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I. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ, SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
ČR (DÁLE JEN PÚR) A SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

====================================================================== 

ŠIRŠÍ VZTAHY 

Lokalita Z14a, Z14b – lokalita, ve které je možno umístit např. malou vodní nádrž. Jedná se o  
koncepci která příznivě ovlivní širší území – možnost vytvoření přírodní plochy jako součást 
biokoridoru řeky Šatavy, plocha může zadržovat záplavové vody na Šatavě. Vodní plochy ovlivní 
mírně retenční schopnost v území a má tedy i mírně pozitivní vliv z hlediska širších vztahů.  

Z hlediska širších vztahů byla provedena koordinace s chráněným ložiskovým územím – nejbližší 
CHLÚ bylo zmenšeno a nezasahuje na k.ú. Ledce (leží na k.ú. Hrušovany).  

Lokalita Z15, přestože je téměř na hranici k.ú., širší vztahy v území neovlivní, protože pouze 
navazuje na již existující plochu FVE a  byla navržena tak, aby nezasahoval do OP silnice III. třídy. 
Ve vztahu ke krajině navazuje na plochy těžby, které leží silnicí III. třídy.a plochu je možno využít 
pouze pro FVE a výška zařízení v ploše je omezená - viz. prostorové regulace – výrok – čl. 5.1. 
 

SOULAD S PÚR 
Z PÚR nevyplývají ve vztahu ke změnám žádné konkrétní požadavky. Další je popsáno  v kapitole 
II – odstavec splnění zadání - a) Vyhodnocení požadavků PUR.  
 

SOULAD S ÚPD VYDANOU KRAJEM 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZUR)  vydané 22.9.2011 byly zrušeny 
rozhodnutím Nejvyššího správního soudu dne 21.6.2012. Již v posouzení návrhu změny dle § 51 
stavebního zákona Krajským úřadem č.j. JMK 130369/2011 v době platnosti ZUR bylo 
konstatováno, že požadavky vyplývající ze ZUR se nedotýkají území řešeného návrhem změny. 

V posouzení návrhu změny dle § 51 stavebního zákona Krajským úřadem č.j. JMK 130369/2011 
orgán konstatuje, že lokality změny vzhledem ke svému umístění nemají vliv na koordinaci ve 
využívání území a není proto ke změně z tohoto hlediska připomínek. 
 
II. POSTUP ZPRACOVÁNÍ, SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, POUŽITÉ PODKLADY 
=================================================================== 

POSTUP ZPRACOVÁNÍ 
Textová část – Výroková část koresponduje s vyhláškou o závazných částech ÚP obce Ledce 
doplněním textu do jednotlivých jejích částí. Část Odůvodnění byla zpracována v souladu 
s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006.       

Změny v grafické části byly zpracovány do  výkresů z ÚP obce a ty jsou rozděleny na část 
výrokovou  a odůvodnění.  

Přitom graficky jsou změny zpracovány tak, aby odpovídaly platné legislativě, ale nad původními 
výkresy ÚP obce a jeho změn.     
 

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
Řešeným územím ve změně č. III jsou plochy dílčích změn Z14a, Z14b, Z14c, Z14d, Z14e a Z15 - 
zákres v grafické části. 
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Zastavěné území – bylo prověřováno podle platné legislativy, ale pouze v částech řešených 
změnou č. III ÚP – bylo zjištěno, že je identické se současně zastavěným územím v ÚP obce. Pouze 
v části, kde byla realizována fotovoltaická elektrárna byla hranice zastavěného území 
aktualizována. 

Zastavitelné plochy – viz ust. (2) výroku - všechny  lokality změny byly vymezeny jako 
zastavitelné (plocha Z13 se týká pouze textu, a to časového  rozsahu platnosti). 

 
POUŽITÉ  PODKLADY 
Kromě platné ÚPD, podkladů závazných pro pořízení změny dle platné legislativy a platné 
legislativy byly použity tyto podklady: 

• Úplná aktualizace územně analytických podkladů správního území obce s rozšířenou 
působností Židlochovice, 2010 

• Bonitace  čs. zemědělských  půd  a  směry jejich  využití, FMZVž   Praha, Bratislava, 

• MNV Ledce – projektová příprava, Dokumentace pro územní řízení, ENVICONS s.r.o., 
Pardubice 

 

SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 
Střety u jednotlivých dílčích změn byly řešeny následovně: 

Změna Z14a, Z14b, Z14c, Z14d, Z14e  
– se nachází ve VKP Na loukách (Na podhrázkém) -  vzhledem k povaze změny – vodní plochy a 
koridory s krajinotvornou, ekologickou a retenční funkcí však přispějí k pestrosti území, zvýšení 
ekologické stability, biodiverzity. Pro začlenění a navázání na biokoridor a zeleň v území je 
součástí vymezené plochy také zeleň.     

(Pozn.: dílčí změna uváděná v zadání jako Z14 byla rozdělena na vodní plochy Z14a, Z14b – 
protože je plocha rozdělená stávající pěší komunikací - a související koridory pro stejnou funkci - 
Z14c, 14e pro napojení vodních ploch na stávající vodní tok, Z14d pro propojení výše uvedených 
dílčích vodních ploch). 

Lokalita Z15 (plocha výroby – FVE): 

- Střet s ochranou ZPF I.tř. ochrany. Plocha byla do změny č. III zařazena, protože se jedná o 
rozšíření plochy stávající FVE tak, aby její provozovatel mohl zajistit již dříve dohodnutý výkon – 
v době realizace stávající FVE neměl dostatek dostupných pozemků a zažádal tedy o změnu v době, 
kdy mohl další koupí pozemku, které nebyly v ÚP (včetně změn) pro tento účel určeny, toto zajistit. 
Přesto, že se vyčísluje rozsah záboru, stavby budou pouze dočasného charakteru a po ukončení 
jejich životnosti (cca 20 až 30 let) lze plochy do ZPF navrátit.  Podrobně je popsáno v kapitole V. 
Vyhodnocení dopadů navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond odstavec Zdůvodnění 
výběru lokalit na BPEJ s I. a II. tř. ochrany.  
- Střet s výhradním ložiskem – CHLÚ bylo zmenšeno (zasahuje mimo k.ú. Ledce) a po ukončení 
životnosti FVE lze ložisko vytěžit.  

 

Další požadavky dotčených orgánů:   
- Ministerstvo obrany (ve vyjádření VUSS Brno) : 

Byl zapracován požadavek podmiňující vydání územního rozhodnutí a povolení výstavby některých 
staveb…(– v kapitole VI. Koordinace v řešeném území - Limity využití území Požadavky obrany 
státu je uvedeno odůvodnění tohoto požadavku) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva 
obrany zastoupeného VUSS Brno – v části návrh uvedeno jako podmínka využití ploch změny : 
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„Ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva 
a obrany státu.“   

- Odbor dopravy KÚ JmK : 

- nová plocha bude na silnici III/41619 napojena jedním dopravním napojením v souladu 
s příslušnými ČSN 736101 a 736102 – požadavek byl zapracován jako podmínka využití plochy. 
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. 

- vymezení plochy Z15 bude respektovat OP silnice III/41619  – 15 m od osy komunikace –  bylo 
respektováno při vymezení plochy Z15 - plocha byla vymezena tak, aby nezasahovala do OP silnice 
III/41619 (v grafické části ÚP). 

- neodvádění dešťových vod na silnici III/41619 a její odvodňovací zařízení – s ohledem na to byla 
navržena likvidace : „Dešťové vody budou zadržovány a vsakovány na této ploše“. 

 

Požadavky dalších organizací 
- Povodí Moravy s.p.: 

Požadavky byly zapracovány  jako podmínky využití ploch Z14a, Z14b, Z14c, Z14d, Z14e:      

a) že jeho hráze, případně další doplňkové stavby nebudou tvořit zásadní překážku v odtoku 
povodňových vod z území – je zapracováno jako podmínka využití ploch Z14a až Z14e: „stavby 
nebudou tvořit zásadní překážku v odtoku povodňových vod z území“, protože to vyplývá 
z vodního zákona a je uvedeno jako podmínka pro změnu využití plochy.    

 
Požadavky zadání : 
a) Vyhodnocení požadavků PUR  

Z Politiky územní rozvoje nevyplývají žádné konkrétní požadavky ve vztahu k řešeným změnám. 
Obecně vyplývá z PÚR požadavek: 

-  vytvářet územní podmínky pro zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění 
ekologických funkcí krajiny – k tomu přispívá návrh změny Z14a, Z14b – vodní plochy;  

-  vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před záplavami, erozí s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod – částečně plní funkci retenční plochy změny Z14a, 
Z14b – vodní plochy; 

-  zajistit ochranu nezastavěného území – prověřit stupeň zásahu do tohoto území – změna Z15 
– rozšíření FVE je řešena tak, že dochází k uzavření plochy mezi stávající plochou FVE a 
silnicí III. třídy – respektive ochranným pásmem této silnice;       

-  vzhledem k návaznosti ploch pro výrobu na komunikaci umístěnou na hranici k.ú. je nutno 
prověřit účinky plochy pro výrobu na okolí a popř.styk těchto ploch s plochou pro dopravu 
upravit návrhem ploch izolační zeleně – vzhledem k tomu, že bylo respektováno OP silnice 
III. třídy – tedy plocha Z15 byla vymezena hranicí OP silnice III. třídy – nedojde ke styku 
těchto ploch. Umístění izolační zeleně postrádá opodstatnění vzhledem k tomu, že naproti 
FVE (za hranicí k.ú.) jsou plochy těžby. 

