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Č. j.: …………       V Ledcích dne ……………. 

 

Zastupitelstvo obce Ledce příslušné podle § 6 odst. 5 písmena c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) za použití § 

ustanovení 43 odst. 4 a § 55 odst. 2) a 6) stavebního zákona, § 171, 173 a 174 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění 

 

vydává 

změnu č. I územního plánu Ledce, 

 

 

který nabyl účinnosti dne 28.6.2014. Změna ÚP obsahuje textovou i grafickou část a mění ÚP takto: 

To, co se změnou doplňuje, je uvedeno v uvozovkách, kurzívou, tučně.  

To co se změnou ruší, je uvedeno přeškrtnutým písmem. 

 

Ia. TEXTOVÁ ČÁST  
 

1. 

V oddíle (1) v kapitole A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Poslední věta v kapitole se ruší a nahrazuje se větou: 

„Zastavěná území jsou vymezena k 15.6.2022 ve výkresové části ve výkrese č. 1 Výkres základního 

členění území a ve výkrese č. 2 Hlavní výkres.“   

 

2. 

V oddíle (1) v kapitole B. ZÁKLADNÍ  KONCEPCE  ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,  OCHRANY A 

ROZVOJE JEHO HODNOT, podkapitole B.2. Základní koncepce rozvoje území obce, B.2.1. Hlavní 

zásady koncepce rozvoje obce – zastavěného území a zastavitelných ploch se v odstavci: 

  výroba  

do odrážky: 

- rozvoj v ploše výroby a skladování….  doplňuje za text „V1“  text „a V2“ 

 rekreace  

v odrážce: 

- vytvoření rekreačního zázemí pro občany… ruší středník na jejím konci a doplňuje se text 

 „a ve vymezené zastavitelné ploše ozn. O4 na nábřeží Šatavy poblíž centra“      

 občanské vybavení  

v první odrážce: 

- doplnění občanského vybavení… v první závorce za text „O2“ doplňuje „O4“ 

 

3. 

V oddíle (1) se ruší text nadpisu kapitoly C a  nahrazuje se textem: 

„URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ 

PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ“ 

 

Text nadpisu podkapitoly C1. Urbanistická koncepce se doplňuje slovy: „včetně urbanistické 

kompozice a vymezení ploch s rozdílným způsobem využití“ 

 

4. 

V oddíle (1) v podkapitole C.2. Zastavitelné plochy v odstavci C.2.1. Plochy bydlení se  doplňují na 

její konec body: 

„B11 – plocha doplňující plochu B9 

B12 – plocha navazující na stabilizované bydlení v centrální části zástavby obce 

B13 – plocha navazující na stabilizované bydlení západně od silnice III/42510 
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B14 – plocha navazující na stabilizované bydlení na nábřeží Šatavy mezi zastavěným územím s 

kapličkou a občanským vybavením a zastavěným územím Pindulky“ 

 

5. 

V oddíle (1) v podkapitole C.2. Zastavitelné plochy v odstavci C.2.2. Plochy občanského vybavení  

v pododstavci Plochy občanského vybavení - sport a rekreace se doplňuje bod: 

„O4 na pozemcích zeleně využívaných pro dětské hřiště na nábřeží Šatavy“ 

 

6. 

V oddíle (1) v podkapitole C.2. Zastavitelné plochy v odstavci C.2.3. Plochy výroby a skladování 

v pododstavci Plochy výroby a skladování – výroba a sklady v areálech se doplňuje bod: 

„V2 – plocha východně silnice Rajhrad – Pohořelice, rozšiřující plochu V1“ 

 

7. 

V oddíle (1) se text nadpisu kapitoly D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY  

doplňuje textem: 

 „ ,VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO 

VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH 

VYUŽITÍ“ 

 

8. 

V podkapitole D.1. Koncepce dopravní infrastruktury se v textu věty pod nadpisem za druhé slovo 

doplňuje text 

 „koridor dopravní infrastruktury železniční,“  

 dále se ruší dvojtečka na jejím konci a doplňuje se text: 

„ , které obsahují silnice, komunikace pro obsluhu zastavěného území a zastavitelných ploch, 

odstavné parkovací plochy a komunikace pro prostupnost území. Podmínky pro využití ploch a 

koridorů dopravní infrastruktury – dopravy silniční Ds jsou stanoveny v podkap. F.1.7. PLOCHY 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, odstavci F.1.7.1. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – 

DOPRAVA SILNIČNÍ – Ds. 

Podmínky umisťování tohoto druhu veřejné infrastruktury jsou stanoveny tamtéž v odstavci „Další 

podmínky změn v území.“ 

 

9. 

V oddíle (1) v podkapitole. D.1. Koncepce dopravní infrastruktury v odstavci D.1.1. Silnice se 

doplňuje  za poslední odrážku další odrážka s textem: 

„•   KDS57 – koridor dopravní infrastruktury silniční 

Podmínky pro umisťování koridoru KDS57:  

Koridor je vymezen pro rozšíření silnice II/416 Hrušovany u Brna – Ledce – Pohořelice, přeložka 

tahu, homogenizace, šířka koridoru KD57 je proměnná od 8 do 25m. 

