch přestavby a systému sídelní zeleně (zejména 
vymezení ploch veřejných prostranství) – podrobně v kapitole C. Urbanistická koncepce, zastavitelné 
plochy, plochy přestavby, systém sídelní zeleně. 
- Byla stanovena koncepce dopravní infrastruktury zahrnující plochy dopravní infrastruktury – 
dopravy silniční stabilizované a vymezené zastavitelné plochy (pro rozšíření silnice, pro  komunikace 
pro obsluhu zastavěného území a zastavitelných ploch, pro komunikace pro prostupnost území  a 
umožňující umístění odstavných parkovacích ploch) - podrobně v kapitole D.1. Koncepce dopravní 
infrastruktury.    
Byla stanovena koncepce technické infrastruktury zahrnující plochy technické infrastruktury  
stabilizované a vymezenou zastavitelnou plochu pro technickou infrastrukturu – odpadové 
hospodářství. Podrobně v kapitole D.2. Koncepce technické infrastruktury. 
Byla stanovena koncepce občanského vybavení, která je tvořena plochami stabilizovanými 
občanského vybavení a vymezenými zastavitelnými plochami a plochou přestavby PU1 v kapitole 
v kapitole D.3. Koncepce občanského vybavení 
Byla stanovena koncepce veřejných prostranství, která je tvořena plochami stabilizovanými a  
vymezenými zastavitelnými plochami Z1 až Z5 v kapitole D.4. Koncepce veřejných prostranství.  
Byla stanovena koncepce uspořádání krajiny, která je tvořena plochami stabilizovanými a plochami 
s navrhovanou změnou využití pro krajinnou zeleň, územní systém ekologické stability – biocentra  a 
biokoridory - a plochy vodní a vodohospodářské. Její součástí je prostupnost krajiny, protierozní 
opatření, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a ochrana před povodněmi. Podrobně 
v kapitole E. Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, rekreace, 
dobývání ložisek nerostných surovin a ochrana před povodněmi.       

c) prověření a posouzení potřeby změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 
problémy, rizika s ohledem např. na veřejné zdraví, atd. 
Potřeba změn v území byla vyhodnocena v kapitole 7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného 
území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch – s ohledem na potřeby rozvoje byly pak 
vymezeny zastavitelné plochy (v kapitole C.2.) a možná rizika (např. ovlivnění nadlimitním hlukem)  
a omezení vyplývající např. z chráněných ložiskových území, ochranných pásem  apod. jsou 
zohledněna v dalších podmínkách změn v území u jednotlivých zastavitelných ploch v kapitole 
F.1.Plochy s rozdílným způsobem využití.  
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Pro zajištění ploch pro stavby a opatření  ve veřejném zájmu byly stanoveny veřejně prospěšné stavby 
pro stavby dopravní infrastruktury -  dopravy silniční a  veřejně prospěšná opatření ke snižování 
ohrožení území větrnou erozí. – podrobně v kapitole G. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná 
opatření a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.  
Byla vymezena veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo. Podrobně v kapitole H. 
Veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.    
d) stanovení urbanistických, architektonických a estetických požadavků na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny 
Byly stanoveny podmínky pro charakter zástavby a výšku staveb v kapitole F.2. Podmínky 
prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. 
e) stanovení podmínek pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty v území – viz bod a) architektonické hodnoty – zachování 
venkovského charakteru zástavby a požadavek na zachování sevřeného charakteru zástavby 
v plochách přestavby PU2 a PU3 v kapitole F.2.1. Charakter zástavby 
 

 

f) stanovení pořadí provádění změn v území (etapizace) – etapizace nebyla stanovena  vzhledem 
k malému množství ploch v území a neznalostí v možnosti postupu výstavby s ohledem na možné 
ovlivnění některých ploch bydlení nadlimitními negativními dopady z dopravy (nadlimitního hluku)    

g) vytváření podmínek pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a odstraňování 
jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem : 
Pro snížení ohrožení území povodněmi na Šatavě byly vymezeny plochy vodní a vodohospodářské 
W1 a W2 – viz kapitola E.2.3. Plochy vodní a vodohospodářské.  
Pro snížení negativních dopadů větrné eroze byla vymezena plocha smíšená nezastavěného území – 
krajinná zeleň K3 a další protierozní opatření – podrobně viz kapitola E.5. Protierozní opatření.    

h) vytváření podmínek pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn  
Pro možnost adaptace území obce Ledce na náhlé hospodářské změny byly stanoveny plochy 
s rozdílným způsobem využití, které byly řešeny tak, aby bylo možno na změny reagovat – jedná se 
zejména o plochy smíšené nezastavěného území – orná půda  a těžba (kde bude území využíváno 
v souladu s potřebami buď pro zemědělskou rostlinnou výrobu  nebo pro těžbu) a plochy smíšené – 
občanského vybavení a výroby, kdy bude plocha využita nejen s ohledem na negativní dopady 
z dopravy, ale i dle aktuálního požadavku buď pro občanské vybavení nebo výrobu, nebo obojí 
zároveň. Dále je vytvořen předpoklad pro vytváření dalších pracovních míst vymezením plochy 
výroby a skladování – výroby areálové V1, která navíc umožňuje umístění různých druhů výroby 
vzhledem k tomu, že se nachází v území vzdáleném  od bydlení odděleném od něj fotovoltaickou 
elektrárnou.     

i) stanovení podmínek pro obnovu a  rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení : 
Výše uvedené je zajištěno vymezením zastavitelných ploch B1až B10 – v kapitole C.2.1. Plochy 
bydlení a stanovením podmínek pro tyto plochy, které jsou stanoveny v kapitole F.1.1.1. a také 
v základních podmínkách ochrany krajinného rázu v kapitole F.2.  

j) prověřování a vytváření územních podmínek pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů : 
V ÚP Ledce byly vytvořeny územních podmínky pro rozvojové plochy tak, aby vzniklo ucelené 
zastavěné území s bydlením a občanským vybavením, a tím byly minimalizovány nároky na veřejné 
finanční prostředky na výstavbu, údržbu a provoz dopravní a technické infrastruktury. 
k) vytváření podmínek pro zajištění civilní ochrany  
Doprava pro obsluhu zastavěného území  a zastavitelných ploch byla řešena tak, aby splňovala 
podmínky civilní ochrany – podrobně viz kapitola 5.3. Civilní ochrana. 
l) určování nutných asanačních, rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do území 
Byla vymezena plocha přestavby PU1 v území devastovaném – statku při silnici III/42510.   
m) vytváření podmínek pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy 
záměrů na území a návrh kompenzačních opatření 
Protože nebylo zadáním požadováno hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně posouzení 
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vlivu na životní prostředí (SEA) a také nebylo zadáno posouzení vlivu na evropsky významnou 
lokalitu nebo ptačí oblast (tyto se v k.ú. nevyskytují), nebyla stanovena kompenzační opatření.  
n) regulování rozsahu ploch pro využívání přírodních zdrojů  
Podmínky související s těžbou jsou v plochách s rozdílným způsobem využití – plochy smíšené 
nezastavěného území – orná půda a těžba a plochy přírodní – biocentra stanoveny tak, aby byla těžba 
přípustná jen tam, kde byly stanoveny dobývací prostory do doby vydání tohoto územního plánu. A to 
proto, že cca 2/3 obce jsou již pokryty vymezenými dobývacími prostory a jejich další vymezování již 
není možné z hlediska rozlohy obce – mimo již stanovené dobývací prostory je prostor již jen na 
vymezené zastavěné území  a zastavitelné plochy nebo plochy sloužící každodenní rekreaci obyvatel 
obce.   
o) uplatňování poznatků z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a 
památkové péče  
Bylo zohledněno zejména při stanovování urbanistické koncepce, ochraně hodnot území, stanovení 
podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek krajinného rázu a při vymezování 
zastavitelných ploch. Kromě předchozího bylo uplatňování ekologie  zohledněno při stanovování 
koncepce uspořádání krajiny  a vymezení ploch s navrhovanou změnou využití  a stanovení podmínek 
pro ně.         
 
2.4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů  
Podle § 53 odst. (4) písm. c : 
Územní plán je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen stavební zákon), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 
501/2006 sb. o obecných požadavcích na využívání území.  
 

Soulad se zákonem 183/2006 Sb. v aktuálním znění včetně novel s účinností od 1.1. 2013: 
Územní plán Ledce byl zpracován v souladu s oddílem 2 územní plán : 
§ 43 – odst (1) – v souladu s ním byla stanovena základní koncepce rozvoje území obce (v oddílu 1 - 
kapitole B.2.); jeho plošného a prostorového uspořádání - urbanistická koncepce (v kapitole C), 
uspořádání krajiny (v kapitole E) a koncepce veřejné infrastruktury (v kapitole D),   bylo vymezeno 
zastavěné území (v kapitole A), plochy a koridory, zastavitelné plochy (v kapitole C.2., D.1. a D.2.) a 
plochy vymezené k opětovnému využití znehodnoceného území (plochy přestavby v kapitole C.3.). 
Dále plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření (v kapitole G. a H.) a pro 
územní rezervy (v oddílu 2 - kapitole 4.a) a byly stanoveny podmínky pro využití těchto ploch a  
koridorů. Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR v kapitole 1.2. odůvodnění.  
- v souladu s § 43 – odst. (2) byly vymezeny plochy v nichž je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie (v oddílu 2 – kapitole 4c). 
- v souladu s § 43 – odst (3) byl ÚP zpracován v podrobnosti, která mu odpovídá. 
- návrh územního plánu byl zpracován v souladu s § 50 odst. 1 na základě schváleného zadání, návrh 
byl po společném projednání upraven v souladu s § 51 – jednalo se zejména o úpravy formulace 
textové části, doplnění grafické části, zejména hlavního a koordinačního výkresu o popisy celých 
koncepcí – tedy úpravy na základě požadavků pořizovatele, žádná plocha nebyla vyloučena, nebyl 
upravován její rozsah.  
- v souladu s § 53 odst. (2) byla provedena podstatná úprava ÚP – zapracování podmínky odboru 
dopravy krajského úřadu jihomoravského kraje pro zastavitelnou ploch pro bydlení B1. A byl upraven 
rozsah zastavěného území v severní části k.ú. – v plochách zemědělských – drobná držba. Plochy 
s rozdílným způsobem využití byly změněny z ploch sídelní zeleně – zahrádkářské osady na plochy 
zemědělské – drobná držba, protože charakter území tomu odpovídá a rozhodnutí o umístění 
zahrádkářské osady končilo v roce 2012 – přitom jen pouze na části území byly realizovány stavby 
zahradních domků, které rozhodnutí připouštělo. I obec má zájem o zachování ploch zemědělských - 
drobné držby v severní části k.ú., protože vzhledem značně omezené možnosti krátkodobé rekreace  
v důsledku intenzivního využití převážné části katastrálního území pro produkční činnost 
(zemědělskou rostlinnou a těžbu) je to území z hlediska rekreace, zázemí obce, mikroklima apod. 
území pro obec cenné.  
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- v souladu s § 53 odst. (4) byl v textové části popsán soulad ÚP s politikou územního rozvoje, s cíli a 
úkoly územního plánování, s požadavky zákona 183/2006 Sb., vyhlášky 500/2006 Sb. a vyhlášky 
501/2006 Sb., s požadavky zvláštních právních předpisů – v kapitole 2. Odůvodnění ÚP. 
- v souladu s § 58 byla vymezena v grafické části zastavěná území – ve výkresech : 1. Výkres 
základního členění území, 2. Hlavní výkres ( a zakreslených dále např. ve výkresu O1 Koordinační 
výkres).   
 

Soulad s vyhláškou č. 500/2006 Sb. v aktuálním znění včetně novel s účinností od 1.1. 2013: 
Obsah územního plánu včetně odůvodnění je v souladu s § 13 odst. (1) vyhlášky zpracován podle 
přílohy č. 7 vyhlášky – a to textová i grafická část. Viz. textová část  kapitoly (1) A až J, (2) a.až c. a 
odůvodnění kapitoly 1 až 9.     
Obsah výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a výkresu koordinačního jsou  v 
souladu s § 2.  
Dle § 3 je mapovým podkladem katastrální mapa v digitální podobě poskytnutá obcí Ledce (která ji 
obdržela prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje od katastrálního úřadu Brno – 
venkov).  
Podle § 13 odst. (2) byl ÚP zpracován v měřítku 1 : 5000, výkres širších vztahů v měřítku 1 : 25000 
(měřítko větší než byly zrušené Zásady územního rozvoje jihomoravského kraje, aby byla zajištěna 
zobrazitelnost vazeb obce k okolí).  
 

Soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb. v aktuálním znění včetně novel s účinností od 1.1. 2013: 
- V souladu s § 3 odst. (1) byly vymezeny plochy většinou o rozloze větší než 2000 m2, pouze některé 
plochy nezbytně nutné k zajištění dostatečné obsluhy území dopravní infrastrukturou (plochy MK3, 
MK4) a k zajištění propojení se sousedním k.ú. (UK1), opatření v dopravě DO1 až DO4 a plochy, 
které umožňují odstavování vozidel (G1 až G3) jsou menší velikosti. Toto je i v důsledku velikosti 
obce a jí přiměřené velikosti potřebných ploch pro veřejnou infrastrukturu apod. 
V souladu s § 3 odst. (2) byly vymezeny plochy podle a) stávajícího a požadovaného způsobu využití 
a b) podle významu (plochy zastavitelné, plochy přestavby, plochy územních rezerv) – vše viz 
grafická část ÚP.  
V souladu s § 3 odst. (5) byly plochy vymezeny tak, aby byly zachovány bezpečně přístupná veřejná 
prostranství a stávající cesty umožňující bezpečný průchod krajinou, a byly vymezeny plochy pro 
nové komunikace pro prostupnost území UK1 až UK4. 
Plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny v souladu s § 3 odst. (3) a v souladu s odst. (4) 
byly dále členěny – odůvodnění členění ploch je v kapitole 4.F.1. – vždy u každé plochy s rozdílným 
způsobem využití podle Hlavy II, § 4 až 17.        
 
2.5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 
Jednotlivé části územního plánu byl zpracovány v souladu se zvláštními právními předpisy, které 
s nimi souvisí. Koncepce dopravní infrastruktury zejména v souladu se zákonem č.  13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích, ostatní související předpisy včetně norem, které zpracovatel územního 
plánu použil, jsou v odůvodnění v kapitole 4.D.1. Koncepce dopravní infrastruktury. Koncepce 
vodního hospodářství byla zpracována zejména v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů - další legislativa viz odůvodnění ÚP kapitola 4.D.2.1. 
Zásobování vodou, 4.D.2.2. Odvádění a čištění odpadních vod a 4.E.2.3. Plochy vodní a 
vodohospodářské. Energetická koncepce byla zpracována zejména v souladu se zákonem č. 458/2000 
Sb. Energetický zákon, další legislativa viz odůvodnění ÚP kapitola  4.D.2.3. Zásobování elektrickou 
energií  a kapitola 4.D.2.4. Zásobování plynem. Při zpracování koncepce uspořádání krajiny byly 
respektovány zvláštní předpisy v souladu s typy ploch s rozdílným způsobem využití, které se na k.ú. 
vyskytují.  Zemědělský půdní fond byl řešen v souladu zejména se zákonem č. č. 334/92 Sb. o ochraně 
zemědělského půdního fondu – viz. odůvodnění ÚP kapitola 4.F.1.9. Plochy zemědělské; plochy lesní 
v souladu se zákonem č. 298/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) – 
viz odůvodnění ÚP kapitola 4.F.1.10. Plochy lesní a kapitola 8. Koordinace v území a kapitola 
4.E.1.Koncepce uspořádání krajiny. Plochy přírodní a ochrana přírody a krajiny byla zpracována 
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v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – podrobně viz odůvodnění ÚP 
kapitola 4.F.1.11. Plochy přírodní. Ochrana dřevin rostoucích mimo les byla zpracována také podle 
tohoto zákona – v odůvodnění ÚP kapitole  4.E.2.1. a kapitola 4.F.1.12.1. Plochy smíšené 
nezastavěného území – krajinná zeleň. Území s těžbou byla řešena v souladu se zákonem č. 44/1988 
Sb. o ochraně a využívání nerostného bohatství (horní zákon) – podrobně viz odůvodnění ÚP kapitola 
4.F.1.12.3. Plochy smíšené nezastavěného území – orná půda a těžba a kapitola 8. Koordinace v 
území. 
Územní systém ekologické stability byl pracován v souladu se zákonem 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny – v odůvodnění ÚP kapitole 4.E.3 Územní systém ekologické stability.                 
Při zpracování ÚP byly respektovány požadavky na ochranu zdraví vyplývající z platné legislativy – 
zejména zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví  a změně některých souvisejících 
předpisů, díl.6, ochrana před hlukem a vibracemi a neionizujícím zářením, odstavec Hluk a vibrace, § 
30, a přípustnými limity hluku podle nařízením vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací – ty byly použity při stanovování podmínek u některých ploch s rozdílným 
způsobem využití - v odůvodnění v kapitole 4.F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití a  
podmínkách změn u zastavitelných ploch, které by mohly být potencionálně ovlivněny nadlimitním 
negativními dopady, zejména hlukem. V souladu s výše uvedenou legislativou byl také proveden 
orientační výpočet hluku z provozu na silnicích v odůvodnění ÚP kapitole 4.D.1.8. Negativní účinky 
hluku.           
Při vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu bylo kromě zákona o ochraně 
ZPF postupováno v souladu s vyhláškou č. 48/2011 Sb. – podrobně v kapitole 6. Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění 
funkce lesa, podkapitola 6.1. Zemědělský půdní fond.    
Při zohledňování hodnot území bylo postupováno v souladu se zákonem 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči – viz odůvodnění ÚP kapitola 8. Koordinace v území.        
Civilní ochrana byla řešena v souladu se zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému  a 
vyhl. č. 380/2002 Sb. – viz odůvodnění kapitola 5.3. Civilní ochrana.   
 

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ 

Obec Ledce leží západně od Hrušovan u Brna. Plocha řešeného území v souhrnu činí 364 ha.  

Jedná se o menší rozvíjející se sídlo s velmi dobře dochovaným historickým jádrem (na části 
zastavěného území včetně tradičních zahrádek). Obec sestává ze tří větších samostatných zastavěných 
částí - historické části s bydlením a občanským vybavením, částí Pindulka s bydlením a  části kolem 
silnice III. třídy Rajhrad – Pohořelice s bydlením  a výrobou (fotovoltaickou elektrárnou).  

Obec má převážně funkci ubytovací. Okolí zastavěného území je tvořeno převážně ornou půdou, která 
je z části využívána pro zemědělskou rostlinnou výrobu, v části probíhá těžba. Celkově je v obci málo 
pracovních příležitostí. Většina obyvatel vyjíždí za prací.   

Má málo ploch pro rekreaci. Pro individuelní rekreaci jsou užívány některé původní rodinné domky 
v obci a v území drobné držby v severní části k.ú. je několik chat.  
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4. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

(1) 

4.A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO  ÚZEMÍ  

V průběhu zpracování územního plánu (dále jen ÚP) bylo v souladu s platnou legislativou vymezeno  
zastavěné území obce (obec má tři větší zastavěná území a několik dalších zastavěných území, 
tvořených zejména zastavěnými plochami jednotlivých staveb rodinné rekreace, bydlení, jiných staveb 
apod.). Zákres je ve výkresová části – výkres č. 2  Hlavní výkres a č. 1 Výkres základního členění 
území, dále výkres č. O1 Koordinační výkres atd. 
V severní části katastrálního území – plochy zemědělské - drobná držba – byla zastavěná území   
vymezena v rozsahu  zastavěných ploch staveb rodinné rekreace a jiných staveb (názvy dle katastru 
nemovitostí), protože to odpovídá aktuálnímu stavu v území, kdy hlavním využitím je zemědělská 
rostlinná malovýroba a  stavby plní doplňkovou funkci k ní. Oplocení často neodpovídá majetkovým 
poměrům, vazbám stavby a souvisejícího pozemku apod. Přitom stavby rodinné rekreace jsou ze 
staveb zapsaných v KN ve významné menšině a některé byly povoleny v rozporu s přípustným 
funkčním využitím ploch ekostýmu polí, sadů, zahrad a vinic v drobné držbě  v ÚP obce schváleném 
v roce 2000. Rozhodnutí o umístění zahrádkářské osady, vydané stavebním úřadem MNV Dolní 
Kounice  26.2.1986,  připouštělo umístění pouze zahrádkářské chatky do 16 m2 na 1 pozemek a 
povolovalo oddělení jednotlivých pozemků pouze živým plotem. Zahrádkářská osada se tímto 
rozhodnutím zřizovala do roku 2012. Navíc dlouhodobým zájmem obce je zachování tradiční krajiny 
v území, s čímž souvisí snaha o zachování převažujících ploch nezastavěného území v severní části 
katastrálního území obce a jeho ochrana před rozvojem výstavby staveb individuální rekreace, které 
nejen narušují charakter krajiny, ale přináší i problémy s odpady, potencionální možností negativních 
dopadů na životní prostředí (např. na podzemní a povrchové vody) apod..           
Plocha fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) nebyla zahrnuta do zastavěného území, protože jsou 
pozemky vedeny v KN jako zemědělský půdní fond (ZPF) - FVE je stavba dočasná. Plocha technické 
infrastruktury – vodní hospodářství – plocha čistírny odpadních vod také ne, protože do doby vydání 
ÚP neproběhlo vložení do katastru nemovitostí.   
 

4.B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT 

4.B.1. Cíl územního rozvoje  
Potřeba propojení jednotlivých zastavěných částí souvisí s vytvořením podmínek pro 
socioekonomický rozvoj obce, aby měli všichni obyvatelé zajištěni dobrou dostupnost za občanskou 
vybaveností a aby se vytvořily lepší podmínky pro jejich setkávání a sounáležitost.  
Zajištění dostatku ploch pro všechny funkce  je třeba proto, aby byl zajištěn udržitelný rozvoj v území 
- ten je zajištěn tehdy, pokud jsou rozvíjeny všechny funkce v území. Územní plán vytváří územní 
předpoklady pro rozvoj území tím, že vymezuje plochy pro rozvoj jednotlivých funkcí. Proto byla 
v ÚP stanovena koncepce zahrnující rozvoj bydlení, výroby, rekreace a obslužnosti těchto funkcí 
občanským vybavením, dopravní a technickou infrastrukturou.  
Samostatným cílem je pak řešení problému rekreace, protože obec má značnou část k.ú. využívanou 
k zemědělské činnosti a také k těžbě, přitom značnou část území tvoří plochy se stanovenými 
dobývacími prostory. Cíl byl stanoven proto, aby bylo obyvatelům umožněno rekreovat se v území 
bezprostředně navazujícím na zastavěné území  a zlepšila se dostupnost severovýchodní části obce a 
území v navazujících katastrech, které představují další možnosti rekreace.       
Cíl je stanoven také proto, aby byly vytvářeny podmínky pro udržení zdravého životního prostředí a 
vše bylo uvedeno do souladu - aby mohly být dále využívání zemědělské půdy v nezastavěném území 
obce k produkční činnosti, ale aby došlo zároveň ke zlepšení krajiny a byly vytvořeny lepší podmínky 
pro migraci živočichů apod.; zároveň také proto aby se zlepšily podmínky pro krátkodobou rekreaci 
obyvatel. Zeleň v krajině, a to nejen podléhající ochraně, ale veškerá zeleň má význam krajinotvorný, 
estetický, pro rekreaci  apod. vždy a v intenzivně využívané krajině pro zemědělskou a těžební činnost 
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má význam ještě větší.  
Cíl byl stanoven tak, aby bylo možno využít území k těžbě, ale zároveň cíl reaguje na negativní jevy 
související s nákladní dopravou pro těžbu a negativní dopady na životní prostředí obce (zejména na 
plochy bydlení) snahou o zlepšení situace a zmírnění těchto negativních dopadů a také zlepšení 
bezpečnosti dopravy a chodců (a to návrhem opatření).            
Odstranění závad v území, zejména v území východně silnice Rajhrad – Pohořelice, bylo zařazeno do 
cíle proto, že představují problém z hlediska bezpečnosti (chátrající objekty), problém estetický a 
negativního působení v krajině a tím zhoršení působení krajiny jako celku.   
 

4.B.2. Základní koncepce rozvoje území obce 
Zástavba se historicky rozvíjela podél cest a toků, byla to zástavba rodinných domů s hospodářským 
zázemím. Toto uspořádání odpovídalo  způsobu  života v době svého vzniku, který souvisel zejména 
se způsobem zajišťováním obživy. Postupem doby se s technickým rozvojem  měnil charakter práce a 
její dělba, a tím i způsob života - stále méně lidí si zajišťuje potraviny svojí hlavní činností na svých 
hospodářstvích, zvětšuje se potřeba vzdělanosti, více lidí dojíždí za prací, stěhuje se do měst.  
V poslední době se naopak projevuje trend související se zájmem o bydlení v méně intenzivně 
zastavěném území a ve zdravějším životním prostředí vedoucí k migrace obyvatel na venkov, ta se 
projevuje nejvíce u větších měst. Dopady tohoto trendu se projevují i v Ledcích zájmem o výstavbu 
rodinných domů obyvateli z Brna.       
Obec patřím k malým obcím počtem obyvatel a rozlohou katastrálního území, ale na jejím území se 
vyskytuje mnoho problémů, které je potřeba řešit.    
Odůvodnění hlavních zásad koncepce rozvoje obce: 
Koncepce byla navržena proto, aby zajistila realizování cíle, a vymezení zastavitelných ploch  a ploch 
se změnou využití nezastavěného území pak proto, aby byly zajištěny územní podmínky pro realizaci 
cíle územního rozvoje (cíle územního plánu - dále jen ÚP) . 

4.B.2.1. Hlavní zásady koncepce rozvoje obce - zastavěného území a zastavitelných ploch 
Propojení jednotlivých zastavěných území je potřebné proto, aby se zlepšila dostupnost obyvatel 
z části Pindulka a z části kolem silnice Rajhrad – Pohořelice do „hlavního“ zastavěného území 
s občanským vybavením a kapličkou. Vytvoření jednoho celku bude znamenat vytvoření předpokladu 
pro větší sounáležitost obyvatel všech částí. Vytvoří se tak také předpoklady pro zlepšení dostupnosti 
pro zaměstnance z řad obyvatel v případě realizace výstavby v ploše výroby a skladování – výroba  a 
sklady v areálech V1. Souvislý urbanistický útvar také působí lépe v krajině než rozptýlená zástavba. 
Vzhledem k tomu, že bydlení je v obci převažující, bude se proto propojení v jeden celek  kromě 
dopravního propojení realizovat zejména právě zástavbou pro bydlení.         
Soustředění ploch výroby do výrobní zóny a její oddělenost od zastavěného území obce s bydlením je 
potřebné proto, aby do území mohly být umístěny i druhy výroby, které by mohly nadlimitní negativní 
dopady mít.  
• bydlení  

- důvodem rozvoje individuálního bydlení je zachování stávajícího charakteru zástavby - 
zástavby rodinnými domy; 

• výroba 
 - odůvodnění plochy V1 je v odstavci výše (soustředění výroby do výrobní zóny)  
 - výroba je zařazena jako podmíněně přípustná v ploše přestavby, aby tam mohla být umístěna a  

zvýšil se tak předpoklad pro vytvoření nových pracovních míst. Odůvodnění podmíněné 
přípustnosti výroby v ploše přestavby PU1 (ploše smíšené - občanského vybavení a výroby) je 
odůvodněno v kapitole 4. F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití – odstavec 4. F.1.3.1. 
Plochy smíšené - občanského vybavení a výroby; 

• rekreace  
 - vytvořením rekreačního zázemí s vodními nádržemi v plochách vodních a vodohospodářských 

W1 a W2 se zlepší podmínky pro krátkodobou rekreaci obyvatel obce; zároveň dojde ke 
zlepšení situace ve východní části území, kde je plocha  bývalého mlýna nevyužívaná a 
neudržovaná, a proto na ní byla vymezena plocha pro sport a rekreaci O2 – tedy vše bude mít 



Územní plán Ledce – odůvodnění  
 

 

 61 

nejen pozitivní dopad na obyvatele a jejich rekreační možnosti, ale i pozitivní dopady 
z hlediska krajiny a hlediska estetického; 
- pro rekreaci a cestovní ruch je doplněna síť cyklotras (na všech nově vymezených plochách 
pro komunikace pro prostupnost v území)  proto, aby se zlepšily podmínky pro sportovní vyžití 
občanů obce i okolních obcí a návštěvníků ze širšího okolí – protože obec je součástí širšího 
zázemím města Brna; optimální propojení na cyklostezku v k.ú. Sobotovice je řešeno v k.ú. 
Ledce vymezením plochy pro komunikaci až na hranici k.ú. tak, aby bylo možno doplnit také na 
sousedním k.ú. účelovou komunikaci, která napojí cyklostezku v Sobotovicích na cyklotrasu v 
k.ú. Ledce, a tím dojde k přesunutí cyklistů mimo silnici III. třídy. Vedení cyklotras bylo 
provedeno tak, aby cyklisté mohli využít občanského vybavení v Ledcích (zejména pohostinství 
a obchodu). To je řešeno tímto způsobem proto, aby se zlepšila vybavenost pro cyklisty a 
zároveň aby se zlepšily podmínky pro  udržení občanského vybavení v obci.   
- využívání stávajících neobydlených objektů pro individuální rekreaci  – vychází ze 
skutečnosti, že pokud nejsou stávající RD využívány pro trvalé bydlení, je lépe je využít 
alespoň k rekreaci, aby nedocházelo k chátrání staveb a zhoršování estetických hodnot 
prostředí;     

• občanské vybavení 
- důvodem pro doplnění občanského vybavení pro obyvatele obce – zejména chybějící pro sport 
a rekreaci (O2) a základní občanské vybavení (O1) -  je zajištění dostačujícího vybavení a tím  
přiměřeného komfortu obyvatel nejen v současnosti, ale v budoucnu, kdy dojde k nárůstu počtu 
obyvatel v důsledku využití zastavitelných ploch pro bydlení;  
- využití stávajícího objektu u silnice Rajhrad – Pohořelice pro plochy smíšené - občanského 
vybavení a výroby - vyplývá z lokalizace objektu u významné dopravní komunikace – plocha je 
dobře dostupná, zároveň tím dojde ke zlepšení komfortu ve vybavenosti obyvatel obce; 
využitím objektu se zlepší estetická úroveň území; přitom to má výhody ekonomické, z hlediska 
zásobení plochy ze stávající technické  infrastruktury; 
- přípustnost  občanského vybavení v rámci stávajících a nově vymezených ploch bydlení 
vytváří předpoklady pro vybavenost v rámci těchto ploch - je to výhodné z důvodu dostupnosti 
a zároveň tím může dojít i ke zkvalitnění služeb v obci, přitom to má  výhody ekonomické 
z hlediska dostupnosti a zásobení ze stávající dopravní a technické  infrastruktury nebo 
z infrastruktury budované již pro bydlení, odůvodnění podmíněné přípustnosti - viz kapitola 
4.F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití – odstavec 4.F.1.1.1. plochy bydlení  – 
venkovského typu; 

• veřejná prostranství – veřejná zeleň, plochy vodní a vodohospodářské 
- plochy vodní a vodohospodářské W1 a W2 a navazující zázemí zeleně bylo řešeno tak, aby 
došlo k posílení propojení oddělených území historické části obce s občanským vybavením a 
částí Pindulky, ale také aby se zlepšil komfort obyvatel a vytvořil předpoklad k posílení 
sounáležitosti obyvatel obou částí obce a zlepšily se podmínky pro krátkodobou rekreaci 
občanů (pozn.: plochy vodní a vodní a vodohospodářské byly řešeny také proto, aby byla 
zajištěna alespoň částečná retence v území);  
- důvodem pro vytvoření veřejného prostranství (označeného v grafické části Z1) v okolí 
božích muk v návaznosti na jižní část zastavěného území je ochrana hodnoty drobného 
architektonického objektu, ale také vytvoření zázemí pro obyvatele jižní části obce. (Pozn.: 
Zároveň se tím vytvoří rezerva pro případné využití pro pietní místo - hřbitov, urnový háj 
apod.);   
- doplnění veřejných prostranství – veřejné zeleně mezi stávající plochou bydlení a plochou pro 
komunikaci pro obsluhu zastavěného území a zastavitelných ploch   (plocha Z5) je řešeno nejen 
z důvodu oddělenosti zbytkové plochy ZPF a tím její obtížné využitelnosti, ale zároveň 
z důvodu ochrany bydlení před negativními vlivy z dopravy na nové místní komunikaci (dojde 
k odclonění severní části stávající plochy bydlení od provozu na silnici Pohořelice – Rajhrad, i 
když zde bude efekt spíše psychologický než faktický – nelze očekávat výrazné snížení emisí 
hluku a škodlivin z provozu, spíše se bude jednat o snížení prašnosti); 
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-  zároveň důvodem pro doplnění ploch veřejných prostranství – veřejné zeleně, a i zeleně v 
dalších typech ploch s rozdílným využitím, kde je zeleň uváděná jako přípustná, je zlepšení 
mikroklima v území, zlepšení estetického působení, lepšího včlenění obce do krajiny;   

• doprava 
- rozšíření sítě komunikací pro obsluhu zastavěného území a zastavitelných ploch pro zajištění 
propojení zastavěného území s kapličkou a zastavěného území Pindulky (v ploše MK1), pro 
obsluhu zastavitelných ploch (MK6, MK7, MK10) a  zlepšení parametrů stávajících místních 
komunikací (MK2, MK3, MK4, MK5, MK9) je řešeno proto, aby se zlepšila dopravní situace 
v obci a bezpečnost (z hlediska dopravního provozu a dostupnosti zdravotníků a hasičů) a  byla 
zajištěna dobrá obslužnost a dostupnost zastavitelných ploch; 
- řešit opatření DO1 až DO4 na silnici Rajhrad – Pohořelice je potřeba proto, aby se snížilo 
obtěžování okolních ploch bydlení nadlimitním hlukem a také se vytvořily předpoklady pro 
zvýšení bezpečnosti obyvatel objektů v blízkosti silnice (nebezpeční nehod vytváří předpoklady 
pro ztráty na životech a majetku, poškození zdraví obyvatel v důsledku negativních dopadů 
hluku a emisí) a také pro bezpečnost chodců přecházejících tuto silnici;       
- doplnění chybějících ploch s možností umístění garáží (G1 až G3) je řešeno z důvodu zlepšení 
vybavenosti v obci a zároveň uvolnění komunikací v zastavěném území, které jsou v obci místy 
úzké, tedy opět z důvodů uvedených u bodů výše;    
- doplnění ploch dopravní infrastruktury – doprava silniční pro komunikace pro prostupnost 
území (v plochách UK1 až UK4) je řešeno proto, aby se zlepšila prostupnost v území a 
dostupnost cílů (viz i odstavec rekreace).   
Pozn. Ostatní účelová doprava - zejména zajišťují obsluhu pozemků v nezastavěném území 
obce, nebyla v ÚP řešena, protože toto řeší komplexní pozemková úprava. Přitom možnost 
umístit je v rámci KPÚ do nezastavěného území je zajištěna stanovením související dopravní 
infrastruktury jako přípustné nebo podmíněně přípustné ve všech typech ploch s rozdílným 
způsobem, které se v nezastavěném území Ledců vyskytují.    

• technická infrastruktura 
- plocha technické infrastruktury – odpadové hospodářství T1 je potřeba z důvodu zachování 

životního prostředí a to nejen v území obce Ledce, tato problematika souvisí s udržitelností 
rozvoje území nedevastováním ploch, eliminování možnosti průniku škodlivin do půdy a vody, 
možnosti recyklace  apod. – má tedy význam v globální měřítku.     

 

4. B.2.2. Hlavní zásady ochrany a rozvoje nezastavěného území  
• ochrana stávajících porostů dřevin ve volné krajině a další zvyšování jejich podílu promítnutá 

do koncepce uspořádání krajiny vymezením ploch smíšených nezastavěného území – krajinná 
zeleň, smíšených nezastavěného území – biokoridory a ploch přírodních – biocentra má význam 
pro zlepšení kvality ZPF, snížení zanášení toků, snížení ohrožování ploch bydlení splachy 
s polí, zlepšení rekreačních možností, zvýšení hodnoty krajinného rázu;  

• zachování zbytků původního maloplošného zemědělského hospodaření v krajině, zejména 
zahrad, vinic a sadů, a ochrana jejich vysoké krajinářské hodnoty promítnutá do  koncepce 
uspořádání krajiny vymezením ploch zemědělských – drobná držba, ploch zemědělských - 
vinice má význam ekologický, protierozní, zlepšení mikroklima i zachování krajinného rázu; 

• pokud nebudou plochy po těžbě využity k původnímu způsobu využití, je vhodné vytvořit nové 
plochy pro krajinnou zeleň, plochy vodní a vodohospodářské atd. (stanoveno jako podmíněno 
přípustné v plochách smíšených nezastavěného území – orná půda a těžba a plochách 
přírodních - biocentra), protože je potřeba zlepšit krajinu, mikroklima, podmínky pro využití 
pro rekreaci, návrat živočichů do území apod.;      

• důvodem doplnění plochy smíšené nezastavěného území - krajinné zeleně K3 je její funkce 
jako ochrany zastavěného území před negativními dopady větrné eroze a z těžby;      

• plochy K4 až 14, K17 a K18 v rámci územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) 
vytváří předpoklady pro možnost zachování a migrace rostlin a živočichů, zároveň je důvodem 
doplnění krajinné zeleně (v rámci ÚSES i ploch mimo něj) protierozní ochrana, zlepšení 
mikroklima v území  a zlepšení estetické hodnoty krajiny;      
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• důvodem umístění ploch vodních a vodohospodářských W1 a W2 do území je zlepšení krajiny 
využívané k intenzivní zemědělské činnosti a také potřeba retence vody a zmírnění 
potencionálních negativních dopadů v případě povodní, kromě toho mají  význam pro zastavěné 
území (viz uvedené v odstavci veřejná prostranství, plochy vodní a vodohospodářské);    

• vyloučení staveb ve volné krajině bez návaznosti na stávající zástavbu obce, vyjma staveb 
uvedených v plochách s rozdílným způsobem využití : plochy zemědělské – orná půda, plochy 
zemědělské - drobná držba, plochy zemědělské -  vinice, plochy lesní – lesy hospodářské, 
plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň, plochy smíšené nezastavěného území – 
orná půda a těžba, plochy smíšené nezastavěného území – biokoridory, plochy přírodní – 
biocentra, plochy vodní a vodohospodářské (v kapitole 4.F.1. Plochy s rozdílným způsobem 
využití), je stanoveno  z důvodu ochrany ZPF, krajinného rázu i důvodů ekonomických (aby 
nedocházelo k prodlužování dopravní a technické infrastruktury a potřebě finančních 
prostředku s tím spojených).   