 

b) Požadavky vyplývajících z územně analytických podkladů  

-  zohlednit Strategický plán a Krajinný plán regionů Židlochovicko, zajistit minimální dotčení  
krajiny – navrhované dílčí změny nejsou s výše uvedenými podklady v rozporu, byly 
stanoveny regulativy tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu – v ploše Z15, její rozsah, 
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omezení výšky dané výškovým regulativem, plocha rybníka Z14 (Z14a a Z14b) je přínosem 
pro krajinu – krajinný ráz, retence, zlepšení pestrosti území  apod.;  

-  respektovat cyklotrasy a cyklostezky, silnici III. tř. 41619 – bylo respektováno; 

 plochy změny č. III nezasahují do ploch cyklotras a cyklostezek, pro napojení na silnici III. tř. 
byly respektovány požadavky DO na jedno napojení; 

-  nevytvářet předpoklady pro nevhodné dominanty narušující hodnotné krajinné dominanty – 
byla omezena výška zařízení v ploše Z15;  

-  respektovat rozbor udržitelného rozvoje území, tj.: 
-  podpořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí : 

 byla podpořena obnova krajinných struktur návrhem plochy pro vodohospodářské účely 
(rybník) Z14a, Z14b;  

-  vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb: 

 návrhem plochy Z14 (Z14a a Z14b) se přispěje ke zlepšení retenční schopnosti v krajině 
zemědělsky využívaných ploch s nízkou retenční schopností. 

c) Požadavky na rozvoj území       

-  bylo navrženo využití problematicky obhospodařované části mezi stávající FVE a 
 komunikací III/41619, byly vytvořeny podmínky pro realizaci retenční nádrže v místě 
 navrhovaného záplavového území – byla navržena plocha vodní a vodohospodářská 
 (rybník), byly prověřena další funkce – pro pl. vodní a vodohospodářské, z hlediska 
 prostorového uspořádání byly stanoveny regulativy pro pl. Z15 (FVE).     

d) Požadavky na zachování prostorového uspořádání území  
-  zachovat urbanistické a civilizační hodnoty v území – při návrhu byly respektovány,  plocha 

Z15 pro FVE leží mimo zastavěné obytné území obce;  

-  zajistit minimální dotčení krajiny – byla omezena výška zařízení v ploše Z15; 

-  prověřit možnost umístění retenční nádrže ve VKP na Podhrázském – bylo  prověřeno a 
plocha pro nádrž byla umístěna jako dílčí změna Z14a a Z14b včetně ploch pro zařízení 
zajišťujících nátok z toku Šatava (Z14c), propojení nádrží (Z14d) a  výtok do toku Šatava 
(Z14e);    

-  prověřit rozšíření plochy pro výrobu – FVE na jih ke komunikaci III/41619 – bylo prověřeno 
a plocha byla umístěna a to při respektování požadavků DO – byla vymezena po OP silnice 
III. třídy;  

-  prověřit požadavky na územní rozvoj z hlediska umístění souvisejících ploch s plochami 
změny – k zajištění nátoku z toku Šatava byla zařazena plocha koridoru  pro jeho umístění 
Z14c, pro propojení nádrží plocha koridoru Z14d a umístění výtoku  do toku Šatava plocha 
koridoru Z14e.    

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

-  řešit dopravní obsluhu lokalit – bylo řešeno napojení plochy Z15 a přitom byl respektován 
požadavek 1 napojení na silnici III. třídy;    

-  odvádění dešťových vod – na ploše Z15 bude řešeno vsakem vzhledem k charakteru plochy; 

-  řešit lokality tak, aby bylo možné svedení odpadních vod do kanalizace  - na plochách změny 
III. nebudou produkovány odpadní vody (pozn. srážkové vody budou zachyceny a vsakovány 
na plochách);  

-  řešit zásobení ploch energiemi a vodou – plochy změny nepotřebují pro zajištění funkce 
zásobování energiemi  a vodou;  

-  bude prověřena možnost vzniku veřejných prostranství – u ploch změny nevzniknou veřejná 
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prostranství, pozn. v zastavitelných plochách je přípustná zeleň. 

f) Požadavky na rozvoj hodnot v území      

-  nebudou dotčeny pohledově exponované dominanty území obce - VKP Lom v Ledcích, 
zahrádkářská kolonie v severní a SZ části obce – byla omezena výška zařízení v ploše Z15;  

-  ložisko Hrušovany u Brna Protlas – plocha Z15 je mimo CHLÚ (to je na k.ú. Hrušovany), u 
ložiska v k.ú. Ledce bylo vyhodnoceno,  že má nulové zásoby;  

-  zachovat urbanistické a civilizační hodnoty – byly respektovány, plocha FVE je mimo 
zastavěné území a byla stanovena prostorová regulace, aby nedošlo k narušení hodnot území; 

-  zajistit minimální dotčení krajiny – bylo řešeno návrhem prostorových regulativů (navržena 
výška zařízení v ploše Z15 pro FVE). 

g) Požadavky na VPS 

-  byl vymezen nátok (Z14c) pro zajištění dotace vody pro vodní plochy Z14a a Z14b.     

k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití 
územní studií  

–  nebyly vymezeny plochy a koridory k prověření změn územní studií vzhledem k tomu, že 
plochy budou sloužit vždy jedné funkci a uspořádání bude řešeno v dalších stupních 
projektových dokumentací včetně řešení ploch zeleně až budou známy konkrétní požadavky a 
zařízení v plochách (územní studie by nemohla řešit umístění zeleně, pokud by neznala 
podrobnější údaje – lze tedy řešit pouze projektovou dokumentací).  

l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách 
jejich využití stanoveny regulačním plánem  

–  platí totéž co u bodu výše. 

 

III. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNÉNÍ PŘIJATÉHO ŘEĚNÍ  
======================================================================= 

FUNKČNÍ VYUŽITÍ V SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉM A ZASTAVITELNÉM 
ÚZEMÍ 
(Odůvodnění článku 4 výroku) 

 
Komplexní zdůvodnění navrhovaného řešení plochy Z14a, Z14, 14c, 14d a 14e 
======================================================================= 

Plocha rybníka a krajinné zeleně   
Tento záměr vychází z možností využít plochu v obci, které se nachází v nivě a ve VKP Na 
Loukách (Na podhrázkém), který byl evidován kvůli své krajinářské hodnotě, a také leží 
v předpokládaném záplavovém území řeky Šatavy. Plocha na jihu sousedí s lokálním biokoridorem 
podél Šatavy, na severu s plochami zeleně. Umožňuje se tak zejména vybudování přírodní vodní  
plochy, tedy krajinotvorné vodní nádrže, doplnění výsadeb, které  zčásti mohou plnit i funkci  
retenční. Tím se zvýší pestrost, diverzita a celková hodnota tohoto území.  

Plocha vodohospodářská  je navržena na levém břehu řeky Šatavy a je rozdělena stávající pěší 
komunikací na  dvě části Z14a a Z14b, aby bylo zachováno pěší propojení mezi dvěma zastavěnými 
částmi obce. Koridor Z14d slouží pro propojení výše uvedených dílčích ploch a Z14c a Z14e pro 
propojení se stávající vodní plochou (vodním tokem Šatava). 
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Plochy s rozdílným způsobem využití H - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ A 
KORIDORY PLOCH VODNÍCH A VODOHOSPODÁŘSKÝCH – WT  
U Z14a až Z14e byly stanovena podmínky pro změnu využití ploch – podmínka byla dána proto, že 
se plochy nachází v území, kde došlo v minulosti k rozlivu vod, tedy aby v případě vybřežení toku 
nebylo bráněno v odtoku vod a v důsledku toho nedošlo ke škodám na majetku, zdraví a pod.   

Pozn.: Záplavové území prozatím stanoveno nebylo, ale Povodí Moravy pracuje na stanovení 
záplavového území a aktivní zóny Šatavy.  

 

Komplexní zdůvodnění navrhovaného řešení plochy Z15 
Z15 - plochy výroby el. energie – fotovoltaická elektrárna  
Platí regulativy pro fotovoltaickou elektrárnu dle změny č. II ÚPN obce Ledce:     

Plochy s rozdílným způsobem využití (v platném ÚP obce funkční využití území) 
C1 – ZÓNY PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT – PLOCHY VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE – 

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA – v grafické části ozn. VP – FVE  

Tato plocha je rozšířením stávající plochy FVE (realizované na části plochy dílčí změny Z10a 
navrhované změnou č.II pro tento účel). Vzhledem k tomu, že pro provozovatele byly pozemky 
dříve nedostupné a přitom dohoda na dodávky výkonu byla vyšší, potřeboval toto provozovatel 
FVE zajistit dodatečně. Plocha změny Z15 se nachází na ploše sevřené u jihu silnicí III. třídy a na 
severu a západu stávající FVE – je tedy doplněním v úzkém pruhu a je ve vztahu k plochám orné 
půdy na východě plochy ukončena stejně jako plocha stávající. Tuto potřebnou plochu pro realizaci 
potřebného výkonu bylo nutno umístit v návaznosti na stávající plochu, kde je umístěna 
trafostanice, ze které je vedena realizovaným kabelem do stávající soustavy VN 22 kV.  Tuto 
plochu není možno umístit také jinam vzhledem k tomu, že celkově je rozvoj obce výrazně 
limitován - až na 66 % katastrálního území obce jsou stanoveny dobývací prostory nebo chráněná 
ložisková území, zbytek je zastavěn,  potencionálně zasažen záplavami nebo jsou zde významné 
krajinné prvky, ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury.   

V severovýchodní části území je VKP a terén je značně členitý – pro výstavbu nevyužitelný. 
Celkově je severní část k.ú. převážně využívaná jako zahrádky. Tyto představují zázemí obce 
v krajině intenzivně využívané pro zemědělskou činnost, a také v území značně negativně 
ovlivněném těžbou. Tedy i zeleň, která nepodléhá žádné ochraně je v tomto území, kde je jí 
minimum, velmi cenná. Zároveň plní i funkci protierozní.   

Podmínky pro změnu využití plochy jsou popsány v odstavci Zásady prostorového uspořádání 
dopravy a technického vybavení, Odůvodnění článku 6, A. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY,  
protože se jedna podmínka vztahuje k dopravě a v B. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY, protože se druhá podmínka vztahuje k dešťovým vodám.  
 

SUROVINOVÁ ZÁKLADNA 
Byla prověřena pouze v rozsahu potřebném pro dílčí změny ÚP obce č. III.  

Plochy Z14a až Z14c a plocha  Z15 jsou mimo CHLÚ.  

Těžba 
Nejbližší těžba probíhá a stanovené DP jsou ve vzdálenosti takové, že neovlivní rozsah a využití 
plochy navrhované změnou č. III ÚP obce.  

