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Změna č.III územního plánu obce Ledce 
 

Zastupitelstvo obce Ledce příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst.4, a §55 odst.2 stavebního 
zákona, §13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,§171 a následujících 
zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst.4 stavebního zákona 

v y d á v á 

tuto změnu  č. III územního plánu obce Ledce, schváleného usnesením Zastupitelstva obce dne 
22.5.2000, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce č.1/2000 a 
změněného těmito změnami: 

změna č. I, schválená usnesením zastupitelstva obce dne  14.7.2004; 

změna č. II, vydaná zastupitelstvem obce dne 8.1. 2010. 

 

(1) 
V ČÁSTI I 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
===================================================================== 

v Článku 2 
Rozsah platnosti – obecně závazné vyhlášky obce Ledce č. 1/2000 změněné vyhláškou obce 
Ledce č.I/2004 a opatřením obecné povahy vydaným jako Změna č.II územního plánu obce 
Ledce  dne 8.1.2010 (dále je „ vyhláška“) 
Ruší se věta druhá článku: Návrhové období územního plánu do roku 2010. (Projednáváno 
změnou č. III jako Z13).  

 
V Článku 3 „vyhlášky“– v odstavci nazvaném 
Podle funkčního využití jsou v řešeném území rozlišovány: 

 se nakonec výčtu doplňuje: 

• plochy vodní a vodohospodářské a koridory ploch vodních a vodohospodářských 

 

V ČÁSTI II 
ZÁVAZNÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 
===================================================================== 

v Článku 4 

FUNKČNÍ VYUŽITÍ V SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉM A ZASTAVITELNÉM 
ÚZEMÍ „vyhlášky“ se doplňuje o odstavec: 
H - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ A KORIDORY PLOCH VODNÍCH A 
VODOHOSPODÁŘSKÝCH – WT (značka označení ve výkresové dokumentaci) – hlavní 
využití 
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Přípustné:  
- vodní plochy a vodní toky; 

- plochy pro vodohospodářské využití;  

- stavby, zařízení a opatření sloužící k obsluze vodních ploch a toků; 

- vodohospodářské stavby; 

- stavby a zařízení sloužící ke křížení dopravní a technické infrastruktury. 

- doprava pro obsluhu plochy  

- zeleň 

  

Navržené plochy a koridory:  
Plochy Z14a, Z14b (označení ve výkresové dokumentaci) včetně souvisejícího koridoru  
označeného Z14c pro napojení plochy Z14a na stávající vodní plochu (tok Šatava), koridoru pro 
propojení ploch Z14a a Z14b označený Z14d a koridoru pro napojení plochy Z14b do stávající 
vodní plochy (toku Šatava) ozn. Z14e. Šířka koridoru pro 14c, 14d a 14e je 5m.  

 
Podmínky pro změnu využití ploch 

- stavby nebudou tvořit zásadní překážku v odtoku povodňových vod z území. 
 
V odstavci: 
C – ZÓNY PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT  
C1 – ZÓNY PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT - PLOCHY VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE – 

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA – VP - FVE 
se za odstavec Navržené lokality doplňuje: 

Navržené plochy – změnou č. III:  
Zastavitelná plocha Z15 navazující na stávající plochu (navrhovanou změnou č. II se stejnou 
funkcí).  

Podmínky pro změnu využití plochy: 

- nová plocha bude na silnici III/41619 napojena jedním dopravním napojením;  

- neodvádění dešťových vod na silnici III/41619 a jejího odvodňovacího zařízení. 

 

Pro plochy změny č. III ÚPO se stanovuje podmínka využití území: 
Ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva 
a obrany státu.   

 
V Článku 5 „vyhlášky“ 
ZÁSADY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
se Článek 5.1. 
doplňuje takto: 

Pro lokalitu změny Z15 – max. výška zařízení (s FVE panely) v areálu FVE bude odpovídat 
výškám zařízení ve stávajících plochách FVE (plocha výroby el. energie – FVE zařazená změnou 
č. II.).  
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V Článku 6 „vyhlášky“ 

ZÁSADY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY A 
TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 
v odstavci 

A. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY   
se doplňuje o pododstavec 
Změna Z15 
Plocha bude napojena na dopravní systém místních komunikací a silnic prostřednictvím stávající 
plochy se stejnou funkcí vymezenou ve změně č.II (která je napojena na stávající místní 
komunikaci) a jedním napojením na silnici III/41619. 

 
V Článku 6 „vyhlášky“ 

ZÁSADY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY A 
TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 
 odstavec 

B. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
v pododstavci 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  
se za poslední větou doplňuje o:  
Plocha Z15 nebude zásobována vodou z veřejné vodovodní sítě.   

a dále 
pododstavec 
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
Splaškové vody 
se za poslední větou doplňuje o:  
Lokalita Z15 nebude napojena na  splaškovou kanalizaci ústící do ČOV. 

dále 
pododstavec 
Dešťové vody 
se za poslední větou doplňuje o:  
Lokalita Z15   - dešťové vody budou zadržovány a vsakovány na této ploše.  

dále 
pododstavec 
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
se za poslední větou doplňuje o:  
Plocha Z15 bude napojena shodně jako plocha stávající (plocha dílčí změny Z10b navrhovaná 
změnou č. II) - energie vyrobená na ploše  bude prostřednictvím předávací transformační stanice 
umístěné na ploše vymezené změnou II. vyvedena do sítě.     
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a dále 
pododstavec 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
se za poslední větou doplňuje o:  
Plocha Z15 – nebude napojena na stávající středotlakou síť. 

a dále 
pododstavec 
ZNEŠKODŇOVÁNÍ TUHÝCH ODPADŮ 
se za poslední větou doplňuje o:  
Lokalita Z15 - odpad zlikviduje majitel objektů a zařízení sám Jeho uskladnění bude v rámci 
plochy změny.   

 
V ČÁSTI III „vyhlášky“ 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 
===================================================================== 

se za článek  

B. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ   
doplňuje podčlánek  

B1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, PRO KTERÁ LZE PRÁVA K POZEMKŮM 
VYVLASTNIT 
nátok ze Šatavy do  plochy vodohospodářské a vodní  Z14a  označený v grafické části Z14c. 

(2) 
Plochy a koridory změny označené jako Z14a, Z14b, Z14c, Z14d, Z14e, Z15 jsou plochami 
zastavitelnými. 

(3) 
Součástí změny jsou tyto výkresy grafické části: 

3.   Komplexní urbanistický návrh - výřez a, b 1:  2 000    

4.   Regulace a zónování - výřez a, b 1:  2 000  

4a.  Zónování v katastrálním území    1:10 000 

10. Veřejně prospěšné stavby 1:  2 000 
 