    

4.B.3. Ochrana  a rozvoj hodnot území obce     

4.B.3.1. Architektonické hodnoty 
V obci nejsou objekty zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek.  
Podmínky pro ochranu venkovského charakter sídla, tvořeného rodinnými domy se zázemím zahrad, 
jsou stanoveny proto, aby byl zachován tento charakter i do budoucna. Historická i novější zástavba je 
tvořená rodinnými domy, většinou jednopodlažními, max. dvoupodlažními. Jednotlivé stavby 
respektují ve velké většině svoje okolí. Toto je zvláště patrné v historické části obce s dochovalou 
kapličkou.  
Podmínky ochrany architektonických hodnot byly stanoveny  proto, aby byla zachována hodnota 
kapličky (označené v koordinačním výkrese 1) – vzhledem k významu historickému, kulturnímu, 
dokladu stavebního vývoje a estetickému.  
Podmínky byly stanoveny také proto, aby byl zachován v maximální možné míře charakter sídla a 
jeho působení v krajině a nedocházelo k negativním dopadům na krajinný ráz (ve výrokové části byly 
stanoveny požadavky na charakter zástavby - v kapitole F.2 Podmínky prostorového uspořádání 
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu – tyto požadavky jsou odůvodněny 
v odůvodnění – kap. 4.F.2. Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu. Důvodem není pouze zachování kulturního a historického dědictví, ale zachování 
harmonického prostředí obce.  
Důvodem ochrany objektu božích muk (označených v koordinačním výkrese 2) je jeho zachování (a 
tím i zachování jeho hodnot historických  a kulturních). Tento požadavek ale byl stanoven také proto, 
aby se mohla projevit i jeho estetická hodnota a tedy pozitivní vliv v rámci plochy veřejného 
prostranství. Zároveň se vymezením veřejného prostranství v jeho okolí vytváří předpoklady pro jeho 
ochranu a zachování, protože v současnosti jsou boží muka uprostřed nevyužívané zarůstající plochy, 
dříve využívané k zemědělským účelům, se všemi negativními jevy s tím souvisejícími (chátrání 
objektu nejen díky jeho neudržování, ale možné narušení náletovým porostem a pod).    
 

4.B.3.2. Urbanistické hodnoty 
Podmínka, která je v územním plánu vymezena pro rozhodování v plochách přestavby je stanovena 
proto, že obec má dochovalou historickou návesní ulicovku (označenou v koordinačním výkrese 3), 
kterou tvoří původní sevřená (řadová) zástavba kolem hlavní ulice s kapličkou – zachování prostoru 
původní návsi  je potřeba chránit z důvodu zachování historického a kulturního dědictví. Zároveň jsou 
vymezeny plochy PU2, PU3, aby mohla být rozšířena náves, protože v současnosti prochází tímto 
územím silnice III. třídy, která má nedostatečné parametry a zastavují zde autobusy hromadné 
dopravy, parkuji zde osobní automobily a plocha je pro tyto funkce nedostatečná.     
 

4.B.3.3. Přírodní hodnoty 
Registrované významné krajinné prvky VKP Na podhrázském a VKP Lom v Ledcích byly 
respektovány, pouze bude okrajově dotčeno VKP Na podhrázském.  
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Protože je zájem o výstavbu v návaznosti na zastavěné území Pindulky (plocha B2) a tato výstavba je 
zde vhodná proto, aby došlo k zarovnání zástavby obce na úroveň vymezené plochy vodní a 
vodohospodářské W1 a její okolní krajinné zeleně K1, bylo potřeba zajistit pro plochu B2 dopravní 
obsluhu. Stávající účelová komunikace je však úzká, proto bylo navrženo její rozšíření na parametry 
odpovídající potřebě pro obsloužení plochy bydlení. Dopravní plocha MK10 potřebná pro výše 
uvedenou komunikaci zasáhne okrajově do plochy VKP Na podhrázském, protože rozšíření opačným 
směrem (k B2) není možné vzhledem k značně svažitému terénu. Tato část VKP je však v současnosti 
devastovaná v důsledku neúdržby a parkování vozidel. Řešením nového uspořádání v území, 
tvořeného  místní komunikací v ploše MK10 a krajinné zeleně v ploše K1 je předpoklad pro zlepšení 
současného nevyhovujícího stavu. 
Plochy vodní a vodohospodářské W1 a W2 a na ně navazující krajinná zeleň K1 jsou také situovány 
do VKP Na podhrázském. V tomto případě však dojde ke zvýšení pestrosti, diverzity a celkové 
hodnoty území, kde je v současnosti pouze orná půda.  
Vymezené zastavitelné plochy bydlení – venkovského typu B3 a B4 byly převzaty ze změn územního 
plánu obce (v rámci těchto změn byly projednané s dotčenými orgány) a komunikace v ploše MK1 
představuje pouze okrajové dotčení VKP a plocha pro ni byla v tomto místě vymezena proto, že 
komunikaci zajišťující propojení dvou zastavěných území obce nelze vzhledem k členitému terénu 
umístit jinam. Navíc většina této plochy leží v ploše, která byla součástí plochy pro bydlení 
projednané ve změně ÚP (spolu s plochou B3).                  
 

B.3.4. Krajinné hodnoty, krajinné dominanty, pohledově významné plochy 
Narušení přírody a krajiny    
V řešeném území se nachází rozsáhlé plochy s výrazně narušenou krajinou. Jedná se o plochy těžby 
štěrkopísků převážně situované v jižní části katastrálního území.   
 

Cílové charakteristiky krajiny Jihomoravského kraje, Ageris, 2009 
Katastrální území obce Ledce spadá do tří oblastí se shodnou cílovou charakteristikou : 
- č. 14 Výrazně zvlněná zemědělská krajina  
V této vymezené oblasti leží severní část k.ú. Ledce se zastavěným územím s kapličkou, se 
zastavěným územím kolem silnice III. třídy se zchátralým statkem a navazující FVE, se zastavěným 
území Pindulka a územím severně od nich po severní hranici k.ú. 
Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování stanovené v územní studii 
cílové charakteristiky krajiny pro tuto oblast krajiny jsou : 

- Rozvoj sídel (zastavitelné plochy) usměrňovat tak, aby zohledňoval celkový charakter sídel a  
organicky navazoval na jejich historický vývoj a zároveň tak, aby byla minimalizována délka 
společných hranic zastavitelných ploch a nezastavěného území (zachování kompaktnosti 
sídla, omezení výrazně do volné krajiny vybíhajících či se stávající zástavbou územně 
nesouvisejících zastavitelných ploch). 

- V nezastavěném území vytvářet územní podmínky pro pestrou strukturu využití (např. pomocí 
vymezení smíšených ploch nezastavěného území), a to především v erozně ohrožených 
plochách a na méně hodnotné zemědělské půdě, pro revitalizaci vodních toků a jejich povodí. 

V souladu s výše uvedeným byly v ÚP pro posílení kompaktnosti sídla vymezeny zastavitelné plochy 
bydlení a dopravní infrastruktury, které vytváří předpoklady pro spojení tří zastavěných území 
(zastavěné území s kapličkou, zastavěné území kolem silnice III. třídy se zchátralým statek, na které 
navazuje FVE, a zastavěné území s bydlením Pindulka).  
V nezastavěném území jsou pro zachování pestré struktury využití  vymezeny plochy:  zemědělské – 
drobná držba, plochy zemědělské – vinice, dále plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň 
s vymezenými plochami se změnou v jejich využití K1, K2, plochy smíšené nezastavěného území – 
biokoridory – plochy K4 až K14 pro biokoridory LBK2 a LBK3 na Šatavě. 
- č. 8 Plochá a mírně zvlněná zemědělská krajina 
V této vymezené oblasti leží střední část k.ú. Ledce s ornou půdou a stanovenými  dobývacími 
prostory.  
Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování stanovené v územní studii 
cílové charakteristiky krajiny pro tuto oblast krajiny, které připadají v úvahu pro Ledce  jsou : 
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V nezastavěném území vytvářet územní podmínky pro pestrou strukturu využití (např. pomocí 
vymezení smíšených ploch nezastavěného území), a to především v erozně ohrožených plochách a na 
méně hodnotné zemědělské půdě. 
V souladu s výše uvedeným byly v ÚP vymezeny plochy smíšené nezastavěného území – krajinná 
zeleň s vymezenou plochou se změnou v jejím vyžití K3 pro ochranu zastavěného území obce před 
větrnou erozí a negativními dopady z těžby. 
- č. 10 plochá až mírně zvlněná lesozemědělská krajina  
V této vymezené oblasti leží jižní část k.ú., zejména s lesním porostem, který je součástí regionálního 
biocentra Červené vrchy. Vzhledem k tomu, že je zde zároveň stanovený dobývací prostor, tedy 
kombinace dvou  jevů (les, těžba)  charakteristických pro vymezenou oblast současně  s omezením 
vyplývajícím z vymezeného regionálního biocentra, nelze již dále územním plánem cokoliv 
vymezovat.        

Krajinné dominanty, pohledově exponované plochy   

Katastrální území leží v plochém až mírně zvlněném pahorkatinném reliéfu. Většina zástavby obce 
leží na úpatí pravého svahu údolí Šatavy, menší část zástavby leží na úpatí levého svahu údolí. 
Nejníže je niva Šatavy na východním okraji území ve výšce 190 m n.m. Šatava protéká v severní části 
území od západu k východu, její niva je výrazná. Plochý reliéf jižně od obce  kolísá od 210 do 224 m 
n.m. Krajinnou dominantu tvoří výrazný svah údolí Šatavy severně od obce s pestrou mozaikou 
využití ploch. Jeho temeno dosahuje výšky 230 m n.m.  
Podmínky pro ochranu pohledově exponovaných částí a dominant stanovené v severní části k.ú.  jsou 
stanovené proto, aby byla zachována harmonie v území. V ploché a mírně zvlněné úrodné krajině má 
vše význam ještě větší vzhledem k minimu těchto útvarů v území. Zároveň jsou tyto útvary také 
orientačními body v území.   
Důvodem zachování zeleného prstence na okrajích zastavěného území obce je začlenění zastavěného 
území do volné krajiny tak, aby nerušilo krajinný ráz.  
Podmínka na zachování segmentů maloplošného využívání krajiny včetně území zahrádkářské 
kolonie, která reprezentuje maloplošné využívání krajiny v severní části katastrálního území obce, (v 
ÚP plochy zemědělské - drobná držba, plochy zemědělské - vinice, plochy smíšené nezastavěného 
území - krajinná zeleň) je stanovena územním plánem proto, aby byl i nadále zachován alespoň 
částečně dochovalý charakter zemědělské krajiny v částech katastrálního území.   Ten  dokladuje 
historicky tradiční hospodaření na polích, zahradách atd. plošně menšího rozsahu, které se střídaly a 
byly často odděleny mezemi, liniemi zelení apod., ale působí také jako ochrana před erozí.    
Podmínka pro zachování linií podél cest byla stanovena z důvodu zachování charakteru krajiny a 
plnění funkce protierozní ochrany území.  
Podmínky pro zachování vyhlídkové linie nad VKP Lom v Ledcích (v koordinačním výkrese 
označené 4) - podmínky pro výšku zástavby v ploše B9  v kapitole F.2. Podmínky prostorového 
uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu – byly stanoveny proto, aby byl 
zachován výhled do krajiny, zejména na jeho hodnotná území v severní části k.ú. (drobnou držbu, 
vinice, zahrádkářskou kolonii).   
Občanské vybavení v ploše O2 bylo vymezeno nejen proto, aby plnilo funkci pro sport a rekreaci, ale 
bylo vymezeno také proto, aby se zlepšil předprostor vstupu do sklepů (v koordinačním výkrese ozn. 
5).  

 

4.C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, ZASTAVITELNÉ PLOCHY, PLOCHY 
PŘESTAVBY, SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 

4.C.1. Urbanistická koncepce  
Odůvodnění jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, které tvoří základní urbanistickou 
koncepci, je v kapitole 4.F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití – podkapitoly :    
4.F.1.1.1. Plochy bydlení  – venkovského typu  Bi 
4.F.1.2.1. Plochy občanského vybavení - základní  Oz  
4.F.1.2.2. Plochy občanského vybavení - sport a rekreace Os 
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4.F.1.3.1. Plochy smíšené - občanského vybavení a výroby So 
4.F.1.4.1. Plochy výroby a skladování - výroba  a sklady v areálech  Va 
4.F.1.4.2. Plochy výroby a skladování - výroba elektrické energie – FVE   Ve 
4.F.1.5.1. Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň Vp 
4.F.1.5.2. Plochy veřejných prostranství – zpevněné  Vz 
4.F.1.7.1. Plochy dopravní infrastruktury - doprava silniční Ds 
4.F.1.8.1. Plochy technické  infrastruktury –  vodní hospodářství Tv 
4.F.1.8.2. Plochy technické infrastruktury  - odpadové hospodářství To 
 
Řešení  bylo provedeno tak, aby byly zachovány hodnoty v území (viz předcházející kapitola) a také 
zachován charakter zástavby tam, kde je vhodné ho vzhledem k jeho charakteru zachovat – v území 
návesní ulicovky. Potřeba rozšíření prostoru návesní ulicovky odsunutím zástavby rodinných domů 
v její jihovýchodní a severovýchodní části (v plochách přestavby PU2 a PU3) souvisí s aktuální 
situací, kdy územím prochází silnice III. třídy spojující obec se sousedními Sobotovicemi. Na této 
komunikaci zastavují autobusy hromadné dopravy a parkují zde automobily majitelů RD okolní 
zástavby  – důvodem přestavby je vytvoření dostatečného prostoru pro komunikaci nadmístního 
významu, včetně parkovacích a odstavných stání pro zástavbu kolem silnice, tedy pro zlepšení 
dopravní situace. Z důvodu potřeby změny stabilizovaných ploch bydlení na plochy veřejných 
prostranství – zpevněné, které mají přípustné  plochy dopravní infrastruktury, byly v území kolem 
silnice III. třídy v části návesní ulicovky  a ploch navazujících vymezeny dvě plochy přestavby PU2 a 
PU3. Odůvodnění vymezených ploch přestavby -  viz kapitola 4.C.3. Plochy přestavby.  

Další rozvoj zástavby východním směrem podél místní komunikace ve vymezených zastavitelných 
plochách B3 až B8 a doplnění plochy dopravní infrastruktury – dopravy silniční MK1 pro komunikaci 
souvisí s  propojením jednotlivých částí obce. Vše je vymezeno proto, aby byl vytvořen jeden 
urbanistický celek. Tím se také zlepší dostupnost občanského vybavení pro obyvatele z části Pindulka 
a obyvatele z území kolem silnice III. třídy. Zlepší se i dostupnost obyvatel do zaměstnání v  případě 
využití plochy výroby a skladování – výroba a sklady v areálech označené v grafické části V1 a 
plochy smíšené občanského vybavení a výroby označené PU1. Zároveň je tím vytvořen předpoklad 
pro zlepšení sociálních vztahů obyvatel všech částí obce.  
Důvodem využití objektů východně od silnice Rajhrad – Pohořelice je potřeba zlepšit nevyhovující 
stav (objekty v horším stavebně technickém stavu, estetické závady apod.).  Zároveň nevyužívaný a 
chátrající objekt je závadou urbanistickou, protože pokud stavby neplní svoji funkci, působí tak, jako 
by oddělovaly území mezi nimiž leží. A proto je    narušena kompaktnost zastavěného území. Tedy 
důvodem je snaha vytvoření souvislého zastavěného území východně silnice III. třídy Rajhrad - 
Pohořelice. A proto byla vymezena plocha přestavby PU1 -  viz kapitola 4.C.3. Plochy přestavby.  
Zároveň celkové řešení uspořádání výrobní zóny ve východní části obce vytváří předpoklady pro 
zajištění kvality prostředí v plochách  bydlení. A to díky tomu, že vymezená zastavitelná plocha 
výroby a skladování – výroba a sklady v areálech ozn. v grafické části V1 s možnými negativními 
vlivy na okolí je oddělená od ploch bydlení výrobou bez negativních vlivů.                

Prostorové uspořádání (charakter zástavby, apod.), které spoluvytvářejí urbanistickou koncepci je 
odůvodněno v kapitole 4.F.2. Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu.  

 
4.C.2. Zastavitelné plochy  

4.C.2.1. Plochy bydlení    
Stav 
V obci jsou plochy bydlení ve třech zastavěných územích, jsou tvořeny pouze rodinnými domy.  
Z hlediska stavebně technického stavu jsou objekty většinou v dobrém nebo výborném stavu,  několik 
objektů je v horším stavu – do budoucna tedy nebude potřeba počítat s větším počtem RD jako 
náhrady za nevyhovující RD.  
Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch  
Bylo vymezeno takové množství ploch, aby byla pokryta předpokládaná potřeba ploch pro bydlení. 
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Potřeba vyplynula z demografického vývoje obce a její lokalizace v rozvojové oblasti OB3 (Brno). 
Podrobně je výše uvedené odůvodněno v kapitole 7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného 
území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 
 

Přehled ploch bydlení - venkovského typu:  
Označení 
plochy 

Počet 
RD 

Počet 
obyv. 

Převzato 
Z 

Poznámka 

B1 1 3,6 ÚPO v KN vinice, uvnitř z.ú., bez porostu 
B2 1-2 3,6 -7,2 Nově navazuje na zástavbu Pindulky  
B3  4 14,4 Změna I u MK1 propojující obě části obce  
B4  1 3,6 Změna II v blízkosti toku 
B5  1 3,6 Změna I sesuvné území  
B6  3 10,8 ÚPO  
B7 1 3,6 Nově mezi VN a stávající zástavbou  
B8  1 3,6 ÚPO pod místní komunikací 
B9  3 10,8 ÚPO v členitém terénu 
B10 2 7,2 Nově  
CELKEM 18-19 64,8-68,4   
 
Vysvětlivky ke zkratkám k tabulce: 
ÚPO – územní plán obce, Změna I(II) – změna územního plánu obce, z.ú. – zastavěné území  
 

Poznámky k tabulce: 
Počty RD uvedené v tabulce jsou pouze orientační a slouží pouze pro vyhodnocení  účelného využití 
zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch a výpočet potřeb zásobení obce vodou, 
energiemi a vyhodnocení kapacity ČOV pro likvidaci splaškových vod. 
Výše uvedené výpočty vychází  z požadavku zadání - počítat 3,6 obyvatele na RD a 800 m2 pozemek 
na 1RD. Pouze  u ploch B6 a B9, které jsou v členitém terénu, a proto některé jejich části mohou být 
vzhledem k tomu pro bydlení obtížně využitelné, bylo uvažováno s plochami pro 1 RD mírně většími 
– cca 1 000 m2 pozemek na 1RD.   
 

Odůvodnění umístění ploch – umístění jednotlivých zastavitelných ploch pro bydlení bylo vybráno 
tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro spojení jednotlivých zastavěných částí obce  v jeden souvislý 
zastavěný celek.  Plochy B3 a B4, aby spojily zastavěné území historické části obce s kapličkou a 
vybaveností se zastavěným územím části Pindulka, a plochy B5, B6, B7 a B8, aby spojily zastavěné 
území historické části obce se zastavěným územím v okolí silnice III. třídy Rajhrad – Pohořelice.   
Některé z těchto ploch však mohou být zatíženy nadlimitním hlukem (podle orientačního výpočtu 
hlukových emisí z provozu na silnici Rajhrad – Pohořelice, který je součástí kapitoly 4.D.1. Koncepce 
dopravní infrastruktury – odstavec 4.D.1.8. Negativní účinky hluku). Proto byly vymezeny ještě další 
plochy (plochy B1, B2, B9), které nejen zajistí případný úbytek ploch, ale jsou umístěny v území bez 
negativních vlivů. 
Plocha B1 byla vymezena, aby doplnila stabilizované plochy zastavěného území. Nemohla být  
zahrnuta jako součást zastavěného území, protože pozemek, na kterém byla zastavitelná plocha 
vymezena,  je v KN veden jako vinice, která zde ale již neexistuje.   
Plocha B2 byla vymezena v návaznosti na zastavěné území v části Pindulka. Byla umístěna tak, aby 
došlo k zarovnání zástavby obce na úroveň uvažované vodní plochy W1 a okolní krajinné zeleně. Tím 
dojde k vytvoření  uspořádaného zarovnaného celku.  
Plocha B10 byla vymezena tak, aby bylo využito území mezi stabilizovanými plochami bydlení a 
plochou fotovoltaické elektrárny (FVE). V současnosti je plocha nevyužívaná a tomu odpovídá její 
špatný stav a v důsledku toho narušuje kompaktnost území.      
Plochy B6 a B7 byly vymezeny tak, aby nezasahovaly do OP nadzemního vedení elektrizační 
soustavy 22 kV proto, aby nebylo omezováno jejich využití.     
 

Pozn.: Do územního plánu byly převzaty plochy pro bydlení vymezené v územním plánu obce a jeho 
změnách, vyjma plochy při silnici Ledce - Sobotovice (ve změně I. územního plánu plocha označená 
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Z3), protože tato plocha leží v blízkosti silnice III/42510 Rajhrad – Pohořelice, na které je velká 
intenzita dopravy a je potencionálně ovlivněna negativní dopravy z ní – viz orientační výpočet 
v kapitole 4.D.1.8. Negativní účinky hluku. Na rozdíl od dalších ploch, které jsou také potencionálně 
ovlivněné hlukem, však tato plocha není od silnice Rajhrad – Pohořelice odcloněna stávající 
zástavbou. Navíc tato plocha leží při silnici III/39515 Ledce – Sobotovice – celková zátěž hlukem by 
se tedy zvětšila o příspěvek hlukových emisí z provozu i na této komunikaci. Plocha je také 
obtěžována v důsledku větrné eroze a těžby v území (mikročásticemi odnášenými na tuto plochu). V 
ÚP je sice vymezená plocha K3 – plocha smíšená nezastavěného území - krajinná zeleň, ale protože 
se jedná o zeleň a ne o kompaktní clonu,  může negativní účinky eroze pouze snížit, ne úplně 
eliminovat.  Navíc plocha je odloučená od ostatních ploch zastavěných území a měla by tytéž 
nedostatky jako další plochy bydlení oddělené volným územím od hlavního zastavěného území obce 
s kapličkou a občanským vybavením. Plochu nelze propojit další zástavbou mezi ní a zastavěným 
územím s kapličkou, protože je zde značně svažitý terén. Přitom dostupnost do zastavěné části 
s kapličkou by byla po silnice III. třídy – zajistit bezpečný přístup by bylo možno pouze vybudováním 
pěší komunikace, což je nákladné a vzhledem k počtu RD ve výše uvedené ploše, neekonomické. 
Stejně neekonomické by bylo budování sítí technické infrastruktury pro tuto plochu.    
Ostatní převzaté plochy byly do ÚP zařazeny proto, že jsou součástí koncepce uspořádání území – viz 
odůvodnění umístění ploch.                

 

4.C.2.2. Plochy občanského vybavení 
Stav 
Obec má pouze nejzákladnější občanské vybavení zabezpečující zásobování a obsluhu obyvatel obce - 
obecní úřad, obchod, pohostinství, kulturní dům. Vše se nachází v historické části obce s kapličkou – 
v centru obce. Pro sport slouží hřiště, které je součástí veřejného prostranství s vodní plochou. Toto 
hřiště vzhledem ke své velikosti slouží jen pro některé druhy sportů.       
Stávající občanské vybavení je v současnosti v podstatě dostačující, pouze chybí další plocha pro 
sport (pro další druhy sportu, které nelze do stávajícího hřiště umístit) a rekreaci (jako vybavení pro 
krátkodobou rekreaci – pro odpočinutí při vycházkách a cykloturistice), s množností konání kulturních 
a společenských akci venku. V obci chybí služby.            
 

Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch 
Vzhledem k možnému nárůstu počtu obyvatel až na cca 290 je možná potřeba dalšího občanského 
vybavení a tím ploch pro základní občanské vybavení. Proto byla vymezena plocha O1 pro občanské 
vybavení základní. Plocha je vymezena na sousedním pozemku staré školy, aby navazovala na 
stávající plochu občanského vybavení. Občanské vybavení bude tak koncentrováno v části obce, kde 
je již stávající – tím se posílí obslužné jádro obce.      
Pro sport je vymezena plocha O2, která umožní rozšíření druhů sportů. Umístěna je tak, aby ležela 
v návaznosti na pěší trasu a cyklotrasu (plochu UK3 pro komunikaci pro prostupnost v území) 
východně za bývalým statkem u silnice Rajhrad – Pohořelice. A to proto, aby byla dobře dostupná ze 
zastavěných částí obce s bydlením, a proto, aby ji bylo možno využít pro odpočinutí při vycházkách, 
cykloturistice, ale i pro kulturní a společenské akce bez potřeby trvalých staveb apod. Důvodem je 
doplnění občanského vybavení, které v obci chybí.              
 

Kromě toho byla vymezena plocha přestavby na plochy smíšené občanského vybavení a výroby – viz. 
kapitola 4.C.3. Plochy přestavby. Občanské vybavení podmíněně přípustné nebo přípustné v dalších 
plochách s rozdílným způsobem využití (viz odstavec F.1.1.1 Plochy bydlení – venkovského typu a 
služby v F.1.4.1. Plochy  výroby a skladování – výroba  a sklady v areálech), aby bylo možno zajistit 
odpovídající, případně kvalitnější vybavení pro obyvatele obce a zároveň majitelé nemovitostí mohli 
činnost provozovat v rámci svých ploch bydlení a výroby. Je to však omezeno podmínkou 
neobtěžování bydlení nadlimitními negativními dopady tak,  jak je uvedeno v podmínkách v kapitole 
F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití, v odstavcích F.1.1.1. Plochy bydlení – venkovského typu a 
F.1.4.1. Plochy výroby – výroba  a sklady v areálech. 
V rámci ploch veřejných prostranství – veřejná zeleň - jsou přípustná hřiště, jako jeden ze způsobů 
využití, které patří mezi občanské vybavení, aby bylo zajištěno toto vybavení v návaznosti na plochy 
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bydlení.  
 

4.C.2.3. Plochy výroby a skladování 
Stav 

V obci je v současnosti v samostatném areálu provozována fotovoltaická elektrárna, která se nachází 
částečně na plochách bývalého areálu živočišné výroby ve východní části obce – tedy v území již 
dříve pro výrobu využívaném.     

Zemědělská půda je na části k.ú. využívána pro rostlinnou produkci. V části k.ú. probíhá těžba 
nerostných surovin. Vzhledem ke stanoveným dobývacím prostorům ve střední a jižní části 
katastrálního území je předpoklad, že těžba bude v k.ú. obce probíhat i v budoucnu.     

Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch 
Je vymezena plocha pro výrobu a skladování – výrobu a sklady v areálech V1, aby byla zajištěna nová 
pracovní místa. Plocha byla umístěna tak, aby vznikla výrobní zóna ve východní části obce a plocha 
mohla být využita i pro výrobu s potencionálními negativními dopady na okolí (pozn. při 
předpokládaném neovlivnění ploch bydlení stabilizovaných i zastavitelných nadlimitními negativními 
dopady). Zároveň bylo pro ni obtížné vytipovat jiné plochy, které by navazovaly na zastavěné území a 
přitom nezasahovaly do ploch kvalitních a dobře obdělavatelných ploch zemědělského půdního fondu. 
Navíc ve značné části k.ú. jsou stanovené dobývací prostory nebo chráněná ložisková území. Část 
území při toku Šatavy je potencionálně ohrožováno povodní. Na katastrálním území jsou dále 
významné krajinné prvky, lesní porost, vodní tok, drobná držba využívaná kromě pěstební činnosti 
také k rekreaci. Rozvoj je také omezen koridorem územní rezervy pro vysokorychlostní trať 
vyplývajícím z Politiky územního rozvoje ČR. Při respektování všeho výše uvedeného bylo obtížné 
funkci výroby do k.ú. umístit a  zajistit tak vyvážený rozvoj území. Plocha pro výrobu částečně 
zasahuje do výhradního ložiska nerostů Hrušovany u Brna – Protlas. Plocha sem byla umístěna proto, 
že chráněné ložiskové území bylo na k.ú. Ledce zrušeno (zmenšeno tak, že do k.ú. Ledce nezasahuje) 
rozhodnutím Ministerstva životního prostředí (č.j. 560/1690/07) z důvodu nulových zásob suroviny.  
Navíc se jedná o plochu oddělenou dvěma silnicemi  a stávající fotovoltaickou elektrárnou od 
ostatních ploch, přitom do ní zasahuje ochranné pásmo těžby na sousedním k.ú. Hrušovany, proto 
není pro jiné funkce (bydlení, občanské vybavení, rekreace) vhodná.      
Při vymezování plochy byla respektována územní rezerva koridoru pro rozšíření silnice III/41619 
Židlochovice – Hrušovany – Ledce (a ochranné pásmo silnice III. třídy). 
 

4.C.2.4. Plochy veřejných prostranství 
Stav  
Zeleň v zastavěném území tvoří významný prvek. Rodinné domy (dále RD) mají většinou dostatečně 
velké zahrady.  Horší je situace u zeleně veřejné. Veřejná prostranství mají zeleně málo, a to 
v centrálním prostoru i ulicích. Větší zastoupení má v ploše veřejného prostranství  s rybníčkem a 
hřišti, u ostatních veřejných prostranství se jedná většinou o travnaté plochy se skupinami stromů a 
keřů a malé plošky podél komunikací.     
Odůvodnění umístění ploch 
Proto aby se situace veřejných prostranství změnila ve prospěch zeleně, byly plochy veřejných 
prostranství dále členěny na veřejná prostranství – veřejná zeleň – viz. Kapitola 4.F1. Plochy 
s rozdílným způsobem využití  odstavec 4.F.1.5.1. Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň.   
Pro veřejná prostranství – veřejnou zeleň byly vymezeny : 
Plocha Z1 byla vymezena proto, aby v jižní části obce vzniklo místo pro setkávání občanů a 
krátkodobou rekreaci, také aby byl vytvořen důstojný prostor jako okolí historického objektu drobné 
architektury – božích muk - a případně byl také vytvořen prostor pro hřbitov.  
Plocha sice částečně leží v CHLÚ, ale mimo stanovený dobývací prostor (v ploše CHLÚ vytvářející 
ochranný pilíř pro silnici III. třídy).   
Hřbitov byl vymezen tak, aby ležel nejenom mimo stanovený dobývací prostor, ale i mimo chráněné 
ložiskové území, aby nebyl v rozporu s legislativou.  

Plocha Z2 byla vymezena v návaznosti na vymezené zastavitelné plochy B3 a B4, aby pro ně a 
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stávající plochy jižně od ní plnila funkci rekreační a společenskou. Část plochy Z2 u silnice Rajhrad – 
Pohořelice zároveň vytváří předpoklady pro alespoň částečnou ochranu  zástavby bydlení před 
negativními dopady z dopravy – zejména před prachem. 
Plocha Z3 navazuje na sportovně rekreační zázemí stávající s rybníčkem a byla vymezena, aby 
vytvořila zázemí pro pěší komunikaci severozápadně a aby spolu s plochou stávající s rybníčkem a 
vymezenou plochou Z4 vytvořila předpoklad pro dotvoření rekreačního zázemí a zlepšení 
prostupnosti území ve směru k toku.  
Plocha Z5 byla vymezena k doplnění zeleně mezi stávající plochou bydlení a vymezenou plochou pro 
komunikaci zajišťující dostupnost do plochy přestavby PU1. Důvodem je ochrana před negativními 
vlivy z dopravy na nově vymezené ploše MK6 pro komunikaci (zejména před prachem). 

Odůvodnění vymezení ploch přestavby na veřejná prostranství – zpevněné – je v kapitole 4.C.3. 
Plochy přestavby.  

     

Pozn. : Rekreace 
Stav 
Rekreace tvoří jednu z funkčních složek řešeného území. Nejsou pro ni však vymezeny samostatné 
plochy, protože využívá jiných ploch s rozdílným způsobem využití.   
Plochy pro rodinnou rekreaci nebyly samostatně vymezeny, protože tato rekreace je provozována jako 
doplňková k drobné produkční funkci v plochách zemědělských – drobné držbě a plochách 
zemědělských – vinice v severní části k.ú. a také v objektech bydlení v rámci stabilizovaných ploch 
bydlení – bydlení individuálního – venkovského typu.      
Obyvatelé obce využívají k rekreaci svoje pozemky u RD. Pro krátkodobou rekreaci slouží zázemí 
veřejného prostranství s rybníčkem, celkově však v obci chybí dostatek těchto ploch, které by 
zajišťovaly dostatečně funkci krátkodobé rekreace. Obci chybí sportovně rekreační zázemí pro 
vycházky, setkávání obyvatel apod. v bezprostřední návaznosti na zastavěné území obce. Tuto funkci 
v budoucnu mohou zabezpečit vymezené zastavitelné plochy - občanského vybavení – sport a 
rekreace O2 a ploch vodních a vodohospodářských W1 a W2. 

Dále je možnost vycházek do území v severovýchodní části obce a ploch na ně navazujících na 
sousedním k.ú. - tyto ploch však nejsou v současnosti optimálně dostupné - jsou dostupné pouze 
prostřednictvím účelové komunikace na kterou je možno se dostat po části silnice Rajhrad – 
Pohořelice, což ale není bezpečné pro chodce a zhoršuje to i bezpečnost silničního provozu.  

Zařízení hromadné rekreace se zde nenachází.  

Na k.ú. jsou dobré podmínky pro turistiku a cykloturistiku vzhledem k terénním podmínkám území – 
na sousedním k.ú. Sobotovic je cyklostezka, je však neprovázaná na možné cyklotrasy v k.ú. Ledců, a 
proto byla vymezena plocha dopravní infrastruktury UK1.  Návštěvníci mohou také navštívit zajímavá 
místa v okolí. 

Odůvodnění řešení 

Pro rodinnou rekreaci jsou sice využívány některé objekty  severní části k.ú., ale vzhledem k tomu, že 
chataření v krajině sebou často přináší negativní dopady na životní prostředí (výstavbou objektů 
hmotově nevhodných, narušujících krajinný ráz a dominanty v území, neodvážením odpadků apod.), 
je proto vhodnější  pro rodinnou rekreaci využít objekty nevyužívané k trvalému bydlení 
v zastavěném území – viz podmíněně přípustné v plochách bydlení – bydlení venkovského typu 
v kapitole F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití, odstavci F.1.1.1.        
Pro hromadnou rekreaci nebyly plochy navrhovány, protože v území nejsou atraktivity, které by 
vytvářely předpoklady pro jejich zřízení. 
Pro rozšíření stávající sítě cyklotras budou využity některé stávající účelové komunikace 
v nezastavěném území nebo komunikace pro prostupnost v území navržené k obnově nebo doplnění. 
Toto je popsáno v kapitole 4.D.1. Koncepce dopravní infrastruktury – odstavec 4.D.1.4. Komunikace 
pro prostupnost území  a  4.D.1.7. Cyklotrasy. Možnost turistiky je popsána v 4.D.1.6. Turistické 
trasy.           
Pro zlepšení dostupnosti severovýchodní části k.ú. a území s rybníky na sousedním katastru byly 
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vymezeny  plochy MK6 a UK3 pro komunikace u bývalého statku u silnice Rajhrad - Pohořelice, 
s možným odpočinutím v ploše O2 (popsáno v odstavci 4.C.2.2. Plochy občanského vybavení) .         
Protože chybí rekreační zázemí pro vycházky, setkávání obyvatel apod. v bezprostřední návaznosti na 
zastavěné území obce a zastavitelné plochy, byla vymezena veřejná prostranství – veřejná zeleň – viz 
odstavec 4.C.2.4. Této funkci budou mimo další funkce sloužit i plochy vodní a vodohospodářské W1 
a W2 mezi zastavěným územím obce s občanským vybavením a zastavěným územím Pindulky a také 
vodní tok, který je zároveň součástí  územního systému ekologické stability – viz kapitola 4.E.2.3. 
Plochy vodní a vodohospodářské 4.E.3. ÚSES.  
 