Ložiska 
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 
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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“) z důvodu vyhodnocení zásob 
ložiska jako nulové zásoby (vyhodnocení proběhlo již v souvislosti se záměrem zařazení plochy pro 
FVE, která je již realizovaná a na kterou Z15 přímo navazuje). Navíc využití výhradního ložiska 
nerostných surovin nebude znemožněno vzhledem k tomu, že je možno je vytěžit po ukončení 
životnosti FVE. 
Podmínka pro využití území pro plochy změny č. III ÚPO související se zájmy vojenského 
letectva a obrany státu je odůvodněna v kapitole VI. Koordinace v řešeném území.    
 
ZÁSADY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Odůvodnění článku 5.1. 
Pro lokalitu změny Z15 požadovaná max. výška zařízení (s FVE panely) v areálu FVE odpovídající 
výškám zařízení ve stávajících plochách FVE je dána z důvodu zachování stejného charakteru 
území s FVE, zachování jednotnosti plochy Z 15 a plochy ze změny č. II, na kterou plocha 
navazuje, a aby nedošlo ke zhoršení působení v krajině      
 
ZÁSADY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY A TECHNICKÉHO 
VYBAVENÍ 

Odůvodnění článku 6 

A. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY   

ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 
Železniční doprava 

Do změny č. II byl převzat jako limit koridor územně chráněné Vysokorychlostní tratě – do plochy 
koridoru Z15 nezasahuje.  
SILNICE, MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
Změna Z 15 
Plocha Z15 je rozšířením stávající plochy, která je napojena na stávající místní komunikaci a bude 
tedy napojena přes plochu pro FVE ze změny č. II, protože se po realizaci Z15 bude jednat o jednu 
plochu výrobu FVE  (pozn. stávající plocha FVE není napojena na silnici III. třídy).  Plocha Z15 
bude napojena jedním napojením na silnici III/41619, aby měla zajištěnu lepší dostupnost než pouze 
z jednoho napojení z místní komunikace (to je výhodné i vzhledem k možným překážkám na místní 
komunikaci v případě její rekonstrukce apod.). Přitom plocha byla vymezena tak, aby respektovala 
OP silnice III/41619  – 15 m od osy komunikace.  

Podmínky pro změnu využití plochy vyplynuly z požadavků DO (odboru dopravy KÚ JMK) a 
odůvodnění dopravního napojení je výše. 

Pozn.: 

Průjezdní úsek na silnici III/45210  Rajhrad – Pohořelice se nemění, není navrhován průjezdní úsek 
na silnici III/41619 Židlochovice – Ledce.  
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B. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Zásobení vodou 
Stávající systém zásobení pitnou vodou není změnou Z14a až Z14e a Z15 dotčen, tyto záměry 
nevyžadují nároky na odběr pitné vody. V případě potřeby by bylo možno lokalitu Z15 napojit 
prodloužením řadu, který končí u RD  poblíž této lokality. 
U lokality Z 14 (vzhledem ke svému charakteru – vodní nádrž) je požadavek bezpředmětný. 

Odvádění a čištění odpadních vod 
Stávající systém odkanalizování obce není změnami dotčen a zůstává v platnosti. Splaškové 
odpadní vody jsou sváděny na ČOV Ledce. 

Splaškové vody 
Z14a, Z14b – plochy vodních nádrží - splaškové odpadní vody vznikat nebudou, vyplývá to 
z hlavního využití plochy a přípustného a nepřípustného – což neumožňuje, aby tyto vody vznikaly.  

Z15 plochy výroby - vzhledem k budoucímu využití plochy se nepředpokládá   produkce 
splaškových odpadních vod. V případě, že by tyto vody produkovány byly (obsluha FVE), byla by 
jejich likvidace řešena individuálně.  

Dešťové vody 
Z14a, Z14b – možnost zadržování dešťových vod na ploše vyplývá z její podstaty. 

Z15 plochy výroby - jedná se o poměrně velkou plochu, proto dešťové vody budou zadržovány a 
vsakovány na této ploše  Toto řešení je možné vzhledem k tomu, že plochy s FVE mají takový 
charakter, že případné zpevněné plochy zaujímají zanedbatelný rozsah ve vztahu k nezastavěným 
plochám (z povahy plochy vyplývá, že zpevněných ploch bude minimum) – tedy nezastavěné 
plochy FVE jsou takového rozsahu, který dostatečně umožňuje vsak vod, aniž by docházelo 
k odtoku na plochy okolní.  

Toto řešení je i splnění podmínky pro využití plochy (neodvádění dešťových vod na silnici 
III/41619 a jejího odvodňovacího zařízení) a zároveň je i výše odůvodněno. 

Zásobování elektrickou energií 
Navrhovaná změnou č. III územního  plánu obce neovlivní navržené původní řešení, neboť 
nevyvolá potřebu navýšení potřeby (příkonu) elektrické energie (bilance je obsažená ve schváleném 
ÚP obce) – protože z povahy ploch vyplývá, že ze stávající soustavy nebude odebírána energie.    

Plocha změny Z15 řeší rozšíření plochy stávající (navrhované změnou č. II) na JV okraji k.ú. obce 
Ledce pro výrobu - pro fotovoltaickou elektrárnu (FVE).  

Rozšířená plocha bude napojena do stávající soustavy VN 22 kV - vlastní předávací trafostanicí ve 
stávajícím areálu FVE – v průběhu zpracování změny ÚP bylo zpracovatelem změny prověřeno,že 
trafostanice pro stávající plochu FVE dostačuje i pro plochu Z15.  

Zásobování plynem 
Řešení obsažené v ÚP obce není změnou č. III ovlivněno. Ani jedna z lokalit z povahy regulací na 
ní vymezených nevyžaduje napojení  na plynovodní síť.  

Zneškodňování tuhých odpadů 
Řešení je navrženo proto, aby nevznikaly nové nároky na další plochy pro odpady a tyto plochy, 
pokud by nebyly součástí plochy změny, by mohly být zdrojem hygienické závady apod.  
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 
======================================================================= 
Veřejně prospěšná stavba byla vymezena, aby byly zajištěny pozemky pro napojení plochy 
vodohospodášké na plochu vodní (tok Šatavu) a tím vytvořen předpoklad pro její realizaci. 

  
 
 
IV.  VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ  ÚZEMÍ dle § 19 

odst. 2 stavebního zákona, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VZTAH 
K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI ÚZEMÍ   

======================================================================= 
VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ  ÚZEMÍ dle § 19 odst. 2 
stavebního zákona 

Nebylo zadáno. 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   
ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ PLYNNÝMI A PEVNÝMI ŠKODLIVINAMI 
Plocha nebude významným zdrojem znečištění. Provoz aut pro obsluhu fotovoltaické elektrárny 
bude zdrojem emisí, které budou podlimitní.    

ROZBOR HYGIENICKÉ SITUACE A PÁSMA HYGIENICKÉ OCHRANY 
FVE neprodukuje hluk a provoz obsluhy fotovoltaické elektrárny nemůže být ze své podstaty 
významným zdrojem hluku.  

 
VZTAH K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI ÚZEMÍ   
Z14a, Z14b – mají pozitivní vliv z hlediska zlepšení ekologické stability a zvýšení hodnot v území 

– rybníky mají funkci krajinotvornou, ekologickou, částečně i retenční. 

Z15 – výroba ekologické energie má pozitivní vliv. Dojde tím k posílení ekonomického pilíře, 
zároveň bez významných negativních dopadů na životní prostředí. Možný mírně negativní 
vliv na krajinný ráz zde nemá významný vliv vzhledem k tomu, že na k.ú. obce je krajinný ráz 
narušen díky těžbě probíhající na jeho značné části.  

 

V. VYHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA  
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

======================================================================= 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A JEHO OCHRANA  
Změna č. III navrhuje v katastrálním území 2 lokality záborů - pro výrobu – výrobu elektrické 
energie (fotovoltaická elektrárna) a vodní plochu.   

Investice do půdy 
Pozemky dotčené navrhovanými zábory nemají svou kvalitu zvýšenu vloženými investicemi ve 
formě závlah či funkčních odvodnění. 
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Ekologická stabilita krajiny 
Navrhovaným záborem není dotčen žádný z prvků územního systému ekologické stability – vodní 
plochy mohou být součástí lokálního biokoridoru na toku.      

NAVRHOVANÉ ZÁBORY změny č. III: 
Ozn. 

lok. 

Funkce Výměra 

(v m2) 

Druh pozemku BPEJ Třída 
ochrany 

Lokalizace 

Vodní hosp.       

Z14a Vodní plocha - rybník 6 296 

 

Orná  

 

05800 II MZÚ 

Z14b Vodní plocha – rybník 11 962 

 

Orná  

 

05800 II MZÚ 

Vodní hosp. 
celkem  

 18 258     

Výroba       

Z15 Výroba el.en.- 

fotovoltaická elektrárna  

25 456 Orná   00100 

 

I 

 

MZÚ 

 

Výroba 
celkem 

 25 456 

 

    

 PLOCHA  

CELKEM 

 

43 714 
    

 
PLOCHY PRO VÝSTAVBU 

• druhy pozemků byly pro vodní plochy získány na cuzk.cz a plocha pro Z15  byla odměřována 
z  katastrální mapy   

Pozn.? Pro Z14c, 14d a 14e není vyčíslen zábor, protože nátok, propojení vodních ploch a výtok 
budou pod povrchem – nedojde tedy k záboru ZPF.   

 
Zdůvodnění výběru lokalit na BPEJ s I. a II. tř. ochrany  
Vodní plocha 

Z14a, Z14b 
Jedná se o doplnění vodní plochy ve VKP niva a navazující na ÚSES. Tato plocha zlepší retenční 
schopnost území, které je potencionálně ohrožováno povodňovými vodami (a v minulosti již toto 
území zaplaveno bylo). Zároveň zlepší prostředí v katastrálním území značně přetvořeném těžbou a 
intenzivně využívaném pro zemědělskou činnost. Nachází se v plochách zemědělských, které jsou 
v drobné držbě, z nichž některé nejsou v současnosti obhospodařovány.   

Zároveň splní požadavky z Politiky územního rozvoje: vytvářet územní podmínky pro zvyšování a 
udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny a vytvářet podmínky pro 
preventivní ochranu území před záplavami, erozí s cílem minimalizovat rozsah případných škod. A 
je také v souladu s Krajinným plánem regionu Židlochovicko.  

Výroba    
Z15 – výroba elektrické energie – fotovoltaická elektrárna.  

Jedná se o plochu navazující na již realizovanou fotovoltaickou elektrárnu – její doplnění tak, aby 
byly splněny závazky dodávek energie na již dříve dohodnutý výkon – v době řešení změny č.II 
ÚPNO. Tehdy však byly některé potřebné pozemky pro investora FVE nedostupné a část pozemků 
určených změnou č.II pro FVE je nedostupná i nadále, vzhledem k neochotě majitelů je pro tento 
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účel uvolnit, třebaže to tehdy budoucí provozovatel FVE měl s nimi předjednáno. Na části plochy 
navrhované ze změny č. II jsou nedořešené majetkové vztahy. Proto je zařazována změnou č. III 
nová plocha - jedná se o možné rozšíření FVE v pruhu mezi stávající FVE a silnicí III. třídy – tedy 
z hlediska obhospodařování v omezeném území na rozdíl od neomezených ploch navazujících 
východně na plochy stávající FVE. Vzhledem k provozu je rozšíření plochy FVE možné pouze 
v plochách navazujících na stávající areál – tedy na areál FVE, který je ze značné části na BPEJ 
s IV. třídou ochrany. Plochy s třídou ochrany IV v návaznosti na stávající areál jsou však buď 
majetkové nedostupné nebo takové terénní konfigurace a orientace ke světovým stranám, že jsou 
pro hlavní účel využití plochy  nevhodné.      

Přitom celkově je rozvoj obce výrazně limitován - až na 66 % katastrálního území obce jsou 
stanoveny dobývací prostory nebo chráněná ložisková území, zbytek je zastavěn,  potencionálně 
zasažen záplavami nebo jsou zde významné krajinné prvky, ochranná pásma dopravní a technické 
infrastruktury – další rozvoj tak není možný jinde než na kvalitních půdách, které v obci převládají.  

Využití ploch jižně od zastavěného území na půdách s BPEJ III. a IV. třídy není možné vzhledem 
k tomu, že jsou zde stanovené dobývací prostory nebo chráněná ložisková území. Severně od 
zastavěného území je možnost využít BPEJ s III. a IV. třídou ochrany limitována  OP VVN. 
V severovýchodní části území je na méně kvalitních půdách VKP a terén je značně členitý – pro 
výstavbu nevyužitelný. Celkově je severní část k.ú. převážně využívaná jako zahrádky. Tyto 
představují zázemí obce v krajině intenzivně využívané pro zemědělskou činnost, a také v území 
značně negativně ovlivněném těžbou. Tedy i zeleň, která nepodléhá žádné ochraně je v tomto 
území, kde je jí minimum, velmi cenná. Zároveň plní funkci protierozní.   

Při hodnocení, kolik půd I. třídy ochrany, a to 00100, zůstane zachováno, lze konstatovat, že  
v jiných částech k.ú. podléhají plochy kromě ochrany půdy také ochraně další – jihovýchodně od 
zastavěného území je VKP Lom v Ledcích, stanovené CHLÚ a ve východní části je držena územní 
rezerva pro koridor VRT – přitom vlastní trať bude zaujímat jen malou část, větší část koridoru je 
chráněna vzhledem k značným negativním dopadům z provozu na vysokorychlostní trati.        

Půdy s třídou ochrany II budou zachovány vzhledem k tomu, že se jedná o území kolem Šatavy – 
tedy nivu toku, kde je ve značné části VKP Na podhrázkém, po toku prochází biokoridor a navíc je 
toto území ohrožováno rozlivy povodňových vod, i když zde zatím není záplavové území vyhlášené 
– tedy k výstavbě jsou plochy nevhodné (vyjma vodních ploch s retenční funkcí). Navíc nad tímto 
územím je v současnosti zahrádkářská kolonie a umístit výrobu do této plochy není možné také 
vzhledem k tomu, že by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění rekreační funkce, včetně krajinného 
rázu a přírodního prostředí, které je pro rekreaci nezbytné. Navíc je zde v blízkosti další VKP 
v přímé návaznosti na nivu a z dalších stran na zahrádkářskou kolonii s množstvím zeleně.     

Dále vzhledem k vyváženému rozvoji území z hlediska udržitelného rozvoje se obec snaží o 
vyvážený rozvoj všech pilířů – tedy i podporu a rozvoj z hlediska socioekonomického. Vzhledem 
k zasažení území, a to i zastavěného, negativními dopady z těžby, má však obec zájem realizovat 
pouze takovou výrobu, která nebude mít negativní vliv na obyvatele obce a životní prostředí vůbec 
– a tím může být např. právě FVE. 

Do lokality Z15 zasahovalo dříve chráněné ložiskové území, které rozhodnutím MŽP bylo 
zmenšeno – tedy díky zájmu realizovat FVE bylo na k.ú. Ledce zrušeno, jinak hrozilo vytěžení 
ploch s I. třídou ochrany – přitom lze očekávat, že období, kdy by nebyly tyto plochy pro 
zemědělské účely využívány z důvodu těžby a následné rekultivace, by bylo podstatně delší než pro 
využití pro FVE. Plocha pro FVE je navržena na půdách, které jsou charakteristické tím, že překryv 
spraší je mělký a do půdního profilu černozemí zde zasahují písčité spodiny. Jedná se o výsušné 
půdy (tzv. „hladové půdy“), které jsou pro zemědělství podmíněně využitelné a jsou ohroženy 
větrnou erozí.  
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Změna týkající se lokality Z15 je plošně nevýznamná – cca 2,54 ha z celkové plochy půdy s BPEJ I. 
třídy ochrany cca 148 ha v k.ú. Ledce. Nejedná se o trvalé odnětí ZPF, po skončení životnosti (20 – 
30 let) může být navrácena do ZPF.   

 
Zdůvodnění ve vztahu k ÚP obce a změně č. 1 a č. II  
Plochy pro výrobu – fotovoltaická elektrárna – budou rozšířeny plochy stávající (zařazené změnou 
č. II pro stejnou funkci). Plochy pro rybníky – jsou navrhovány nově, ÚP ani změny nenavrhovaly 
žádné plochy pro tuto funkci.  

 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - VODA V KRAJINĚ 
Povrchové  vody 
Záplavové území  
Plocha řešená změnou Z14a, Z14b leží v blízkosti řeky Šatavy - plochy umožňují zejména 
vybudování vodních nádrží dotovaných z této řeky. Tato koncepce bude mít i zčásti protipovodňový 
(retenční) účinek, takže dojde ke zmírnění negativních účinků povodňové vlny. S ohledem na 
velikost povodí řeky Šatavy, objemu této vlny, však nebude tento retenční účinek směrodatný. 
V současné době správce povodí prověřuje možnost stanovení záplavového území a  jsou předběžně 
stanoveny hranice tohoto území i jeho aktivní zóny 

Plocha řešená změnou č.III – Z15 - neleží v blízkosti řeky Šatavy a v oblasti předpokládaného 
rozlivu vod.  

Povrchový odtok a eroze 
Plocha není ohrožována vodní erozí. Povrchový odtok z plochy Z 15 bude zadržován a  likvidován 
vsakem do nezpevněných  ploch této lokality - toto řešení je možné vzhledem k tomu, že plochy 
s FVE mají takový rozsah nezpevněných ploch, který umožňuje dostatečný vsak vod, aniž by 
docházelo k odtoku na plochy okolní.     

 

VI. KOORDINACE V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 
======================================================================= 

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Dodržení platné legislativy a podmínek platných správních rozhodnutí je neodmyslitelnou 
podmínkou k uskutečnění urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny. 

Při zpracování změny č. III byly zohledněny následující limity využití území (i další možné vlivy).    

 
OCHRANNÁ HYGIENICKÁ A TECHNICKÁ PÁSMA 
TECHNICKÁ OCHRANNÁ PÁSMA 
B) Ochranná pásma energetických zařízení 
Pří návrhu bylo prověřováno dotčení plochy 14a a 14b ochranným pásmem stávajícího vedení VVN 
400kV (25 m od krajního vodiče) – bylo shledáno, že do ploch změny č. III nezasáhne. 

E) Ochranná pásma dopravní 
Plocha Z15 byla vymezena tak, aby nezasahovala do OP silnice III/41619 (dle legislativy platné 
v době vydání změny 15 m od osy komunikace).  
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OSTATNÍ LIMITUJÍCÍ FAKTORY 
Těžba, CHLÚ, PÚ a vytěžené prostory 
Podle aktuálního vymezení CHLÚ v ÚAP bylo prověřeno ovlivnění ploch změny č. III a bylo 
zjištěno, že do ploch řešených změnou č. III CHLÚ nezasahují – plocha se nachází mimo CHLÚ.  

Požadavky obrany státu 
Podmínka uvedená pro všechny plochy změny jako doplnění článku 4 je uvedena z důvodu, že celé 
katastrální území obce je zájmovým územím Ministerstva obrany České republiky dle § 175 
stavebního zákona, protože se nachází v ochranném pásmu radiových zabezpečovacích zařízení a 
projednávání staveb v tomto území podléhá platné legislativě z hlediska obrany ČR. 

 
ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ 
Plocha Z14a až Z14e a Z15 se nachází v území s archeologickými nálezy.   

Přitom celé území je územím archeologického zájmu.  

V obou výše uvedených případech bude postupováno v souladu s platnou legislativou – není 
předmětem řešení v ÚP. 

    

Grafická část odůvodnění obsahuje tyto výkresy, které jsou nedílnou součástí odůvodnění: 
Výřezy skladbou a obsahem  odpovídající platné legislativě. 