4.C.3. Plochy přestavby  

Odůvodnění vymezených ploch přestavby : 
PU1 - plocha části bývalého statku při silnici Rajhrad – Pohořelice. Důvodem je potřeba přestavět 
nefunkční areál, protože objekt představuje potencionální nebezpečí pro obyvatele  a vykazuje závady 
estetické. Přestavba je stanovena na Plochy smíšené - občanského vybavení a výroby z následující 
důvodů. 
Objekt bývalého statku u silnice Rajhrad - Pohořelice je v současnosti nevyužívaný. Přitom leží ve 
výhodné poloze u silnice Rajhrad – Pohořelice. Je tedy dobře dostupný. Vzhledem k tomu je výhodné 
území využít pro občanské vybavení nebo výrobu, nebo vzájemně slučitelné druhy občanského 
vybavení a výroby současně. Případně i pro bydlení, pokud nebude obtěžováno nadlimitními 
negativními dopady z provozu na silnici. Proto byla vymezena plocha přestavby  PU1.  
Vymezená plocha vytváří předpoklady pro zlepšení občanského vybavení a vytvoření pracovních 
míst.     
PU2, PU3 – plochy bydlení kolem silnice Ledce – Sobotovice – přestavba je navržena z důvodu 
potřeby uvolnění stísněného prostoru návsi tak, aby mohl plnit potřeby centra obce a zároveň se 
zlepšila bezpečnost z hlediska dopravního. Podrobně je potřeba vymezení ploch popsána v kapitole 
4.C.1. Urbanistická koncepce.   
Plocha PU2  byla vymezena proto, aby bylo možno vytvořit dostatečný prostor zejména pro 
autobusovou zastávku mimo silnici III. třídy, protože v současnosti autobusy hromadné dopravy 
zastavují na silnici, navíc zastávky jsou umístěny proto sobě ve stejné úrovni. Stávající řadová 
zástavba rodinných domů využívá silnici i k parkování vozidel, protože ve většině stávajících 
rodinných domů není možno garáž umístit. I z tohoto důvodu byly vymezeny plochy přestavby PU2 a 
PU3, aby bylo v rámci nich řešeno parkování a odstavování vozidel pro rodinné domy mimo plochy 
silnice III. třídy. 
Plocha PU3 byla vymezena, protože je v území dopravní závada. Stavby v plochách bydlení, které 
sousedí se silnicí III. tř. jsou až na hranici svých pozemků, přitom terénním průzkumem a orientačním 
měřením bylo zjištěno, že silnice zde nemá dostatečné šířkové parametry, které je potřeba zajistit pro 
bezpečný provoz – tedy odpovídající funkční skupině a zatížení silnice – a to  kategorie  C a typu 
MO2 10/6,5/50. Navíc není možno v současnosti zajistit bezpečnost chodců, protože vzhledem ke 
stísněnosti prostoru není možno v území umístit komunikaci pro pěší.  
Vzhledem k tomu, že v rámci územního plánu není možno podrobněji řešit, která část plochy bude 
sloužit pro dopravní infrastrukturu a která pro zeleň, byla stanovena v plochách PU2 a PU3 přestavba 
na plochy veřejných prostranství – zpevněné. Podmínkou rozhodování o změnách v území je 
zpracování územní studie, protože jen podrobnější řešení může stanovit konkrétní uspořádání těchto 
ploch.     

   
4.C.4. Systém sídelní zeleně 
Systém sídelní zeleně je tvořen plochami veřejných prostranství – veřejná zeleň stabilizovanými a 
plochami vymezenými v zastavitelných plochách Z1 až Z5 – viz odůvodnění 4.C.2.4. Plochy 
veřejných prostranství.  
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4.D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

4.D.1. Koncepce dopravní infrastruktury    
Širší dopravní vztahy v území  
Silnice 
Katastrálním územím obce prochází silnice: 
III/39515  Ledce – Sobotovice 
III/39523  Ledce – Medlov 
III/39528  Ledce – Bratčice 
III/41619  Židlochovice  - Hrušovany u Brna – Ledce 
III/42510  Rajhrad - Pohořelice 
Silniční síť širšího území, na kterou je obec dopravně napojena, je stabilizována. Jedná se o silnici 
R52, která je situována západně k.ú. obce a na kterou jsou silnicí III/39528 Ledce dopravně napojeny.  

Vedení silnic je v katastrálním území stabilizováno ve svých historických trasách. Krajské silnice 
III/39528, III/41619 a III/42510 jsou dle koncepčního dokumentu odboru dopravy Jihomoravského 
kraje „Generel krajských silnic JMK“ tahy oblastního významu, silnice III/39523 a III/39515 jsou 
tahy lokálního významu. V koncepčním dokumentu „Návrhová kategorizace krajských silnic JMK“ 
jsou uvedeny kategorie silnic (v souladu s ČSN 736101), ve kterých by měly být silnice mimo 
zastavěné území obcí na území JMK upravovány. Stanoví, že pro silnice III/39528, III/41619, 
III/42510 je to kategorie S 7,5 a pro silnice III/39523 a III/39515 kategorie S 6,5. Stabilizované plochy 
dopravní infrastruktury – silniční doprava, po nichž jsou většinou vedeny výše zmiňované silnice III. 
třídy, jsou v dostatečných šířkách, aby zajistily mimo zastavěné území obce bezproblémové úpravy 
dle „Návrhové kategorizace krajských silnic JMK“ a v zastavěném území obce v šířce odpovídající 
funkční skupině a zatížení silnice. A proto byly vymezeny plochy dopravní infrastruktury – dopravy 
silniční pouze tam, kde byly plochy nedostačující – pro rozšíření silnice (jako opatření ke snížení 
rychlosti), územní rezervy pro rozšíření silnice III/41619 a III/42510 a vyjma úprav v rámci návsi a 
území na ni navazujících v zastavěném území obce s kapličkou - viz kapitola dále 4.D.1.1. Silnice. 
    

Železnice 
Katastrem obce neprochází žádná železniční trať. Na západním okraji řešeného území je koridor 
územní rezervy pro vedení vysokorychlostní tratě v úseku Brno – Vídeň. Původně v celkové šířce 600 
m byl zúžen tak, aby nezasahoval do stávající plochy výroby. Koridor VRT1 byl umístěn do k.ú. 
proto, že to vyplývá z PUR ČR. Při jeho vymezení se vycházelo z údaje o území, který byl poskytnut 
v rámci Územně analytických podkladů ORP Židlochovice. V ÚP byl zpřesněn tak, aby nezasahoval 
do stávajících ploch výroby. 
 
Odůvodnění řešení 
Stávající koncepce dopravy  v obci bude zachována, protože zajišťuje přiměřenou dopravní obsluhu 
území.  
Návrh ploch dopravní infrastruktury - dopravy silniční  vychází ze zákona o pozemních komunikacích 
č. 13/1997 Sb. v platném znění, zejména §2, 3, 4, 5, 6,7,8, a zákona č.361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích, normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, normy ČSN 73 
6101 Projektování silnic a dálnic a normy ČSN 736 102 Projektování křižovatek na pozemních 
komunikacích.  

4.D.1.1. Silnice 
Silnice III/39515 je silnici lokálního významu. V zastavěnému území obce je stabilizována parcelací 
pozemků a historickou zástavbou. Její vedení vykazuje dopravní závady (v okolí kapličky) – autobus 
hromadné dopravy zastavuje na silnici, protože nelze vymezit  samostatný pruh pro zastavení, a to z 
důvodu nedostatečné šířky uličního profilu. Obdobně je nedostatečná šířka i jihovýchodně kapličky. 
Závady budou   řešeny  v rámci ploch přestavby PU2, PU3 (podrobně popis v kapitole 4.C.3. Plochy 
přestavby).   

Silnice III/42510 je původní historická silnice Brno – Vídeň. Byla budována a upravována jako silnice 
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I. třídy, a proto jsou její parametry dostatečné pro funkční skupinu B dle Návrhu kategorizace silnic 
JMK silnice oblastního významu. Tato silnice je však zatížena velkou intenzitou nákladní dopravy 
z ploch těžby probíhající na k.ú. obce i sousedních obcí. Pro obec Ledce je provoz na této silnici 
zdrojem hluku, nebezpečím pro chodce a celkově pro občany řešené obce, neboť je vedena okrajem 
zástavby. Je na ní i autobusová zastávka a chodci se nyní nechráněně pohybují po okraji vozovky. 
Dále jsou na ni připojeny místní komunikace obsluhující zástavbu v obci a silnice III/39515.  

Proto zásadní řešení dopravy v územním plánu (dále jen ÚP) směřují na tuto silnici. Vymezeny jsou 
proto plochy pro rozšíření silnice. Byly tím vytvořeny předpoklady pro možnost realizace opatření ke 
snížení rychlosti na této silnici, a to jižně a severně okraje zastavěného území obce (DO1, DO2, DO3, 
DO4) dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací odst. 15. Součásti a zařízení místních 
komunikací, 15.3.2. Opatření k regulaci rychlosti. 

Důvodem řešení je bezpečnost cestujících hromadnou dopravou, pohyb obyvatel  z východního okraje 
obce  do centra k občanskému vybavení a zpět, výjezd cílové dopravy z obce na silnici III/42510 a 
zajištění rozhledového pole křižovatek. 
 

V ÚP je vymezena územní rezerva pro dopravní koridor šířky 40 m pro modernizaci silnice III/42510 
a III/41619, včetně jejich  křižovatky – v grafické části zakresleno jako D1, D2, D3  –  v ÚP byly 
plochy vymezeny na základě podkladu zadaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje - Studie 
modernizace silnice II/416 Hrušovany u Brna – Ledce, Pohořelice. Plochy byly vymezeny, aby byly 
vytvořeny předpoklady pro zlepšení dopravní situace v území mezi dálnicí D2 a silnicí R52. 
 

4. D.1.2 Komunikace pro obsluhu zastavěného území a zastavitelných ploch 

Nové plochy pro tyto komunikace jsou vymezeny z důvodu potřeby zajištění obsluhy rozvojových 
ploch pro výstavbu a z důvodu potřeby odstranění dopravních závad – podrobně viz níže pro 
jednotlivé zastavitelné plochy (velikost – respektive šířka ploch byla navržena v souladu  ze zákonem 
o Pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. v posledním platném znění, zejména § 6, a ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací. Na základě toho byly v ÚP vymezeny plochy tam, kde jsou šířkové 
parametry MK nedostačující a neodpovídají ČSN 7306110 Projektování místních komunikací odst.5 
Funkční skupiny místních komunikací):  

Plocha MK1 je vymezena proto, aby umožnila vytvořit podmínky pro propojení území obce 
s občanským vybavením  a kapličkou s částí Pindulka a aby dopravně obsloužila plochu B3. Aby byla 
zajištěna dostatečná funkce pro obsluhu území byla plocha MK1 vymezena tak, aby na ni bylo možno 
umístit komunikaci ve funkční skupině C a typu MO2 8/6/30.                

Plocha MK2 je vymezena proto, aby byla zajištěna obsluha plochy B9 a G1. Plocha MK2 nebyla 
vymezena jako součást plochy B9 a G1, protože bylo potřeba ponechat prostupnost území a stávající 
přístup k pozemkům severně vymezené plochy MK2. Aby byla zajištěna dostatečná funkce pro 
obsluhu území, byla plocha MK2 vymezena tak, aby na ni bylo možno umístit komunikaci ve funkční 
skupině C a typu MO2 8/6/30. 

Plochy MK3 a MK4 pro rozšíření stávající komunikace je nutné pro jednotné vedení stávající  
komunikace, která je v tomto místě zúžená a nebyla by zajištěna průchodnost pro záchranné sbory. 
Proto je plocha pro komunikaci upravena záborem do sousedních pozemků. Aby byla zajištěna 
dostatečná funkce pro obsluhu území, byly plochy MK3 a MK4 pro rozšíření stávající komunikace 
vymezeny tak, aby celková plocha včetně ploch MK3 a MK4 umožnila umístění komunikace ve 
funkční skupině C a typu MO2 -/5,5/30.   
MK5 - plocha  pro úpravu připojení stávající místní komunikace na silnici III. třídy. Důvodem je 
odstranění dopravní závady (ve tvaru křižovatky) a tím zlepšení bezpečnosti na této křižovatce. 

Plochy MK6 a MK7 jsou vymezeny proto, aby bylo zajištěno dopravní  napojení plochy smíšené 
občanského vybavení a výroby na silnici III/42510,  protože plochu nelze napojit způsobem, který 
dříve využíval statek. Tato křižovatka a stávající křižovatka místní komunikace od lokality Pindulka 
jsou nyní ve vzdálenosti, která neodpovídá ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací odst. 5 
Funkční skupiny místních komunikací tab.2 pro komunikaci sběrnou B.  
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Aby byla zajištěna dostatečná funkce pro obsluhu území, byly plochy MK6 a MK7 vymezeny tak, aby 
na ně bylo možno umístit komunikaci ve funkční skupině C a typu MO2 8/6/30.   
Dopravní plocha MK8 byla vymezena proto, aby byla zajištěna obsluhu pro případný hřbitov v ploše 
Z1. Aby byla zajištěna dostatečná funkce pro obsluhu území, byla plocha MK8 vymezena tak,  aby  na  
ni  bylo  možno umístit komunikaci ve funkční skupině C a typu MO2 -/5,5/30.   
Plocha MK9 byla vymezena proto, aby umožnila propojení silnice III/39515 se záhumenní 
komunikací a aby byla zajištěna obsluha plochy veřejného prostranství Z2 a plochy technické 
infrastruktury – odpadové hospodářství T1. Aby byla zajištěna dostatečná funkce pro obsluhu území, 
byla plocha MK9 vymezena tak, aby na ni bylo možno umístit komunikaci ve funkční skupině C a 
MO2 6/5/30.     
Plocha MK 10 je vymezena, aby umožnila umístění komunikace pro obsluhu plochy bydlení B2. 
Plochu pro tuto obslužnou komunikaci nebylo možno umístit do plochy bydlení, protože bylo potřeba 
ponechat prostupnost v krajině, neboť komunikace bude částečně využívat území vyjeté polní cesty. 
Aby byla zajištěna dostatečná funkce pro obsluhu území, byla plocha MK10 vymezena tak, aby na ni 
bylo možno umístit komunikaci ve funkční skupině C a MO2 6/5/30.       
     

4. D.1.3. Odstavné parkovací plochy  
Parkování krátkodobé 
Potřeba parkovacích stání byla prověřena v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací, odst. 14 Dopravní plochy, 14.1. odstavné a parkovací plochy, a to pro automobilizaci 
1:2,5.   
V současné době nejsou v obci žádné označené plochy, které slouží pro krátkodobé parkování. 
Před obecním úřadem je zpevněná plocha pro dvě auta a u kapličky pro tři auta. Dále je před 
obchodem zřízena zpevněná plocha, která slouží rovněž pro krátkodobé parkování nakupujících - cca 
3 místa. 
Pro krátkodobé parkování slouží v zástavbě vjezdy do usedlostí nebo pozemek komunikace přilehlý k 
vozovce. Tento způsob krátkodobého parkování bude zachován, vzhledem k tomu, že komunikace  
jsou těsně obestavěny a neumožňují jiné řešení. Možnost odstavování vozidel na pozemku před 
rodinným domem z důvodu zajištění dopravní bezpečnosti byla také důvodem vymezení ploch 
přestavby v části návsi (plochy přestavby PU2 a PU3).  
Nové plochy nebyly samostatně vymezovány, protože jsou součástí jiných ploch s rozdílným 
způsobem využitím - ploch bydlení – bydlení venkovského typu, občanského vybavení – základního, 
ploch smíšených – občanského vybavení a výroby, ploch výroby a skladování  – výroba elektrické 
energie, ploch výroby a skladování – výroba a sklady v areálech, ploch technické infrastruktury – 
vodní hospodářství, ploch technické infrastruktury odpadové hospodářství. Jsou v nich uvedené jako 
přípustné, protože jsou související dopravní infrastrukturou.        
 

Garážování, odstavení vozidel 
U některých stabilizovaných ploch bydlení je obtížné zajistit garážování na pozemcích (zejména 
v historické řadové zástavbě s úzkými parcelami jednotlivých rodinných domů). V ÚP jsou proto 
vymezeny plochy dopravní infrastruktury – doprava silniční G1, G2, G3, které umožňují umístění 
garáží. Tyto plochy byly vymezeny v části obce tak, aby byla zajištěna dostupnost z domů, pro kterou 
by měly sloužit.  
 

4. D.1.4. Komunikace pro prostupnost území   
Plochy pro komunikace pro zlepšení prostupnosti území jsou vymezeny proto, aby se doplněním 
stávajících komunikací v nezastavěném území zvýšila prostupnost krajiny. Tyto komunikace mohou 
rovněž sloužit pro trasování cyklotras – viz odstavec 4.D.1.7. Cyklotrasy.  

Stávající účelové komunikace, které jsou používány, jsou v území stabilizovány. Jsou používány dle 
zákona o Pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. v platném znění. Navržené jsou v šířce dopravní 
plochy dle ČSN 73 6109 Projektování polních cest, odst. 5.2.2. Členění polních cest.   
Plocha UK1 - plocha pro komunikaci, která umožňuje prodloužení stávající  komunikace na hranici 
katastru se Sobotovicemi. Je vymezena proto, aby zajistila dostupnost a obsluhu plochy dopravní 
infrastruktury - dopravy silniční G3. Zároveň ji lze využít pro cyklotrasu, která by se na k.ú. 
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Sobotovice propojila na cyklostezku v Sobotovicích, tím by se vytvořilo alternativní vedení od 
cyklostezky č. 5172 a tím došlo ke zvýšení bezpečnosti cyklistů (vedením cyklotrasy mimo silnici). 
Na k.ú. Sobolovice je toto možné, protože v plochách mezi hranicí  plochy UK1 na hranici k.ú. 
Ledce/Sobotovice jsou vymezeny plochy, v nichž je doprava přípustná nebo podmíněně přípustná. 
Aby byla zajištěna dostatečná funkce pro prostupnost území, byla plocha UK1 vymezena tak, aby na 
ni bylo možno umístit komunikaci v kategorii P4/30.     
Plocha UK2 je vymezena mezi vymezenou  plochou vodní a vodohospodářskou W2 a tokem Šatava, 
aby zajistila správu a údržbu toku, vymezených zastavitelných ploch W1 a W2 a také aby umožnila 
vedení cyklotrasy podél toku – tedy v pěkném přírodním prostředí – spolu s komunikací v ploše UK1 
a stávající komunikací by tak umožnila vedení cyklotras mimo silnici III. třídy.  Aby byla zajištěna 
dostatečná funkce pro vše výše uvedené, byla plocha UK2 vymezena tak, aby na ni bylo možno 
umístit komunikaci v kategorii P4/30.     
Plocha UK3 je vymezena v území bývalého mlýnského náhonu a plochách navazujících přes tok ke 
komunikaci podél Šatavy probíhající jižně zahrádkářské lokality. Rovněž  byla vymezena tak, aby 
vytvořila předpoklady pro umístění komunikace s cyklotrasou, které zajistí plynulé vedení do 
Vojkovic k rybníkům. Plocha pro UK3 byla vymezena tak, aby nenarušovala souvislé bloky 
zemědělské půdy a tím jejich obhospodařování a aby využívala v maximální možné míře pozemků 
obce (většina pozemků ve vymezené ploše UK3 jižně od Šatavy je ve vlastnictví obce Ledce). Část 
severně toku byla vymezena tak, aby umožnila napojení účelové komunikace s cyklotrasou na 
stávající  komunikaci severně Šatavy v nejkratším úseku, kde se plocha orné půdy zužuje – tedy aby 
nebylo narušováno obdělávání ZPF. Aby byla zajištěna dostatečná funkce pro prostupnost území, byla 
plocha UK3 vymezena tak, aby na ni bylo možno umístit komunikaci v kategorii P5/30.     
Plocha UK4 byla vymezena proto, aby se zvýšila prostupnost území ve východní části obce a 
bezpečná dostupnost zastávek autobusové dopravy z plochy smíšené - občanského vybavení a  výroby 
v ploše PU1. Aby byla zajištěna dostatečná funkce pro prostupnost území, byla plocha UK4 vymezena 
tak, aby na ni bylo možno umístit komunikaci v kategorii P4/30.     
 

4.D.1.5. Hromadná doprava    

Je zajišťována autobusovou dopravou, která je součástí Integrovaného dopravního systému 
Jihomoravského kraje. Obec má zajištěno dopravní spojení autobusem do krajského města Brna a do 
sousedních měst a obcí jako jsou  Židlochovice u Brna a Hrušovany. Docházková vzdálenost 400 m 
pokryje většinu osídlení.   
Pro obec jsou zřízeny zastávky: 
Ledce, rozcestí – autobusová zastávka je umístěna mimo zastavěné území obce na silnici III/42510. 
Ve směru na Brno je vybavena čekárnou pro cestující a autobusy zastavují mimo jízdní pruh vozovky. 
Zastávka je situována do nebezpečného úseku silnice s velkou intenzitou dopravy (4.298 
vozidel/24hod – údaj poskytnutý Ředitelstvím silnic a dálnic, Brno). Také proto je vhodné provést 
opatření ke snížení rychlosti. 
Ledce,obecní úřad – autobusy zastavují na rozšířené vozovce ve směru od Sobotovic a v jízdním 
pruhu ve směru na Sobotovice. Zastávky jsou v současnosti pro oba směry umístěny naproti sobě. 
Vzhledem k tomu, že uliční prostor zastávky je stísněný a počet zastavení je zde max. 20/24 hod.,  lze 
autobus ve směru na Sobotovic ponechat v jízdním pruhu, protože toto řešení  odpovídá ČSN 73 6425 
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky odstavec 5. Umísťování zastávek bod 5.2.1.5.a 
5.3.1.2. Ale vzhledem k tomu, že zastávky jsou umístěny proti sobě, navíc v méně přehledném úseku 
na konci zástavby Ledců, představují tak pro vozidla nebezpečí. Proto byla vymezena plocha 
přestavby PU2, která umožní umístění zastávky se zastávkovým pruhem a nástupištěm mimo silnici do 
plochy přestavby tak, aby byla splněna ČSN 73 6425  Autobusové, trolejbusové a tramvajové 
zastávky, odstavec 6, a tím dojde k odstranění této dopravní závady. Viz kapitola 4. C.3. Plochy 
přestavby. 
 

4.D.1.6.  Turistické trasy 
Obcí není vedena žádná turistická značená trasa. Nejblíže východně obce je vedena červená turistická 
trasa  Brno-Přízřenice – Rajhrad – Židlochovice – Popice – Mikulov, na kterou je možno se z obce 
připojit po cyklotrase na komunikacích stávajících a ve vymezených plochách dopravní infrastruktury 
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– doprava silniční – v plochách UK1, UK2.  
V ÚP jsou vymezeny plochy UK2 a UK3, které umožňují umístění komunikací, aby pro obyvatele 
byly dostupnější rybníky na k.ú. Vojkovice a vytvořila se procházková trasa podél vodoteče a přes 
areál bývalého mlýna, kde je vymezená plocha občanského vybavení – sport a rekreace O2 . 
 

4.D.1.7. Cyklotrasy  
V současné době je vedena severně obce po silnici III/15266 mezi Syrovicemi a  Vojkovicemi  
cyklotrasa  č. 5172 Tetčice, železniční stanice -  Radostice - Mělčany – Bratčice – Syrovice – 
Vojkovice – Židlochovice. Proto byly vymezeny plochy dopravní infrastruktury - dopravy silniční, 
aby umožnily doplnění cyklotrasy obcí Ledce jako alternativní vedení mimo silnici po komunikacích 
v ploše UK2 podél toku Šatava a UK3 k rybníkům Šimloch a Šejba na katastru Vojkovic. Ve 
Vojkovicích nebo Židlochovicích se tato trasa připojí zpět na cyklotrasu č. 5172 a nebo na EV9 – 
Jantarovou stezku v úseku z Brna na Vídeň. 

Územní plán vymezil zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – dopravy silniční pro prostupnost 
území, po kterých lze vést cyklotrasy. A protože je plocha UK1 vymezená až na hranici katastru s obcí 
Sobotovice, je umožněna návaznost na již vybudovanou cyklostezku. Tímto způsobem by se vytvořila 
rekreační trasa, kterou by mohli využívat i pěší občané  jak z Ledců, tak i Sobotovic k vymezené ploše 
občanského vybavení pro sport a rekreaci v areálu bývalého mlýna (plocha O2) a dále pak k 
rybníkům. 

Tímto způsobem je obec napojena na mezinárodní cyklotrasu Eurovia 9 – Jantarovou stezku. 

Nové cyklotrasy byly řešeny proto, aby se zlepšila dostupnost rekreačního zázemí pro občany obce a 
návštěvníky, obec byla lépe napojena na okolí, zvýšila se bezpečnost vedením tras mimo silnice III. 
třídy a také dostupnost občanského vybavení v obci (pro ně je pak ekonomickým přínosem, i když 
malého rozsahu).      
 

Pozn. : Dopravní  zařízení 
Při silnici III/42510 je situován autoservis. Čerpací stanice pohonných hmot jsou nejblíže v Modřicích 
a Pohořelicích. Ostatní komplexní služby pro motoristy jsou v Brně. Územní plán plochy pro  
dopravní zařízení nevymezuje.  
 

4.D.1.8.  Negativní účinky hluku 
Na silnicích v katastrálním území obce Ledce byla měřena intenzita dopravy na několika stanovištích 
v roce 2010. V minulých termínech, t.j. v roce 2005 a 2000 sčítáno nebylo, vzhledem k tomu, že se 
doprava přesunula dočasně na R 52. Po zavedení mýtného se pak opět část dopravy přesunula na 
původní silnici I. třídy, nyní III/42510. 
 

Intenzita dopravy vozidel/24hodin – rok 2010 (údaje Ředitelství silnic a dálnic, Brno)  

Silnice Čís. sčítání Vozidel/24hod. Úsek sčítání 

III/39528 6 – 7660 1843 vyústění z II/425 po křiž. S R 52 

III/41619 6 – 7670 2252 vyústění z II/416 po zaústění do II/425 

III/42510 6 – 7680 4298 vyústění z II/425 po křiž. s III/41619 

 6 – 7690 3977 křiž. s III/41619 po zaústění do II/416 

Zkratky a označení obsažená v následujících tabulkách jsou z metodiky pro výpočet hluku ze silniční 
dopravy MŽP 2/2005 a nařízení vlády 272/2011  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 
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Výpočet hluku pro rok 2010 

III/39528 stanoviště 6 – 7660   
Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2010 

 
INA24 

 
IOA24 

 
IM24 

 
I24 

 
616 

 
1219 

 
8 

 
1843 

 
Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r. 2010 

          noc 
 

IOAn 

 
INAn  

 
nnNa = In/8 

 
nnOA = In/8 

 
PNA % 

 
v km/hod 

 
408 

 
206 

 
26 

 
51 

 
33,5 

 
75 

den 
 

IOAd 

 
INAd  

 
ndNa=In/16 

 
ndOA = In/16 

 
PNA % 

 
v km/hod 

 
811 

 
410 

 
26 

 
51 

 
33,5 

 
75 

Faktory  F 2010 

F1 F2 F3 

den noc 1 1 

I OAd voz/hod I NAd voz/hod I OAn voz/hod I NAn voz/hod   

51 26 51 26   

L x v nezastavěné části katastru obce pro rok 2010  

Lx dB(A) Lx dB(A) 
Den Noc 

Y U Y U 
56,52 1 56,52 1 

50 7,52 40 17,52 
55 2,52 45 12,52 
60 0 50 7,52 
70 0 60 2,52 

Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nařízení vlády 272/2011 

Den Noc 
LaeQ    = 50 B(A) LAeQ    = 40 B(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m  Ln dB(A) pásmo v m 
50 12 40 90 
55 7,5 45 45 
60 0 50 13 
70 0 60 7,5 

 

Orientační propočet je posouzen pro pohltivý terén mimo zastavěné území obce. Orientační hlukové 
pásmo  pro  den nepřesáhne technické ochranné pásmo silnice. Pro noc a přípustnou hladinu hluku 40 
dB(A) nezasáhne hluk zástavbu v obci. 

Orientační propočet  je proveden dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŽP 
2/2005 a posouzen dle novely nařízení vlády 272/2011  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací dle přílohy č. 3, s korekcí 2) a s korekcí  -10dB(A) pro noční dobu. 
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III/41619 stanoviště 6 – 7670   
Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2010 

 
INA24 

 
IOA24 

 
IM24 

 
I24 

 
575 

 
1645 

 
32 

 
2252 

 
Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r. 2010 

          noc 
 

IOAn 

 
INAn  

 
nnNa = In/8 

 
nnOA = In/8 

 
PNA % 

 
v km/hod 

 
346 

 
150 

 
19 

 
43 

 
26 

 
75 

den 
 

IOAd 

 
INAd  

 
ndNa=In/16 

 
ndOA = In/16 

 
PNA % 

 
v km/hod 

 
1299 

 
425 

 
27 

 
81 

 
26 

 
75 

Faktory  F 2010 

F1 F2 F3 

den Noc 1 1 

I OAd voz/hod I NAd voz/hod I OAn voz/hod I NAn voz/hod   

81 27 43 19   

 

L x mimo zastavěnou část katastru obce pro rok 2010  

Lx dB(A) Lx dB(A) 
Den Noc 

Y U Y U 
56,68 1 55,15 1 

50 7,68 40 16,15 
55 2,68 45 11,15 
60 0 50 6,15 
70 0 60 1,15 

Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nařízení vlády 272/2011 

Den Noc 
LaeQ    = 50 B(A) LAeQ    = 40 B(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m  Ln dB(A) pásmo v m 
50 13 40 75 
55 10 45 25 
60 0 50 12 
70 0 60 7 

 

Orientační propočet je posouzen pro pohltivý terén mimo zastavěné území obce. Orientační hlukové 
pásmo  pro  den nepřesáhne technické ochranné pásmo silnice. Pro noc a přípustnou hladinu hluku 40 
dB(A) nezasáhne hluk zástavbu v obci. 

Orientační propočet  je proveden dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŽP 
2/2005 a posouzen dle novely nařízení vlády 272/2011  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací dle přílohy č. 3, s korekcí 2) a s korekcí  -10dB(A) pro noční dobu. 
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III/42510  stanoviště 6 – 7680   
Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2010 

 
INA24 

 
IOA24 

 
IM24 

 
I24 

 
1481 

 
2789 

 
28 

 
4298 

 
Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r. 2010 

          noc 
 

IOAn 

 
INAn  

 
nnNa = In/8 

 
nnOA = In/8 

 
PNA % 

 
v km/hod 

 
544 

 
238 

 
30 

 
68 

 
34 

 
45 

den 
 

IOAd 

 
INAd  

 
ndNa=In/16 

 
ndOA = In/16 

 
PNA % 

 
v km/hod 

 
2245 

 
1243 

 
78 

 
140 

 
34 

 
45 

Faktory  F 2010 

F1 F2 F3 

den Noc 2,5 1 

I OAd voz/hod I NAd voz/hod I OAn voz/hod I NAn voz/hod   

140 78 68 30   

 

L x v zastavěné části  obce pro rok 2010  

Lx dB(A) Lx dB(A) 
den Noc 

Y U Y U 
66,1 1 62,09 1 
50 17,1 40 23,09 
55 12,1 45 18,09 
60 7,1 50 13,09 
70 2,1 60 8,09 

Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nařízení vlády 272/2011 

den Noc 
LaeQ    = 50 B(A) LAeQ    = 40 B(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m  Ln dB(A) pásmo v m 
50 290 40 500 
55 115 45 400 
60 35 50 190 
70 13 60 60 

Orientační propočet je posouzen pro odrazivý terén v zastavěném území obce. Orientační hlukové 
pásmo  pro  den, t.j. 55 dB(A) bude dosaženo ve vzdálenosti 115 m od osy silnice. V noci bude 
přípustné hladiny hluku 45 dB(A) dosaženo až ve vzdálenosti 400 m od osy.  
Orientační propočet  je proveden dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŽP 
2/2005 a posouzen dle novely nařízení vlády 272/2011  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací dle přílohy č. 3 a pravidla 2) a 4). Korekce 4) je možno použít v případě staré hlukové 
zátěže a výstavby ojedinělého obytného objektu nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk.  
V tomto případě tedy je dosaženo přípustné hladiny hluku 60 m od  osy krajního jízdního pruhu. 
Hladina hluku bude cca 60 dB(A). 
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III/42510  stanoviště 6 – 7690   
Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2010 

 
INA24 

 
IOA24 

 
IM24 

 
I24 

 
1355 

 
2607 

 
15 

 
3977 

 
Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r. 2010 

          noc 
 

IOAn 

 
INAn  

 
nnNa = In/8 

 
nnOA = In/8 

 
PNA % 

 
v km/hod 

 
508 

 
218 

 
27 

 
64 

 
34 

 
75 

den 
 

IOAd 

 
INAd  

 
ndNa=In/16 

 
ndOA = In/16 

 
PNA % 

 
v km/hod 

 
2099 

 
1137 

 
71 

 
131 

 
34 

 
75 

Faktory  F 2010 

F1 F2 F3 

den Noc 2,5 1 

I OAd voz/hod I NAd voz/hod I OAn voz/hod I NAn voz/hod   

131 71 64 27   

L x v zastavěné části  obce pro rok 2010  

Lx dB(A) Lx dB(A) 
den Noc 

Y U Y U 
64,86 1 60,66 1 

50 15,86 40 21,66 
55 10,86 45 16,66 
60 5,86 50 11,66 
70 0,86 60 6,66 

Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nařízení vlády 272/2011 

den Noc 
LaeQ    = 50 B(A) LAeQ    = 40 B(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m  Ln dB(A) pásmo v m 
50 75 40 160 
55 30 45 80 
60 12 50 35 
70 8 60 13 

 

Orientační propočet je posouzen pro pohltivý terén mimo zastavěné území obce. Orientační hlukové 
pásmo  pro  den a přípustnou hladinu hluku 55 dB(A) přesáhne technické ochranné pásmo silnice o 15 
m. Pro noc a přípustnou hladinu hluku 45 dB(A) je přípustné hladiny dosaženo až ve vzdálenosti 80  
od osy silnice. 

Orientační propočet  je proveden dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŽP 
2/2005 a posouzen dle novely nařízení vlády 272/2011  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací dle přílohy č. 3 s korekcí 2) a s korekcí  -10dB(A) pro noční dobu. 
 

Závěrečné vyhodnocení hlukových poměrů v katastrálním území obce 

Na silnicích III/39528, III/41619 a III/42510 bylo prováděno měření intenzity dopravy. Obec je 
obklíčena silnicemi, kde je zvýšená hladina hluku, která může ovlivnit životní prostředí obce.  
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Důvodem je zvýšený pohyb těžké nákladní dopravy, která činí až 34% z počtu sčítání automobilů. 
Hluk z dopravy ze silnice III/39528 a III/41619 zastavěné území obce přímo nezasáhne, je utlumen 
pohltivým terénem v okolí. Zásadní vliv na zastavěné území obce má hluk ze silnice III/42510, a to v 
úseku od Rajhradu po křižovatku s III/41619, tj. č. sčítání 6-7680, kdy celkový počet vozidel za 24 
hodin je 4298. 

Pro část ploch bydlení a plochu občanského vybavení nadmístního významu v blízkosti silnice 
III/42510 byla stanovena podmínka, že lze plochy využít, pokud nebudou ovlivněny nadlimitním 
hlukem, protože jak orientační propočet, tak i přímý terénní průzkum ukazují na  zvýšenou hlukovou 
zátěž východní části obce.   

Problematika negativních účinků hluku byla do územního plánu zařazena proto, aby bylo možno 
zjistit, zda zastavitelné plochy pro bydlení mohou být negativně ovlivněny nadlimitním hlukem 
z provozu na silnicích. Tam, kde to nelze vyloučit - kde bylo orientačním výpočtem (bez modelace 
terénu) zjištěno možné nadlimitní ovlivnění, je to u příslušné zastavitelné  plochy uvedeno jako 
podmínka využití plochy – tedy proto, aby bylo zřejmé, že tyto plochy mohou být nadlimitním hlukem 
ovlivněny (pozn. v praxi se pak před započetím přípravy pro využití plochy provádí hodnocení 
hlukové zátěže). Vše je v ÚP řešeno z důvodu ochrany zdraví obyvatel. Tedy aby bylo vše v souladu 
se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví  a změně některých souvisejících předpisů, 
díl.6, ochrana před hlukem a vibracemi a neionizujícím zářením, odstavec Hluk a vibrace, § 30 a 
přípustnými limity hluku podle nařízením vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací.          

 
4.D.2. Koncepce technické infrastruktury 

4.D.2.1. Zásobování  vodou 

Stav  

Obec Ledce má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu pitné vody, který byl zkolaudován v roce 
2003 a je součástí skupinového vodovodu Sobotovice – Ledce - Bratčice. Jako zdroj tohoto 
skupinového vodovodu je JÚ (jímací území)  Sobotovice – vrt HV 301,  s udávanou celkovou 
vydatností Q = 3,5 l.s-1.  Ze zdroje je  voda čerpána   do  věžového vodojemu Sobotovice (objem 100 
m3, max. hladina 254,50 m.n.m), odkud je gravitačně zásobena obec Sobotovice. Na rozvodnou síť je 
napojen přívodní řad vedoucí k vodojemu Bratčice (objem 130 m3, max. hladina 240,00 m.n.m), 
odkud je voda čerpána do rozvodné sítě obce Bratčice.  Na stávající rozvodnou síť Sobotovic je 
napojena i obec Ledce.  
V údolní nivě Šatavy se  zachoval vodní zdroj s čerpadlem (p.č.404), který byl využíván jako zdroj 
užitkové vody pro  bývalé objekty  zrušeného Státního statku Měnín, který byl z této vodárny 
zásobován.  
 