I. Regulace, zónování (doplněný - Koordinační výkres) - výřez a, b 1:2 000 

8. Vyhodnocení předpokládaných důsledků záborů na ZPF- výřez a, b                     1:2 000 

2. Řešené území s vymezením lokalit změny 1:10 000 
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Důvody pro pořízení změny č.III územního plánu obce Ledce (dále jen ÚPO). 
Územní plán obce Ledce byl schválen 22.5.2000 a je změněn již 2 změnami, z nichž poslední proběhla 
v roce 2008-2010. 
Obec nehodlá  měnit ani urbanistickou koncepci ani koncepci uspořádání krajiny platného ÚPO a tak ruší 
návrhové období ÚPO, zakotvené v závazné části ÚPO. toto návrhové období nemá žádný vliv na platnost 
územního plánu jako závazného dokumentu, ale může pro laika znamenat nepřesnost a zmatečnost. 
Obec se rozhodla využít část VKP Na Podhrázském  tvořený údolní nivou Šatavy, na níž se připravuje 
vydání záplavového území a v návaznosti na lokální biokoridor vytvořit podmínky pro realizaci retenční 
nádrže, která tak na středním toku  ovlivní pozitivně stabilitu vodních poměrů zpomalením odtokových 
poměrů. Bude tak vytvořena plocha pro realizaci opatření v duchu Krajinného plánu regionu Židlochovicko. 
Záměrem obce je zvětšení plochy pro výrobu specifikovanou jako zóny podnikatelských aktivit – plochy 
výroby elektrické energie – fotovoltaická elektrárna dále na jih až ke katastrální hranici s obcí Hrušovany u 
Brna – o cca 2,5ha. Pruh ZPF při hranici k.ú. Hrušovany je cca 100m široký a po dodržení ochranného 
pásma  komunikace a bezpečného odstupu od oplocení areálu FVE bude obhospodařovatelnost tohoto 
pruhu problematická. Proto je navrženo rozšíření plochy pro výrobu – FVE až k OP komunikace. Plocha se 
nenachází v koridoru VRT a proto nebylo nutno omezit její zastavitelnost pouze stavbami na dobu neurčitou 
ani nebyly shledány jiné důvody pro toto omezení, protože jak je níže v odůvodnění uvedeno, ložisko 
nerostných surovin, na kterém se plocha nachází není chráněným ložiskovým územím (dále jen CHLÚ) a 
zásoby byly v odůvodnění zmenšení CHLÚ popsány jako nulové. 
Zastupitelstvo obce Ledce tedy na svém zasedání dne 8.února 2010 rozhodlo o pořízení této změny. O její 
pořízení požádala obec  přípisem ze dne 10.2.2010. O dodatku změny rozhodlo zastupitelstvo dne 
13.9.2010 a tito skutečnost oznámilo pořizovateli dodáním zápisu z tohoto zasedání. 
 
Postup při pořizování návrhu ÚP 
Projednání návrhu zadání změny ÚPO s dotčenými orgány, správci inženýrských sítí a ostatními subjekty v 
území bylo zahájeno 21.9.2010 oznámením dotčeným orgánům a veřejnou vyhláškou všem. Zadání se 
zapracovanými požadavky dotčených orgánů a připomínkami všech ostatních (kdy žádná s okolních obcí 
neuplatnila podnět a se souhlasem obce nebyl respektován požadavek – doporučení orgánu ochrany ZPF 
neprojednávat dále lokalitu Z15) bylo schváleno zastupitelstvem obce 7.3.2011 a 28.3.2011 předáno 
projektantovi ke zpracování návrhu. Jelikož obec ani pořizovatel v zadání nevyžadovali variantní řešení; 
posouzení vlivu změny na životní prostředí nepožadovala obec a dle pořizovatele nebyl rozsah změn 
v území vyplývajících z uplatnění změny takový, aby vyžadoval toto posouzení a ani dotčený orgán ve svém 
stanovisku k návrhu zadání neuplatnil požadavek na toto posouzení a vyloučil vliv na evropsky významnou 
lokalitu či ptačí oblast, z něhož by mohlo vyplynout variantní řešení, změna byla zpracovávána bez 
projednání konceptu. 
Zpracovaný návrh změny byl pořizovateli dodán dne 12.7.2011 projektantem a téhož dne bylo oznámeno 
dotčeným orgánům, krajskému úřadu, okolním obcím  a také ostatním subjektům spravujícícm infrastukturu, 
toky, památky a další v daném území společné jednání o návrhu změny; toto se uskutečnilo dne 8.srpna 
2011 a byl z něj pořízen záznam.  V podstatě jediným problémem v projednávání bylo, že plocha Z15 se 
nachází  zčásti na části ložiska živců Hrušovany - Protlas, která není chráněná stanovením chráněného 
ložiskového území (dále jen CHLÚ) a nachází se půdách I.třídy ochrany. 
Dne 12.9.2012 byl  na základě Zprávy o projednání návrhu změny ÚPO  požádán krajský úřad o posouzení 
návrhu dle § 51 odst.1 stavebního zákona . Ten svým stanoviskem ze dne 6.10.2012  doporučil zahájení 
řízení o vydání změny. V této době byly platné Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen 
ZUR), které byly vydány dne 22.9.2011. 
Návrh změny byl projektantovi po konzultaci s určeným zastupitelem předán k úpravě dle stanovisek 
dotčených orgánů, sousedních obcí a připomínek organizací a subjektů spravujících infrastukturu, toky, 
památky a další v daném území dne 2.4.2012 .  
Dne 26.4.2012 doručil projektant pořizovateli upravený návrh a dne 3.5.2010 oznámil pořizovatel datum 
konání veřejného projednání  a vystavení návrhu dotčeným orgánům, okolním obcím, ostatním subjektům v 
území  jednotlivě a všem veřejnou vyhláškou. 
Dne 21.6.2012 byly ZUR rozhodnutím nejvyššího správního řádu zrušeny v celém rozsahu. 
O upraveném a posouzeném návrhu se konalo veřejné projednání dne 27.6.2011. Z tohoto veřejného 
projednání byl pořízen záznam. Stanoviska a připomínky (žádná námitka nebyla podána), podané před 
veřejným projednáním byly připojeny k  záznamu z veřejného projednání jako přílohy. Před tímto jednáním 
ani při něm nebyly vzneseny námitky proti změně. 
Vzhledem k tomu, že přestože se do návrhu zasahovalo po veřejném projednání a  úpravy se týkaly pouze 
zpracování návrhu do takové podoby, aby vyhovovala metodikám a judikatuře ( úprava členění výroku 
změny, aby odpovídal struktuře původní obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu a 
bylo tak jasné, co se změnou mění, úpravy odůvodnění tak, aby opatření obecné povahy bylo 
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přezkoumatelné) usoudil pořizovatel, že se nejedná o podstatnou úpravu návrhu změny a nekonalo se tedy 
opakované veřejné projednání. 
Protože byly, jak je výše uvedeno, zrušeny ZUR, pořizovatel níže vyhodnotil, že není nutné, aby v souladu 
s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 2Ao 6/2011 – 210 z 27.10. 2011 žádal Krajský úřad( KrÚ) o 
nové posouzení návrhu dle § 51 stavebního zákona, vzhledem k tomu, že již při vydání prvního posouzení 
bylo shledání, že lokality změny nemají vliv ani koordinaci ve využívání území ani se požadavky ZUR 
nedotýkají území řešeného návrhem změny. 
Námitky a připomínky byly do návrhu změny zapracovány tak, jak je níže vyhodnoceno již návrhu zadání a 
v návrhu po společném jednání a žádné další nebyly k návrhu ve veřejném projednání podány. Proto bylo 
možno návrh posoudit dle §53 odst. (4) a (5) a projednávání ukončit  návrhem na  vydání změny ÚPO. 
 
Vyhodnocení souladu s Politiky územního rozvoje (dále jen PUR) a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem 
Z politiky územního rozvoje vyplývá, že obec patří do rozvojové oblasti OB3 – Brno, ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností Židlochovice. 
Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Brna s velmi silnou koncentrací 
obyvatelstva a ekonomických činností, které mají z velké části mezinárodní významový přesah. Rozvojově 
podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a rychlostními komunikacemi, tak I.tranzitním 
železničním koridorem. Předpokládá se tedy vyšší tlak na změny v území a dynamičtější rozvoj území. 
Změna ÚPO dle posouzení krajského úřadu dle § 51 odst. 2 ( č.j.JMK 130369/2011) svým řešením 
neomezuje využití dopravních koridorů a respektuje stávající elektrické vedení 400kV, taktéž návrh řešení 
změny splňuje obecné republikové priority územního plánování pro zajištění trvalého rozvoje území. 
Pro území řešené změnou neexistuje územně plánovací dokumentace vydaná krajem ani žádná jiná platná 
nadřazená územně plánovací dokumentace. ZUR vydané 22.9.2011 byly rozhodnutím Nejvyššího správního 
soudu dne 21.6.2012 zrušeny v celém rozsahu.  
Dle tohoto stanoviska vyplýval ze ZUR úkol zpřesnit územní rezervu koridoru vysokorychlostní trati (dále jen 
VRT), s tím, že lokalit změny se tento koridor nedotýká. Tento koridor vymezuje PUR jako koridor 
vysokorychlostní dopravy VR1 v článku 83. V ÚPO je držen tento koridor jako koridor územní ochrany VRT o 
šířce 600m již od vydání změny č. II ÚPO (tedy ve stejné šířce, jakou navrhovaly ZUR). 
ke zpřesnění koridoru vyplývajícího z PUR dojde při pořízení ÚP Ledce, který má již projednaný návrh 
zadání. 
Dle výše uvedeného stanoviska Krajského úřadu změna nemá vliv na koordinaci využívání území ani na 
širší vztahy a v době platnosti ZUR se požadavky jimi kladené nedotýkali lokalit změny. 
 
Změna je v souladu s 

• čl.(20) PUR - vytvářet územní podmínky pro zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění 
ekologických funkcí krajiny 

• čl.(25)  - vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před záplavami, erozí s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod – plochy pro rybník 
Vymezením vodních ploch při významném vodním toku Šatava se umožní zlepšení ekologické 
funkce krajiny a podmínky preventivní ochrany před záplavami. Plochy mohou fungovat také pro 
retenci vody v krajině a zadržení případných povodňových průtoků. Na toku od roku 2010 připravuje 
jeho správce Povodí Moravy s.p. podklady pro stanovení záplavového území s aktivní zónou. 

• čl. (16) při řešení ochrany hodnot zohledňovat požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a 
hospodářského rozvoje  
Vymezením ploch pro doplnění plochy pro FVE se umožní obci se značně zatíženým k.ú. (66% 
dobývací prostory (dále jen DP) a CHLÚ, velký VKP Na Podhrázské) využít k rozvoji plochy, které 
ještě zbývají, protože všechny ostatní plochy vymezené pro hospodářský rozvoj jsou již zastavěny. 

 
Z hlediska širších vztahů změna navazuje na hranici k.ú. Hrušovany v místě , kde jsou v ÚPO Hrušovany u 
Brna plochy pro těžbu nerostů a  v reálu je plocha jíž vytěžená, DP je v tomto místě zmenšen. Vhledem k 
návaznosti ploch pro výrobu na komunikaci umístěnou na hranici projektant prověřil účinky plochy pro výrobu 
na okolí (viz vyhodnocení splnění zadání) a plochy výroby neodclonil od okolního území vymezením jiných 
ploch. 
 
Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu architektonických 
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 
Změna ÚPO chrání a rozvíjí přírodní hodnoty  a civilizační hodnoty dle §18 odst. (4) stavebního zákona 
vymezením zastavitelných ploch tak, aby dotvářely obraz sídla v krajině a přizpůsobuje jejich vymezení 
přírodním podmínkám (záplavové území, kvalitní půdy,vymezené dobývací prostory, rozsáhlý VKP) a jejich 
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umístěním zmírňuje negativní vliv těchto ploch na přírodní podmínky hlavně vytvořením ploch navazujích 
naplocho se stejnou regulací již využívané a vytvořením podmínek pro umístění vodního prvku (který zlepší 
ekologickou funkci území a umožní zadržení povodňových vod) v přímé  návaznosti na zastavěné území. 
Změna ÚPO umožňuje rozvoj sídla a stanovuje podmínky pro kvalitní bydlení dle § 19 odst. (1) písm. i) 
stavebního zákona vymezením ploch výroby mimo přímou návaznost na plochy bydlení. 
Změna ÚPO stanovuje podmínky pro provedení změn v území dle § 19 odst. (1) písm. e) stavebního 
zákona, protože některé změny v území jsou podmiňovány prokázáním splnění požadavků obrany státu a 
požadavků dopravních.  
Vymezením nových regulací v plochách jsou koordinovány veřejné a soukromé záměry změn v území dle § 
18 odst.(3) stavebního zákona, kde v lokalitě pro výrobu jsou podmínkami využitelnosti těchto ploch 
konkretizovány zájmy vyplývající ze zvláštních předpisů a to hlavně v oblasti dopravy a lokalitách 
vodohospodářských z oblasti vodního zákona, 
Změna ÚPO vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj území dle § 18 odst. (1) stavebního zákona – plochy jsou 
vymezeny ve vzájemném souladu tak, aby nebyla narušena vyváženost všech tří pilířů udržitelného rozvoj, 
kdy plochy vodohospodářské posílí slabší pilíř enviromentální.. Území bylo v aktualizaci územně 
analytických podkladů vymezeno z tohoto pohledu jako mírně nevyvážené v environmentálním pilíři pro 
nedostatek lesních porostů, zasažení obce prachem a hlukem z průjezdné dopravy a zatížení těžbou 
 
Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
Změna ÚPO je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. Proces při pořizování 
změny byl veden dle ustanovení stavebního zákona s dodržením všech zákonných lhůt a požadavků. 
Oznámení o projednávání návrhu byla zveřejňována jak na úřední desce obce Ledce a města Židlochovice, 
tak na její elektronické formě na webových stránkách obce Ledce a města Židlochovice, což je doloženo 
podpisem osoby pověřené zveřejňováním dokumentů na elektronickou úřední desku a založeno spolu 
s veřejnými vyhláškami ve spise. Taktéž podklady pro tato projednávání, jako texty a výkresy návrhu změny 
byly k dispozici jak na úřadu územního plánování a na úřadu obce, tak na webových stránkách města 
Židlochovice. 
Plochy jsou co do způsobu užívání vymezeny dle platného ÚPO (plochy výroby) a nově dle  vyhlášky 
č.501/2006 Sb. dle Hlavy II. § 13 ( plochy vodní a vodohospodářské). Tyto plochy nebylo s ohledem na 
specifické podmínky a charakter území dále členit. Nebyla vymezena žádná plocha s jiným způsobem 
využití, než je stanoveno v §4 až 19 této vyhlášky. 
Stanoviska dotčených orgánů  byla zapracována v souladu s § 4 odst.2 stavebního zákona, nebylo nutno 
tedy použít postupu dle § 136 odst.6  správního řádu – řešení rozporů. 
Výkresová část výroku je zpracována výřezy z výkresů v měřítcích původního ÚPO – 1:2000, 1:10000. 
Koordinační výkres je z důvodu přehlednosti zpracován také jako detail tohoto území v měřítku 1:2000 a 
výkres záborů ZPF v měřítku 1:2000.  Do grafické části odůvodnění je přidán z důvodu přehlednosti výkres 
původního ÚPO – výkres č. 2 – řešené území s vymezením lokalit změny. 
 
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 
ploch 
K zásahu do nezastavěného území dojde na všech zastavitelných plochách. 
Plochy vodní a vodohospodářské byly sice ve výkresové části ÚPO vymezeny, (pouze jako stav – vodní toky 
a plochy) textově stanovením přípustných dějů však nikoliv a změna vymezuje nově také plochy návrhové 
v těsné návaznosti na vodní tok. 
Co se týká ploch pro výrobu (jak ploch zóny podnikatelských aktivit, tak loch zóny podnikatelských aktivit – 
plochy výroby elektrické energie – fotovoltaická elektrárna), byly v době vydání změny již všechny využity. 
Proto se změnou doplnila v logické návaznosti na plochy vymezené změnou č. II ÚPO další plocha o 
velikosti cca 2,5ha dále na jih až ke katastrální hranici s obcí Hrušovany u Brna. Pruh ZPF při hranici k.ú. 
Hrušovany u Brna je cca 100m široký a po dodržení ochranného pásma  komunikace a bezpečného odstupu 
od oplocení areálu FVE se obhospodařovatelnost tohoto pruhu jeví problematická. Proto je navrženo 
rozšíření plochy až k ochranné pásmo komunikace. Vytváří se tak předpoklad pro další hospodářský rozvoj 
obce. 
Změna ÚPO vytváří předpoklad pro hospodárné využití zastavěného území návrhem zastavitelných ploch 
přimknutých k zastavěnému území a plochám již využitým.  
 
Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s řešením rozporů 
 
Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání změny řešen. Požadavky dotčených orgánů návrhu zadání byly 
do návrhu, kromě požadavku orgánu ochrany zemědělského půdního fondu zapracovány. Stanoviska 
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dotčených orgánů k návrhu byla zapracována všechna. Pokud dotčený orgán v průběhu projednávání 
nevyslovil ani požadavek k zadání, ani stanovisko k návrhu, pořizovatel vyhodnotil splnění požadavků dle 
zvláštních právních předpisů sám. 
 
Vyhodnocení zapracování jednotlivých požadavků a stanovisek. 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje) dále jen KrÚ Jmk , Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno 
Bylo vydáno souhlasné koordinované stanovisko č.j.JMK 99776/2011: 

• Odborem životního prostředí z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) byl  udělen 
souhlas  v souladu s ust. 5 odst.2 zákona č.334/1992 s lok.označenými jako Z14 a,b a Z15, z hlediska 
ost. zájmů dle zákona č.114/1992 Sb .nebyly připomínky. 
Orgán ochrany ZPF vyslovil k návrhu zadání požadavek-doporučení nevymezovat plochu Z15 na půdách 
nejvyšší třídy ochrany. Pořizovatel v souladu s názorem obce toto doporučení nerespektoval a v návrhu 
ke společnému jednání řádně umístění plochy Z15 odůvodnil. Proto orgán vydal souhlasné stanovisko. 

• Odbor kultury a památkové péče neměl připomínek; ve stanovisku konstatoval, že nejsou dotčeny zájmy 
památkové péče v jeho kompetenci. 

• Odbor dopravy požadoval v návrhu zadání z hlediska řešení silnic IIi a III.třídy: 
- napojení plochy Z15 jen jedním dopravním napojením 
- vymezení plochy Z15 mimo ochranné pásmo (dále jen OP) komunikace 
- podmínkou pro využití Z15 bude neodvádění dešťových vod na komunikaci a do jejího 

odvodňovacího zařízení 
Návrh tyto podmínky zapracoval jako podmínky pro využití plochy. Podmínka týkající se OP komunikace 
byla zapracována vymezením plochy mimo toto OP.  
K návrhu bylo tedy vydáno kladné stanovisko odborem dopravy KrÚ z hlediska řešení silnic II. a III.třídy. 

 
MěÚ Židlochovice , odbor dopravy, Masarykova 100 , 667 01 Židlochovice 
Tento dotčený orgán (dále je DO) neměl žádné požadavky k návrhu zadání a nevydal žádné stanovisko 
v zákonné lhůtě ani k návrhu. Vzhledem k tomu, že návrh plochy respektuje dopravní napojení přes plochu 
již existující s existujícím dopravním napojením a plocha vodní respektuje i pěší propojení obou částí obce, 
usoudil pořizovatel, že zájmy hájené zákonem č. 13/1997 Sb. byly respektovány. 
 
MěÚ Židlochovice – odbor životního prostředí, Masarykova 100 , 667 01 Židlochovice 
K návrhu zadání vodoprávní úřad uvádí, že koncepce je možná bez dalších požadavků či podmínek. Orgán 
ochrany přírody a krajiny uvádí, že realizací nádrže v ploše významného krajinného prvku (dále jen VKP) 
bude tento zmenšen, neuvádí však žádné další podmínky či požadavky. Co se týká lokality Z15 uvádí 
platnou legislativu, dle které bude postupováno v případě realizace záměrů, což týká se následných řízení v 
území. Orgán ochrany ZPF s plochou Z14 souhlasil,  vymezení plochy Z15 nedoporučil.  
K návrhu tento orgán ve svém stanovisku konstatoval, že koncept (myšleno koncepce) je možná a 
vytvořením plochy vodní a plochy zeleně dojde ke zvýšení rozmanitosti, biodiverzity a retenční schopnosti 
území, ke zvýšení krajinotvorných a ekologických funkcí. 
 
Odbor školství a kultury, pracoviště památkové péče MěÚ Židlochovce 
Tento dotčený orgán (dále je DO) neměl žádné požadavky k návrhu zadání a nevydal žádné stanovisko 
v zákonné lhůtě ani k návrhu. Vzhledem k tomu, že nejsou návrhem dotčeny žádné kulturní památky ani 
jejich prostředí a lokality změny se nenacházejí na území s archeologickými nálezy, usoudil pořizovatel, že 
zájmy hájené zákonem č. 20/1987 Sb. byly respektovány. 
 
Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
Souhlasné vyjádření bez připomínek  dal tento DO již k zadání, kde neměl žádné požadavky na zapracování 
do návrhu. K návrhu se nevyjádřil v zákonné lhůtě ani po ní. Vzhledem k tomu, že nebyly navrhovány žádné 
plochy bydlení ani dopravy, plochy výroby nebyly navrženy v návaznosti na plochy bydlení a plochy 
vodohospodářské nemohou výrazně ovlivnit zájmy hájené zákonem č. 258/2000 Sb o ochraně veřejného 
zdraví z hlediska emisí hluku a vibrací. Pořizovatel usoudil, že zájmy hájené zákonem tímto zákonem byly 
respektovány. 
 
Ministerstvo životního prostředí  ČR, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno 
K návrhu zadání neměl tento DO žádné požadavky. K návrhu vydal souhlasné stanovisko č.j.1454/560/11. 
Uvádí, že v případě, že nebudou  dotčeny zájmy výhradních ložisek nerostů souhlasí a uvádí tato ložiska: 
Výhradní ložisko štěrkopísků ev.č. 3011000 
Výhradní ložisko štěrkopísků ev.č. 3 220300 
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Prognózní zdroj živců ev.č. P9 360 000 
Dle údajů předaných do územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Židlochovice (dále jen  
ÚAP) poskytovatelem údaje, ani jednou z ploch nebudou tato ložiska dotčena. 
Dále uvádí sesuv, který se nachází okolo p.č.111 a ten nezasahuje do žádné z lokalit změny. 
Zájmy ochrany ložisek ministerstvo nijak dále neupřesňuje. 
Ložisko 326260001 stanovisko orgánu neuvádí. Právě toto ložisko však dotčeno je a to plochou Z15. 
Jak je však níže – viz vypořádání stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – uvedeno, zájmy hájené  
ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb a § 13 odst. 1 až 3 zákona č. 66/2001 Sb. jsou i 
přes to respektovány. 
 
Obvodní báňský úřad (dále jen OBÚ), Cejl 13, 602 00 Brno 
Ve stanovisku č.j. SBS 25262/2011/OBÚ-01 z 31.8.2011 nemá připomínek, protože že žádná z lokalit změny 
nezasahuje dobývacích prostorů stanovených na k.ú. Ledce. 
Ve stanovisku č.j. SBS/14966/2012 k  upravenému a posouzenému návrhu DO pouze vypsal , které DP se 
na k.ú. Ledce nacházejí s podmínkou, že požaduje respektování hranic těchto DP v řízení o návrhu změny 
dle ust.§ 15 odst.2 zákona č.44/1988 Sb. 
Pořizovatel prověřil: 
 Z tohoto ustanovení vyplývá zabezpečení ochrany nerostného bohatství  při územně plánovací činnosti. K 
včasnému zabezpečení ochrany nerostného bohatství jsou orgány územního plánování  a zpracovatelé 
územně plánovací dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o zjištěných a 
předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim ministerstvem životního prostředí České 
republiky; přitom postupují podle zvláštních předpisů  a jsou povinni navrhovat řešení, které je z hlediska 
ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. 
Jelikož OBÚ podmínky ochrany blíže nespecifikoval, pořizovatel vzhledem k tomu, že se lokality nachází 
mimo dobývací prostory, shledal, že změna nemá vliv na podmínky ochrany a využití ner.bohatství dle 
tohoto zákona. 
V seznamu DP však OBÚ uvádí také DP Ledce I ev.č. 71155, který byl zrušen výrokem č. 3) rozhodnutí  
č.j.04576/01/001 z 18.11.2008 vydaným OBÚ, kterým byl stanoven dobývací prostor Medlov ev.č. 60373. 
Poskytovatel údaje, kterým je v případě DP OBÚ  žádný údaj o novém DP do ÚAP neposkytl a  ani 
pořizovatel, jako úřad územního plánování a dotčený orgán ve věci stanovování DP nemá informace o 
žádném novém projednávaném či dokonce stanoveném DP. Bez dohody s orgánem územního plánování by 
stanovený DP byl nezákonně vydaným rozhodnutím.  
Pořizovatel oslovil dotčený orgán s žádostí o zpřesnění stanoviska, popř poskytnutí údaje o území. 
Vzhledem k výše uvedenému a lze však i nadále pokračovat v procesu vydání změny, aniž bylo nutno čekat 
na vyjádření OBÚ, protože na území změny se dle výše uvedeného nenacházejí žádná vydobytelná ložiska 
nerostných surovin a pořizovatel tedy považuje zájmy hájené dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 
Sb. za respektované. 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
K návrhu zadání i k návrhu se vyjádřili identicky ( č.j.27126/2011/03100) – s návrhem zadání souhlasí pouze 
za předpokladu, že dokumentace respektuje horní zákon a že neohrozí vytěžitelnost těženého výhradního 
ložiska živcové suroviny Hrušovany u Brna- Protlas ev.č. 3 232300 s chráněným ložiskovým územím 
Hrušovany u Brna. 
Pořizovatel ověřil, že žádná z lokalit se nenachází na ložisku se stanoveným chráněným ložiskovým 
územím. V místě lokality Z15 se nachází pouze část ložiska, která není chráněná CHLÚ. CHLÚ na této části 
bylo změněno a to tak, že na tomto území k.ú. Ledce bylo zrušeno. Dle tohoto rozhodnutí MŽP  č.j. 
560/1609/07 je změna(rozuměj zrušení části CHÚ) zdůvodněna „nulovým stavem zásob živcové suroviny v 
ložiskovém úseku Ledce u Židlochovic – Horní Protlas.  Proto tedy nelze omezit či ohrozit vytěžitelnost 
zásob. Pořizovatel usoudil, že zájmy hájené zákonem č. 44/1988 Sb. byly respektovány. 
 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno 
Bylo vydáno souhlasné koordinované stanovisko bez požadavků k zadání. K návrhu bylo vydáno  souhlasné 
stanovisko č.j. HSBM-6-174/2012 s tím, že uvedenou změnou nebudou dotčeny požadavky § 20 vyhlášky 
č.380/2002 Sb a bude naplněn požadavek § 29 odst. 1 písm. k zákona č. 133/1985 Sb. 
 
Ministerstvo zemědělství ČR,Pozemková úřad Brno – venkov, Kotlářská 53, 602 00 Brno 
č.j.2049/2010,2039/10-vr 130755 púbv,129945/2011-MZE-130755 
K návrhu zadání i k návrhu bylo vydáno stanovisko s informací, že v katastrálním území byly v minulých 
letech vlastníkům vraceny pozemky do užívání a to buď formou  zatímního užívání nebo vytyčením ve 
vlastnické hranici a komplexní pozemková úprava nebyla v tomto katastru doposud vyhlášena a že není 
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žádných připomínek k návrhu zadání či návrhu.  
 
Ministerstvo obrany -  VUSS, Svatoplukova 84, 602 00 Brno 
K zadání měl tento DO požadavek na ochranu svých zájmů v OP radiolokačních zařízení, do textu návrhu 
byla zapracována podmínka , že stavby v lokalitách neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany státu. 
K návrhu se tento DO vyjádřil tak, že návrhem jsou respektovány zájmy zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu, že orgán nemá připomínky za dodržování §175 stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že §175 se 
vztahuje k územním řízením a vyplývá z něj povinnost pro stavební úřady vydávat rozhodnutí v určitých 
oblastech pouze za souhlasu tohoto dotčeného orgánu, jde o dodržení platné legislativy při řízeních v území, 
které nemůže územní plán předjímat. Pořizovatel pouze prověřil, zda stavební úřady v jeho obvodu byly 
informovány tímto dotčeným orgánem o územích, kde se § 175 uplatní a do výroku byla podmínka 
zapracována také z důvodu upozornění na tuto legislativu. Pořizovatel usoudil, že zájmy hájené zákonem č. 
49/1997 Sb. byly respektovány. 
 
Ministerstvo dopravy ČR PO BOX 9, nábř.L.Svobody 12,Praha 1,110 15 
Tento dotčený orgán v zákonné lhůtě neuplatnil své stanovisko ani k zadání ani k návrhu. Osloveny však 
byly také organizace, které byly zřízeny tímto dotčeným orgánem a zpracovávají pro něj rezortní stanoviska. 
Vypořádání těchto připomínek je uvedeno níže. Dotčený orgán byl obeslán z toho důvodu, že v k.ú. Ledce 
se v blízkosti koridoru vysokorychlostní trati (viz výše) nachází jedna z lokalit změny, nezasahuje však do 
koridoru ani dle úsudku pořizovatele ani krajského úřadu, jak je vysvětleno v odstavci Vyhodnocení souladu 
s Politiky územního rozvoje (dále jen PUR) a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Pořizovatel 
usoudil, že zájmy PUR byly respektovány. 
 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 4( č.j. MZDR 116/2011-97/INV*1449 
Bylo vydáno souhlasné stanovisko s informací, že ministerstvo zdravotnictví ČR nemá v předmětné lokalitě 
žádné zájmy z hlediska nadregionální výstavby zdravotnických zařízení. Ministerstvo zdravotnictví ČR 
zrušením zákona č.20/1966 přestalo být dotčeným orgánem. Pořizovatel považuje tedy na základě těchto 
stanovisek zájmy hájené tímto zákonem v době jeho platnosti za respektované. 
 
Státní energetická inspekce, UI pro Jihomoravský kraj, Opuštěná 4, 602 00 Brno ( 1753/10/062,103/St) 
K zadání DO konstatoval, že protože změnou nebude řešena technické infrastruktura – energetické vedení, 
nemá  požadavky na návrh změny dle §94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. Upozorněním též účastníky 
stavebního řízení na platnost zákona č. 458/2000 Sb. a z něho vyplývající nutnost dodržování ochranných a 
bezpečnostních pásem k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem 
k zamezení nebo zmírnění účinku případných havárií.  
K návrhu se již tento orgán nevyjádřil. Pořizovatel vycházel také z vyjádření ČEPS a.s., které je správcem 
přenosové soustavy ČR a dle jejíhož vyjádření není k.ú. Ledce zasaženo žádným rozvojovým záměrem, 
protože trasa pro nové vedení 400kV, která měla vést v souběhu s trasou stávající je upravena a vede mimo 
obec Ledce. 
Pořizovatel považuje respektování platné legislativy v následných řízeních za samozřejmé a vzhledem 
k výše uvedenému považuje zájmy hájené zákonem 485/2000 Sb. za respektované. 
 