Potřeba vody z bilance  (dle PRVK JmK) 

Položka  2000 2004 2015 

Počet zásob.obyvatel obyv. 0 198 197 

Voda vyrobená celkem tis. m3/r 0.0 8.0 8.0 

Voda fakturovaná tis. m3/r 0.0 7.2 7.2 

Voda fakturovaná pro obyvatele tis. m3/r 0.0 7.2 7.2 

Spec. potř. fakt. obyvatelstva l/(os.den) 0 100 100 

Spec. potř. fakt. vody l/(os.den) 0 100 100 

Spec. potř. vody vyrobené l/(os.den) 0 111 111 

Prům. denní potřeba m3/d 0.0 21.9 21.8 

Max. denní potřeba m3/d 0.0 30.7 30.5 
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Veřejné studny – průzkumem v terénu bylo zjištěno několik veřejných studní (pumpy), které se 
vzhledem k existenci vodovodu nevyužívají. Jejich využití je problematické i vzhledem k jejich 
technickému stavu, malým odběrům a chybějící ochraně před znečištěním.  
 

Odůvodnění řešení  

Vodovod v obci Ledce je vybudován v dostatečném rozsahu a pro stávající zástavbu se neuvažuje 
s jeho rozšířením. Současný stav zásobení pitnou vodou je vyhovující i z hledisky kapacity vodního 
zdroje. 
Navržená koncepce zásobení vodou z veřejného vodovodu byla zvolena proto, že po zhodnocení 
možnosti zásobování vodou bylo zjištěno, že všechny plochy lze napojit na stávající vodovod (po jeho 
případném prodloužení) - viz grafická část – výkres O1 Koordinační výkres, O1a Detail 
koordinačního výkresu. Dále proto, že stávající zdroj je dle Programu rozvoje vodovodů a kanalizace  
(dále jen PRVK) kapacitně dostatečný pro návrhový počet obyvatel (platí pro všechny tři napojené 
obce Ledce, Sobotovice, Bratčice)  a umožní bezproblémové zásobení  obyvatelstva pitnou vodou.  
Dle PRVK je navíc ve výhledovém období po r. 2015 možné napojení skupinového vodovodu 
Sobotovice – Ledce – Bratčice na  vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále 
jen VOV) – západní větev, a to vybudováním jižní větve z vodojemu Rajhrad 2x1000m3/255,0 m n.m. 
pro skupinu obcí : Syrovice, Sobotovice, Bratčice, Ledce, Pravlov, Němčičky, Kupařovice, 
Trboušany, Medlov, eventuelně Malešovice a Odrovice, a tím se napojit na nový systém zásobení.   

Nárůst potřeby pitné vody je orientačně spočten pro celkový maximální počet nově zásobených 
obyvatel při nárůstu o cca 65 osob (počet osob vychází z vymezených zastavitelných ploch bydlení a 
teoretického počtu obyvatel v těchto plochách – podrobně viz. kapitola 4.C.2. 1. Plochy bydlení.     
 

Tabulková potřeba pitné vody  - stav se zohledněním využití zastavitelných ploch 

Podle směrných čísel roční  potřeby vody  uvedených ve vyhlášce č. 428/2001 Sb., přílohy 12 
(Směrná čísla roční potřeby vody), kterou se provádí zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích.  

(pol. 5 – je-li v bytě výtok, WC a koupelna – sprchový nebo vanový kout, s průtokovým ohřívačem 
nebo elektrickým bojlerem) 

Bytový   fond 

Obec Ledce – stávající počet obyvatel -  227 osob +  65 osob (návrh)   = 292  osob 

292 x 46 m3/rok =  13.432 m3/rok ( 36,80 m3/den) 

Ostatní – provozovny 
Drobné  provozovny a občanské vybavení (obchod,  obecní úřad atd.) - spotřeba vody   zahrnuta 
v bytovém fondu 

Celková  tabulková spotřeba z veřejného vodovodu  za rok  

 

Požadavky na potřebu požární vody 
Prověřením stávající vodovodní sítě při zpracování řešení územního plánu bylo zjištěno, že materiál a 
profily stávající  vodovodní sítě  (o jmenovité světlosti DN 80, DN 100), splňují požadavky na odběr 
požární vody dle ustanovení ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb, na síti je osazeno celkem 13 ks 
podzemních hydrantů, které umožní napojení požární techniky v případě požáru. Tedy vodovodní síť 
vyhoví i z hlediska potřeb vody pro hašení – pro stabilizované území i vymezené zastavitelné plochy. 
 

 

 Jednotka Koeficient Hodnota 

Průměrná denní spotřeba Q p M3/den 1 36,80 

Maximální denní spotřeba Q dmax M3/den Q p x 1,5 55,20 

Maximální hodinová spotřeba Q hmax l/s Q dmax x 1,8 1,15 
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4.D.2.2. Odvádění a čištění odpadních vod 

Stav 

Odvádění  a likvidace dešťových vod 

V obci  byla vybudována soustava kanalizačních stok, jejich výstavba probíhala po etapách od 70.let 
až 90.let.  Kvalita kanalizace není dostatečně doložena, ale vizuálním posouzením se jeví jako 
průměrná. Po vybudování nové splaškové kanalizace slouží stoky výhradně pro odvádění přebytku 
dešťových vod. Jako recipient slouží řeka Šatava, což je vodohospodářsky významný tok.  

Údaje o recipientu  (dle podkladů ČHMÚ Brno) :  

Profil  : Ledce – křížení s komunikací III/42510  

Plocha povodí:  56,2 km2  Číslo povodí:  4-15-03-125 

Průměrná roční výška srážek: 519 mm Průměrný roční průtok: 90 l/ sec 

Odvádění  splaškových odpadních vod 
V obci byla  v letech 2009 - 2011   vybudována splašková kanalizace, která odvádí splaškové vody na 
čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV), která je umístěna na k.ú. Ledce a jsou do ní napojeny i 
splaškové odpadní vody z dalších obcí – Bratčice, Syrovice  a Sobotovice.   

Likvidace  splaškových odpadních vod  
Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu s mechanickým předčištěním  a likvidací kalu. Objekt 
ČOV má vybudovanou přípojku vody napojenou na veřejný vodovod. 

Základní parametry zatížení  ČOV Šatavsko – k.ú. Ledce 
 

Počet EO ( ekvivalentních obyvatel) 3000 osob 3000 osob 

Specifická produkce odpadních vod 390,0 m3/den 130 l/os/den 

Vody balastní 58,5  m3/den - 

Průměrný denní průtok 448,5 m3/den 5,19 l/s 

Maximální denní průtok 604,5 m3/den 7,00 l/s 

Maximální hodinový průtok 50,21 m3/h 13,95 l/s 

Specifická produkce BSK 5 60 g/obyv/den 180 kg/den 

Chemická spotřeba  kyslíku CHSK – Cr 120 g/obyv/den 360 kg/den 

Nerozpuštěné látky  NL 55 g/obyv/den 165 kg/den 

Dusíkaté látky  Nc 11 g/obyv/den 33 kg/den 

Celkový fosfor  Pc 2,5 g/obyv/den 7,5 kg/den 

 

Odůvodnění koncepce řešení  
Stávající systém oddílné kanalizace zůstává zachován, protože bylo v průběhu zpracování ÚP zjištěno 
následující : 
Odvádění  a likvidace splaškových vod  
Splašková kanalizace je vybudována  prakticky v celém zastavěném území (viz grafická část – výkres 
O1 Koordinační výkres, O1a Detail koordinačního výkresu), lze na ni napojit vymezené zastavitelné 
plochy (po jejím případném rozšíření o krátké nové úseky). Lze tak zaručit odvedení splaškových vod 
na centrální ČOV a jejich likvidaci, aby nedocházelo ke znečišťování  podzemních a povrchových 
vod.   
Porovnáním kapacity ČOV a počtu obyvatel všech 4 napojených obcí včetně reálného nárůstu počtu 
obyvatel (viz. kapitola 4.C.2.1. Plochy bydlení) je kapacita ČOV porovnáním s hodnotami PRVK 
dostačující. Vzhledem k velikosti plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství Tv, ve které je 
čistírna odpadních vod umístěna, není potřeba vymezovat další plochu pro její případnou 
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intenzifikaci, protože projekt ČOV řešil její kapacitu s ohledem na výhledový stav obyvatel ve všech 
4 obcích. 
 

Množství splaškových vod  - se zohledněním využití zastavitelných ploch  

Stejně jako u koncepce zásobení  pitnou vodou je  množství splaškových  spočítáno tak, aby  
zahrnovalo nárůst obyvatel o cca 65 osob, celkový počet obyvatel tedy cca 292 obyvatel. 
Z bytového fondu a občanského vybavení odtékají pouze vody charakteru domovních  splašků. Jejich 
množství se zjišťuje ve smyslu ČSN 73 6701 Stokové sítě a kanalizační přípojky, čl. 10 podle výpočtu 
potřeby vody z předešlé kapitoly.   
                    Q24  =    36,80 m3/d  
 Znečištění  v  BSK5  : 
 - pro výpočet znečištění je uvažováno 60 g BSK5 /obyv/den, pro občanskou vybavenost je uvažována 
koncentrace znečištění 300 mg BSK5 / l. 

Výpočet znečištění OV od obyvatelstva : 

 EO g.d-1 / 1 EO         kg.d-1         t.rok-1 
BSK5 292 60 17,50 6,39 

CHSK 292 120 35,04 12,78 
Ncelk 292 55 16,06 5,86 

Ncelk 292 11 3,21 1,17 

Pcelk. 292 2,5 0,73 0,27 

 
CHSK - Cr - chemická spotřeba kyslíku, stanovená metodou dichromanovou 
BSK 5 - biochemická spotřeba kyslíku za 5 dnů 
NL - nerozpuštěné látky 
N - NH4 - amoniální dusík 
N anor. - anorganický kyslík  
P celk - celkový fosfor 
EO – počet ekvivalentních obyvatel 
 

Průměrná koncentrace znečištění BSK 5  v mg/l  : 
   17,50 kg : 36,80 m3 =  476 mg / l 
To odpovídá povoleným hodnotám pro ČOV Ledce. Toto znečištění, obsažené ve splaškových 
vodách, lze tedy likvidovat na ČOV Šatavsko (EO 3000), jejíž kapacita je vyhovující pro výhledový 
počet obyvatel z napojených obcí. 
 

Likvidaci dešťových vod lze provádět  v souladu s legislativou – tedy vsakováním na nezpevněných 
plochách vymezených zastavitelných ploch a odváděním přebytků dešťových vod do stávající  
dešťové kanalizace po jejím případném rozšíření k vymezeným zastavitelným plochám, s vyústěním 
této kanalizace do  vodního toku – Šatavy. Proto pro ni nebyly stanovena podmínky ve výrokové části 
– kapitole D.2.2. Odvádění a čištění odpadních vod.  

 

4.D.2.3. Zásobování elektrickou energií 
Stav 
Přenosové soustavy a zdroje 
Severně od zastavěného území obce Ledce ve směru severozápad – východ prochází k.ú. stávající 
dvojité vedení velmi vysokého napětí VVN 400kV č. 435 a č. 436 Slavětice – Sokolnice.  

Distribuční soustavy a zdroje 
Na JV okraji zastavěného území obce je provozována fotovoltaická elektrárna (FVE) o výkonu 6,6 
MWp. Vyrobená energie je dodávána do sítě provozovatele distribuční soustavy tj. E.ON Distribuce 
a.s. v napěťové hladině 22kV přes vlastní předávací stanici. Tato je umístěna v areálu FVE a napojena 
je podzemním kabelovým vedením samostatným vývodem přímo do rozvodny R110/22kV Hrušovany 
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u Brna.  
 

Zásobování obce 
Požadavky na zajištění potřebného příkonu jsou ovlivněny situací, že obec je zásobována energiemi 
dvojcestně a to elektrickou energií a plynem. Nepředpokládá se tedy výrazné zvyšování nároků na 
zajištění elektrického příkonu pro vytápění, vaření a ohřev TUV, neboť pro tyto účely je uvažováno v 
převážné míře s využíváním plynu – v současné době cca 90-95%. 
Řešené území obce je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22kV Hrušovany u Brna 
nadzemními přípojkami z primárního venkovního vedení vysokého napětí VN 22 kV č. 81. Stávající 
vedení vyhovuje současným i výhledovým přenosovým požadavkům, dle provozovatele se 
nepředpokládají žádné zásadní úpravy. 
Vlastní obec a ostatní odběratelé řešeného k.ú. jsou z hlediska současných požadavků na dodávku 
elektrické energie plně zajištěni. 
 

Transformační stanice 22/0,4kV (TS) 
Řešené území je v současné době zásobováno celkem ze 4 transformačních stanic, z nichž 3 jsou 
v majetku E-ON a slouží pro zajištění distribučního odběru a TS4 je předávací trafostanice FVE. 
Provozované TS jsou venkovní stožárové konstrukce, předávací TS4  kiosková. Na západním okraji 
k.ú. při silnici do k.ú.Medlov je umístěná další stožárová trafostanice, která slouží pro lokalitu těžby, 
má dočasný charakter a není tedy zahrnuta do celkového počtu trafostanic zajišťujících příkon pro 
území obce. V grafické části je označena jako Tst. 

 

Přehled stávajících transformačních stanic 
Označení 

TS 
Název 
 

Max. výkon 
(kVA) 

Stávající TR 
(kVA) 

TS 1 
9030 

Obec 400 160 

TS 2 
9031 

Geotest 400 100 

TS 3 
9032 

Pindula 250 160 

TS 4 
 

FVE - - 
 

Celková současná přípojná hodnota 
území obce 

  1 050 420 

   z toho pro distribuční odběr obce  1 050    420 

Z výše uvedené tabulky a umístění stávajících distribučních trafostanic vyplývá, že je obec zásobena 
dostatečně z hlediska plošného pokrytí území obce transformačním výkonem, a to i co se týká nárůstu 
potřeby pro vymezené zastavitelné plochy.  
 

Pozn. : Pro grafickou část územního plánu bylo pro zakreslení elektrických vedení velmi vysokého 
napětí VVN, vysokého napětí VN a trafostanic použito map obsažených v předaných územně 
analytických podkladech (ÚAP) v digitální podobě a doplněných vlastním průzkumem zpracovatele 
ÚP.  
  

Odůvodnění řešení zásobování obce elektrickou energií se zohledněním potřeb pro zastavitelné plochy 
Bilance elektrického příkonu 

Výchozí údaje   
Počet obyvatel - současný stav cca 227 
Počet obyvatel - výhled  cca 292 
Počet bytů - současný stav (včetně chalup a neobydlených) 75 
Počet bytů se zohledněním vymezených zastavitelných ploch  
(včetně neobydlených a rekreace) – pro bilanci 95 
 

Při vyhodnocení potřeby elektrické energie se vycházelo z předpokládané plynofikace území - cca 90 
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až 95 % kapacity bytového fondu a občanského vybavení - které používají plyn pro vytápění  a ohřev 
teplé užitkové vody TUV. 
Pro zbývající část – cca do 10 % je vytápění a ohřev TUV zajišťován prostřednictvím jiných medií 
(elektrické vytápění, dřevo, dřevní odpad, obnovitelné zdroje, uhlí).  
Při vyhodnocení potřeby elektrické energie byl zohledněn stupeň elektrifikace B a C dle směrnice 
č.13/98 JME, a.s. Brno, tabulka č.15. 

Rozvoj se zohledněním využití zastavitelných ploch bydlení (včetně podnikatelských aktivit v rámci 
těchto ploch), občanského vybavení, smíšených a výroby  

Zpracovaná výkonová bilance vychází ze stávajícího odběru z distribučních trafostanic (DTS)  
a ze stanovení podílových maxim včetně nových odběrů u jednotlivých odběratelských sfér, 
t.j. bytového fondu, občanské výstavby (nevýrobní sféry) a podnikatelských aktivit.  
Bilance potřebného příkonu je zpracována podle směrnice JME č.13/98 s výhledovou hodnotou 
měrného zatížení na jednu bytovou jednotku (dále jen b.j.) v rodinném domě při elektrickém vytápění 
do 10% - 3 kW. Pro nebytový odběr je počítán podíl 0,35 kW /b.j.  

Pro občanské vybavení a drobné podnikatelské aktivity je stanoveno zatížení odhadem podle 
předpokládaného rozvoje obce.  
Pro potřeby vyhodnocení je kapacitně bilancován nárůst o cca 20 RD v zastavitelných plochách. 
Ve sféře výroby je vymezena výrobní plocha V1 na jihovýchodním okraji obce. Zajištění příkonů pro  
plochu V1 lze řešit vybudováním nové TS v lokalitě. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o soukromý 
zájem, bude umístěna v ploše V1 - není pro ni navrhována samostatná plocha technické infrastruktury. 
Toto řešení je možné, protože technická infrastruktura je v ploše přípustná – viz kapitola F.1. Plochy 
s rozdílným způsobem využití – odstavec F.1.4.1. Plochy výroby a skladování - výroba  a sklady 
v areálech.   
Aktivity realizované v zastavěném území obce včetně nové bytové a občanské výstavby mohou být 
zásobovány ze stávajících distribučních TS. 
 

Předpokládaný příkon území 
1. bytový fond -  stávající  -      75 b. j. (včetně chalup a neobydlených) 
  návrh cca  -      20 b. j.  
  celkem        95 b. j. x 2,1 kW   = 200 kW 
2. nebytové odběry - OV, komunální sféra, drobné podnik. aktivity, služby 
           95 b. j. x 0,35 kW   =   33 kW 
3. podnikatelské aktivity,  – drobná výroba - napojeno z DTS (odborný odhad - předpokládaný rozvoj)
          180kW 
celková potřeba obce pro zajištění z distribučních trafostanic DTS   413 kW 
         

Potřebný transformační výkon na úrovni transformačních stanic (TS) je uvažován při účiníku v síti 
0,95 a optimálním využití transformátorů na 80%. Potom pro distribuční odběr bude v území 
zapotřebí na úrovni DTS dle návrhu ÚP zajistit cca 543 kVA.  
4. výrobní sféra – zásobeno z vlastní TS  
 a) rozvojové záměry – návrhová plocha V1 (odborný odhad)   =  200 kVA 
 

Celkové maximální zatížení řešeného území obce na úrovni TS včetně ploch vymezených ÚP se 
předpokládá cca                 743 kVA = (543 kVA + 200 kVA)  

Reálná hodnota se však s ohledem na soudobost mezi jednotlivými skupinami odběru předpokládá 
nižší. 
Z výše uvedeného vyplývá, že bilancovaný potřebný příkon pro obec včetně vymezených 
zastavitelných ploch bude možné plně zajistit ze stávající distribuční soustavy po její úpravě, 
rozšíření, případně po vybudování vlastní TS ve vymezené ploše V1. Potřebu trafostanice pro plochu 
V1 nelze určit, protože není možné objektivně specifikovat požadavky na zajištění potřebného 
příkonu pro danou plochu.  
Je předpoklad, že i ve výhledu bude potřebný výkon pro obec a řešené katastrální území obce 
zajišťován ze stávající distribuční soustavy - z vedení VN č. 81.  
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Řešení – elektrické vedení vysokého napětí VN 22 kV,  přípojky k trafostanici TS v obci  

Stávající nadzemní sítě VN 22 kV včetně přípojek k TS jsou zakresleny v grafické části územního 
plánu – ve výkrese č. O1 Koordinační výkres.   
Trasa přípojky vysokého napětí VN 22kV pro trafostanici TS v ploše V1 – napojení na vedení VN č. 
81 - nebyla zakreslena vzhledem k tomu, že se nejedná o páteřní vedení a trafostanice bude 
soukromého vlastníka.   
 

Transformační elektrické stanice 22/0,4 kV (TS) 
Vzhledem k tomu, že stávající trafostanice jsou pro současnou potřebu obce  ve vyhovujícím stavu 
nebo v případě potřeby lze stávající transformátor vyměnit za vyšší výkonovou jednotku, nebyly 
vymezeny plochy pro trafostanice.  Taktéž pro trafostanici TS pro plochu V1 nebyla vymezena, 
protože ji lze umístit přímo v ploše  výroby. 
 

Z výše uvedené vyplývá : 
Zásobování zastavitelných ploch elektrickou energií ze stávající sítě VN a trafostanic je možné 
vzhledem k její dostatečné kapacitě. Výjimkou může být plocha V1, kde bude záležet na potřebném 
příkonu podle provozované činnosti.    
 

Pozn. : Koncepce navrhovaného řešení na výhledové zásobování elektrickou energii byla 
konzultována na E.ON Česká Republika,a. s., RSS VN, NN Hodonín, pracoviště Břeclav v průběhu 
zpracování ÚP – prosinec 2012. Při zpracování ÚP bylo postupováno v souladu s legislativou – 
zejména energetickým zákonem č.458/2000 Sb., zejména § 46 a § 98 v aktuálním znění.   
 

4.D.2.4. Zásobování plynem 
Stav plynofikace 
Zastavěné území s občanským vybavením a část Pindulka jsou v celém rozsahu plynofikovány. 
Plynem není zásobena východní část obce při silnici III. třídy Rajhrad – Pohořelice.  
Obec je napojena STL přivaděčem z regulační stanice RS VTL/STL (vysokotlak/středotlak) umístěné 
na k.ú. Syrovice ze směru od Sobotovic. 
Realizace plynofikace obce proběhla v r. 1997. 
Zpracovaný generel plynofikace obce, který předcházel vlastní realizaci řeší její celoplošnou 
plynofikaci.  
Plynofikací obce došlo ke snížení nároků na používání a zajištění elektrické energie pro vytápění, 
vaření i ohřev teplé užitkové vody, neboť pro tyto účely je užíváno plynu v rozsahu cca do 95%. 
Vlastní zásobování obce - místní rozvodná síť je provedena výhradně středotlakým plynovodem 
(STL).  
 

Odůvodnění koncepce  
Využití plynu v domácnostech je uvažováno v rozsahu cca v 95 %, rovněž i u dalších  odběratelů – 
podnikatelských provozů a ostatních subjektů komunální sféry. Specifická potřeba plynu v kat. „C“ - 
obyvatelstvo je 1,8 m³/hod. při roční spotřebě 2800 m³/rok na jednoho odběratele. Tato spotřeba je 
plně pokryta včetně ostatní skupiny maloodběratelů.  

V zastavitelných plochách – pro cca 20 rodinných domů.  
V rozsahu dojde k navýšení nových odběratelů a zvýšení hodinového příkonu cca o:  
20 b.j. x 1,8 m³/h tj.                                       cca o 36 m³/h při koeficientu současnosti 1 
20 b.j.x 2 800 m³/r tj.                                                                           cca o 56 000 m³/r 
ostatní odběratelé-OV, služby, drobná výroba cca   25 m³/h….…...............50 000 m³/r 
Předpokládaný nárůst                61 m³/h....……..……106 000 m³/r 

Reálná hodnota se však předpokládá nižší.  

Připojení nových odběrů v zastavitelných plochách je možné ze stávající sítě po jejím případném 
rozšíření. Napojení je možné, protože kapacita zdroje je dostatečná.    
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4.D.2.5. Elektronická komunikační zařízení 

Dálkové kabely (DK, DOK) – přenosová síť 
V katastru obce se vyskytují trasy podzemní přenosové sítě – DOK (dálkové optické kabely), které 
jsou ve správě Telefonica O2 Czech Republic, a.s.. Jedná se o trasu Dolní Kounice – Židlochovice, 
která je trasována v souběhu se silnicí od Medlova a dále v souběhu se silnicí Pohořelice – Brno, po 
křižovatku Bratčice – Hrušovany, kde uhýbá východním směrem mimo k.ú. Ledce a pokračuje dále do 
Hrušovan – viz grafická část výkres č. O1 Koordinační výkres.  

Kromě kabelů přenosové sítě se v k.ú. včetně zastavěné části obce nachází i kabely přístupové sítě. 
Veškerá komunikační zařízení byla při řešení územního plánu respektována. 
Další podzemní zařízení se v řešeném území nevyskytují, ani nejsou známé další záměry. 
Telefonní zařízení  - přístupová síť 
V obci je vybudována účastnická telefonní síť, která je návrhem ÚP respektována. Tato je 
dimenzována na 100 % telefonizaci bytového fondu s účelovou rezervou pro její rozšíření do nových 
lokalit výstavby. Telekomunikační síť v obci je připojena z digitální ústředny Hrušovany u Brna 
podzemním kabelovým vedením trasovaným ve volném terénu ze směru od Hrušovan do obce. 
Mobilní telefonní síť 
Základnové stanice operátorů v k.ú. obce vybudovány nejsou, ani nejsou nárokovány požadavky na 
jejich umístění. 
 

4.D.2.6. Odpadové hospodářství  
Tříděný odpad – v současnosti jsou nádoby volně umístěny v ploše veřejného prostranství před 
obchodem.  
V budoucnu se uvažuje umístění do plochy technické infrastruktury – odpadové hospodářství. Plocha 
T1 byla vymezena za obecním úřadem proto, aby byla možná kontrola ze strany obecního úřadu, a tím 
se eliminovala možnost negativních dopadů na životní prostředí (umisťování druhů odpadů, které do 
plochy nelze ukládat např. proto, že se jedná o toxické látky  apod.).  Ze stejného důvodu byla pro 
plochu T1 stanovena podmínka pro změnu v území v kapitole F.1. Plochy s rozdílným způsobem 
využití, v odstavci F.1.8.2.   

 
4.D.3. Koncepce občanského vybavení  
Odůvodnění ploch s rozdílným způsobem využití je v kapitole 4.F.1. Plochy s rozdílným způsobem 
využití, podkapitole  4.F.1.2.1. Plochy občanského vybavení – základní, 4.F.1.2.2. Plochy občanského 
vybavení – sport a rekreace a 4.F.3.1. Plochy smíšené – občanského vybavení a výroby.  
Odůvodnění vymezených zastavitelných ploch O1, O2 je v kapitole 4.C.2.Vymezení zastavitelných 
ploch a plochy PU1 4.C.3.Plochy přestavby.   

  
4.D.4. Koncepce veřejných prostranství   

Odůvodnění ploch s rozdílným způsobem využití je v kapitole 4.F.1.Plochy s rozdílným způsobem 
využití, podkapitole 4.F.1.5.1.Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň.  Odůvodnění vymezených 
zastavitelných ploch Z1 až Z5 je v kapitole 4.C.2. Zastavitelné plochy a odůvodnění ploch přestavby 
PU2 a PU3 je v kapitole 4.C3. Plochy přestavby.    
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4.E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 

PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ 

STABILITY,  PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ,  
REKREACE,  DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN   A OCHRANA 

PŘED POVODNĚMI     

4.E.1. Koncepce uspořádání krajiny 

Koncepce rozvoje nezastavěného území vychází ze stávajícího způsobu využití ploch v katastrálním 
území. Využití ploch v k.ú. Ledce je relativně stabilizované. Zalesněna je malá část k.ú. (43 ha), velká 
část území je využívána k zemědělské výrobě. Jedná se převážně o rozsáhlé bloky zemědělských 
ploch, z toho je velká většina využívána k intenzivnímu zemědělství – a to zejména v severní části v 
nivě Šatavy. K zemědělské rostlinné výrobě jsou využívány také pozemky zemědělského půdního 
fondu jižně od zastavěného území v plochách se stanovenými dobývacími prostory. Na intenzivně 
zemědělsky vyžívané části k.ú. je krajinná zeleň, z níž část je součástí územního systému ekologické 
stability (dále jen ÚSES). Jižně od silnice III/39528 Ledce – Bratčice  jsou rozsáhlé plochy těžebních 
prostorů štěrkopísků. Vytěžené plochy jsou postupně navraceny k zemědělskému využití.  
 

Plochy zemědělské   
Plochy zemědělské jsou tvořeny převážně pozemky zemědělského půdního fondu. Podle údajů 
Českého statistického úřadu (rok 2011) zemědělsky využívané plochy zabírají 78,8 % výměry 
katastrálního území, dále jen k.ú., (287 ha), z toho 265 ha připadá na půdu ornou, tj. 72,8 % z výměry 
k.ú. Orná půda je v plochém území s mírně zvlněným reliéfem. Převažují velké bloky orné půdy 
s pravidelnými hranicemi, které tvoří polní cesty, upravené vodní toky, silnice a účelové komunikace. 
Většina ploch je ohrožena větrnou erozí. Plochy v severní části obce jsou potencionálně ohroženy 
vodní erozí půdy (v případě změny maloplošného obhospodařování na velkoplošné).     
Zemědělské plochy v drobné držbě (zahrady, sady, vinice, trvalé travní porosty, maloplošná orná 
půda) jsou charakteristické větší pestrostí pěstovaných kultur a jsou místy členěny travnatými mezemi 
a doplněny liniemi ovocných stromů. Tyto plochy zaujímají 22 ha z rozlohy k.ú., z toho zahrady a 
sady 15 ha, vinice 7 ha. Zahrady a sady navazují na zástavbu obce. Výrazné svahy údolí Šatavy 
severně od obce jsou charakteristické pestrou mozaikou využití ploch včetně větších ploch vinic.  
A proto byly vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití : 

 - plochy zemědělské – orná půda   označené v grafické části Zo 
 - plochy zemědělské – drobná držba   Zd 
 - plochy zemědělské – vinice Zv 

Plochy lesní   
Jako lesy jsou chápány všechny lesní porosty dřevin s jejich prostředím a pozemky určené k plnění 
funkcí lesa (dále jen PUPFL) včetně souvisejících komunikací apod.  
Zájmové území se nachází v přírodní lesní oblasti (PLO) 35 – Jihomoravské úvaly. Lesní porosty 
mají na k.ú. Ledce rozlohu pouze 43 ha, tj. cca 12 % rozlohy k.ú. Jsou to lesy hospodářské. Lesy 
zvláštního určení se v k.ú. nevyskytují. Proto byly vymezeny plochy s rozdílným způsobem - plochy 
lesní – lesy hospodářské Lh. 
Plochy lesní byly vymezeny v souladu se zákonem č. 298/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon) – zejména v souladu s ustanoveními § 9 Lesy hospodářské a § 14 
zpracování a projednání návrhů dokumentací. 

Plochy smíšené nezastavěného území  
Protože se v nezastavěném území vyskytují plochy, které plní více funkcí, byly vymezeny plochy 
s rozdílným způsobem využití :   
Plochy smíšené nezastavěné území - krajinná zeleň - a plochy smíšené nezastavěné území - 
biokoridory   
Plochy krajinné zeleně tvoří významné vegetační prvky nacházející se mimo zastavěné území a 
zastavitelné plochy. Jedná se především o porosty dřevin rostoucí mimo les (PUPFL),   menší remízky 
a lesíky, stabilizační porosty ve stržích, rozsáhlejší plochy s nálety dřevin. Dále jsou to liniové prvky, 
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které tvoří doprovodné porosty vodních toků a vodních nádrží, komunikací, porosty na mezích, také 
rozptýlená trvalá vegetace (dřevinná vegetace rostoucí volně mimo lesní půdu a mimo liniové 
doprovodné porosty vodních toků a ploch a komunikací).   Tyto plochy mají také často funkci 
protierozní. Většinou se jedná dle katastru nemovitostí o ostatní plochy, které  zaujímají přibližně 7,7 
% z celkové  výměry katastru. Souvislá   plocha 6 ha ostatních ploch s cennými rostlinnými 
společenstvy se nachází v opuštěném pískovém lomu na JZ  okraji  zastavěného území obce. 
Do ploch smíšených nezastavěného území byly zařazeny také plochy, které plní více funkcí a tyto 
funkce budou plnit postupně  : 
Plochy smíšené nezastavěné území - orná půda a těžba    
Jedná se o plochy, kde je hlavní využití hospodaření (rostlinná  výroba) na orné půdě, ale vzhledem 
k tomu, že jsou zde stanovené dobývací prostory, tak po určitou dobu probíhá nebo bude v území 
probíhat těžba. Po jejím ukončení proběhne rekultivace s předpokládanou obnovou ZPF.   
Případně budou v těchto plochách i vodní nádrže, les, krajinná zeleň (viz kapitola F.1. Plochy 
s rozdílným způsobem využití odstavec F.1.12.3.  Plochy smíšené nezastavěné území - orná půda a 
těžba – viz. možnost tohoto využití vzhledem k tomu, že jsou  zařazeny jako podmíněně   přípustné). 
Tento typ plochy byl zařazen do územního plánu proto, že není známo v jakém časovém horizontu 
těžba proběhne – tedy nebylo by účelné vymezovat je jako samostatné plochy. Zároveň jsou tímto 
způsobem jednoznačně vymezeny plochy, kde je tato těžba možná.  

Plochy přírodní   
Do ploch přírodních jsou zařazeny plochy obzvláště cenné a tyto plochy jsou zvláště významné 
v zemědělsky intenzivně využívané krajině. Do ploch přírodních jsou v řešeném území zařazeny 
prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) - biocentra. A proto byly vymezeny plochy 
s rozdílným způsobem využití – plochy přírodní – biocentra.  

Plochy vodní a vodohospodářské  
Katastrálním územím protéká významný vodní tok Šatava. Tento tok je upraven, a to prakticky přes 
celé dotčené území. Úprava spočívala v regulaci toku srovnáním trasy a úpravou břehů. Koryto toku 
je dnes stabilní s pravidelnými břehovými čárami, fixovanými výsadbou stromů a keřů. Jediným 
větším přítokem  v zájmové oblasti je levobřežní přítok Syrůvka, která přitéká od severu ze Sobotovic 
a do Šatavy se vlévá mimo katastrální území obce Ledce. Zájmové území je kromě této vodoteče na 
povrchovou vodu velmi chudé, chybí zde i souvislé vodní plochy.  
Žádné větší vodní nádrže se v k.ú. Ledce nenachází, poblíž severovýchodního okraje  se na k.ú. 
Hrušovany nachází rybník Šimlochy, který byl zbudován jako závlahová nádrž, nyní slouží převážně 
jako rybochovná a rekreační. Je dotován vodou ze Šatavy zatrubněným úsekem délky cca  280 m 
(následně jako otevřený příkop), který vede v trati Nivky k.ú. Ledce (v grafické části nebyl zakreslen, 
protože není veden v KN jako vodní tok, jedná se pouze o technickou infrastrukturu, která je 
v plochách s rozdílným způsobem využití, přes které prochází, přípustná nebo podmíněně přípustná).   
V místech, kde se původně nacházely pozůstatky  mrtvého ramene řeky Šatavy, přímo za zahradami 
v centrální části obce Ledce, byla provedena revitalizace tohoto území včetně malého rybníčku, který 
je vhodně včleněn do okolí, se sportovním hřištěm a klidovou zónou pro obyvatele. 
Záplavové území 
Povodí Moravy s.p., jako správce významného  toku Šatava, zpracovalo návrh záplavového území 
vodního toku a je předložen Krajskému úřadu Jihomoravského kraje k vyhlášení. Je zapracováno 
jako informativní údaj ve výkrese č. O1 Koordinační výkres a výkrese č. O1a Detail koordinačního 
výkresu. Přestože záplavové území prozatím nebylo vyhlášeno, bylo zohledněno při lokalizaci 
zastavitelných ploch. A to tak, aby většina zastavitelných ploch ležela mimo toto území a rozsah 
zastavitelných ploch B3 a B4 ležících částečně ve spočítaném záplavovém území je takový, že lze 
stavby umístit mimo spočítané záplavové území.    
Vodní režim krajiny, eroze 
Vodní eroze - v rámci ÚP bylo jeho zpracovatelem provedeno orientační posouzení  na přípustný 
smyv půdy -  Posouzení erozní ohroženosti území, ing. Jiří Vysoudil, 2012. Z výpočtů a terénního 
průzkumu vyplývá, že převážná část zemědělských ploch není ohrožována vodní erozí a nedochází 
k překročení limitních hodnot smyvu půdy. Obecně lze konstatovat že na většině zemědělské půdy lze 
ponechat druhy pozemků zemědělského půdního fondu – trvalý travní porost, ornou, zahrady, atd. - 
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bez omezení. Pouze na plochách svažující se k Šatavě, kde je drobná držba, vinice a zahrady 
v zahrádkářské osadě, je  žádoucí tyto druhy pozemků zachovat – s ohledem na to byla řešena 
koncepce uspořádání nezastavěného území – byly vymezeny plochy zemědělské – drobná držba a 
plochy zemědělské - vinice. A proto také byly stanoveny podmínky v kapitole F.1. Plochy s rozdílným 
způsobem využití pro změnu druhu pozemku dle KN ve výše uvedených plochách – podrobně viz 
odstavec F.1.9.2. Plochy zemědělské - drobná držba, F.1.9.3. Plochy zemědělské – vinice.  

Větrná eroze  - Podle  mapových podkladů VUMOP (server SOWAC GIS - mapy erozní ohroženosti) 
se  na katastrálním území  Ledce  nachází   zemědělské půdy  ohrožené  větrnou erozí, místy i silně 
ohrožené (hlavně  v jižní části k.ú.). Obecně lze území charakterizovat  jako území, které je ohrožené 
větrnou erozí. Preventivní funkci  plní  liniové prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) – 
biokoridory - a další linie krajinné zeleně. A proto byly vymezeny liniové prvky územního systému 
ekologické stability (ÚSES) – biokoridory - a další linie krajinné zeleně – plochy smíšené 
nezastavěného území – krajinná zeleň, zejména plocha K3 podél silnice III/39515 a také veřejné 
prostranství – veřejná zeleň Z1. 

Odtokové poměry - z hlediska ohrožení  přívalovými vodami se  jeví jako hlavní problémové místo 
západní okraj obce (směrem k bývalému lomu),  kde na silnici Ledce – Sobotovice dochází při 
přívalových deštích k občasnému přítoku  nevsáknutých srážkových vod z povodí. Tento problém 
nelze řešit na k.ú. Ledce. 