Krajská veterinární správa pro JmK, Palackého 174, 612 38 Brno 
Tento dotčený orgán v zákonné lhůtě neměl požadavky k návrhu zadání ani neuplatnil stanovisko k návrhu. 
Zákon č. 166/1999 Sb. stanoví požadavky veterinární péče na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, 
upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, soustavu, působnost a pravomoc orgánů 
vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče, jakož i některé odborné veterinární činnosti a jejich 
výkon. 
Vzhledem k tomu, že změna nevymezuje žádné plochy, které by mohly mít vliv na předmět ochrany tohoto 
zákona, považuje pořizovatel zájmy zákonem hájené za respektované. 
 
Vyhodnocení  vlivů na udržitelný rozvoj a informace, jak bylo respektováno stanovisko 
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako dotčený orgán z hlediska zákona č.100/2001 Sb. neuplatnil ve 
svém stanovisku, které bylo prezentováno jako součást koordinovaného stanoviska č.j. JMK 134511/2010 
požadavek na vyhodnocení vlivů návrhu na životní prostředí. Orgánem bylo konstatováno, že  přestože 
může změna  stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 
a je tedy předmětem posuzování ve smyslu ustanovení § 10a a následujících zákona č. 100/2001 Sb., 
požadavek se neuplatňuje na základě posouzení podle kritérií uvedených v příloze č.8  tohoto zákona. 
Taktéž Krajský úřad Jihomoravského kraje jako dotčený orgán z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. 
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k návrhu zadání konstatoval, že  u změny vylučuje významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti. Tento závěr vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou lokalizací zcela mimo území prvků NATURA 
2000 a svou věcnou povahou  nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundárné vlivy na jejich 
celistvost  a příznivý stzav předmětů ochrany. 
Nebylo tedy nutné z hlediska dotčených orgánů v souladu s § 47 odst. 3 stavebního zákona vyhodnocovat 
vliv změny na udržitelný rozvoj území. 
Projektant vyhodnotil vliv důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území v článku 13.2. 
Z hlediska pořizovatele vymezením ploch vodohospodářských dojde k posílení environmentálního pilíře a 
návrhem ploch pro podnikání v návaznosti na plochy již takto využívané bude posílen hospodářský a sociální 
pilíř v míře neoslabující pilíř přírodní. Území bylo v aktualizaci územně analytických podkladů vymezeno 
z tohoto pohledu jako mírně nevyvážené v environmentálním pilíři pro nedostatek lesních porostů, zasažení 
obce prachem a hlukem z průjezdné dopravy a zatížení těžbou, environmentální pilíř však nebude posílen 
natolik, aby to mělo vliv na hodnocení vyváženosti územních podmínek. 
 Návrhem dochází k vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj území dle § 18 odst. (1) stavebního zákona – 
plochy změny jsou vymezeny ve vzájemném souladu jak mezi sebou tak již stabilizovanými plochami tak, 
aby nebylo negativně zasahováno do stávajícího stavu vyváženosti všech tří pilířů udržitelného rozvoje.  
 
Rozhodnutí o námitkách   
Před konáním veřejného projednání nebyla vznesena žádná námitka ani připomínka.  
 
Vyhodnocení připomínek obcí: 
Žádné připomínky sousedních obcí nebyly k návrhu podány.  
 
Vyhodnocení připomínek občanů a vlastníků nemovitostí: 
Žádné připomínky občanů a vlastníků nemovitostí nebyly k návrhu podány.  
 
Vyhodnocení připomínek  orgánů a organizací: 
 
Národní památkový úřad, UOP v Brně, nám. Svobody 8,60154 Brno 
K zadání upozornili na neuvážené umisťování FVE v krajině v rozporu ochranou historického prostředí, a 
krajinných celků vykazujících kulturní a estetické hodnoty. Dále upozornili na platnou legislativu při provádění 
záměrů. K návrhu se nevyjádřili. 
Vypořádání: 
FVE je umisťována v plochách v blízkosti těžby stěrkopísků,v návaznosti na plochu již  takovýmto způsobem 
využívanou bez přítomnosti antropogenních či přírodních dominant, jak vyplývá z územně analytických 
podkladů. 
Dodržování platné legislativy není přímo ovlivnitelné územním plánováním. 
 
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, Líšeňská 33a, Brno 636 00 
Bez připomínek jak k zadání tak k návrhu. 
 
ŘSD,Odbor výstavby Brno, Šumavská 33, 612 54 Brno 
K zadání uvádí, že se projednávaná ÚPD nedotýká jejich zájmů a souhlasí, nemají připomínky. Totéž 
konstatují k návrhu. 
 
ZVS, ÚP Brno Hlinky 60, 603 00 Brno 
Nemají připomínky ani k zadání, ani k  návrhu – v k.ú. Ledce se nenachází žádné hlavní odvodňovací 
zařízení. 
 
Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 11, 601 75 Brno 
K zadání požadovali: 
Stavby v ploše vodohospodářské musí být v souladu s platnou legislativou a nesmí tvořit zásadní překážku 
odtoku povodňových vod z území, stavbami nesmí být správci toku znemožněn výkon jeho práv dle vodního 
zákona, veškerou dokumentaci chtějí předem projednat. 
Projektant zařadil podmínku jako podmínky pro využití území, že stavby v ploše vodohospodářské musí být  
nesmí tvořit zásadní překážku odtoku povodňových vod z území. 
Na základě takto zpracované dokumentace vydalo Povodí vyjádření k návrhu s tím, že souhlasí bez 
podmínek.  
Vypořádání: 
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Ke znemožnění výkonu práv správce toku nemůže dojít, pokud bude při následných řízeních dodržena 
platná legislativa a protože nejsou navrhovány plochy, které obsahovaly zastavěný objekty jinými než 
vodohospodářskými. Projednávání záměrů se správci toku řeší vodní zákon a nelze územním plánem 
zakládat právo ke kontrole záměrů jiných, než zákon předepisuje. Proto byla do podmínek zařazena jen 
podmínka výše uvedená. 
 
ČEZ a.s., Duhová 2/1444. 140 53 Praha 
Bez připomínek, jak k zadání tak k návrhu. 
 
NET4GAS, s.r.o., na Hřebenech II 1718/8 14021 Praha 4-Nusle 
Nemají připomínky, neboť změna nezasahuje do bezpečnostního pásma jejich zařízení  a nedojde ke styku 
s telekomunikačními vedeními. 
 
ČEPS a.s. , Elektrárenská 774/2,  10152 Praha 
K zadání se vyjádřili z hlediska sítí kladně, z hlediska strategického zájmu ČEZ v zadání upozorňovali na 
zvojení vedení 400kV V435/436. V návrhu z hlediska rozvojových zájmů společnosti  souhlasí 
s upozorněním, že trasa pro nové vedení ČEZ byla upravena a prostor k.ú. Ledce nezasahuje. 
 
MERO ČR,a.s.,  Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
K zadání souhlasí  - v uvedené oblasti nedochází ke střetu s jejich zařízením. K návrhu se nevyjádřili. 
 
ČEPRO a.s., Dělnická 12, Praha 
Bez připomínek, nedochází ke střetu s jejich zařízením. 
 
Dial Telecom, a.s. 
Bez připomínek, nedochází ke střetu s jejich zařízením. 
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Poučení 
 

Proti změně č.III územního plánu obce Ledce, vydané formou opatření obecné povahy, nelze podat 
opravný prostředek ( § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád). 

 

V  Ledcích  dne  …………………………………. 
 

 

 

Jiří Vondráček 

Starosta obce 

 

 

 

Pavel Nahodil  

Místostarosta obce 

 

 

 

 

Razítko obce 

 
 
 
 
 
 
 
 



Změna č. III  územního plánu obce Ledce – Odůvodnění 

                                 31 

 
 
 

Změna č. III územního plánu obce 
L E D C E 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Pořizovatel : 

Městský úřad Židlochovice, Odbor územního plánování a stavební úřad 

 

 

Zpracovatel : 

LÖW & spol.,s.r.o. Brno 

 

 

Vedoucí  projektant : 

Ing.arch. Milada CHROBOCZKOVÁ 

 

 

Zodpovědní projektanti : 

 

 Urbanismus :    Ing. arch. Milada CHROBOCZKOVÁ 

 Doprava :  Ing. Miloslava ŠKVARILOVÁ 

 Technická infrastruktura -  vodovod, kanalizace:   Ing. Jiří VYSOUDIL 

-  plyn, elektro, spoje :   Vladimír MAREK 

Zemědělství :  Ing. Radka SLATKOVSKÁ 

Ochrana přírody a krajiny, ÚSES :  Ing. Eliška ZIMOVÁ 

Voda v krajině :  Ing. Jiří VYSOUDIL 

 

 

 

 

Brno, červen 2012 
 
 



Změna č. III  územního plánu obce Ledce – Odůvodnění 

                                 32 

OBSAH 
========================================================================= 

NÁVRH  (VÝROK) : 
A) TEXTOVÁ ČÁST 

B) GRAFICKÁ ČÁST 

ODŮVODNĚNÍ :  
A) TEXTOVÁ ČÁST 

B) GRAFICKÁ ČÁST 

Výřezy skladbou a obsahem  odpovídající platné legislativě 

I. Koordinační výkres - výřez a,b 1:2 000 

8. Vyhodnocení předpokládaných důsledků záborů na ZPF- výřez a, b                     1:2 000 

2. Řešené území s vymezením lokalit změny  1:10 000 

   

TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ PROJEKTANTA 

 

I.   Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů, souladu  
 s PÚR a souladu s ÚPD vydanou krajem  8 

II.    Postup zpracování, splnění zadání, použité podklady  8 

III. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení   12 

Funkční využití v současně zastavěném  a zastavitelném území  12 

Zásady prostorového uspořádání zastavěného území  14 

Zásady prostorového uspořádání dopravy a technického vybavení  14 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 16 

IV. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, životní prostředí, vztah   

 k udržitelnému rozvoji   16 

V.  Vyhodnocení dopad navrhovaného řešení na ZPF, vodní hospodářství 16 

VI. Koordinace v řešeném území   19 

 
 