Odůvodnění řešení    

Z údajů o území obsažených v aktualizaci ÚAP nevyplývá záměr podstatných úprav tras vodních 
koryt. Ve studii Revitalizace Šatavy (ČSOP 2005) se  doporučuje  revitalizace v úseku toku Šatavy 
(od silnice Rajhrad - Pohořelice po hranici s k.ú. Hrušovany u Brna), která by měla spočívat 
v pročištění a instalaci dřevěných stupňů za účelem diverzifikace toku a zpomalení odtoku 
s doprovodnými  vegetačními úpravami. To vše lze realizovat v rámci stávajících vymezených ploch 
vodních a vodohospodářských – nejsou tedy územní nároky, a proto nebyly v územním plánu  
vymezeny plochy pro výše uvedené.    

Odtokové poměry nebudou  výstavbou v zastavitelných plochách  výrazně ovlivněny, protože 
výstavba je navržena převážně do menších proluk v zastavěné  části obce. 
 

- Odůvodnění vymezení ploch se změnou v jejich využití a stanovení podmínek pro změny- viz 
odstavec 4.E.2. 
- Odůvodnění územního systému ekologické stability – viz. odstavec 4.E.3.  

- Odůvodnění zachování zbytků původního maloplošného hospodaření v krajině a ochrana jejich 
vysoké krajinářské hodnoty –  viz. odůvodnění v kapitola 4.B.2. Základní koncepce rozvoje území, 
odstavec 4. B.2.2 a v kapitole  4.B.3. Ochrana  a rozvoj hodnot území obce, odstavec 4. B.3.4.  
- Odůvodnění ochrany stávajících porostů dřevin ve volné krajině, zejména s ekologickou a 
protierozní funkcí atd. – viz kapitola 4.B.2. Základní koncepce rozvoje území, odstavec 4.B.2.2.   
 

4.E.2. Plochy se změnou v jejich využití a stanovení podmínek pro změny 
Odůvodnění vymezení ploch  se změnou v jejich využití a stanovených podmínek pro změny 

4.E.2.1. Plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň 

- Plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň K1 a K2 byly vymezeny podél ploch vodních 
a vodohospodářských  W1, W2 proto, aby dotvořily prostředí v jejich okolí a vytvořily přechod mezi 
nimi a plochami zemědělskými - orná půda a zemědělskými  - drobná držba a plochami bydlení – 
venkovského typu. Zároveň aby spolu s výše uvedenými plochami W1 a W2 ucelily útvar obce – 
napomohly spojení dvou zastavěných částí – jádrového území s kapličkou a občanským vybavením a 
částí Pindulka a spoluvytvořily pro ně rekreační zázemí. 
- Plocha smíšená nezastavěného území - krajinná zeleň K3 podél silnice III/39515  byla vymezena 
proto, aby alespoň částečně eliminovala negativní dopady z větrné eroze a z těžby, kdy vítr odnáší 
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drobné částice a zanáší je až do zastavěného území. Proto byla situována do území podél silnice III. 
třídy.    
4.E.2.2. Plochy smíšené nezastavěného území - biokoridory 
- Plochy smíšené nezastavěného území – biokoridory K4 až K14 podél Šatavy byly vymezeny proto, 
aby doplnily chybějící části lokálních biokoridorů LBK2 a LBK3 na Šatavě, byly umístěny podél 
toku, protože jsou na něj vázány – spolu s ním tvoří lokální biokoridor.  
-  Plocha smíšená nezastavěného území – biokoridor K17 v jižní části k.ú. - byla vymezena pro 
zajištění funkčnosti regionálního biokoridoru RBK1. Přitom plocha byla lokalizována tak, aby 
nedošlo k oddělení zemědělského půdního fondu ( ZPF) – biokoridor navazuje na lesní porost - tedy 
aby byl minimalizován dopad na dále ZPF a nebyla ovlivněna jeho dostupnost a obdělavatelnost.   
- Plocha smíšená nezastavěného území – biokoridory K18 v severní části k.ú. v zahrádkářské osadě 
byla vymezena pro zajištění funkčnosti lokálního biokoridoru LBK1. Vzhledem k tomu, že území je 
využíváno jako zahrádkářská osada a pozemky jsou většinou oploceny, byla plocha umístěna podél 
účelové komunikace, aby mohl biokoridor územím projít a plnit svoji funkci.  
4.E.2.3. Plochy vodní a vodohospodářské  
W1, W2 - plochy vodní a vodohospodářské  jsou situovány na levém břehu řeky Šatavy a jsou 
odděleny stávající pěší komunikací. Vymezení ploch pro tuto funkci vychází  z možností využít území 
v obci, které se nachází ve spočítaném záplavovém území  řeky Šatavy. Tyto plochy byly vymezeny 
proto, aby plnily funkci  retenční. Dále byly vymezeny proto, aby spolu s plochami stávajících a 
územním plánem vymezených ploch veřejných prostranství – veřejná zeleň - vytvářely rekreační 
zázemí obce.  Kromě toho také proto, že plochy vodní a vodohospodářské (kterými jsou např. vodní 
nádrže, mokřady atd.) mají funkci krajinotvornou, mikroklimatickou. Pozn. Vzhledem k tomu, že se 
ÚP vydává v měřítku 1 : 5000 a část ploch vodních  vodohospodářských W1 a W2 je malá, byly v ÚP 
pro lepší orientaci tyto části označeny – Wa část zastavitelné plochy W1 a Wb, Wc části zastavitelné 
plochy W2.      
Plochy byly již součástí změny č. III ÚP obce, která byla zpracovaná v roce 2011. Tam byly zařazeny 
na základě zájmu obce toto území řešit, a proto nechala obec zpracovat dokumentací k územnímu 
řízení  (ENVICONS s.r.o. Pardubice, 07/2010).   
4.E.2.4. Plochy přírodní  
LBC3 – je vymezena plocha přírodní – biocentrum pro chybějící lokální biocentrum (LBC). Na 
Šatavě je vymezena proto, aby došlo ke zlepšení stavu krajiny, bylo zajištěno útočiště pro živočichy a 
byly vytvořeny podmínky pro rozvoj rostlinných společenstev. Plocha byla umístěna tak, aby co 
nejméně narušovala zemědělský půdní fond – v okrajové části plochy zemědělského půdního fondu 
při komunikaci. Zároveň tak, aby vytvářela kvalitní okolí pro plochu občanského vybavení – sport a 
rekreace O2  a pěší trasu a cyklotrasu na komunikaci v ploše UK3.    

 

4.E.3. Územní systém ekologické stability 
Základními stavebními částmi územního systému ekologické stability (ÚSES) jsou skladebné části 
kostry ekologické stability (biocentra a biokoridory), které tvoří v současné době mozaiku relativně 
ekologicky nejstabilnějších formací v krajině. Při terénním mapování a zpřesnění územně plánovací 
dokumentace proto byly tyto hodnotné segmenty krajiny zařazeny do systému ÚSES.  V řešeném 
území se jedná především o hodnotná náhradní společenstva vznikající ve vytěžených prostorech 
starších pískoven, nevyužívané a zarůstající zahrady a sady, polokulturní travní porosty, fragmenty 
břehových porostů, meze s porosty dřevin ve volné krajině, menší lesíky a remízky v rozsáhlých 
zemědělských plochách apod.  
Plán ÚSES v ÚP respektuje Koncepční vymezení regionálního a neregionálního územního systému 
ekologické stability (odvětvový podklad orgánů ochrany přírody vymezující skladebné části 
regionálního a nadregionálního ÚSES) – regionální prky – regionální biocentrum RBC Červené vrchy 
a regionální biokoridor 075 - RBK1 v jižní části k.ú. Ledce. Plán ÚSES respektuje také  ÚAP ORP 
Židlochovice. ÚSES byl také koordinován s ÚSES v sousedních k.ú. (v jejich územně plánovacích 
dokumentacích). V souvislosti s tím byla  trasa regionálního biokoridoru RBK1 vedena tak, aby se 
napojil na RBK v k.ú. Hrušovany a trasa  lokálního biokoridoru LBK1, aby se napojila na biokoridor 
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v k.ú. Sobotovice.    

Regionální a nadregionální územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Skladebné části nadregionální úrovně se v řešeném území nevyskytují. Skladebné částí regionální 
úrovně reprezentuje regionální biocentrum RBC Červené vrchy (RBC 138) a regionální biokoridor 
RBK1 (RBK 075). Označení v závorce je dle Koncepčního vymezení regionálního a nadregionálního 
územního systému ekologické stability.  
Biocentrum se nachází v jižní části k.ú., tvoří ho lesní  porost na hranicích katastrů  Hrušovan, Ledců  
a Medlova.  Z celkové  výměry biocentra (cca 75 ha) je na  katastru Ledců přibližně 43  ha. Směrem 
k východu z tohoto biocentra vychází regionální biokoridor RBK1 (RBK 075). Hranice regionálního 
biocentra a návrh regionálního biokoridoru jsou z ÚAP ORP Židlochovice a odvětvového podkladu 
orgánu ochrany přírody vymezující prvky regionálního a nadregionálního ÚSES – z Koncepčního 
vymezení regionálního a neregionálního územního systému ekologické stability.  
Odůvodnění umístění skladebných částí ÚSES regionální úrovně : 
RBC1 (RBC 138) –  bylo vymezeno tak proto, že je vázané na stávající porost lesa 
RBK1 – (RBK 075) je situován tak, aby neodděloval plochy orné půdy od lesa a zároveň nejkratší 
trasou napojoval lokální biocentrum na k.ú. Hrušovany u Brna (v územním plánu  Hrušovany u Brna).     
 

Lokální ÚSES 

Odůvodnění umístění prvků ÚSES lokální úrovně : 
LBK1 – vzhledem k tomu, že území je částečně zastavěno, jsou zde oplocení apod. je problematické 
do území biokoridor umístit, proto byla zvolena pro vymezení biokoridoru plocha přiléhající 
k účelové komunikaci, aby nebyl narušen současný stav využití  území a byl minimalizován zásah do 
soukromých pozemků (jedná se o zásah v okrajové části pozemků). 
LBK2 – poloha vymezení vyplývá z vazby na vodní tok. 
LBK3 – poloha vymezení vyplývá z vazby na vodní tok. 
LBC2 – je vázáno na stávající VKP (významný krajinný prvek) Lom v Ledcích. 
LBC3 – bylo  vymezeno tak, aby byla zajištěna funkčnost ÚSES – tedy v souladu s metodikou pro 
tvorbu ÚSES – Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability, 1995, a z ní 
vyplývající vzdálenost biocenter. Zároveň však tak, aby bylo minimalizováno narušení zemědělského 
půdního fondu (dále jen ZPF) - nebylo zhoršeno obhospodařování okolních ploch ZPF.   
 

Jako podklad pro vymezení ÚSES byly použity skupiny typů geobiocénů.  

Skupiny typů geobiocénů jsou nadstavbové jednotky geobiocenologické typizace - vegetační stupeň, 
trofická a hydrická řada, které vytvářejí určitý rámec ekologických podmínek, na něž je vázána i 
určitá přírodní (potencionální) biocenóza. Tento rámec je označován jako skupina typů geobiocénů 
(STG).  

Přehled biocenter: 

Název Rozloha Současný stav STG 

RBC 1 (138) 
Hladové 

43 ha Převážně listnatý lesní porost, v 
dřevinné skladbě převažuje akát,  místy 
duby a borovice lesní, vtroušeny jsou 
javor klen a topol.                                     

1B2, 1B/C3 

LBC 2 Lom 
v Ledcích  

6,0 ha Stepní lada s výskytem teplomilných     
druhů a chráněného kavylu 
vláskovitého, roztroušeně topoly, akát, 
růže šípková.            

2B2-3 

LBC 3 Na Šatavě  3 ha Vodní tok, orná půda. 1B/C-C4 
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Přehled biokoridorů: 

Název Současný stav STG 

RBK1(075) Orná půda. 1BD3 

LBK 1 Porosty dřevin, trvalé travní porosty, bylinná lada, 
nevyužívané sady 

1BD3, 1BC3 

LBK 2  Podél toku     nesouvislý doprovodný porost dřevin, 
travinobylinný lem,  v části rákosina,  orná půda. 

1B/C-C4 

LBK 3  Regulované koryto Šatavy s nesouvislým doprovodným    
porostem dřevin a travinobylinným lemem, částečně 
ruderálním, orná půda. 

1B/C-C4 

 

4. E.4. Prostupnost krajiny  
Odůvodnění prostupnosti území, které je řešeno prostřednictvím komunikací pro zajištění 
prostupnosti v území uvedených v kapitole D.1. Koncepce dopravní infrastruktury – odstavec D.1.4. 
Komunikace pro prostupnost území je odůvodněno v kapitole 4.D.1. Koncepce dopravní 
infrastruktury – odstavec 4.D.1.4. Komunikace pro prostupnost území.    

 

4. E.5. Protierozní opatření  
Odůvodnění podmínky pro zachování ploch zemědělských – drobná držba, ploch zemědělských – 
vinice a podmínky pro změnu kultur ve všech uvedených plochách s rozdílným způsobem využití – je 
v kapitole 4. F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití, odstavec  4.F.1.9.2. Plochy zemědělské - 
drobná držba,  4.F.1.9.3. Plochy zemědělské - vinice   
Odůvodnění vymezení plochy s navrženou změnou využití ozn. K3 je uvedené v kapitole 4. E.2., 
odstavci 4.E.2.1. Plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň. 

   

4. E.6. Rekreace  
Odůvodnění  
- občanského vybavení – sport a rekreace O2 je uvedené v kapitole  4.C.2.2. Plochy občanského 
vybavení 
- dopravní infrastruktury – dopravy silniční - komunikací pro prostupnost území UK1, UK2, UK3, po 
kterých lze vést cyklotrasy – viz kapitola 4. D.1. Koncepce dopravní infrastruktury, odstavec 4.D.1.4. 
Komunikace pro prostupnost území  a 4.D.1.7. Cyklotrasy  

    

4. E.7. Dobývání ložisek nerostných surovin  

Odůvodnění –  kapitola 4F.1.Plochy s rozdílným způsobem využití, odstavec 4.F.1.12.3. Plochy 
smíšené nezastavěného území - orná půda a těžba  a odstavec 4.F.1.11.1. Plochy přírodní  - biocentra.   
 

4. E.8. Ochrana před povodněmi  
- plochy vodní a vodohospodářské  W1 a  W2 byly kromě důvodů uvedených v kapitole  4.E.2.3. 
Plochy vodní a vodohospodářské vymezeny také proto, aby plnily funkci reteční a tím přispějí 
k protipovodňové ochraně území obce.   
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4.F. PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNKY  
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNÉ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU  

4.F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití 
Hlavní využití charakterizuje to, k čemu je plocha primárně určena – určuje převažující účel. 
Přípustné (znamená přípustné využití) zahrnuje obdobné využití nebo slučitelné s hlavním způsobem 
využití, a také je v něm zařazeno vše, co je potřebné k tomu, aby mohlo být dobře plněno hlavní 
využití a přípustné (např. dopravní a technická infrastruktura apod.). 

V případě, že nebylo možno stavby, pozemky apod. činnosti související s hlavním využitím  apod. 
jednoznačně zařadit jako přípustné nebo nepřípustné, protože možnost jejich umístění do plochy je 
podmíněna dalšími skutečnosti, byly zařazeny jako podmíněně přípustné (podmíněně přípustné 
využití) a v následujících odstavcích jsou jednotlivé podmínky odůvodněny. Stejně tak je odůvodněno 
i to, co je nepřípustné (nepřípustné využití)..   

Plochy jsou popsány (hlavní využití, co je přípustné, nepřípustné a podmíněně přípustné) v kapitole 
F.1.  
Plochy s rozdílným způsobem využití uvedené ve vyhlášce 501/2006 Sb. byly v souladu s § 3 odst. (4) 
s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále členěny – viz. níže u jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití.    
 

4.F.1.1. PLOCHY BYDLENÍ  

Plochy bydlení podle §4 vyhlášky 501/2006 Sb. byly dále členěny vzhledem k charakteru území  
s typickým – odůvodnění viz níže v 4.F.1.1.1. Plochy bydlení - venkovského typu.    

4. F.1.1.1. PLOCHY BYDLENÍ  - VENKOVSKÉHO TYPU  Bi 
Plochy bydlení byly blíže specifikovány jako bydlení venkovského charakteru proto, že v současnosti 
tento typ bydlení v obci převládá. Zároveň charakter obce s rodinnými domy s hospodářským 
zázemím tvořeným zahradami, a to zejména hospodářskými zahradami, představuje hodnotu území. 
Zahrady se stromy vytváří zázemí rodinných domů, což má kladný vliv na kvalitu bydlení a také 
začlenění zastavěných území obce do volné krajiny. Bližší specifikace bydlení byla tedy provedena 
proto, aby si nadále obec tuto hodnotu zachovala. Do přípustného byly zařazeny i rodinné domy bez 
hospodářského zázemí, aby bylo možno i tento typ bydlení do ploch umístit. Stejně tak byly do 
přípustného zařazeny i další související pozemky a stavby, aby bylo možno umístit i stavby a pozemky 
odrážející stávající komfort bydlení (např. bazény  apod.).           
V plochách bydlení je občanské vybavení jako podmíněně přípustné proto, aby sem mohlo být 
umisťováno, ale jen takové, které nebude bydlení obtěžovat nadlimitními negativními dopady 
(hlukem, emisemi apod.), protože některé druhy by nadlimitně mohly bydlení obtěžovat (např. některé 
druhy služeb). Důvodem je, aby bylo chráněno zdraví obyvatel. Byly omezeny  pozemky obchodního 
prodeje, aby nebyly větší než 1000 m2 , aby byly splněny požadavky legislativy – vyhl. 501/2006 Sb., 
§4 odst. (2), ve kterém je uvedeno, že do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího 
občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 
m2.    
Jako podmíněně přípustné jsou zařazeny stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu 
bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům ve vymezené 
ploše, aby např. bylo možno provozovat podnikatelskou činnost v plochách, tím se zároveň vytváří 
předpoklad pro zkvalitnění např. služeb pro obyvatele apod. Dále aby např. mohli obyvatelé 
provozovat odpovídající chov hospodářských zvířat k vlastní spotřebě apod.       
Součástí ploch bydlení jsou také pozemky rodinné rekreace, protože se ve stabilizovaných plochách 
nachází (nebylo účelné je samostatně vymezovat, protože se jedná o ojedinělé objekty v zastavěném 
území) a protože některé rodinné domy mohou v budoucnu sloužit rekreaci. Pro stavby rodinné 
rekreace byly stanoveny podmínky v souladu legislativou - vyhláškou 501/2006 Sb.         
Zemědělská výroba je nepřípustná proto, že z její podstaty vyplývá, že je neslučitelná s bydlením 
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(zejména z důvodů hygienických). Výroba a sklady,  které jsou svým rozsahem a negativními účinky 
(např. hlukem) neslučitelné s bydlením jsou nepřípustné proto, že v plochách bydlení je možno dle 
platné legislativy umisťovat jen stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení 
ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům ve vymezené ploše a 
legislativa omezuje jejich plochu.         
  

Podmínky změn v území: 

U všech ploch bydlení (B3, B4, B5, B6, B7, B8, B10), kde je stanovena podmínka, že je lze využít pro 
bydlení za podmínky, že plocha nebude obtěžována nadlimitním hlukem z dopravy na silnici III/42510 
Rajhrad – Pohořelice, je tato podmínka stanovena proto, že orientačním výpočtem (viz Odůvodnění - 
kapitola 4.D.1. Koncepce dopravní infrastruktury) bylo zjištěno, že by tyto plochy mohly být 
nadlimitním hlukem zasaženy. Důvodem je ochrana zdraví v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících předpisů, odstavec Hluk a vibrace, § 30 a 
v souladu s přípustnými limity hluku podle nařízením vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací.          
Ze stejného důvodu - potřeby zajištění ochrany zdraví - jako výše byla stejná podmínka stanovena pro 
plochu B1. Vzhledem k tomu, že se neprovádí sčítání počtu projíždějících vozidel na silnici III/39515, 
u které vymezená zastavitelná plocha B1 leží, nebylo možno orientačním výpočtem zjistit, zda 
nemůže být ovlivněná nadlimitním hlukem. Požadavek na stanovení podmínky vznesl ve svém 
stanovisku odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to z důvodu :  
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů v úpravě platné 
k datu vydání ÚP v § 30 odstavec (1) stanovuje  pro  vlastníka, popřípadě správce pozemní 
komunikace povinnost technickými, organizačními a dalšími opatřeními  zajistit, aby hluk 
nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní 
prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno 
nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby.  
Proto je nutno u nově vymezovaných zastavitelných ploch, které by mohly obsahovat chráněné 
prostory, situovaných u komunikací krajského a oblastního významu počítat do budoucna s možností 
překročení hygienických limitů v blízkosti těchto komunikací a stanovit podmínky, jimiž lze ochranu 
zdraví osob před účinky hluku a vibrací zabezpečit.  
U ploch bydlení B3, B4 byly stanoveny podmínky související s možným rozlivem vod.  
V koordinačním výkrese je zakreslen informativní údaj – vypočítané záplavové území zpracované 
správcem toku. Podmínka pro využití plochy byla stanovena proto, aby se nemusela zpracovávat 
změna ÚP poté, co bude záplavové území vyhlášeno. V době zpracování ÚP bylo vypočítané 
záplavové území předáno jeho zpracovatelem Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Podmínka je 
stanovena proto, aby v projekční činnosti s možností rozlivu vod bylo uvažováno a nedocházelo tak 
následně ke škodám na majetku apod. Tedy podmínka již zohlednila možný rozliv vod v souladu se 
zákonem 254/2001 Sb. O vodách (vodní zákon).  Podmínka je také v souladu s politikou územního 
rozvoje ČR, kde je v  čl.26 vysloven požadavek neumisťovat zastavitelné plochy do záplavových 
území. I když není záplavové  území vyhlášeno, bylo alespoň podmínkou zabezpečeno, aby nedošlo ke 
zhoršení odtokových poměrů a stavby ve vymezených zastavitelných plochách nebyly ohrožovány 
rozlivy vod.   

U plochy B5 je podmínka, že v dalších stupních projektové přípravy bude zohledněno sesuvné území, 
protože v ploše je evidováno sesuvné území - aby tedy bylo zajištěno, že nedojde k poškození objektů 
v ploše a v důsledku toho škodám na majetku a poškození zdraví apod. 

U všech ploch, kde je podmínkou zajištění dostupnosti prostřednictvím ploch dopravní infrastruktury, 
je podmínka zařazena proto, aby byla zajištěna dostupnost nejen pro obyvatele rodinných domů, ale i 
pro rychlý  zásah vozidel hasičského záchranného sboru a lékařské služby z důvodu požární ochrany a 
ochrany zdraví.  
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4.F.1.2. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

Plochy občanského vybavení podle §6 vyhlášky 501/2006 Sb. byly dále členěny v souladu s §3 odst. 
(4) na občanské vybavení - základní Oz a občanské vybavení - sport a rekreace Os, a to proto, aby 
bylo možno lépe vymezit přípustné, nepřípustné a podmíněně přípustné, protože sport má specifický 
charakter oproti druhům občanského vybavení zařazeného do vybavení základního.  

4.F.1.2.1. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - ZÁKLADNÍ  - Oz  
Jako přípustné bylo stanoveno takové občanské vybavení, aby byly vytvořeny předpoklady pro 
zajištění  základních potřeb obyvatel obce.   
Bydlení v plochách základního občanského vybavení  je jako podmíněně přípustné stanoveno proto, 
aby bylo zajištěno bydlení pro provozovatele a obsluhu občanského vybavení.  
Služby jsou zařazeny jako podmíněně přípustné proto, aby nedocházelo k obtěžování okolních ploch 
bydlení a některých druhů občanského vybavení nadlimitními negativními dopady a byla tak zajištěna 
kvalita prostředí. Služby byly zařazeny proto, aby se zlepšila kvalita vybavení obyvatel. Přitom 
neobtěžování nadlimitním hlukem znamená, že budou splněny požadavky na ochranu veřejného 
zdraví  v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku a vibrací.      
Možnost využití pro sport je podmíněna proto, aby nedocházelo k obtěžování okolních ploch 
nadlimitním hlukem – aby byla zajištěna kvalita prostředí.    
Zemědělská výroba je nepřípustná proto, že z  její podstaty vyplývá, že je neslučitelná s občanským 
vybavením, zejména z důvodů hygienických.  

Výrobní činnosti a sklady vyjma těch, které jsou součástí služeb, jsou nepřípustné proto, že je nelze 
zařadit do ploch občanského vybavení vzhledem k tomu, že jsou s ním neslučitelné.     

4.F.1.2.2.PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORT A REKREACE  - Os 
Tento typ plochy občanského vybavení byl vymezen jako Sport a rekreace, protože se jedná o plochy 
sportu, ale slouží zároveň rekreaci. Plochy byly vymezeny proto, aby bylo možno doplnit stavby a 
zařízení  pro druhy sportu, které v obci chybí. Zároveň v nich bylo stanoveno jako přípustné to, co 
umožňuje jejich využití pro rekreaci – např. altány pro odpočinek při procházkách do rekreačního 
zázemí podél Šatavy apod., aby byly vytvořeny předpoklady pro krátkodobou rekreaci místních 
obyvatel i návštěvníků (turistů, cyklistů) z Bran a okolí, protože obec leží v rozvojové oblasti města 
Brna. 
Podmíněná přípustnost staveb a zařízení pro kulturní a společenské akce je stanovena proto, aby  
nebyl narušen ráz území s převažující zelení bez zděných a podobných  staveb. Zároveň  sem byly 
zařazeny proto, aby se zkvalitnilo vybavení obce a vytvořily se podmínky pro zlepšení sounáležitosti 
obyvatel.       
Stávající plochy pro sport nebyly samostatně vymezeny vzhledem k jejich velikosti - jsou součástí 
veřejných prostranství.    

 

4. F.1.3. PLOCHY SMÍŠENÉ   

4.F.1.3.1. PLOCHY SMÍŠENÉ - OBČANSKÉHO VYBAVENÍ A VÝROBY - SO 
Plochy smíšené – občanského vybavení a výroby byly stanoveny na základě vyhlášky 501/2006 Sb. § 
3 odst. (4) jako plochy s jiným způsobem využití než je stanoveno v §4 až §19, protože žádná z ploch 
s rozdílným způsobem využití ve výše uvedených ustanoveních  neumožňuje stanovit podmínky 
využití – pro občanské vybavení a výrobu současně, případně pro každou zvlášť, a to vše 
s přihlédnutím k zvláště specifickému území. Tyto plochy s rozdílným způsobem využití byly 
vymezeny proto, že na k.ú. je nevyužívaná stavba pro bydlení, která je u silnice III. třídy s velkou 
intenzitou dopravy (s potencionálními negativními dopady z této dopravy). Zároveň její dobrá 
dostupnost vytváří předpoklady pro její další využití. S ohledem na to bylo stanoveno přípustné, 
nepřípustné a podmíněně přípustné, které ale neodpovídalo žádné ploše s rozdílným způsobem využití 
dle §4 až §19. 
Hlavní využití nebylo stanoveno, protože není možno je jednoznačně určit, protože plochu je možno 
využít pro samostatné občanské vybavení, samostatnou výrobu nebo pro obě funkce, případně 
opětovně k bydlení.  
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Některé druhy občanského vybavení byly zařazeny jako podmíněně přípustné, protože mají   nároky 
na kvalitu prostředí stanovené legislativně (limity hluku apod.) a není možno určit, zda je lze 
vzhledem k blízkosti silnice III. třídy splnit. 
Výroba a sklady jsou zařazeny jako podmíněně přípustné, aby bylo zajištěno neobtěžování okolních 
ploch bydlení  a také občanské vybavenosti v ploše nadlimitními negativními dopady (např. hlukem) a 
byla tak zajištěna ochrana zdraví.  
Pozemky a stavby pro bydlení byly zařazeny proto, aby bylo umožněno bydlení majitele nebo 
provozovatele, ale byly stanoveny jako podmíněně přípustné, aby bylo vyloučeno obtěžování bydlení 
nadlimitními negativními dopady a tím zajištěno zdraví jejich obyvatel.      
Možnost využití pro sport je podmíněna proto, aby nedocházelo k obtěžování okolních ploch 
nadlimitním hlukem – aby byla zajištěna kvalita prostředí, ale i proto aby bylo zajištěno zdravé 
prostředí pro jeho provozování.    
Opětovné využití  jako samostatné bydlení je zařazeno jako podmíněně přípustné, protože plocha je 
podle výpočtu v kapitole 4.D.1.8 zasažena nadlimitním hlukem. 
Nepřípustné je stanoveno proto, aby stávající plochy bydlení nebyly zasaženy nadlimitními 
negativními dopady (hlukem atd.)       
Další podmínky změn: 
Plocha PU1 je využitelná pro danou funkci za podmínky zajištění přístupu - komunikacemi 
v plochách MK6 a MK7, protože stávající napojení plochy na silnici III. třídy je dopravní závadou – 
důvodem je potřeba zajištění takového dopravního řešení (umístění dopravního napojení v ploše MK6 
naproti stávající komunikaci a upravení této stávající místní komunikace v ploše MK5), aby nebyl 
ohrožován provoz na silnici III. třídy Rajhrad – Pohořelice, bezpečnost na této silnici a také 
bezpečnost při vjezdu na ni z přilehlých komunikací.        

 

4. F.1.4.PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
Plochy výroby a skladování dle §11 vyhl. 501/2006 Sb. byly v souladu s §3 odst. (4) dále členěny, 
protože v území jsou plochy výroby a skladování - výroba elektrické energie – fotovoltaická 
elektrárna, které jsou specifické a neumožňují umístění jiné výroby než pro výrobu elektrické energie. 
Proto byly zařazeny :     

4. F.1.4.1. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - VÝROBA  A SKLADY V AREÁLECH  Va 
které byly vymezeny proto, aby bylo možno v k.ú. umístit výrobu, která vyžaduje umístění mimo 
plochy bydlení a bez bezprostřední návaznosti na ně, protože u ní nelze vyloučit  potencionální 
nadlimitní negativní dopady na okolí.  
Bydlení je nepřípustné proto, že je neslučitelné s touto výrobou, protože by mohlo být obtěžováno 
nadlimitními dopady z výroby (např. hlukem).      

Podmínky změn v území: 
Plocha V1 je vhodnou plochou pro vymezenou výrobu, protože leží v území odděleném 
fotovoltaickou elektrárnou od souvisle zastavěného území s bydlením. Podmínka pro změnu v území 
je stanoveno proto, aby potencionální negativní dopady nebyly takového rozsahu, že by mohly 
zasáhnout stabilizované plochy bydlení, občanského vybavení ve vymezené ploše přestavby PU1 – 
tedy aby tyto plochy nebyly obtěžovány nadlimitním hlukem, emisemi a pod.    

4.F.1.4. 2. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE  FVE Ve 
Bydlení a občanské vybavení bylo zařazeno jako nepřípustné, protože z podstaty využití plochy 
vyplývá, že je s ním neslučitelné. 

 

4.F.1.5. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  
Plochy veřejných prostranství podle §7 vyhl. 501/2006 Sb. byly v souladu s §3 odst. (4) dále 
specifikovány proto, aby v nich převládala zeleň nebo byla alespoň zastoupena plošně stejně jako 
plochy zastavěné – z důvodů uvedených níže - a zpevněné proto, aby bylo možno řešit dopravní 
závady v obci.   
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F.1.5.1. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - VEŘEJNÁ ZELEŇ  Vp 
Podmíněná přípustnost hřbitova je stanovena proto, aby nedocházelo k poškozování staveb,  zařízení a 
pozemků nejen hřbitova, ale i staveb a pozemků okolních – podrobně níže u podmínek změn pro 
plochu Z1.    
Omezení rozsahu zpevněných pozemků je stanoveno proto, aby nebyl omezován rozsah pozemků 
zeleně. Zeleň plní funkci ekologickou, mikroklimatickou, estetickou apod. Důvodem je také zajištění 
dostatečných ploch pro zasakování dešťových vod. 
Parkování je podmíněně přípustné proto, aby sice bylo umožněno potřebná odstavná a parkovací stání 
zajistit v plochách, které přímo souvisí s občanským vybavením (např. pro hřbitov), ale zároveň aby 
nebylo snižováno primární využití - zeleň. Obdobně je parkování podmíněně přípustné ve stávajících 
plochách veřejného prostranství, aby sice bylo možno zajistit odstavná a parkovací stání ve veřejných 
prostranstvích navazujících na plochy stávající sevřené zástavby, protože pro ni není možno zajistit 
parkování na jejich pozemcích, ale zároveň aby nebylo snižováno primární využití - zeleň.    
Podmínky změn v území: 
Plocha Z1 
Podmínka, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že  jsou hydrogeologické 
podmínky ve vymezené ploše takové, že lze hřbitov do plochy umístit, je stanovena proto, aby 
nedocházelo k poškozování staveb, zařízení a pozemků hřbitova a ale i staveb a pozemků v okolí 
hřbitova (např. aby v důsledku umístění hrobů na hřbitově nedocházelo k pohybu zemin takovému, že 
to může mít vliv nejen na hroby samotné, ale také na stavby v okolí hřbitova a nedocházelo tak ke 
zhoršení statiky těchto staveb). 
F.1.5.2. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – ZPEVNĚNÉ     -Vz 
Podmíněně přípustné je stanoveno proto, že nebylo možno přesně stanovit rozsah ploch pro veřejné 
prostranství – tedy, aby v případě, že část z nich nebude potřeba využít pro veřejné prostranství, bylo 
možno ponechat pro stávající způsob využití. 
 

4.F.1.7. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

4.F.1.7.1. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - DOPRAVA SILNIČNÍ   Ds  
Plochy dopravní infrastruktury podle §9 vyhl. 501/2006 Sb. byly v souladu s §3 odst. (4) 
specifikovány proto, aby bylo zřejmé o jaký druh dopravy se jedná. Jsou vymezeny, aby zajišťovaly 
přiměřenou obsluhu a dostupnost všech typů ploch v území. 

Podmínky změn : 
- DO1, DO2, DO3, DO4 – podmínka byla stanovena pro silnice (druh dopravy silniční) – tedy pro 
rozšíření silnice proto, aby byl zajištěn územní předpoklad pro snížení rychlosti na silnici III/42519 
Rajhrad Pohořelice (aby do zastavitelných ploch nebyly umístěny jiné druhy dopravy tak, že by mohly 
znemožnit využití pro silnici)  
- MK1, MK2, MK3, MK4, MK5, MK6, MK7, MK8, MK9, MK10 - podmínka byla stanovena pro 
komunikace pro obsluhu zastavěného území a zastavitelných ploch (druh dopravy silniční) proto, aby 
byl zajištěn územní předpoklad pro obsluhu zastavěného území a zastavitelných ploch (aby do 
zastavitelných ploch nebyly umístěny jiné druhy dopravy tak, že by mohly znemožnit využití pro tento 
druh dopravy silniční – např. umístěním parkování v takovém rozsahu, že by to znamenalo  zúžení 
komunikace tak, že by její parametry nebyly dostatečné pro zajištění obsluhy ploch vozidly majitelů 
nemovitostí, vozidel hasičů apod.) 
- UK1, UK2, UK3, UK4 podmínka byla stanoven pro komunikace pro zlepšení prostupnosti území 
proto, aby byl zajištěn územní předpoklad pro zlepšení prostupnosti v území, dostupnosti cílů 
v krajině a rekreačního zázemí obce (aby do zastavitelných ploch nebyly umístěny jiné druhy dopravy 
tak, že by mohly znemožnit využití pro tento druh dopravy silniční) 
 

4.F.1.8. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
Plochy technické infrastruktury podle §10 vyhl. 501/2006 Sb. byly v souladu s §3 odst. (4)  dále 
členěny proto, aby bylo zřejmé, o jaký druh technické infratruktury se jedná.  
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4.F.1.8.1. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ   TV 
4.F.1.8.2. PLOCHY TECHNICKÉ INTRASTRUKTURY   - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  TO  
Podmíněná přípustnost jiného druhu technické infrastruktury v ploše je stanovena proto, aby neměla 
negativní dopady na hlavní využití (např. vodní zdroj v ploše ČOV).   
Nepřípustné v plochách technické infrastruktury – odpadové hospodářství je stanoveno proto, aby 
bylo zachováno zdravé prostředí okolních ploch bydlení a nebylo negativně ovlivňováno životní 
prostředí.  
Podmínky změny v území: 
Podmínky pro využití plochy T1 jsou stanoveny proto, aby nebylo ohrožováno zdraví obyvatel a bylo 
zachováno příznivé prostředí pro bydlení a nebyly snižovány primární funkce veřejných prostranství 
(např. funkce ekologické, mikroklimatické).  

 

4.F.1.9. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
Plochy zemědělské podle §14 vyhl. 501/2006 Sb. byly v souladu s §3 odst. (4) dále členěny proto, aby 
byly vytvořeny předpoklady pro zachování rostlinné výroby na pozemcích ZPF s převažujícím 
druhem pozemků dle KN orná –    Plochy zemědělské - orná půda Zo.  
Dále byly členěny proto, aby byly zachovány pozemky ZPF, které jsou tvořeny plošně menšími 
pozemky se střídáním druhů pozemků dle KN – zejména orná půda, zahrady, trvalý travní porost. 
Tyto pozemky jsou využívány k rostlinné malovýrobě, ale jsou významné z hlediska ekologické 
stability území (zejména k ochraně území proti erozi) a významně se uplatňují v krajině - představují 
tradiční způsob využívání krajiny a s ním související charakter krajiny. A proto byly vymezeny plochy 
zemědělské - drobná držba  Zd.  
Plochy zemědělské - vinice  Zv byly stanoveny samostatně, protože se liší od ostatní drobné držby 
převahou jednoho druhu pozemku dle KN - s tím souvisí jiný charakter krajiny.  

4.F.1.9.1. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ORNÁ PŮDA Zo 
Stavby, které jsou stanoveny jako podmíněně přípustné v souvislosti se skutečností, že část 
katastrálního území leží v územní rezervě pro vysokorychlostní trať (podmínky 1 – 3), jsou  
podmíněně přípustné proto, aby nedošlo k ekonomických škodám.     
Podmíněně přípustné umisťování staveb a opatření  pro zlepšení podmínek rekreace atd. je stanoveno 
proto, aby tyto stavby atd. mohly být umisťovány pouze tak, aby nebyla zhoršována možnost 
obhospodařování půdy (např. aby nedocházelo k její fragmentaci).  
Jiné stavby, zařízení a opatření pro zemědělství než stavby pro zemědělskou prvovýrobu jsou 
nepřípustné proto, že při územně plánovací činnosti je nutno řídit se zásadami ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále jen ZPF) a navrhovat taková řešení, která jsou z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem (č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF) chráněných zájmů nejvýhodnější. A také proto, 
že pro zajištění fungování rostlinné výroby nejsou nezbytně nutné jiné stavby než stavby s ní 
související.  
Jiné stavby, zařízení a opatření dopravní infrastruktury (např. silnice) jsou stanoveny jako nepřípustné 
proto, že katastrálním územím obce prochází silnice III. třídy, které již v současnosti významně 
obtěžují značnou část zastavěného území, zejména plochy bydlení, a negativní dopady z provozu na 
nich využití území značně omezují. Pro silniční dopravu nadmístního významu je navíc vymezena 
územní rezerva pro rozšíření stávajících silnic III. třídy.  
Jiné stavby zařízení a opatření technické infrastruktury než liniové stavby jsou nepřípustné proto, že 
stávající nadzemní elektrické vedení VVN (velmi vysokého napětí) v severní části katastrálního území 
značně omezuje možné způsoby využití území. Navíc se na k.ú. vyskytují omezení, zejména 
související s těžbou a ochranou nerostných surovin, která významně omezují rozvoj obce. Významná 
část k.ú. je využívána pro rostlinnou výrobu. Obyvatelé obce mají také minimální možnosti rekreace, 
protože ploch pro ni vhodných je v k.ú. minimum.  
Všechna výše uvedená omezení snižují možnost rozvoje obce a rekreační vyžití obyvatel obce. 
Umisťování dalších pozemků dopravní a technické infrastruktury (vyjma podmíněně přípustné) by 
mohlo situaci významně zhoršit, případně rozvoj obce zablokovat úplně.        
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4.F.1.9.2. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - DROBNÁ DRŽBA  Zd 

Podmíněně přípustná změna  druhu pozemku na ornou půdu je stanovena proto, aby nedocházelo 
k vytváření velkých bloků orné půdy, a tím zvyšování pravděpodobnosti ohrožení území např. erozí 
(drobná držba – tedy střídání plošně malých polí orné půdy se zahradami, sady a trvalým travním 
porostem – chrání zemědělský půdní fond před erozí) a proto, aby nebyl narušován charakter krajiny, 
protože drobná držba a vinice představují tradiční (historické) hodnoty v zemědělské krajině.  
Podmíněná přípustnost staveb pro stávající stavby rodinné rekreace je stanovena proto, že se v severní 
části katastrálního území obce několik chat nachází. Ale plochy zemědělské – drobná držba plní 
zejména funkcí produkční na pozemcích dle KN převážně zahrad s objemově malými stavbami 
související s rostlinnou malovýrobní činností (např. pro uskladnění produkce a nářadí pro 
obhospodařování pozemků), a proto nejsou další objekty rekreace vhodné. Severní část. k.ú. je navíc 
pohledově exponovaná a umístění staveb dalších staveb pro rodinnou rekreaci by znamenalo nejen 
narušení hodnoty, kterou drobná držba představuje, ale znamenalo by to také závadu estetickou.       
Podmíněná přípustnost staveb v souvislosti s územní rezervou pro vysokorychlostní trať – viz. 
odůvodnění v odstavci 4.F.1.9.1. Plochy zemědělské - orná půda Zo. 

Podmíněně přípustné umisťování technických opatření a staveb pro zlepšení podmínek rekreace atd. – 
viz odůvodnění v odstavci 4.F.1.9.1. Plochy zemědělské - orná půda Zo.  

Garáže pro bydlení jsou v plochách drobné držby naproti stávající ploše bydlení v části Pindulka 
označené v grafické části BG přípustné proto, že tyto stavby se zde již vyskytují. Plní funkci 
doplňkovou k bydlení, protože rodinné domy  jsou takového charakteru (jednopodlažní řadová 
zástavba), že do nich nelze garáže umístit. Tato zástavba nemá ani dostatečné předzahrádky. Tedy 
proto, aby stávající místní komunikace v důsledku výše uvedeného nebyla využívána k parkování a 
tím snižována bezpečnost provozu.       

Nepřípustné stavby, zařízení a opatření pro zemědělství, dopravní a technickou infrastrukturu – viz 
odůvodnění v odstavci 4.F.1.9.1. Plochy zemědělské - orná půda Zo.  

4.F.1.9.3. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - VINICE  Zv 

Podmíněně přípustná změna druhu pozemku ZPF dle KN je stanovena z důvodu zachování ekologické 
stability území, aby nedocházelo např. k vytváření velkých bloků orné půdy, a tím zvyšování 
pravděpodobnosti ohrožení území erozí (vinice a drobná držba chrání zemědělský půdní fond před 
erozí, a tím i zástavbu před negativními dopady s ní souvisejícími) a proto, aby nebyl narušován 
charakter krajiny, protože drobná držba a vinice představují tradiční (historické) hodnoty 
v zemědělské krajině.  

Podmíněná přípustnost staveb pro rodinnou rekreaci – viz odůvodnění v odstavci  4.F.1.9.2. Plochy 
zemědělské - drobná držba  Zd. 

Podmíněná přípustnost staveb, zařízení a opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof atd. je stanovena proto, aby tyto stavby mohly být umisťovány pouze tak, aby nebyla 
zhoršována možnost obhospodařování půdy (např. aby nedocházelo k její fragmentaci) a nerušily 
charakter této části krajiny, která je navíc v pohledově exponované poloze – tedy aby nedošlo 
k narušení charakteru krajiny.  

Nepřípustné stavby, zařízení a opatření pro zemědělství, dopravní a technickou infrastruktur – viz 
odůvodnění v odstavci 4.F.1.9.1. Plochy zemědělské - orná půda Zo.  

Umisťování technických opatření a staveb, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a 
cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra 
bylo stanoveno jako nepřípustné proto, aby nebyla zhoršována obhospodařovatelnost vinic a aby 
nebyl narušován charakter krajiny, protože vinice spolu s drobnou držbou představují tradiční 
(historické) hodnoty v zemědělské krajině a je proto žádoucí je jako součást národního dědictví 
zachovat.  
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4.F.1.10. PLOCHY LESNÍ    

Plochy lesní podle §15 vyhl. 501/2006 Sb. byly v souladu s §3 odst. (4) dále specifikovány, aby byla 
zřejmá jejich převažující funkce hospodářská.     

4.F.1.10.1. PLOCHY LESNÍ - LESY HOSPODÁŘSKÉ   Lh 
Podmíněně přípustné umisťování staveb pro zlepšení podmínek rekreace atd. je stanoveno proto, aby 
byla zachována funkce lesa a ta je zachována pouze v případě zachování souvislého porostu.   
Nepřípustné stavby, zařízení a opatření dopravní a technické infrastruktury – viz odůvodnění 
v odstavci 4.F.1.9.1. Plochy zemědělské - orná půda Zo.  

 

4.F.1.11. PLOCHY PŘÍRODNÍ   
Plochy přírodní podle § 16 vyhl. 501/2006 Sb. byly v souladu s §3 odst. (4) byly dále specifikovány 
proto, aby bylo zřejmé že se jedná o biocentra.  

4.F.1.11.1. PLOCHY PŘÍRODNÍ  -  BIOCENTRA Pb 

Podmíněná přípustnost staveb, zařízení a opatření (související dopravní a technické infrastruktury, 
staveb, zařízení a jiných opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, těžby a staveb pro těžbu, vodních nádrží),  stejně tak jako nepřípustnost 
jiných staveb dopravní a technické infrastruktury a technických opatření a staveb, které zlepší 
podmínky využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, je stanovena z důvodu zajištění ochrany a 
také v maximální možné míře zachování celistvosti ploch přírodních. Z charakteru těchto ploch, které 
zahrnují stávající cenné porosty v území a významný krajinný prvek, nebo nově vymezené 
biocentrum, které má sloužit pro obnovení ekologické stability území, vyplývá, že se jedná o plochy, 
které by měly být chráněny před činností člověka, tedy i před stavbami a zařízeními. Pokud stavby 
nelze ve zvlášť odůvodněných případech z ploch vyloučit (umístit je jinam), jsou u nich uvedená 
omezení proto, aby bylo dotčení ploch přírodních minimalizováno a tím minimalizovány negativní 
dopady na ně – např. likvidace porostů apod.  

Podmíněná přípustnost těžby je dána proto, že v jednom z biocenter je stanoven dobývací prostor.   

Vodní plochy mají význam ekologický (např. zlepšují mikroklima v území). Jsou zařazeny jako 
podmíněně přípustné proto, že až v rámci příprav rekultivace (kdy je prověřován aktuálním stav 
vodního režimu v krajině) lze určit, zda je vhodné je sem umístit.             

 

4.F.1.12. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

Plochy smíšené nezastavěného území byly vymezeny proto, že se jedná o plochy, které plní nebo 
mohou plnit více funkcí. Tyto plochy podle §17 vyhl. 501/2006 Sb. byly v souladu s §3 odst. (4) dále 
členěny, aby zahrnovaly vždy ty funkce, které plní.  

4.F.1.12.1. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - KRAJINNÁ ZELEŇ Kz  

Jsou vymezeny proto, aby byla zachována v krajině krajinná zeleň, která nepodléhá ochraně (není 
součástí chráněných území) a mohly být vymezeny plochy nové obdobného charakteru jako stávající.           

Podmíněná přípustnost staveb, zařízení a opatření (pro zemědělství související s rostlinnou výrobní 
činností, pro vodní hospodářství, stavby, pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků) stejně tak jako nepřípustnost 
staveb, zařízení  a opatření (technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití pro účely 
rekreace a cestovního ruchu a jiné dopravní infrastruktury než související a jiné technické 
infrastruktury než podmíněně přípustné) je stanovena z důvodu zajištění ochrany a také v maximální 
možné míře celistvosti ploch krajinné zeleně, protože krajinná zeleň představuje nezastupitelné 
hodnoty v krajině, má funkci ekologickou (zejména protierozní), spoluvytváří charakter krajiny apod.   

Podmíněná přípustnost staveb v souvislosti s územní rezervou pro vysokorychlostní trať – viz. 
odůvodnění v odstavci 4.F.1.9.1. Plochy zemědělské - orná půda Zo. 
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4.F.1.12.2. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - BIOKORIDORY – Kb 

jsou vymezeny proto, aby byla zachována v krajině území cenných přirozených a přírodě blízkých 
ekosystémů a doplněny nové plochy tak, aby propojily biocentra.    

Podmíněná přípustnost liniových staveb dopravní a technické infrastruktury je stanovena proto, aby  
je bylo možno v nezbytně nutných případech do ploch biokoridorů umístit, ale aby zároveň jejich 
negativní dopady na ekologickou stabilitu území byly minimální, protože umístění těchto staveb může 
znamenat přerušení biokoridoru a tím snížení jeho funkce. Ostatní stavby jsou vyloučeny proto, aby 
nedocházelo k přerušení biokoridoru a tím snížení jeho funkce.     

Podmíněně přípustné umístění účelové komunikace podél toku, je stanoveno proto, že je nutno zajistit 
volný pruh podél toku pro jeho správu a údržbu. Vzhledem k tomu, že toto vyplývá z platné 
legislativy – ze zákona 254 /2001 Sb. O vodách,§ 49 Oprávnění při správě vodních toků.       
 

4.F.1.12.3. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - SMÍŠENÉ ORNÁ PŮDA A TĚŽBA  - Ot 

Jsou vymezeny proto, že plochy mohou plnit více funkcí - zemědělskou rostlinnou výrobu a těžbu.  

Podmíněná přípustnost vodních ploch, lesa atd. je stanovena proto, že až v rámci příprav rekultivace 
(kdy je prověřován aktuálním stav vodního režimu v krajině) lze určit, zda je vhodné je sem umístit.             

Podmíněná přípustnost staveb, zařízení  a opatření pro snižování nebezpečí ekologických katastrof 
atd. je stanovena proto, aby bylo možno tyto stavby umístit v případě, že by těžba mohla katastrofu 
způsobit, ale aby sem nebyly umisťovány jiné druhy než související s katastrofou vyvolanou těžbou. 
A to proto, aby neomezovaly možnost vytěžení surovin. To je v souladu se zákonem 44/1998 o 
ochraně a využívání nerostného bohatství (horní zákon), část IV. Ochrana nerostného bohatství, § 15 a 
18.                  

Nepřípustné umisťování technických opatření a staveb, které zlepší podmínky využití pro účely 
rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a 
informační centra a jiných dopravních staveb než souvisejících, technické infrastruktury související a 
liniové a staveb, zařízení a opatření pro snižování nebezpečí ekologických katastrof, které nejsou 
způsobeny těžbou je stanoveno proto, aby jejich umístění neznemožňovalo nebo neomezovalo 
vytěžení surovin.   

Pozn. Vymezení nepřípustného a podmíněně přípustného bylo vymezeno v souladu s §18 odst. 5. 
Stavby uvedené v tomto § lze do nezastavěného území umístit v případech pokud je územně plánovací 
dokumentace nevylučuje (i když legislativa související s ochranou ložisek jejich umístění již 
omezuje).        
               

F.1.13. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  

Plochy vodní a vodohospodářské byly vymezeny v souladu § 13 vyhl. 501/2006 Sb. 

Liniové stavby technické infrastruktury jsou stanoveny jako podmíněně přípustné, aby nedocházelo 
k omezení funkce vodní a vodohospodářské.       

Nepřípustnost a podmíněná přípustnost staveb je stanovena proto, aby stavby vodní a 
vodohospodářské nebyly narušovány, byla zachována jejich celistvost a nebyla omezována jejich 
funkce vodohospodářská (včetně funkce retenční), krajinotvornotvorná, ekologická (zejména zlepšení 
mikroklima) a rekreační např. nevhodným rozdělením ploch vodních a vodohospodářských dopravní a 
technickou infrastrukturou, zmenšením ploch stavbami a tím např. snížení retenční schopnosti, 
přerušení nebo snížení přítoku a odtoku pro plochy apod., umístěním staveb v místě nátoku apod.        
 

Další podmínky pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití: 

Podmínka pro nenarušení zájmů Ministerstva obrany, je stanovena proto, že se celé k.ú. nachází 
v OP radiolokačního zařízení – viz. kapitola 8. Koordinace v území, odstavec Limity využití území – 
obrana státu. 
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4.F.2. Podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu    

F.2.1. Charakter zástavby :  

- V plochách PU2, PU3 byl stanoven požadavek na zachování sevřeného charakteru zástavby proto, 
aby byly zachovány urbanistické hodnoty v území původní návesní ulicovky a také hodnota kapličky, 
protože okolní zástavba spoluvytváří prostředí a tím podporuje její architektonickou hodnotu.      

- Podmínky pro stavby, které budou umisťovány do ploch s rozdílným způsobem využití - plochy 
zemědělské - drobná držba a plochy zemědělské – vinice, pokud se nachází v severní členité části k.ú. 
obce s pohledově exponovanými svahy, byly stanoveny proto, aby nebylo narušeno území s členěním 
pozemků, které se přibližují historickému charakteru, a to včetně velikosti staveb. Proto byla 
v plochách označených v grafické části 6 vymezena podmínka pro zástavbu, která vychází z toho, že 
ve výše uvedených plochách jsou přípustné stavby, zařízení a opatření pro zemědělství související 
s rostlinnou malovýrobní činností (např. pro uskladnění produkce a nářadí pro obhospodařování 
pozemků). A potřebná velikost objektu odpovídá pozemku, protože kolik je na pozemku produkce, tak 
velká je plocha pro její uskladnění, obdobně velikosti pozemku a jeho svažitosti odpovídá způsob 
obhospodařování (používání nástrojů, techniky pro obhospodařování). Z toho vyplývá velikost 
objektu. V současnosti jsou území stavby do cca 25 m2 zastavěné plochy. Výška staveb – viz 
následující odstavec.     
 

F.2.2. Výška staveb : 

Vymezení pojmu nadzemní podlaží bylo v územním plánu provedeno proto, že v současnosti 
neexistuje žádná jeho definice. Nadzemní podlaží bylo vymezeno tak, aby to odpovídalo terénním 
podmínkám zastavěného území obce a vymezených zastavitelných ploch.  

* Podlaží celkem bylo stanoveno proto, že byl zohledněn členitý terén v pohledově exponované 
severní části obce a proto, aby bylo minimalizováno ovlivnění charakteru území výškově 
dominantními stavbami. Jeho stanovení vycházelo ze stávajícího charakteru staveb v území.                    

Výška staveb v jednotlivých typech ploch s rozdílným způsobem využití byla stanovena proto, aby 
nebylo narušováno harmonické měřítko v obci a zároveň se nevytvářely nevhodné dominanty v území 
a nebyl tak narušován charakter krajiny – tedy proto, aby byl zachován charakter obce a nebylo 
narušováno její příznivé usazení  a působení v krajině.   

U plochy výroby V1 byla stanovena podmínka ve vztahu k sousedním plochám, aby nebylo negativně 
ovlivněno jejich využití – přitom hlavním důvodem bylo, aby nebyla negativně ovlivněna  plocha 
fotovoltaické elektrárny (informativní pozn.: aby plocha fotovoltaické elektrárny nebyla zastiňována a 
nebyl snížen její výkon apod.).    

Podmínka, pro stavby v plochách zemědělských – drobná držba a zemědělských – vinice, které leží 
v území  pohledově exponovaných svahů v severní části obce – v grafické části plochy označené 6, je 
stanovena proto, aby nedocházelo k narušení  krajiny nevhodnými dominantami a aby tím nebyl  
narušen pohledově významný horizont těchto svahů a nebyl narušen charakter krajiny v tomto území. 

V ostatních plochách drobné držby byla výška stanovena proto, aby stavby nenarušovaly harmonické 
prostředí svou výškou a výška staveb byla stanovena podle staveb, které se v území vyskytují.          
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4.G. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ A 
PLOCHY PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A 
STAVBÁM VYVLASTNIT   

 4.G.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY  

Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury – dopravy silniční     

veřejně prospěšné stavby určené k ochraně území obce:  
Stavby SDO1, SDO2, SDO3, SDO4   v plochách DO1, DO2, DO3, DO4 byly vymezeny, aby mohlo 
být realizováno rozšíření silnice III/42510 pro opatření pro regulaci rychlosti, a tím aby byly 
vytvořeny předpoklady pro snížení obtěžování ploch bydlení nadlimitním hlukem. Jsou vymezeny 
v návaznosti na silnici III/42510 proto, aby rozšíření bylo realizováno tam, kde jedině může plnit svoji 
funkci.   

veřejně prospěšné stavby určené k rozvoji území obce: 
- stavba SMK1 v ploše MK1 byla vymezena, aby zajistila obsluhu zastavitelné plochy B3 pro bydlení  
a propojení dvou částí zastavěného území. Byla vymezena tak proto, že severně od stávající 
komunikace je terénní zlom, na který není možno ji umístit vzhledem k jeho velkému sklonu. Zároveň 
byla tak umístěna proto, aby bylo možno v maximální možné míře využít pozemky navazující na ni 
k bydlení. Na stávající komunikaci od kapličky k silnici III/42510 je napojena v místě, kde je terén ve 
sklonu, který toto napojení umožňuje. Napojení na  komunikaci k Pindulce bylo umístěno do jejího 
oblouku proto, aby byl zajištěn dostatečný rozhled a byly splněny podmínky pro technické řešení 
komunikace vyplývající z příslušné normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (dále jen 
ČSN). V souladu s ní by pak  potřebné parametry šířky komunikace  odpovídaly funkční skupině C a 
typu MO2 8/6/30, a proto bylo nutno zasáhnout do pozemků soukromých vlastníků v rozsahu 
vymezeném v grafické části – výkres 2. Hlavní výkres a výkres č. 3 Výkres veřejně prospěšných 
staveb, opatření a asanací.                
- SMK4 - stavba rozšíření stávající komunikace v ploše MK4 byla vymezena proto, aby celková šířka 
komunikace byla taková, aby byla zajištěna dostatečná kapacita dopravy a obslužnost ploch podél této 
komunikace (dostupnost i pro hasičské záchranné sbory a zdravotníky). To je dle ČSN rozšíření do 
funkční skupiny C a typu MO2 -/5,5/30. Byla vymezena jižně stávající komunikace od kapličky 
k silnici III/42510 tam, kde je šířka nedostatečná, a protože na opačné straně komunikace nebylo 
rozšíření možné z důvodu velkého spádu pozemku navazujícího na tuto komunikaci.                
- stavba SMK5 pro úpravu připojení stávající místní komunikace v ploše MK5 na silnici III/42510 
byla vymezena proto, aby byla odstraněna dopravní závada. Plocha byla vymezena vedle stávající 
komunikace od kapličky k silnici III/42510  a u této silnice, aby zajistila správnou funkci připojení a 
byly splněny podmínky pro technické řešení připojení v souladu s ČSN. A proto bylo nutno zasáhnout 
do pozemků soukromých vlastníků v rozsahu vymezeném v grafické části – výkres 2. Hlavní výkres a 
výkres č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.                
   - stavba SMK6 v ploše MK6 byla vymezena pro zajištění dostupnosti plochy občanského vybavení 
O2 a plochy přestavby PU1. Byla vymezena tak proto, aby bylo zajištěno jejich napojení  na silnici 
III. třídy, protože plochu nelze napojit způsobem, který dříve využíval statek. Byla vymezena naproti 
stávajícímu napojení komunikace od kapličky na silnici III/42510 proto, aby splnila požadavky 
technického řešení vyplývající z ČSN. Aby byla zajištěna dostatečná funkce pro obsluhu výše 
uvedených ploch, byla potřebná plocha vymezena v souladu s  ČSN ve funkční skupině C a typu MO2 
8/6/30 a proto bylo nutno zasáhnout do pozemků soukromých vlastníků v rozsahu vymezeném 
v grafické části – výkes 2. Hlavní výkres a výkres č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 
asanací.                
 - stavba SMK7 na ploše MK 7 byla vymezena, aby zajistila obsluhu plochy PU1, a to severně od ní – 
mezi ní a stávajícími plochami bydlení,  protože obsluha není odjinud možná, protože plocha leží 
mezi silnicí III. třídy, stávajícím bydlením z jihu a krajinou zelení se stávajícím občanským 
vybavením (vinným sklepem). Aby byla zajištěna dostatečná funkce pro obsluhu výše uvedené 
plochy, byla potřebná plocha vymezena v souladu s  ČSN ve funkční skupině C a typu MO2 8/6/30, a 
proto bylo nutno zasáhnout do pozemků soukromých vlastníků v rozsahu vymezeném v grafické části 
– výkes 2. Hlavní výkres a výkres č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.                
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- stavba SMK9 na ploše MK9 byla vymezena proto, aby umožnila propojení silnice III/39515 se 
záhumenní komunikací a aby obsloužila plochu pro odpadové hospodářství T1, a to mezi stávajícími 
plochami bydlení a občanského vybavení  a severně od plochy T1, protože jinde není možno obě 
komunikace  vzhledem ke stávající zástavbě v území umístit. Část komunikace ležící severně také 
proto, že pro obsluhu plochy je potřeba přímá návaznost na plochu.  Aby byla zajištěna dostatečná 
funkce pro obsluhu výše uvedené plochy, byla potřebná plocha vymezena v souladu s  ČSN ve 
funkční skupině C a typu MO2 6/5/30. A proto bylo nutno zasáhnout do pozemků soukromých 
vlastníků v rozsahu vymezeném v grafické části – výkres 2. Hlavní výkres a výkres č. 3 Výkres 
veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.                
- stavba SMK10 na ploše MK10 byla vymezena, aby zajistila obsluhu zastavitelné plochy pro bydlení 
B2. Byla vymezena jižně plochy B2, protože  obsluhu plochy je možné zajistit jen bezprostředním 
napojením. Aby byla zajištěna dostatečná funkce pro obsluhu výše uvedené plochy byla potřebná 
plocha vymezena v souladu s ČSN ve funkční skupině C a typu MO2 6/5/30, a proto bylo nutno 
zasáhnout do pozemků soukromých vlastníků v rozsahu vymezeném v grafické části – výkres 2. 
Hlavní výkres a výkres č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.                
 - stavba SUK3 na ploše UK3 byla vymezena proto, aby zajistila dostupnost rekreačního zázemí obce. 
Byla vymezena tak proto, aby využila pozemků bývalého náhonu, a dále tak, aby křížila tok v nekratší 
možné vzdálenosti.  Zároveň tak, aby ležela v pozemcích ZPF, které  jsou zde úzké mezi tokem a 
stávající komunikací pod zahrádkářskou osadou, a  proto hůře velkovýrobně obhospodařovatelné. Aby 
byla zajištěna dostatečná funkce pro obsluhu výše uvedených ploch, byla potřebná plocha vymezena 
v souladu s ČSN 73 6109 Projektování polních cest v kategorii P5/30, proto bylo nutno zasáhnout do 
pozemků soukromých vlastníků v rozsahu vymezeném v grafické části – výkres 2. Hlavní výkres a 
výkres č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.                
- stavba SUK4 na ploše UK4 byla vymezena proto, aby bylo lépe prostupné území od vjezdu do 
areálu fotovoltaické elektrárny k plochám PU1 a O2 a byla zajištěna bezpečná dostupnost těchto ploch 
– aby byl zajištěn druhý přístup k těmto plochám (z důvodu bezpečnosti v případě nemožnosti využít 
komunikace v plochách MK6 a MK7 – např. pro hasiče). SUK4 byla vymezena mezi stávající plochy 
bydlení – venkovského typu - a výroby a skladování – výroby elektrické energie - FVE proto, že jinde 
nebylo možno ji umístit vzhledem k výše uvedeném stabilizovaným plochám. Aby byla zajištěna 
dostatečná funkce pro obsluhu výše uvedených ploch, byla potřebná plocha vymezena v souladu s  
ČSN 73 6109 Projektování polních cest v kategorii P4/30, proto bylo nutno zasáhnout do pozemků 
soukromých vlastníků v rozsahu vymezeném v grafické části – výkres 2. Hlavní výkres a výkres č. 3 
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.                
            

4.G.2.VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 
- OK krajinná zeleň v ploše K3 byla vymezena podél silnice III/39515, jižně od ní, aby chránila obec 
před negativními dopady větrné eroze. Byla umístěna do bezprostřední návaznosti  na silnici III/39515 
a to jižně od ní, aby nejúčinněji chránila zastavěné území severně od ní a zároveň tak, aby nesnížila 
produkční schopnost území – tedy byla umístěna do jeho okrajové polohy k silnici.       
 

4. G.3. PLOCHY PRO ASANACI 
Nejsou vymezeny. 
 

4.H. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBYA VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ 
LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

4.H.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 
Nejsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby. 
 

4.H.2. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Z1 - byla vymezená v návaznosti na stávající plochy bydlení venkovského typu, aby nejen zajistila 
setkávání občanů, vytvořila důstojné prostředí pro boží muka v ploše, ale zároveň i odclonila plochy 
bydlení od negativních účinků větrné eroze. Její lokalizace je vázaná na boží muka, které představují 
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hodnotu v území. Dále její lokalizace navazuje na veřejně prospěšné  opatření  OK v ploše K3 a spolu 
představují souvislou ochranu zastavěného území obce před větrnou erozí.    

Z5 - byla vymezená v návaznosti na stávající plochy bydlení venkovského typu a plochy dopravní 
infrastruktury – dopravy silniční – komunikaci pro obsluhu zastavěného území a silnici III/42510, aby 
zajistila setkávání občanů, ale zejména aby odclonila plochy bydlení od komunikací a od jejich 
negativních vlivů z dopravy – zejména prachu.   

Předkupní právo pro pozemky pro veřejná prostranství bude mít obec Ledce, aby mohla  realizovat 
veřejná prostranství pro svoje občany a zajistit ochranu území před negativními vlivy. 

Tedy pro předkupní právo byly zařazeny jen ty plochy veřejných prostranství, které plní funkci 
ochrannou – před větrnou erozí, pro hodnotu území a před negativními dopady z dopravy.  

4.I. KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ   
Nejsou stanovena, protože nebylo zadáno posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 
oblast (tyto se v k.ú. nevyskytují) . 

 

 

(2) 

4.a) PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV 

Plochy a koridory územních rezerv 

Koridor územní rezervy vysokorychlostní trať VRT1 byl vymezen na základě  územně analytických 
podkladů (dále jen ÚAP). Byl zúžen proto, aby nezasahoval do stávajících ploch výroby. Vzhledem 
k tomu, že Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje nebyly v době zpracování ÚP platné, byly 
podmínky pro prověření budoucího využití stanoveny podle Politiky územního rozvoje ČR. 

Koridory územních rezerv D1, D2 a D3 pro modernizaci silnice II/416 byly vymezeny na základě 
stanoviska Odboru dopravy KÚ JMK a převzaty ze Studie modernizace silnice II/416 Hrušovany u 
Brna – Ledce, Pohořelice, HBH Projekt, ing. Halušková. Vzhledem k tomu, že  Zásady územního 
rozvoje Jihomoravského kraje nebyly v době zpracování ÚP platné, byly podmínky pro prověření 
budoucího využití stanoveny podle výše uvedené studie.   

 

4.c) PLOCHY A KORIDORY, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ  O ZMĚNÁCH 
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 

Plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie  (viz 
grafická část - výkr. č. 1 Základní členění území) byla vymezena tam, kde je potřeba řešit dopravní 
závady v obci – viz kapitola 4.C.3. Plochy přestavby a kapitola 4.D.1.1. Silnice. Tato plocha byla 
vymezena proto, že problematiku není možno řešit v územním plánu, protože vyžaduje podrobnější 
řešení uspořádání jednotlivých typů ploch a pozemků, a to v  plochách přestavby PU2, PU3 -  ploch 
veřejných prostranství – zpevněných  a řešení ploch dopravní infrastruktury na návsi. A to  proto, že 
silnice III/39515 Ledce – Sobotovice je nedostatečná pro dopravní obsluhu území a dostupnost 
Sobotovic a také pro hromadnou dopravu koordinovaného dopravního systém Jihomoravského kraje, 
přitom problematické je také umístění jeho zastávek.    

Lhůta pro  pořízení územní studie byla stanovena 5 let, protože v rámci prověření uplatňování 
územního plánu, které probíhá po 5 letech, by bylo možno lhůtu prodloužit. Je to z toho důvodu 
potřeby řešit dopravní závady.       
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5. UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, CIVILNÍ OCHRANA    

5.1. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  
Nebylo zadáno. 
 

5.2. Vlivy územního plánu na udržitelný rozvoj území  
Rozvoj území byl stanoven tak, aby byl v maximální možné míře zajištěn vyvážený rozvoj území – 
tedy vyvážený rozvoj sociální, ekonomický a environmentální.  
Pro rozvoj sociální byly vymezeny plochy : 
- Pro bydlení – venkovského typu - plochy B1 až B10, které vytvoří nejen předpoklady pro dostatek 
ploch pro bydlení, ale zároveň svým umístěním vytváří předpoklady pro vytvoření uceleného 
zastavěného území bydlení. Díky tomu může dojít k propojení zastavěných území historické části 
s kapličkou, části s bydlením Pindulka a zastavěného území kolem silnice Rajhrad – Pohořelice. Tím 
se vytvoří podmínky pro zlepšení pocitu sounáležitosti obyvatel.     
- Pro chybějící občanské vybavení – plocha O1 pro občanské vybavení - základní, aby bylo zajištěno 
dostatečné vybavení při rozvoji obce, a plocha O2 pro občanské vybavení - sport a rekreace, aby se 
zlepšily podmínky pro sport a rekreaci obyvatel a zároveň tím byly vytvořeny předpoklady pro 
zvýšení sounáležitosti při společných akcích v této ploše.  
- Veřejná prostranství – veřejná zeleň – plochy Z1 až Z5, které vytváří předpoklady pro  krátkodobou 
rekreaci a setkávání obyvatel, tedy opět k posílení pocitu sounáležitosti.  
- Plochy dopravní – plocha MK1 pro propojení zastavěného území  historické části s kapličkou a části 
s bydlením Pindulka. Tím se zlepší dostupnost do historické části obce s většinou občanského 
vybavení a tím se vytvoří podmínky pro zlepšení pocitu sounáležitosti obyvatel. Plochy pro 
komunikace pro zlepšení prostupnosti území UK1 až UK4, zejména pak plocha UK3, která vytváří 
předpoklady pro dostupnost plochy O2 a také pro dostupnost zázemí obce v severovýchodní části 
obce a navazujícím území s rybníky na sousedním k.ú. Vymezení komunikací pro zlepšení 
prostupnosti území UK1 až UK4, po kterých bude možno vést cyklotrasy, umožní mírné zvýšení 
návštěvnosti obce a jejího občanského vybavení a zlepšení rekreačních možností.       
Pro rozvoj ekonomický : 
- Byla vymezena plocha V1 – plocha výroby a skladování – výroba a sklady v areálech, což  vytváří 
předpoklady pro nová pracovní místa. 
- Jsou respektovány stanovené dobývací prostory a chráněná ložisková území, aby na území mohla 
probíhat těžba ve stanovených dobývacích prostorech, a to vymezením ploch smíšených 
nezastavěného území – orná půda  a těžba. To vytváří možnost nových pracovních míst. 
- Jsou respektovány plochy zemědělského půdního fondu, zejména orné půdy, vymezením ploch 
zemědělských – orná půda. Pro její obhospodařování jsou také potřeba pracovníci.         
Pro rozvoj environmentální :  
- Koncepce rozvoje krajiny byla řešena tak, aby sice bylo zachování využití k.ú. pro zemědělskou 
rostlinnou výrobu a těžbu, ale zároveň byly vymezeny plochy a stanoveny podmínky pro zlepšení 
stavu krajiny.     
- Byly vymezeny plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň – plochy K1 až K3, tím jsou 
vytvořeny předpoklady k rozšíření ploch krajinné zeleně  a tedy zlepšení funkce klimatické, estetické. 
Zároveň K1 a K2 vytváří předpoklady pro rekreační podmínky obyvatel a K3 také vytváří 
předpoklady pro zmírnění negativních dopadů větrné eroze a také ochrany obce od negativních 
dopadů těžby.  
- Byly vymezeny plochy pro ÚSES (územní systém ekologické stability) : 

Plochy přírodní – pro zachování stávajících hodnotných částí vymezením regionálního 
biocentra RBC1 a lokálního biocentra LBC2. A byla vymezena plocha nového biocentra LBC3. To 
vše vytváří předpoklady pro zlepšení stavu krajiny z hlediska retence vod v území, mikroklima, 
estetických hodnot a vytváří to i rekreační možnosti.      

Plochy smíšené nezastavěného území – biokoridory – plocha K17 pro regionální biokoridor 
RBK1, plocha K4 až K12 spolu se stávajícími plochami krajinné zeleně pro lokální biokoridor LBK2 
a plochy K13 a K14 pro lokální biokoridor LBK3. Dále plocha K18 pro lokální biokoridor LBK1. To 
vytváří předpoklady pro zlepšení stavu krajiny, migrace živočichů, ochrany před erozí, zlepšení 
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mikroklima a estetických hodnot krajiny.     
- Byly vymezeny plochy vodní a vodohospodářské W1 a W2 – to vytváří předpoklady pro zlepšení 
retence v území, zlepšení mikroklima, podmínek rekreace  a estetických hodnot území.   
- Zachování koncepcí jednotlivých druhů technické infrastruktury – zejména likvidace splaškových 
vod na čistírně odpadních vod a zásobení obce plynem vytváří předpoklady pro neznečišťování 
podzemních a povrchových vod a pro neznečišťování ovzduší. 
- Plocha technické infrastruktury – odpadové hospodářství T1 vytváří předpoklady pro 
shromažďování tříděného odpadu v jedné ploše a tím vytváří podmínky pro to, že nebudou 
kontaminovány podzemní vody, vytvářeny estetické závady  v zastavěném i nezastavěném území obce  
apod.     
- Vymezením zastavitelných ploch dojde k mírnému snížení rozlohy ZPF v k.ú. a vymezením na 
kvalitních půdách s I. a II. třídou ochrany dojde ke snížení množství kvalitní půdy. Vzhledem 
k výskytu kvalitních půd na k.ú. v návaznosti na zastavěné území však nebylo možno řešit vymezení 
zastavitelných ploch jinak.  Zároveň bylo řešení ÚÍP provedeno tak, aby byly využity v maximální 
míře proluky mezi jednotlivými zastavěnými územími a byly tak využity hůře obhospodařovatelné 
plochy. Tyto plochy jsou navíc vzhledem ke své velikosti nevhodné pro velkovýrobní způsob využití. 
Podrobněji viz. kapitola 6.1. Zemědělský půdní fond.    
- Vymezená plocha MK10 zasahuje okrajově do plochy VKP na Podhrázském, obdobně i plocha 
MK1, jedná se pouze o okrajové dotčení, stejně tak u ploch pro bydlení B3 a B4. Zároveň jsou 
vymezeny plochy pro zlepšení stavu VKP – plochy K1, K2 – plochy smíšené nezastavěného území – 
krajinná zeleň, a plochy W1 a W2 – plochy vodní a vodohospodářské, které vytváří předpoklady pro 
lepší biodiverzitu v území. V současnosti v území VKP převládá zemědělská půda – orná.             
     

Řešení problémů a střetů v území 
Řešení ÚP bylo provedeno tak, aby byly minimalizovány střety : 
- Plocha výroby a skladování – výroba  a sklady v areálech byla lokalizována do území, které je 
oddělené od ploch bydlení, aby nebyly plochy bydlení  obtěžovány nadlimitními negativními dopady 
z výroby – hlukem, emisemi apod., tedy aby bylo zachováno zdravé prostředí pro bydlení. 
- Plocha K3 – plocha smíšená nezastaveného území – krajinná zeleň byla vymezena, aby snížila 
negativní dopady větrné eroze a těžby na obec, obdobně i plocha Z1 – veřejné prostranství – veřejná 
zeleň (i když ta plní i jiné funkce). 
- Plochy DO1 až DO4 byly vymezeny, aby snížily negativní vlivy z dopravy – hluk. 
- Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň Z2 a Z5, aby zmírnily negativní dopady  z provozu na 
silnici Rajhrad – Pohořelice na bydlení, zejména prašnost.   
Řešení závad v území : 
- Dopravní závady – křižovatka silnic III/42510 a III/39528 je řešena prostřednictvím ploch DO1 a 
DO2. 
- Dopravní závada na silnici III/39515 Ledce – Sobotovice je řešena prostřednictvím ploch přestavby 
PU2 a PU3. 
- Statek u silnice Rajhrad – Pohořelice - brownfiels – je řešeno vymezením plochy přestavby PU1.      
   
5.3. Civilní ochrana  
V souladu s platnou legislativou (zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému  a vyhl, 
č. 380/2002 Sb.) a Havarijní plánem Jihomoravského kraje byla při návrhu ÚP zohledněna ochrana 
obyvatel.   
Požadavkem civilní ochrany k územnímu plánu je zapracování návrhů ploch pro potřeby : 
- evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
V ÚP jsou vymezeny plochy pro komunikace pro obsluhu zastavěného území a zastavitelné plochy a  
komunikace pro zlepšení prostupnosti území tak, aby mohlo dojít k bezproblémové evakuaci obyvatel. 
Koncepce dopravy silniční byla řešena tak, aby byl umožněn příjezd  zasahujících jednotek i v případě 
znepůjezdnění části komunikací – každá z vymezených zastavitelných ploch je kromě vymezeného 
přístupu k ní dostupná ještě z jiné komunikace.  Pro evakuaci krátkodobou a objektovou je možno 
využít stávajících objektů občanského  vybavení, které se nachází v dostatečně dimenzovaných 
plochách. Nové plochy proto  nejsou v ÚP navrhovány.  
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- záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění účinků kontaminace 
V ÚP nejsou vymezeny nové plochy pro tyto činnosti. Koncepce dopravy silniční je řešena tak, aby 
byl zajištěna dostupnost ploch – viz odstavec výše.  

 

6. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH  DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ  NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ 
K PLNĚNÍ FUNKCE LESA  

6.1. Zemědělský půdní fond  

Zajišťování ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) při zpracování územně plánovací 
dokumentace vychází především ze zákona č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, 
vyhlášky č. 13/94 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti 
ochrany zemědělského půdního fondu a Metodického pokynu Odboru ochrany lesa a půdy MŽP čj. 
OOLP/1067/96 z 1. 10. 1996. 
 

Třídy ochrany a stupně přednosti v ochraně 

Třídy ochrany zemědělské půdy jsou stanoveny vyhláškou č. 48/2011 Sb. 

1. Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, 
převážně v plochách  rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout  ze ZPF pouze 
výjimečně, a to převážně na záměry související s  obnovou ekologické stability krajiny, případně pro 
liniové  stavby zásadního významu. 
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických 
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, 
jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmínečně zastavitelné. 
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm 
ochrany, které je možno územním  plánováním využít pro eventuelní výstavbu. 
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností, s jen 
omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou 
produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních,  štěrkovitých až 
kamenitých a erozně nejvíce ohrožených.  Většinou jde o zem. půdy pro zem. účely postradatelné. U 
těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde  většinou o půdy s nižším stupněm 
ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany 
životního prostředí. 
 

Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastrálním území a jejich zařazení do 
tříd ochrany podle vyhlášky č. 48/2011 Sb.: 
 

Kód BPEJ Třída 
ochrany 

0.01.00. I. 
0.05.01. II. 
0.05.11. III. 
0.58.00 II. 
0.08.10. II. 
0.08.40. IV. 
0.08.50. III. 
0.41.67. V. 

Podrobný přehled záborů pro plochy vymezené územním plánem je v následujících tabulkách. 
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Pozn.: zú  - zastavěné území, mzú - mimo  zastavěné území   
 

Do výčtu ploch nebyly zařazeny plochy vymezené v územním plánu (plochy zastavitelné), které 
nejsou na ZPF, tzn. jsou na plochách vedených v katastru nemovitostí jako plochy ostatní, ostatní 
komunikace, stavební, manipulační a pod. Jedná se o  vymezené  plochy  B5, O2, PU1, PU2, PU3, 
DO1, MK7, MK8 a UK4.    

* Pro rodinné domy byl započten celý rozsah ploch včetně zahrad, přitom skutečný zábor bude 
podstatně nižší – jen cca 200 m2 na jeden RD (zastavěná plocha rodinným domem a zpevněné plochy 
včetně vjezdů).  
 

Rekapitulace záborů (plochy bez ÚSES)  
 

Dle druhů pozemků (ha) Orná půda    7,4480 
 Vinice    0,2060 
 Trvalý travní porost   0,0830 
 Zahrada    1,0180 

Zemědělská půda  celkem 8,7550 
Dle tříd ochrany (ha) I.  3,1830 
 II. 3,4760 
 III.  1,6750 
 IV 0,4210 

Zemědělská půda celkem 
8,7550 

ZÁBOR CELKEM (ha) 
 8,7550 

 

Vyhodnocení: 

Na orné půdě je navrženo 84,6 % záborů, na vinicích 2,4 %, na TTP (trvalém travním porostu) 1,0 % 
a na plochách zahrad a sadů 12,0 % z celkových záborů ZPF. Nejvíce záborů je na orné půdě, což 
odpovídá poměrnému zastoupení této kultury z celkové výměry ZPF. Zábory na vinici jsou 
lokalizovány v místech,  kde vinice fakticky není.    

Na půdách s  I. třídou ochrany je navrženo 37,5 % celkových záborů, s II. třídou ochrany 40,9 %, s III. 
třídou 19,7% a s IV. třídou 1,9 % záborů ZPF. Zábory na půdách s I. a II. třídou ochrany odpovídají 
celkovému velkému zastoupení půd s těmito třídami ochrany v k.ú. Zábory jsou na těchto půdách 
proto, že se tyto půdy vyskytují v návaznosti na zastavěné území obce, kam je situován rozvoj proto, 
aby se zlepšila kompaktnost obce (aby došlo ke spojení jednotlivých zastavěných částí obce), a také 
proto, aby nebyla narušena celistvost bloků ZPF. Cílem návrhu ÚP bylo, aby byl navržen vyvážený 
rozvoj obce, tedy aby byl zajištěn rozvoj bydlení, výroby a byly vytvořeny podmínky pro zlepšení 
rekreace, zajištěny obslužné funkce (dopravní a technické infrastruktury), dobrá urbanistická 
koncepce a aby byly vytvořeny podmínky pro zlepšení životního prostředí obce (návrhem opatření ke 
snížení hluku na silnici Rajhrad – Pohořelice, návrhem krajinné zeleně sloužící k obnově ekologické 
stability v území a částečně ochraně před negativními dopady z těžby, návrhem ploch vodních a 
vodohospodářských s funkcí krajinotvornou a částečně také retenční, návrhem ÚSES pro zlepšení 
podmínek ekologické stability a rázu krajiny).          
 

Zdůvodnění výběru lokalit na půdách s I. třídou ochrany   

Plocha V1 – pro výrobu byla vymezena v souladu s jejím vymezením ve změně č. III. ÚP obce (změna 
označená jako Z15 pro FVE). Vzhledem k tomu, že se změnila energetická koncepce České republiky  
v oblasti FVE, není předpoklad, že by byla pro tento účel využita. Vzhledem k tomu, že obec 
v současnosti nemá žádné jiné rozvojové plochy pro výrobu a na k.ú. se nevyskytují žádné jiné plochy 
pro tuto funkci, které by navazovaly na zastavěné území, ale zároveň nebyly v bezprostřední blízkosti 
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bydlení (aby výroba potencionálně nemohla obtěžovat plochy bydlení nadlimitními dopady)  a v k.ú. 
se vyskytuje velké množství omezení (VKP, rozlivy vod toku, stanovené dobývací prostory a 
chráněná ložisková území atd.) byla výše uvedená plocha opět zařazena do ploch výroby. Jedná se o 
oddělenou část plochy ZPF, hůře obhospodařovanou, v území mezi dvěma silnicemi III. třídy, z nichž 
jedna v budoucnu nabude významu z hlediska nadmístní dopravy – územní rezerva D1 až D3 pro 
koridor této silnice  znamená ochranu pro její budoucí rozšíření. Tím dojde ještě více ke zúžení 
plochy ZPF vymezené pro výrobu V1 a zhorší se podmínky pro její obdělávání. Tato výroba je 
lokalizována do této polohy také proto, že může sloužit pro výrobu, kterou není možno umístit do 
zastavěného území z důvodů možných negativních vlivů na okolí. Tedy její lokalizace v návaznosti na 
stávající plochy výroby je z tohoto důvodu velmi vhodná.       

Plocha Z1 – pro veřejné prostranství – jedná se o plochu v současnosti neobdělávanou, v jejímž centru 
se nachází objekt božích muk. Plocha navazuje na souvisle zastavěné území obce. Obec má ploch 
veřejných prostranství minimum, proto byla tato plocha vybrána, aby sloužila pro krátkodobou 
rekreaci části obyvatel v okolní zástavbě. A to proto, že pro tyto obyvatele jsou další plochy veřejných 
prostranství hůře dostupné, protože mají větší docházkovou vzdálenost. Přitom veřejná prostranství 
mají svůj význam, a to ještě více v obci, která má značnou část k.ú. zemědělsky obhospodařovanou a 
na části k.ú. probíhá těžba. Zároveň je v této ploše podmíněně přípustné umístit hřbitov. Aby obec 
měla vytvořeny podmínky pro řešení tohoto druhu občanského vybavení. Tato plocha pro veřejné 
prostranství – veřejnou zeleň zároveň bude sloužit také jako ochrana zastavěného území před účinky 
větrné eroze a negativními dopady z těžby na plochy bydlení.     

Plocha DO2 je plocha pro úpravu silnice III/42510 Rajhrad – Pohořelice, aby mohly být vytvořeny 
předpoklady pro snížení hluku, protože zastavěná část obce při této silnici je zatížená nadlimitním 
hlukem z provozu na ní. Plochu pro úpravu bylo nutno umístit tak, aby plnila svoji funkci.               

Plocha K3 – pro krajinnou zeleň je navržena proto, aby chránila zastavěné území obce před částicemi 
z eroze a z těžby probíhající v k.ú.   
 

Uskutečněné investice do ZPF, údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a údaje o 
uspořádání ZPF.  
Žádná z vymezených ploch není umístěna na půdě, jejíž kvalita byla zvýšena vložením investic ve 
formě odvodnění.     

Navrhovaným záborem zemědělského půdního fondu nedojde k narušení areálů a objektů staveb, 
které byly dříve využívány pro zemědělskou prvovýrobu (v současnosti se žádné na k.ú. nenachází).  

V řešeném území nebyly zpracovány komplexní pozemkové úpravy.  
 

6.2. Pozemky určené k plnění funkce lesa  

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nejsou řešením územního plánu dotčeny.  

 
7. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VY-

HODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

Bydlení  

Demografický vývoj  

Rok                                     1970   1980   1991   2001   2010   2012   

Trvale bydlící obyvatelstvo  310     268     205     199     222     227 
Pozn.: údaje za rok 1991 až 2011 jsou převzaty z www.czso.cz a údaj za rok 2012 byl poskytnut obcí 
Ledce.  
 

Z výše uvedeného je patrné, že počet obyvatel klesal, v posledních letech ale dochází k nárůstu počtu 
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obyvatel. Nová výstavba v obci byla realizována také stavebníky, kteří původně nebyli obyvateli obce. 
Lze tedy usoudit, že narůstající počet obyvatel v posledních letech souvisí také s migrací obyvatel 
z měst, zejména z Brna, do okolí. Kromě blízkosti města Brna je také Brno dobře dostupné díky 
integrovanému dopravnímu systému. Je tedy předpoklad, že tento trend bude pokračovat. S ohledem 
na to byly navrženy zastavitelné plochy.  
Při uvažovaném nárůstu u běžné obce mimo blízkost významnějších středisek osídlení lze uvažovat o 
dostatečném počtu objektů bydlení pro nárůst o cca 10 % počtu obyvatel. Vzhledem k blízkosti 
významného centra osídlení (druhé největší město ČR) a jeho dostupnosti lze pak uvažovat s nárůstem 
vyšším – při teoretické dvojnásobné potřebě cca 20% obyvatel – tj. nárůst o cca 45 obyvatel. Při 
teoretickém počtu 3,6 obyvatele na 1 RD je potřeba cca 13 RD.             
Při návrhu byly také zohledněny možné negativní dopady z dopravy na silnici Rajhrad - Pohořelice – 
zejména z provozu nákladní dopravy pro těžbu nerostných surovin. Z urbanistického hlediska je 
nejvhodnější doplnit zástavbu podél místní komunikace vybíhající směrem východním z centra obce u 
kapličky a kolem navrhované místní komunikace propojující zastavěné území s vybaveností a 
zastavěné území Pindulky. Ale část uvažované zástavby může být potencionálně ovlivněna 
nadlimitním hlukem. Podle orientačního výpočtu obsaženého v kapitole 4.D. Koncepce dopravní 
infrastruktury se jedná o možnost ovlivnění vymezených zastavitelných ploch nadlimitním hlukem, a 
to ploch pro cca 5 RD – tedy pro cca 18 obyvatel. O tento počet byl navýšen počet potřebných ploch 
pro výstavbu. Pro zlepšení situace v zátěži hlukem jsou vymezeny plochy pro opatření na silnici 
III/42510 Rajhrad - Pohořelice.  Při vymezení ploch je však nutné  počítat i s eventualitou, že nebudou 
vůbec realizována.          
Pozn.: Výše uvedený odborný odhad potencionální možnosti ovlivnění ploch nadlimitními hodnotami 
hluku byl proveden proto, aby byly rámcově vyhodnoceny dopady hluku na území obce a na tomto 
podkladu mohla být stanovena podmínka pro využití ploch s ohledem na tuto skutečnost.      

Ve stabilizovaných plochách bydlení je několik ploch – proluk – pro výstavbu rodinných domů. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o minimum rodinných domů, nemá to významný vliv na bilanci ploch 
pro návrh bydlení. 

Dle zadáním stanovené výměře pozemků a 3,6 obyvatele na 1 RD lze v zastavěném území a 
zastavitelných plochách počítat s cca 18 až 19 RD,  kde by mohlo bydlet cca 65 až 68 obyvatel (z nich 
cca 5 RD – pro 18 obyvatel  může být ovlivněno nadlimitním hlukem) – tedy vymezení ploch 
odpovídá předpokládané potřebě.  

Občanské vybavení – je v současnosti dostačující. Nové plochy jsou vymezovány pro druhy OV, 
které v obci chybí (pro sport a rekreaci). Je také je vymezena plocha pro základní vybavení, aby bylo 
zajištěno dostatečné vybavení potřebné v souvislosti s nárůstem počtu obyvatel.        

Výroba  

Vzhledem k tomu, že plochy výroby byly využity a v současnosti v obci tyto plochy chybí a není 
možno využít jiné zastavitelné plochy, byla vymezena plocha pro výrobu a skladování – výroba a 
sklady v areálech V1.  

  

8. KOORDINACE V ÚZEMÍ  

Dodržení platné legislativy a podmínek platných správních rozhodnutí je neodmyslitelnou podmínkou 
k uskutečnění koncepce rozvoje území. Při zpracování územního plánu byly zohledněny, případně 
respektovány následující limity a další omezení.   
 
Limity využití území  
Limity využití území - technické : 
Dopravní 

Ochranné pásmo silnice III. třídy – 15 m - od osy komunikace – vyplývající ze silničního 
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích bylo prověřeno při vymezení plochy V1. A bylo 
zjištěno, že vymezená zastavitelná plocha do něj nezasáhne, protože na své západní straně je v OP 
silnice III/42510 stabilizovaná plochy výroby a skladování – výroba elektrické energie FVE a na jižní 
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straně je plocha V1 vymezena tak, aby ležela mimo koridor územní rezervy D1 pro rozšíření silnice 
III/41619. A tento koridor zasahuje větší území severně od výše uvedené silnice než je její ochranné 
pásmo.    
Technická infrastruktura 

Ochranná pásma vedení elektrizační soustavy 400 kV, 22kV, elektrických stanic  (trafostanic) 
stanovené Energetickým zákonem č.458/2000 Sb., § 46 a § 98 ve znění zákona č. 314/2009 Sb 
a změny zákona č. 211/2011 Sb. byla většinou respektována. Ochranné pásmo výrobny elektrické 
energie – FVE bylo zakresleno, aby mohlo být zohledněno v navazující projekční přípravě ve 
vymezených zastavitelných plochách V1, B10 a PU1. Ostatní zastavitelné plochy bydlení a 
občanského vybavení byly vymezeny tak, aby ležely mimo výše uvedená ochranná pásma.   

ČEPS, upozorňuje, že vedení V435/V436 kříží plochy vymezené územním plánem DO3, DO4, 
MK5 a K12. Plochy  DO3, DO4, MK5 jsou plochy dopravní infrastruktury – dopravy silniční a 
z jejich podstaty vyplývá, že nemůže dojít k ovlivnění výše uvedeného nadzemního vedení VVN. 
Plocha smíšená nezastavěného území – biokoridor K12 je vázána na vodní tok, proto ji nelze umístit 
jinam. Ve výkrese O1 Koordinační výkres je zakresleno ochranné pásmo výše uvedeného vedení 
VVN proto, aby v navazujících správních řízeních mohlo být do plochy K12 umisťováno jen to, co je 
přípustné dle platné legislativy v OP VVN - např. pouze travobylinná společenstva, porosty pouze do 
3 m výšky atd. – z toho je zřejmé, že plocha smíšená nezastavěného území K12 neomezí provoz 
nadzemního vedení VVN. V územním plánu by podmínka specifikující konkrétní využití by však 
znamenala podrobnost, která mu nepřísluší – protože se jedná o podrobnost projektové dokumentace 
ÚSES. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že je ochrana nadzemního vedení zabezpečena, protože 
správní orgán v navazujícím řízení, kdy mu bude předložena projektová dokumentace ÚSES 
zkontroluje v místě OP VVN, zda je návrh v souladu s platnou legislativou (tedy s omezeními, které 
z ní vyplývají). 

  

Vodní hospodářství 
Vzdálenost od břehové hrany vodního toku pro výkon správy toku jeho správcem – při 

vymezování plochy B3 byla prověřována skutečnost vyplývající z platné legislativy - zákona 
254/2001 Sb.o vodách § 49 Oprávnění při správě vodních toků : 

Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po 
předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to 

- u ostatních významných vodních toků nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry – významný vodní tok 
Šatava,   

Plocha B3 nedaleko Šatavy je vymezená tak (vymezená dle plochy vymezené změnou č. II. Územního 
plánu obce Ledce z roku 2003), že její hranice je vymezena dále od břehové hrany než je 8 m.    
Horninové prostředí 

Chráněná ložisková území CHLÚ  
Níže uvedená ložiska byla při řešení ÚP plně respektována. 
Evidenč. číslo  39222 Medlov I 

38980 Ledce u Židlochovic 
37971 Bratčice 

Při vymezování plochy V1 byla zohledněna skutečnost, že CHLÚ na ložisku nerostných surovin 
214287 Hrušovany u Brna – Protlas bylo zmenšeno tak, že nezasahuje na k.ú. Ledce (tedy na k.ú. bylo 
zrušeno) z důvodu nulových zásob suroviny :  
V roce 2007 byl proveden přepočet zásob ve výhradním ložisku Hrušovany u Brna – Protlas (ev.č. 
3 262 600) – živcové suroviny, a to v části ložiska tj. v ložiskovém úseku „Ledce u Židlochovic – 
Horní Protlas“ – s výsledkem, že v tomto úseku je nulový stav zásob. Na základě toho Ministerstvo 
životního prostředí rozhodlo o změně chráněného ložiskového území (CHLÚ) HRUŠOVANY U 
BRNA  (Č.j. 560/1690/07). Administrativně změněné CHLÚ HRUŠOVANY u BRNA leží v k.ú. 
Hrušovany u Brna (CHLÚ bylo zmenšeno o celý úsek „Ledce u Židlochovic – Horní Protlas“).  

Dobývací prostory DP 
Medlov  
Ledce u Židlochovic 
Bratčice  
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Byly respektovány při řešení ÚP. Jejich ochrana byla zajištěna vymezením ploch smíšených 
nezastavěného území – orné půdy a těžby. 
 Sesuvné území  
Sesuv 2208 Ledce,  klasifikace sesuv, stupeň aktivity potenciální, rok pořízení záznamu 1963, 
aktualizace 2003 – byl zohledněn při stanovení podmínek pro vymezenou zastavitelnou plochu B5.     

Jiné ochranné pásmo (hygienické) dobývacího prostoru k.ú. Hrušovany zasahuje na k.ú. 
Ledce – bylo respektováno, a proto do něj byla vymezena pouze plocha výroby a skladování – výroba 
v areálech V1 - a nebyly do ní vymezeny plochy bydlení, občanského vybavení  a rekreace. 
Zemědělský půdní fond 

Investice do půdy za účelem zvýšení půdní úrodnosti – meliorace – vyskytující se v severní 
části k.ú. byly při řešení ÚP respektovány, nebyla v nich vymezena žádná zastavitelná plocha ani 
plocha s navrhovanou změnou využití v nezastavěném území.   
Kulturní 

Území s archeologickými nálezy – bylo zakresleno, protože v něm leží plochy přestavby PU2 
a PU3. Ale protože celé katastrální území je zájmovým územím s archeologickými nálezy, nebylo 
zohledněno jako podmínka pro plochy přestavby, protože  podmínky vyplývají z platné legislativy 
zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění novel.        
Obrana státu  

Celé správní území se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva 
obrany, a proto byla pro všechny zastavitelné plochy stanovena podmínka, že v území lze umisťovat 
jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva.    

  
Limity přírodní : 
Horninové prostředí 

Ložiska nerostných surovin LSN - v grafické části jsou zakresleny : 
Evidenč. číslo 215319 Bratčice 

214287 Hrušovany u Brna – Protlas 
219579 Ledce – Hrušovany u Brna   

Ochrana přírody 
 Významný krajinný prvek registrovaný VKP 
 Do k.ú. zasahující VKP Lom v Ledcích byl plně respektován. VKP Na podhrázském je 
dotčeno zastavitelnými plocha vodními a vodohospodářskými W1 a W2, kdy však dojde ke zlepšení 
stavu, obdobně plochami krajinné zeleně K1 a K2. Viz odůvodnění  kapitola 4.E.2. Plochy se změnou 
v jejich využití a stanovení podmínek pro změny, odstavec  4.E.2.3. Plochy vodní a vodohospodářské 
a odstavec 4.E.2.1. Plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň. I plocha MK10 bude 
znamenat zlepšení proti současnému stavu, protože porost v místě, kde je vymezena, v současnosti 
neexistuje. Do tohoto VKP zasahují také zastavitelné plochy bydlení – venkovského typu B3 a B4 na 
základě jejich vymezení ve změnách  ÚP obce – plocha B3 ve změně č. II z roku 2010 a plocha B4 ve 
změně č. I z roku 2003. Dále plocha dopravní infrastruktury – dopravy silniční MK1. B3, B4 a MK1   
byly vymezeny proto, aby došlo k propojení dvou zastavěných území obce – historické části a 
Pindulky. Plocha UK2 pro komunikaci pro prostupnost v území bude složit kromě zlepšení 
prostupnosti území také ke správě toku.  Veškeré vymezené plochy jsou vymezeny tam, kde je 
v současnosti orná půda.             
 Vzdálenost 50 m od okraje lesa    
V souladu se zákonem č. 298/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
§14 zpracování a projednání návrhů dokumentací bylo prověřeno umístění zastavitelných ploch ve 
vzdálenosti 50 m od okraje lesa.    
Zastavitelná plocha B3 zasahuje do 50 m vzdálenosti od okraje lesa, vzhledem k jejímu rozsahu lze 
stavby umístit mimo území vymezené 50 metrovou vzdáleností. Zároveň je zde rozsah plochy vedené 
jako PUPFL (pozemky určené k plnění funkce lesa) minimální, nejedná se o vzrostlý souvislý lesní 
porost.         

 

Další možné vlivy v území,  informativní údaje 
Spočítané, ale zatím nevyhlášené záplavové území Q100 a jeho nevyhlášená aktivní zóna 
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záplavového území : Plochy bydlení – venkovského typu B3 a B4 leží částečně v území 
s potencionálním zaplavením (ale mimo nevyhlášenou aktivní zónu) a proto pro ně byla stanovena 
podmínka, že je lze využít za podmínky že neovlivní odtokové poměry v území. Přitom plocha B3 leží 
částečně ve spočítaném  záplavovém území a do plochy  B4 zasahuje spočítané záplavové území 
okrajově, stavby v ní lze umístit mimo spočítané záplavové území. Tyto plochy byly v ÚP vymezeny 
na základě jejich vymezení ve změnách  ÚP obce – plocha B3 ve změně č. II z roku 2010 a malá  
plocha B4 ve změně č. I z roku 2003, které byly spolu s plochou dopravní infrastruktury – dopravy 
silniční MK1 vymezeny proto, aby došlo k propojení dvou zastavěných území obce – historické části 
a Pindulky.    

Výpočtové izofony – byl proveden výpočet – viz. kapitola 4.D.1. Koncepce dopravní 
infrastruktury, odstavec 4.D.1.8. Negativní účinky hluku. Výpočet byl proveden proto, aby bylo 
možno zjistit, které plochy mohou být ovlivněny nadlimitním hlukem.     

Nevyhlášené ochranné pásmo technologického objektu odvádění a čistění odpadních vod 
(čistírny odpadních vod), které bylo součásti dokumentace stavby, bylo zohledněno při   vymezování 
zastavitelných ploch - byly umístěny mimo toto OP, aby bydlení nebylo obtěžováno případným 
zápachem.  

Zranitelná oblast – z nařízení vlády č. 103/2003 Sb. vyplývá, že celé ORP Židlochovice je 
zranitelná oblast – tedy oblast s povrchovými nebo podzemními vodami, zejména využívanými nebo 
určenými jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo 
mohou této hodnoty dosáhnout. Vzhledem k tomu, že koncepce zásobování obce vodou zásobení 
z veřejné vodovodní sítě, kde je kontrolovaná kvalita vody, je zachována, nemá na řešení ÚP Ledce 
vliv. Vymezené plochy vodní a vodohospodářské W1 a W2  nejsou určeny k rekreačním účelům, tedy 
opět nemělo na řešení ÚP vliv.  

 

9. POUŽITÉ PODKLADY   

Předcházející ÚPP (územně plánovací podklady) a ÚPD (územně plánovací dokumentace) a 
další použité podklady : 

• Územní plán obce Ledce, (schválený v roce 2000), a jeho změny č. I (schválená 2004), č. II 
(vydaná 2010), č. III (vydaná 2012), zpracovatel všech  Löw & spol., ing.arch Milada Chroboczková 

• Územně analytické podklady ORP (obvodu s rozšířenou působností) Židlochovice – úplná 
aktualizace 2012 

• Územně-technický podklad MMR (Ministerstva pro místní rozvoj) a MŽP (Ministerstva životního 
prostředí)  ČR pro vymezování regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability 
(dále jen ÚSES), 1996 

• Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje, Ageris Brno, 2003 

• Koncepční vymezení regionálního a neregionálního územního systému ekologické stability 
(Odvětvový podklad orgánů ochrany přírody vymezující prvky R a NR ÚSES) 

• Studie modernizace silnice II/416 Hrušovany u Brna – Ledce, Pohořelice, HBH Projekt,  2011 

• Katastrální mapa a výškopis v digitální formě 

• Základní vodohospodářská mapa (ZVM) č. 24-34 Ivančice 1:50 000 

• Hydrologická ročenka ČHMÚ 2010 – mapové přílohy P.1., P.2 

• Bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen BPEJ) 

• Metodika Ochrana zemědělské půdy před erozí Janeček a kol. VUMOP 2007    

• Projekt  krajinného plánu Regionu Židlochovicka, AGERIS Brno 12/2005 

• Návrh revitalizačních patření  v povodí Šatavy, ČSOP Brno 01/2005 

• Veřejná databáze Českého statistického úřadu www.czso.cz 

• Mapa Klimatické oblasti ČSR 1:500 000, E.Quitt, 1975 
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• Biogeografické členění ČR, Culek M. a kol., 1993 

• Biogeografické členění ČR II. díl, Culek M. a kol., 2003 

• Geobiocenologie II., Buček A., Lacina J., skripta MZLU Brno, 1999 

• Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability, 1995  

• Geodetické zaměření vodovodu Ledce, Ing.Robert Skalický, Brno,  07/2003 

• Provozní řád Kanalizace Šatavsko ( zprac. AQUA –Procon Brno s.r.o. 2009) 

• Provozním řád ČOV Šatavsko ( zprac. AQUA –Procon Brno s.r.o. 2010) 

• PRVK Jm Kraje, Aquatis Brno   

• ms.vumop.cz  –  Ohrožení vodní a větrnou erozí 

• Monumnet.npu.cz 

• Územní plány okolních obcí a jejich změny   

• Územně technická studie vedení Slavětice – Sokolnice (koridor pro vedení VVN 400 kV), 2011   

• Posouzení erozní ohroženosti území, ing. Jiří Vysoudil, 2012. 
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 (oIII) 
Odůvodnění pořizovatele ÚP 

Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PUR) 
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem (§ 53 odst.(4) písm. a)) 
Soulad je vyhodnocen  v textu  odůvodnění v kapitole ozn.2.3 a byl prokázán ke všem částem PÚR,  
které se vztahují k řešenému území; soulad se ZÚR nemohl být vyhodnocen, protože platné ZÚR 
Jihomoravského kraje nebyly dosud vydány – viz vyhodnocení část 2.2.; soulad byl vyhodnocen na 
úrovni územně analytických podkladů Jihomoravského kraje a z nich vyplývajících záměrů. 
 
Přezkoumání souladu návrhu ÚP s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území (§ 53 odst. (4) písm. b)) 
Soulad je vyhodnocen v textu odůvodnění v kapitole ozn.2.3. a byl vyhodnocen se po jednotlivých 
odstavcích a písmenech § 18 a §19 SZ, které se vztahují k ÚP a byl prokázán. 
 
Přezkoumání souladu návrhu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů (§ 53 odst. (4) písm. c)) 
Soulad je vyhodnocen v textu odůvodnění v kapitole 2.4.  po jednotlivých předpisech – stavební 
zákon, vyhláška č. 500/2006 Sb. a vyhl. č. 501/2006 Sb. v odstavcích a písmenech jednotlivých 
ustanovení, vztahují k ÚP a byl prokázán. 
 
Přezkoumání souladu návrhu s požadavky zvláštních právních předpisů  a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s řešením rozporů předpisů 
(§53 odst. (4) písm. d)) 
Soulad ÚP je vyhodnocen v textu odůvodnění v kapitole 2.5.  po jednotlivých koncepcích, kterými je 
územní plán tvořen dle § 43 SZ. 
Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání územního plánu řešen.  
 
 
Stanoviska a požadavky k návrhu zadání 
Požadavky dotčených orgánů k návrhu zadání byly do návrhu zapracovány, kromě požadavku Státní 
energetické inspekce, jak již bylo uvedeno v kapitole Postup při pořízení územního plánu. 
Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu zadání ohledně požadavku na posouzení ÚP z hlediska vlivů 
na životní prostředí bylo dohodnuto a v návrhu zadání byly provedeny změny, které ho zpřesnily 
z hlediska požadavků na plochy výroby a plochy těžby tak, že dotčený orgán dále neuplatňoval tento 
požadavek. 
 
Stanoviska dle §50 odst.(2) stavebního zákona 
Z hlediska zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje -  orgán ochrany přírody příslušný 
podle písmene x) odstavce 4) § 77a výše uvedeného zákona v koordinovaném stanovisku vydaném 
dne 17.6.2013 pod č.j. JMK 46413/2013 nemá žádné připomínky s odvoláním na předchozí vyloučení 
významného vlivu na soustavu NATURA 2000. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů: 
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje  - Orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu v koordinovaném stanovisku vydaném dne 17.6.2013 pod č.j. JMK 46413/2013 uvádí, 
že většina ploch s jejich zábory byla odsouhlasena v nyní platné dokumentaci a jejích  jednotlivých 
změnách v letech 2000-2012 a že souhlasí bez připomínek.  
Z hlediska dalších zájmů Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje  
v koordinovaném stanovisku vydaném dne 17.6.2013 pod č.j. JMK 46413/2013 konstatuje, že nejsou 
k předloženému návrhu připomínky. 
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Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů Odbor životního prostředí 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje není dotčeným orgánem. 
 
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Odbor životního prostředí Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje   v koordinovaném stanovisku vydaném dne 17.6.2013 pod č.j. JMK 
46413/2013 souhlasí s návrhem a upozorňuje, že při umísťování stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší v předmětných lokalitách je nutné splňovat podmínky dané zákonem o ochraně ovzduší a jeho 
prováděcími předpisy, a dále podmínky dle Nařízení Jihomoravského kraje č. 384/2004,  kterým se 
vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, 
oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, 
niklu, arsenu, rtuti a polycyklických aromatických uhlovodíků Jihomoravského kraje a Krajský 
program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje, ve znění pozdějších předpisů. 
Vypořádání: Podmínky, na které orgán upozorňuje, jsou dány platnou legislativou a týkají se 
umísťování záměru, z tohoto důvodu nebyly zapracovány – viz § 43 odst.2 stavebního zákona. 
 
Z hlediska zákonů č. 254/2001 Sb.,114/1992 Sb.,289/1995 Sb. je dotčeným orgánem Městský úřad 
Židlochovice, pověřený Odbor životního prostředí. Tento nevydal žádné stanovisko k návrhu. Ani ve 
vyjádření k zadání nestanovil žádné požadavky. Protože kromě vymezení malé plochy B2 pro bydlení 
nezasahuje ÚP do krajiny, kromě plochy B4 nezasahuje ÚP do návrhového záplavového území či lesa 
jinak, než byly tyto záležitosti řešeny nyní platným územním plánem obce -  pořizovatel tedy považuje 
zákony č. 254/2001 Sb.,114/1992 Sb.,289/1995 Sb. územním plánem za respektované. 
 
Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. §40 odst.(3) písm. f) je dotčeným orgánem  Odbor dopravy 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje  k řešení silnic II. a III. třídy. Souhlasí s řešením silnic II. a 
III. třídy návrhu územního plánu za podmínky respektování následujících připomínek: 
• pro řešení úpravy křižovatky na silnicích III. třídy (III/42510, III/39528 a III/41619) nebude v 

textové části (výroku ÚP) uváděn tvar křižovatky. 
Tato připomínka byla v návrhu k veřejnému projednání zapracována. 
• Návrhová plocha přiléhající k silnicím III. třídy (plocha B1), ve které je přípustné realizovat 

chráněné prostory podle zákona o ochraně veřejného zdraví, bude navrhována tak, aby na ní 
nevznikaly požadavky na omezování provozu na silnicích na základě zákona o ochraně veřejného 
zdraví.  

Tuto připomínku opomněl zpracovatel zapracovat do návrhu k veřejnému projednání, byla 
zapracována až do návrhu pro opakované veřejné projednání – viz  kapitola Postup při pořízení 
územního plánu. 
• Dále se doporučuje orgán provést opravu drobných nesrovnalostí v textové části (výroku ÚP) v 

návaznosti na grafickou část (hlavní výkres). Jedná se na straně 10 o popisné informace k ploše 
MK 9, která dle textu umožní umístění MK k plochám Z2 a T1. Plocha Z2 se nachází zcela v jiné 
lokalitě řešeného území. Dále na straně 14 o podmínku k ploše B2, jejímž obsahem je vybudování 
přístupové komunikace (MK) v ploše MK 8. Dle grafické části (hlavní výkres) by dopravní 
obsluha měla být zajištěna plochou MK 10 pro vybudování místní komunikace.  

Tato připomínka byla v návrhu k veřejnému projednání zapracována. 
 
Z hlediska zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči je orgánem památkové ochrany Krajský 
úřad JMK, Odbor kultury a památkové péče, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, tento v koordinovaném 
stanovisku vydaném dne 17.6.2013 pod č.j. JMK 46413/2013 uvedl, že nejsou návrhem dotčeny jeho 
zájmy. 
 
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, Praha,Český inspektorát lázní a zřídel, uvádí ve 
svém stanovisku č.j. MZDR 14509/2013-2/OZD-ČIL-L  z 17.6.2013, že není dotčeným orgánem 
z hlediska zákona164/2001 Sb.. Jeho Odbor investičního rozvoje uvádí ve svém stanovisku č.j. 
MZDR 438/2013-41/INV  z 7.5.2013, že nemá žádné zájmy z hlediska zdravotnických zařízení.,také 
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přestalo ministerstvo být dotčeným orgánem z hlediska zákona 20/1966 Sb., který pozbyl platnosti 
31.3.2012. 
 
Z hlediska  dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“), dle 
ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., § 4 odst. 2 písm. b).Krajská hygienická 
stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,Jeřábkova 4, Brno jako dotčený orgán souhlasí ve 
svém stanovisku č.j. KHSJM 25590/2013/BM/HOK  z 13.6.2013 s návrhem ÚP bez podmínek a 
připomínek. 
 
Ve smyslu zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v 
souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, 
Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek–
Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín)  
Ministerstvo obrany ČR, zastoupeno Vojenskou a ubytovací a stavební správou Brno, jako věcně a 
místně příslušná ve smyslu § 6, odst. 1, písmeno h zákona č. 222/1999 Sb., jejímž jménem jedná 
ředitel VUSS Brno Ing. Jaroslav Valchář na základě pověření ministryně obrany čj. 2566/2007-8764 
ze dne 2.1.2008 ve smyslu § 7, odst.2 zákona č.219/2000 Sb. jako dotčený orgán souhlasí ve svém 
stanovisku č.j. 2940/35402/2013-1383-ÚP BR z 4.6.2013 s předloženou ÚPD, protože neshledala 
rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a 
bezpečnosti státu. Nemá k řešené ÚPD při dodržení ustanovení §175 zákona č. 183/2006 Sb. 
připomínek. 
Vypořádání: Dodržení § 175 stavebního zákona týkajícího se územních řízení a konání orgánů 
v těchto řízeních nebylo do územního plánu zapracováno, jelikož dodržení takového ustanovení nelze 
zajistit územním plánem a je v rozporu s § 43 odst. 2 stavebního zákona. 
 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje je v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 239/2000 Sb.,  a § 31 odst.1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., dotčeným orgánem. Vydal 
k předmětné dokumentaci souhlasné koordinované stanovisko  č.j. HSBM-1-88/2013 z 21.5.2013 bez 
dalších podmínek s tím, že je zřejmé, že bude územním plánem bude naplněn požadavek § 29 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 133/1985 Sb., a dále budou splněny požadavky uvedené v § 20 vyhlášky MV 
ČR č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva obce Ledce. 
 
ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj, Opuštěná 4, Brno jako 
dotčený správní orgán podle § 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.,ve svém stanovisku 
č.j.918/13/062.103/St z 17.6.2013 souhlasí s koncepcí návrhu ÚP. Upozorňuje ale také účastníky 
stavebních řízení na platnost zákona č. 458/2000 a z něj vyplývající nutnost dodržování tohoto zákona 
v ochranných a bezpečnostních pásmech energetických zařízení a vedení. 
Vypořádání: Dodržení energetického zákona účastníky stavebních řízení nebylo do ÚP zapracováno, 
neboť jeho dodržení nelze zajistit územním plánem, není jeho úkolem dle § 19 stavebního zákona. 
 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského  jako věcně příslušný orgán státní 
báňské správy podle ustanovení § 41 odst. 2 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., a § 38 odst. 1 zákona č. 
61/1988 Sb.,  ve svém stanovisku č.j.SBS/12268/2013 z 29.5.2013 sděluje totéž, co v návrhu zadání – 
seznam dobývacích prostorů na k.ú. Ledce. Stejně jako v zadání uvádí požadavek na respektování 
hranic dobývacích prostorů. 
Vypořádání:  Orgán blíže nespecifikuje, co si tímto respektováním myslí ani neuvádí žádná pochybení 
v návrhu. Vzhledem k vymezení Ploch smíšených nezastavěného území -  orná půda a těžba  - Ot, 
kterými je těžba  ve stávajících dobývacích prostorech umožněna, považuje pořizovatel respektování 
hranic dobývacích prostorů za respektované a dle ust. § 15 odst.1 horního zákona je navrženo řešení, 
které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nejvýhodnější. Taktéž je naplněno 
ustanovení § 17 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb. a hranice chráněných ložiskových území jsou 
vyznačeny grafické části  územně plánovací dokumentace. 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha je dotčeným orgánem dle ust. § 15 odst.2 
zákona č. 44/1988Sb. Uvádí ve svém stanovisku č.j. 18561/2013/31100 z 23.4.2013, že z hlediska své 
působnosti ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin žádné připomínky, 
protože návrh ÚPD akceptuje problematiku ochrany a využití nerostného bohatství v řešeném území. 
Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, Praha je dotčeným orgánem dle ust. § 15 odst.2 
zákona č. 44/1988Sb. Orgán nevydal v zákonné lhůtě ani po ní žádné stanovisko k návrhu ve 
společném jednání. Vzhledem k tomu, že návrh obsahuje v koordinačním výkrese zakreslené všechny 
hranice ložisek nerostných surovin i chráněných ložiskových území a zastavitelná plocha je navržena 
jen na jednom z nich a to CHLÚ Hrušovany u Brna-Protlas, na němž bylo zrušeno v k.ú. Ledce CHLÚ 
pro nulový stav zásob, považuje pořizovatel zájmy chráněné zákonem č. 44/1988 Sb. za respektované. 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno-venkov, 
Kotlářská 902/53, Brno je na základě § 19 písm. c) dotčeným orgánem z hlediska koordinace orgánů 
při vazbě návrhů pozemkových úprav na sídelní struktury a územně plánovací dokumentaci a tvorbu a 
ochranu životního prostředí a krajiny. Orgán nemá ve svém stanovisku  č.j. SPU 186378/2013 
Z 7.5.2013 žádné připomínky k návrhu. 
 
Stanoviska dle §52 odst.3 stavebního zákona (stanoviska k částem řešení, které byly od společného 
jednání  změněny) 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje je v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 239/2000 Sb.,  a § 31 odst.1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., dotčeným orgánem. Vydal 
k předmětné dokumentaci souhlasné koordinované stanovisko  č.j. HSBM-1-254/2013 z 14.1.2014 
bez dalších podmínek s tím, že je zřejmé, že bude územním plánem bude naplněn požadavek § 29 
odst. 1 
písmeno k) zákona č. 133/1985 Sb., a dále budou splněny požadavky uvedené v § 20 vyhlášky MV 
ČR č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva obce Ledce. 
 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského  jako věcně příslušný orgán státní 
báňské správy podle ustanovení § 41 odst. 2 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., a § 38 odst. 1 zákona č. 
61/1988 Sb.,  ve svém stanovisku č.j.SBS/35384/2013 z 22.1.2013 sděluje přesně totéž, co v návrhu 
ve společném jednání – seznam dobývacích prostorů na k.ú. Ledce. Vyslovuje i stejný požadavek na 
respektování hranic dobývacích prostorů. Orgán se tedy nevyjadřuje k částem řešení, které byly od 
společného jednání změněny, ale opět k celému návrhu. Jelikož nedošlo ke změnám ve vymezení 
ploch, ve kterých je přípustná těžba, je vypořádání tohoto stanoviska shodné s vypořádáním 
stanoviska tohoto orgánu  v odstavci nazvanému Stanoviska dle §50 odst.2 stavebního zákona. 
 
Z hlediska zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Odbor 
životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje -  orgán ochrany přírody příslušný podle 
písmene x) odstavce 4) § 77a výše uvedeného zákona v koordinovaném stanovisku vydaném dne 
24.1.2014 pod č.j. JMK 135611/2013 nemá žádné připomínky, protože části, které byly od společného 
jednání změněny, nejsou takového rozsahu, aby byly dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.  
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů 
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje  - orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu v koordinovaném stanovisku vydaném dne 24.1.201 pod č.j.  JMK 135611/2013  
uvádí, že v souladu s ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona, resp. v návaznosti na souhlasné stanovisko 
uplatněné v rámci společného jednání, od kterého došlo k drobným změnám u části ploch (nárůst 
rozsahu 8,7550 ha), dospěl orgán ochrany ZPF krajského úřadu k závěru, že předložené změny nejsou 
v rozporu se základními zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona a lze je tudíž z 
hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat; v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona 334/1992 Sb. uplatňuje  
souhlasné stanovisko k „Návrhu územního plánu Ledce“ se změnami zapracovanými po společném 
jednání.  
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Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Odbor životního prostředí Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje   v koordinovaném stanovisku vydaném dne 24.1.201 pod č.j.  JMK 
135611/2013   
nemá připomínky k částem řešení, které byly v „Návrhu územního plánu Ledce“ od společného jednání 
změněny. 
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí úpravy návrhu územního 
plánu Ledce provedené od společného jednání – změna způsobu využití přestavbové plochy PU1 na 
plochy smíšené občanského vybavení a výroby (SO) mohou stanovit rámec pro budoucí povolení 
záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě posouzení 
podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí však odbor 
životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje neuplatňuje požadavek na vyhodnocení 
vlivů územního plánu na životní prostředí. Vychází přitom z charakteru, rozsahu a v textové části 
„Návrhu ÚP Ledce“ deklarovaných regulativů předmětné přestavbové plochy PU1. Pro přestavbovou 
plochu PU1 je v textové části návrhu ÚP jako nepřípustné využití uvedena výroba a vše s nadlimitními 
negativními dopady na okolní plochy bydlení. Vzhledem k tomu se konstatuje, že „Návrh ÚP Ledce“ 
nepočítá s vymezením ploch umožňujících realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí takového charakteru a rozsahu, které by mohlo mít významný 
negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví 
Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. §40 odst.(3) písm. f) je dotčeným orgánem  Odbor dopravy  
Krajského úřadu Jihomoravského kraje z hlůediska řešení silnic II. a III. třídy. Souhlasí s řešením 
silnic II. a III. třídy návrhu územního plánu za podmínky splnění následujících požadavků: 
• V textové části odůvodnění v kapitole „4.D. Koncepce veřejné infrastruktury“, podkapitole 

„4.D.1. Koncepce dopravy“ budou doplněny kategorie krajských silnic procházejících mimo 
zastavěné nebo zastavitelné plochy na řešeném území v souladu s Návrhovou kategorizací 
krajských silnic JMK a funkční skupiny krajských silnic procházejících v průjezdním úseku obcí.  

Vypořádání:V návrhu ke společnému jednání byly tyto kategorie uvedeny a to jako další podmínka 
pro plochy dopravní, což je nepřípustné v odůvodnění, taktéž tímto byla stanovena podmínka pro 
úpravy komunikací, která je podmínkou k územním řízením a tedy v rozporu s § 43 odst.3 SZ. 
Kategorie krajských silnic jsou nyní v odůvodnění návrhu uvedeny ve vztahu k návrhu plochy 
dopravní, po níž  jsou tyto silnice vedeny a ve vztahu ke koncepci dopravy Jihomoravského kraje 
vyjádřené v koncepčním dokumentům odboru dopravy Jihomoravského kraje „Generel krajských 
silnic JMK“ a „Návrhové kategorizace krajských silnic JMK“. Požadavek je v návrhu zapracován a to 
v kapitole  4.D.1. textové části odůvodnění. 
Dále pak tento dotčený orgán upozornil, že v návrhu k veřejnému projednání nebyl akceptován jeho 
požadavek : 
• Návrhové plochy přiléhající k silnicím III. třídy (plocha B1), ve které je přípustné realizovat 

chráněné prostory podle zákona o ochraně veřejného zdraví, bude navrhována tak, aby na ní 
nevznikaly požadavky na omezování provozu na silnicích na základě zákona o ochraně veřejného 
zdraví.  

Vypořádání: Tento požadavek opomněl zpracovatel zapracovat do návrhu k veřejnému projednání, 
přestože v pokynech pro upravení návrhu  pořizovatel projektanta vyzval, aby tento požadavek 
zapracoval.(viz  kapitola Postup při pořízení územního plánu textové části odůvodnění ). Požadavek 
v je zapracován do kapitoly F.1.1.1. textové části územního plánu v odstavci Další podmínky změn 
v území. 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený 
orgán z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska 
souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nemá k 
upravenému výkresu širších vztahů z hlediska koordinace využívání území připomínky. Jako 
nadřízený orgán upozornil na to, že nebyly zohledněny požadavky odboru dopravy Jihomoravského 
kraje.  
Pokud  by stanovisko  nebylo v rámci vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP zohledněno nebo 
dohodnuto, došlo by k porušení § 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona a tím k nezákonnosti v 
procesu pořizování ÚP Ledce  
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Požadavky jsou do ÚP zapracovány  a jejich zapracování bylo jedním z důvodů konání opakovaného 
veřejného projednání – viz výše vypořádání stanoviska z hlediska zákona č. 13/1997 Sb.  a také 
kapitola Postup při pořízení územního plánu  v textové části odůvodnění 
 
Z hlediska zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči je orgánem památkové ochrany Krajský 
úřad JMK, Odbor kultury a památkové péče, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno není dotčeným 
orgánem,jak uvedl tento v koordinovaném stanovisku vydaném dne  24.1.201 pod č.j.  JMK 
135611/2013. 
 
Stanoviska dle §53 odst.2 stavebního zákona (stanoviska k částem řešení, které byly od 1.veřejného 
projednání  změněny) 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje vydal dne  30.4.2014 k částem řešení, které se změnily od 
1.veřejného projednání souhlasné koordinované stanovisko k opakovanému veřejnému projednání,a to 
z hlediska zákonů 334/1992 Sb.,114/1992 Sb.,201/2012 Sb.,100/2001 Sb.,13/1997 Sb. a z hlediska z 
hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s 
politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje je v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 239/2000 Sb.,  a § 31 odst.1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., dotčeným orgánem. Vydal 
k předmětné dokumentaci souhlasné koordinované stanovisko  č.j. HSBM-3-82/201 z 2.5.2014 bez 
dalších podmínek s tím, že je zřejmé, že bude územním plánem bude naplněn požadavek § 29 odst. 
1písmeno k) zákona č. 133/1985 Sb., a dále budou splněny požadavky uvedené v § 20 vyhlášky MV 
ČR č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
Vyhodnocení požadavků zvláštních právních předpisů, podle nichž dotčené orgány neuplatnili ani 
požadavky ani stanoviska. 
 
Z hlediska působnosti zákona č.20/1987 Sb., je dotčeným orgánem Městský úřad Židlochovice, 
pověřený odbor Kancelář tajemníka, pracoviště památkové péče, tento neuplatnil požadavky ani 
stanovisko v průběhu celého procesu pořizování územního plánu. 
Obec Ledce nemá na svém k.ú. evidovanou žádnou nemovitou kulturní památku, ani do jejího k.ú. 
nezasahuje ochranné pásmo památky z jiného k.ú. Na tomto k.ú. je evidováno území 
s archeologickými nálezy – středověké a novověké jádro obce, které je chráněno zejména dle § 22 
odst. 2 tohoto zákona, které se nachází v místě urbanistické hodnoty“návesní ulicovka“, která je 
chráněna stanovením podmínky sevřeného charakteru zástavby – viz textová část územního plánu C.3. 
Plochy přestavby. Pořizovatel považuje tímto zájmy hájené zákonem č.20/1987 Sb. za respektované. 
Z hlediska zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči je dotčeným orgánem Krajská veterinární 
správa, tento orgán však neuplatnil požadavky ani stanovisko v průběhu celého procesu pořizování 
územního plánu. Vzhledem k tomu, že stavby zemědělské výroby a zpracovatelské provozy jsou 
přípustným využitím pouze v plochách výroby – výroba a sklady v areálech)viz text ÚP F.1.4.1. a 
zastavitelná plocha V1 je umístěná v návaznosti na stávající plochu fotovoltaické elektrárny a to ve  
vzdálené poloze (cca 250 m) od zastavěného území a staveb i ploch bydlení,  pořizovatel považuje 
veterinární požadavky na chov a zdraví zvířat hájené zákonem č.166/1999 Sb. za respektované.  
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů je Městský úřad 
Židlochovice, pověřený Odbor životního prostředí dotčeným orgánem. Tento orgán neměl k zadání 
žádné požadavky a k návrhům ve společném jednání a veřejném projednávání neuplatnil žádné 
stanovisko. Nicméně Povodí Moravy s.p. k zadání uplatnil připomínku ohledně návrhového 
záplavového území toku Šatavy. Šatava dosud nemá toto záplavové území s aktivní zónou vydáno, 
jeho návrh byl do odůvodnění zapracován jako informace, z níž vyplývá požadavek u ploch B3 a B4, 
že změnou v území nebudou ovlivněny odtokové poměry a v dalších stupních projektové přípravy 
bude zohledněn potencionální rozliv vod. 
Pořizovatel proto považuje požadavky na ochranu povrchových a podzemních vod a na vytváření 
podmínek pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha hájené zákonem č.254/2001 Sb. Sb. za 
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respektované 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích je Městský úřad Židlochovice, pověřený Odbor životního 
prostředí dotčeným orgánem. Tento orgán neměl k zadání žádné požadavky k návrhům ve společném 
jednání a veřejném projednávání neuplatnil žádné stanovisko. Pro ochranu lesa jsou v ÚP stanoveny 
plochy lesní – lesy hospodářské – viz textová část ÚP kapitola F.1.10., a také Plochy přírodní – 
biocentra – viz textová část ÚP kapitola F.1.11., do nichž spadá největší lesní plocha v Ledcích – 
Hladová, která je součástí regionálního biocentra. Pořizovatel proto považuje požadavky pro 
zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství,  pro plnění všech jeho funkcí a pro 
podporu trvale udržitelného hospodaření v něm  hájené zákonem č.289/1995 Sb. Sb. za respektované. 
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech jsou Městský úřad Židlochovice, pověřený Odbor 
životního prostředí a orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem. Krajská hygienická stanice 
neměla k zadání žádné požadavky a k návrhu ve společném jednání neuplatnil ve svém stanovisku 
požadavek z hlediska tohoto zákona. Městský úřad Židlochovice, pověřený Odbor životního prostředí 
neměl k zadání žádné požadavky a k návrhům ve společném jednání a veřejném projednávání 
neuplatnil žádné stanovisko. 
Je vymezena plocha technické infrastruktury – odpadové hospodářství  T1 -  viz text územního plánu   
kapitola F.1.8.2 a text odůvodnění – kapitola 4.F.1.8.m Jejím vymezením včetně stanovení podmínek 
pro její využití došlo k předcházení vzniku odpadů stanovení podmínek pro nakládání s nimi při 
dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví, což je úkolem zákona 
č.185/2001Sb. 
Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. §40 odst.4 písm. d) je dotčeným orgánem  Městský úřad 
Židlochovice, pověřený Odbor dopravy; tento neuplatnil požadavky ani stanovisko v průběhu celého 
procesu pořizování územního plánu. 
Text územního plánu v kapitole D.1. a hlavní výkres vymezují plochy, na nichž lze vést jak silnice tak 
místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace. Plochy jsou vymezeny tak, aby 
zpřístupňovaly zastavitelné plochy pro bydlení, veřejná prostranství i plochy přestavbou. V textu 
odůvodnění ja v kapitole 4.D.1. odůvodněno vymezení ploch včetně podmínek pro změny v území. 
Pořizovatel proto považuje požadavky kladené zákonem 13/1997 Sb. na  pozemních komunikace, 
podmínky užívání a jejich ochranu a možnosti naplnění práv a povinnosti vlastníků pozemních 
komunikací a jejich uživatelů za respektované. 
Z hlediska bezpečnosti a radiační ochrany při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a 
činnostech vedoucích k ozáření dle zákonač.18/1997 Sb. je dotčeným orgánem Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost; tento neuplatnil požadavky ani stanovisko v průběhu celého procesu pořizování 
územního plánu. Vzhledem k tomu, že nejsou územním plánem vymezovány žádné plochy, které by 
připouštěly jakékoliv využití při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech 
vedoucích k ozáření a pořizovateli ani nebyl oznámen jakýkoliv záměr spojený s tímto využitím na 
k.ú. Ledce považuje pořizovatel tímto zájmy hájené zákonem č.18/1997 Sb. za respektované 

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona a sdělení, jak bylo stanovisko 
podle § 50 odst. 5 zohledněno 
Stanovisko krajského úřadu k návrhu koncepce dle § 10g zákona 100/2001 Sb. nebylo vydáno, 
protože  vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo zadáním požadováno. 
Ve svém stanovisku k návrhu zadání, které bylo součástí koordinovaného stanoviska uplatnil dotčený 
orgán  (Krajský úřad Jihomoravského kraje – dále jen KrÚ JmK ) požadavek na posouzení územního 
plánu z hlediska vlivů na životní prostředí  a také vyloučil významný vliv na evropsky významnou 
lokalitu či ptačí oblast dle § 47 odst. (3) stavebního zákona. Na koordinační schůzce byly dohodnuty 
změny návrhu zadání, které ho zpřesnily z hlediska požadavků na plochy výroby a plochy těžby tak, 
aby dotčený orgán dále neuplatňoval požadavek na posouzení ÚP z hlediska vlivů na životní 
prostředí. Dohoda byla uzavřena dne 22.6.2012 a konečné stanovisko znělo: 
Návrh zadání územního plánu Ledce může stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a je tedy koncepcí ve smyslu ustanovení § 
10a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě posouzení podle kritérií 
uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona však odbor životního prostředí   n e u p l a t ň u j e  požadavek 
na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí.  
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I ve svém stanovisku dle § 53 odst. 2 k návrhu k opakovanému veřejnému projednání orgán 
konstatuje, že i po provedených změnách zůstává nadále v platnosti stanovisko dle § 45i zákona 
č.114/1992 Sb. uplatněné v rámci vyjádření č.j. JMK 30806/2012 k návrhu zadání územního plánu 
Ledce, které vyloučilo významný negativní vliv na evropsky významné lokality soustavy NATURA 
2000 a že na základě vyhodnocení výše uvedených změn, ke kterým došlo na základě veřejného 
projednání upraveného návrhu ÚP, nepožaduje odbor životního prostředí Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje vyhodnocení vlivů územního plánu Ledce na životní prostředí.  
Jelikož vliv nebyl hodnocen, stanovisko nebylo vydáno, nebylo zohledněno. 
 
Rozhodnutí o námitkách   
Před konáním veřejného projednání, při něm a ani v zákonné lhůtě pro uplatnění námitek podle § 52 
odst. 3 stavebního zákona nebyla vznesena žádná námitka. 
Před konáním opakovaného veřejného projednání, při něm a ani v zákonné lhůtě pro uplatnění 
námitek podle § 52 odst. 3 stavebního zákona nebyla vznesena žádná námitka. 
 
Vyhodnocení připomínek: 
Vyhodnocení připomínek obcí, občanů a vlastníků nemovitostí: 
Žádné připomínky sousedních obcí nebyly podány  k návrhu územního plánu dle §50 odst. (3) SZ, dle 
§52 odst. (2) SZ ani k návrhu k opakovanému veřejnému projednání dle § 53 odst. (2) 

Návrh vyhodnocení připomínek správců sítí, toků apod. 
Pořizovatel vyhodnotil připomínky k návrhům dle§50 odst. (3) SZ, dle §52 odst. (3) SZ. 
 
ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, oddělení Správa majetku Východ 
Z vyjádření:značka: 163/BRN/430/13/16114/26.4.2013/Za ze dne 27.5.2013 (tedy ke společnému 
jednání) vyplynulo, že v zájmovém území se nenachází žádné elektrické zařízení ani jeho ochranné 
pásmo v majetku provozovatele přenosové soustavy ČEPS a.s., což je ovšem v přímém rozporu 
s údajem o území, poskytnutým organizací jako aktualizaci údajů o území dle § 27 stavebního zákona. 
Dle aktualizace údajů o území z  31.7.2012  i 5.2.2014 prochází územím obce vedení v majetku ČEPS 
a.s. a to vedení V435/V436. Takto byl také údaj zapracován do koordinačního výkresu územního 
plánu Ledce. Organizace byla dne 27.8.2013 požádána o zpřesnění, který z údajů je správný a 
aktuální, aby mohl být do územně plánovací dokumentace obce zapracován. 
V koordinačním výkrese bylo zapracováno vedení 400kV včetně OP 76 m. Údaj chyběl ve výkrese 
širších vztahů a byl do ÚPD k veřejnému projednání byl zapracován. 
Dne 20.9.2013 obdržel pořizovatel vyjádření organizace č.j. 163a/BRN/897/13/16530/28.8.2013/Za 
z 19.9.2013, v němž organizace sděluje, že se sice v zájmovém území nachází vedení, ale je 
v dostatečné vzdálenosti od plánované změny v územním plánu. Jelikož nový územní plán 
nevymezuje v blízkosti vedení žádné nové zastavitelné plochy oproti plochám ve stávajícím platném 
územním plánu obce, bere pořizovatel zpřesnění vyjádření za dostatečné s tím, že se jedná o souhlas 
s návrhem územního plánu ve stadiu společného jednání. 
Organizace ve svém vyjádření k návrhu č.j. 113/BRN//13/16530/Dv z 12.12.2013 (k veřejnému 
projednání) opět upozorňuje na vedení V435/V436 a na šíři jeho ochranného pásma s tím, že kříží 
plochy DO3,4, MK5 a K12. Organizace dále uvádí, že nemá připomínky k ÚP Měnín a že západně od 
vedení, které prochází k.ú. Měnín plánuje společnost vybudování nového dvojitého vedení. V dalším 
upozorňuje na platnou legislativu (energetický zákon) a v bodech uvádí citaci jednotlivých ustanovení 
§ 46 odst. 8-10 tohoto zákona, která stanoví činnosti nepřípustné v ochranném pásmu vedení velmi 
vysokého napětí. 
Dne 21.1.2014 byla organizace vyzvána, aby v termínu do 1.2.2014 odstranila nedostatky podání  a to 
aby se vyjádřila, jaké připomínky má k projednávanému ÚP Ledce (a nikoliv k ÚP Měnín). 
Organizace svou připomínku nezpřesnila a tak pořizovatel vycházel z údajů o území, které byly 
organizací jako poskytovatelem údaje dle § 27 stavebního zákona poskytnuty 5.2.2014 s pasportem  
ke dni 13.9.2013 jako jev č.73, z něhož vyplývá, že řešeným územím jako záměr prochází pouze 
v souběhu se stávajícím vedením částečné rozšíření ochranného pásma vedení (jedna varianta) –  o 
cca 0,7m, což je územním plánem nepostižitelná podrobnost; druhá varianta záměru obcí neprochází - 
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již na k.ú. Bratčice se odklání od vedení č.V435/V436 a severním směrem míjí k.ú. Ledce. 
Plochy DO3,4 a MK5 jsou plochami dopravními, u nichž běžně dochází ke křížení s elektrickými 
vedeními a jejich ochrannými pásmy, i v tomto případě se jedná pouze o rozšíření stávajících ploch 
dopravy, aby plochy v budoucnu umožnily i umístění opatření ke snížení negativních dopadů 
dopravních ploch na plochy okolní. 
V případě K12 se jedná o plochy pro územní systém ekologické stability, zde je však možné střet 
s porosty řešit travobylinnými společenstvy a keřovými porosty s udržováním jejich výšky do 3m 
v místě jejich křížení s vedením, je tedy technicky řešitelný. Plocha K12 je biokoridorem vázaným na 
vodní tok, jeho polohu tedy nelze ovlivnit. V odůvodnění je uvedeno, že již nyní je koryto vodního 
toku lemováno nesouvislým doprovodným porostem dřevin, travinobylinným lemem a v části 
rákosinou. Do odůvodnění byl k opakovanému veřejnému projednání doplněn text, který tento střet 
popsal a zpřesnil a to v kapitole 8. Koordinace v území. 
 
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 
Organizace v připomínce č.j. 108 -12-M-Pj z 1.5.2013 ( tedy ke společnému jednání), která je shodná 
s připomínkou k návrhu zadání územního plánu  nemá námitek, požaduje však ochranu MW spojů. 
Požaduje, aby budoucí výstavbou nebyly ohroženy tyto prvky. Co považuje za ohrožení, to neuvádí. 
Organizace také nepředala řádně údaje o území ve smyslu § 27 odst. 3 a 4 a § 185 odst. 2, není proto 
dosud možné kromě základnové stanice informace o této infrastruktuře zapracovat do koordinačního 
výkresu. Organizace byla opětovně na tento fakt upozorněna. 
Ze schématu přiloženému k připomínce vyplývá, že k.ú. Ledce se týkají pravděpodobně MW spoje  
od 76 do 140m nad terénem. Zpracování ÚP Ledce nevymezuje žádné velké zastavitelné plochy mimo 
zastavěné území či jinou prostorovou regulaci oproti nyní platnému ÚPO ani nevymezuje významné 
změny v krajině; nelze tedy předpokládat ohrožení této TI postupy ÚP.  
Organizace také požaduje informování o stavbách, které by mohly znamenat ohrožení této TI. Jedná 
se podrobnost pro následná řízení; ovšem pouze po řádném předání údajů o území, které budou moci 
být zapracovány do koordinačního výkresu a územně analytických podkladů, z nichž bude při 
posuzování staveb vycházet stavební úřad. 
Vzhledem k tomu, že přes upozornění nebyly dosud řádně předány údaje o území ( dle § 27 odst.4 a § 
185 odst.2 stavebního zákona – tj.v souřadném systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální), 
nemohly být tudíž zapracovány do koordinačního výkresu územního plánu jako limit. 
 
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno 
Organizace sdělila v připomínce č.j. PM 020553/2013-203/Ho z 5.6.2013 ( tedy ke společnému 
jednání) že s návrhem souhlasí. Na toto vyjádření se odvolává i ve svém e-mailu z 29.11.2013 k 
veřejnému projednání s tím, že nemá další připomínky. 
 
NET4GAS, s. r. o., Na hřebenech II 1718/8, Praha 
Organizace ve svém vyjádření  č.j.2651/13/OVP/N z 24.4.2013( tedy ke společnému jednání) uvádí, 
že návrh nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma 
telekomunikačního vedení v její správě. Nejedná se tedy o připomínku, ale o konstatování stavu. 
 
K návrhu ÚP Ledce k veřejnému projednání neobdržel pořizovatel žádné námitky. 
 
K návrhu ÚP Ledce k opakovanému veřejnému projednání neobdržel pořizovatel žádné připomínky 
ani námitky. 
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Poučení: 
Proti územnímu plánu Ledce vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný 
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 
 
 
 
V Ledcích dne 13.6.2014 
 
Číslo jednací 1/2014 
 
 
 
…………………………                                         .……………………….. 
Jiří Vondráček Pavel Nahodil 
starosta obce                 místostarosta obce  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Územní plán Ledce – odůvodnění  
 

 

 131 

Zpracovatel:          Ing. arch. Milada Chroboczková  

IČ 605 31 797                    ČKA 02628 

ÚZEMNÍ PLÁN LEDCE 
 

 

 

 

 

Objednatel:  

Obec Ledce 

Pořizovatel:  

MěÚ Židlochovice 

 

 

 

 Vedoucí projektant:  

Ing.arch. Milada CHROBOCZKOVÁ 
 

Projektanti profesí: 

 Urbanismus :   Ing. arch. Milada CHROBOCZKOVÁ 

  Doprava :  Ing. Miloslava ŠKVARILOVÁ 

  Technická infrastruktura -  vodovod, kanalizace :   Ing. Jiří VYSOUDIL 

 -  plyn, elektro, spoje :    Vladimír MAREK 

 Přírodní podmínky, zemědělství, lesní hospodářství, 

   životní prostředí :  PaedDr. Pavel HARTL, CSC.  

  Vodní hospodářství v krajině :  Ing. Jiří VYSOUDIL 

  Digitalizace, GIS  :  Roman STANĚK 

 

 
 
 

 

Brno, květen 2014 

 

 
 



Územní plán Ledce – odůvodnění  
 

 

 132 

OBSAH  ODŮVODNĚNÍ  

Textová část 

oI. Postup při pořízení územního plánu   31 

oII. Odůvodnění zpracovatele   36 
1. Vyhodnocení splnění požadavků zadání, výčet záležitostí nadmístního významu, které  
nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje  36 
1.1. Vyhodnocení splnění požadavků zadání 36 
1.2. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje 48  
 

2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, soulad 
s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s cíli  
a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů  a s požadavky zvláštních právních předpisů 49 
2.1. Vyhodnocení koordinace využití území z hlediska širších vztahů v území 49 
2.2. Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 51 
2.3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování 53 
2.4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů   56 
2.5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 57 

3. Základní údaje o území  58 

4. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení  59 
(1) 
4.A.vymezení zastavěného území   59 
4.B.  Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 59 
4.B.1. Cíl územního rozvoje   59 
4.B.2. Základní koncepce rozvoje území obce    60 
4.B.2.1. Hl. zásady koncepce rozvoje obce – zastavěného území a zastavitel. ploch  60 
4.B.2.2. Hlavní zásady ochrany a rozvoje nezastavěného území 62 
4.B.3. Ochrana  a rozvoj hodnot území obce 63 
4.B.3.1. Architektonické hodnoty   63 
4.B.3.2. Urbanistické hodnoty  63 
4.B.3.3. Přírodní hodnoty  63 
4.B.3.4. Krajinné hodnoty, krajinné dominanty, pohledově významné plochy  64 
 

4.C. Urbanistická koncepce, zastavitelné plochy, plochy přestavby, systém sídelní zeleně 65 
4.C.1. Urbanistická koncepce 65 
4.C.2. Zastavitelné plochy    66 
4.C.2.1. Plochy bydlení    66 
4.C.2.2. Plochy občanského vybavení     68 
4.C.2.3. Plochy výroby a skladování     69 
4.C.2.4. Plochy veřejných prostranství      69 
4.C.3. Plochy přestavby 71 
4.C.4. Systém sídelní zeleně 71 
4.D.Koncepce veřejné infrastruktury 72  
4.D.1. Koncepce dopravní infrastruktury         72 
4.D.1.1. Silnice         72 
4.D.1.2. Komunikace pro obsluhu zastavěného území  a zastavitelných ploch          73 
4.D.1.3. Odstavné  parkovací plochy         74 
4.D.1.4. Komunikace pro prostupnost území         74 
4.D.1.5. Hromadná doprava          75 
4.D.1.6. Turistické trasy          75   
4.D.1.7. Cyklotrasy         76 
4.D.1.8. Negativní účinky hluku          76 



Územní plán Ledce – odůvodnění  
 

 

 133 

4.D.2. Koncepce technické infrastruktury 81 
4.D.2.1. Zásobování vodou  81 
4.D.2.2. Odvádění a čištění odpadních vod  83 
4.D.2.3. Zásobování elektrickou energií  84 
4.D.2.4. Zásobování plynem 87 
4.D.2.5. Elektronická komunikační zařízení  88 
4.D.2.6. Odpadové hospodářství  88 
4.D.3. Koncepce občanského vybavení  88 
4.D.4. Koncepce veřejných prostranství  88 
4.E. Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, 
územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření,  rekreace, dobývání 
ložisek nerostných surovin a ochrana před povodní  89 
4.E.1. Koncepce uspořádání krajiny 89 
4.E.2. Plochy se změnou v jejich využití a stanovení podmínek pro změny   91 
4.E.2.1. Plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň   91 
4.E.2.2. Plochy smíšené nezastavěného území – biokoridory    92 
4.E.2.3. Plochy vodní a vodohospodářské   92 
4.E.2.4. Plochy přírodní   92 
4.E.3. Územní systém ekologické stability  92  
4.E.4. Prostupnost krajiny   94  
4.E.5. Protierozní opatření   94  
4.E.6. Rekreace   94  
4.E.7. Dobývání ložisek nerostných surovin  94 
4.E.8. Ochrana před povodní 94  
4.F. Plochy s rozdílným způsobem využití a podmínky prostorového uspořádání,  včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu   95 
4.F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití  95 
4.F.1.1. Plochy bydlení   95 
4.F.1.2. Plochy občanského vybavení    97 
4.F.1.3. Plochy smíšené    97 
4.F.1.4. Plochy výroby a skladování   98 
4.F.1.5. Plochy veřejných prostranství   98 
4.F.1.7. Plochy dopravní infrastruktury    99 
4.F.1.8. Plochy technické infrastruktury   99 
4.F.1.9. Plochy zemědělské    100 
4.F.1.10. Plochy lesní    102 
4.F.1.11. Plochy přírodní    102 
4.F.1.12. Plochy smíšené nezastavěného území    102 
4.F.1.13. Plochy vodní a vodohospodářské    103 

4.F.2. Podmínky prostorového uspořádání,  včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu   104 
4.F.2.1. Charakter zástavby   104 
4.F.2.2. Výška staveb    104 

4.G. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy pro asanaci,  pro které lze práva 
k pozemkům vyvlastnit 105 
4.G.1. Veřejně prospěšné stavby 105 
4.G.2. Veřejně prospěšná opatření  106 
4.G.3. Plochy pro asanaci 106 
4.H. Veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo 106 
4.H.1. Veřejně prospěšné stavby 106 
4.H.2. Veřejná prostranství 106 
4. I. Kompenzační opatření  107 

  



Územní plán Ledce – odůvodnění  
 

 

 134 

(2) 
4.a. Plochy a koridory územních rezerv 107 
4.c. Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní 
studie  107 
5. Udržitelný rozvoj v území, civilní ochrana   108 
5.1. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území   108 
5.2. Vlivy územního plánu na udržitelný rozvoj území   108 
5.3. Civilní ochrana 109 
6. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkce lesa 110 
6.1. Zemědělský půdní fond 110 
6.2. Pozemky určené k plnění funkce lesa  115 
7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 115 

8. Koordinace v území 116 

9. Použité podklady  119 

oIII. Odůvodnění pořizovatele   121 

 

Grafická část 
O1.   Koordinační výkres                                                1: 5 000 
O1a. Detail koordinačního výkresu                                                1: 2 000  
O2.   Širší územní vztahy 1 : 25 000    
O3.   Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000  
O4.   Schéma ÚSES    
 
 