Celková šíře koridoru (včetně části v k.ú. Hrušovany) 30m, plocha pro křižovatku Hrušovany/Ledce 

je kruh o poloměru 50 m, je nepřípustné provádět v území koridoru změny, které omezí nebo 

znemožní provést toto rozšíření. 

Podmínky pro využití zbytku koridoru po realizaci stavby hlavní:  

Stávající využití, které je stanoveno pod překryvem koridoru, tj. plochy zemědělské - orná půda.“ 

 

10. 

V oddíle (1) v podkapitole. D.1. Koncepce dopravní infrastruktury, v odstavci D.1.2 Komunikace pro 

obsluhu zastavěného území a zastavitelných ploch, se ruší tečka za poslední odrážkou a doplňuje se 

další odrážka s textem: 

„•  změny v území v zastavitelné ploše B13 jsou podmíněny dopravním napojením a  dopravní 

obsluhou ze silnice III/39515.“ 

 

11. 

V oddíle (1) v podkapitole. D.1. Koncepce dopravní infrastruktury se za odstavec D.1.4. Komunikace 
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pro prostupnost území doplňuje nový odstavec s textem: 

„D.1.5. Železnice     

 KDZ11 – koridor dopravní infrastruktury železniční 

Podmínky pro umisťování koridoru:  

Koridor je vymezen v celkové šíři 200m se zúžením v části, kde se nachází zastavěné území, pro úsek 

vysokorychlostní trati (VRT) Brno – Šakvice, je nepřípustné provádět v území koridoru změny, které 

omezí nebo znemožní realizaci této trati. 

Podmínky pro využití zbytku koridoru po realizaci stavby hlavní:  

Stávající využití, které je stanoveno pod překryvem koridoru, tj. plochy zemědělské - orná půda, 

plochy zemědělské – drobná držba, plochy vodní a vodohospodářské.“ 

 

12. 

V podkapitole D.2. Koncepce technické infrastruktury v odstavci D.2.1.Zásobování vodou se doplňuje 

nadpis:  

„Podmínky pro využití ploch a koridorů technické infrastruktury - vodní hospodářství“ 

a pod něj text: 

 „Podmínky umisťování veřejné technické infrastruktury pro zásobování vodou  jsou stanoveny v 

podkap. F.1.8. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, odstavci F.1.8.1. PLOCHY 

TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY –  VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ   - Tv. 

Podmínky umisťování tohoto druhu veřejné infrastruktury jsou stanoveny tamtéž v odstavci 

Podmíněně přípustné.“ 

 

13. 

V podkapitole D.2. Koncepce technické infrastruktury v odstavci D.2.2. Odvádění a čištění odpadních 

vod se za větu pod nadpisem doplňuje nadpis:  

 „Podmínky pro využití ploch a koridorů technické infrastruktury - vodní hospodářství“  

a pod něj text: 

„Podmínky umisťování veřejné technické infrastruktury pro odvádění a čištění odpadních vod jsou 

stanoveny v podkap. F.1.8. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, odstavci F.1.8.1. 

PLOCHY TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY –  VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ   - Tv.“ 

 

14. 

V podkapitole D.2. Koncepce technické infrastruktury v odstavci D.2.3. Zásobování elektrickou 

energií se na konec textu doplňuje věta:  

„Podmínky umisťování tohoto druhu veřejné infrastruktury nejsou stanoveny.“ 

 

15. 

V podkapitole D.2. Koncepce technické infrastruktury v odstavci D.2.4. Zásobování plynem  

se na konec textu doplňuje věta:  

„Podmínky umisťování tohoto druhu veřejné infrastruktury nejsou stanoveny.“ 

 

16. 

V podkapitole D.2. Koncepce technické infrastruktury v odstavci D.2.6. Odpadové hospodářství  se za 

text pod nadpisem doplňuje nadpis: 

„Podmínky pro využití ploch a koridorů technické infrastruktury - odpadové hospodářství“ 

 a pod něj text: 

Podmínky umisťování veřejné technické infrastruktury pro odpadové hospodářství jsou stanoveny v 

podkap. F.1.8. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, odstavci F.1.8.2. PLOCHY 

TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - To 

Podmínky umisťování tohoto druhu veřejné infrastruktury jsou stanoveny tamtéž v odstavci 

Podmíněně přípustné a Podmínky změn v území.“ 

 

17. 

V podkapitole D.3. Koncepce občanského vybavení  se doplňuje za text pod nadpisem věta:  

„Podmínky pro využití ploch a podmínky umisťování občanského vybavení v plochách jsou 
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stanoveny v podkap. F.1.2. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ, odstavci F.1.2.1. PLOCHY 

OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - ZÁKLADNÍ  - Oz a odst. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - 

SPORT A REKREACE  - Os.“ 

 

18. 

V podkapitole D.4. Koncepce veřejných prostranství  se doplňuje za text pod nadpisem věta:  

„Podmínky umisťování veřejných prostranství v plochách jsou stanoveny v podkap. F.1.5. 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, odstavci F.1.5.1. PLOCHY VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ - VEŘEJNÁ ZELEŇ - Vp a odst. F.1.5.2. PLOCHY VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ – ZPEVNĚNÉ –Vz.“ 

 

 

19. 

V oddíle (1) se ruší text nadpisu kapitoly:  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 nahrazuje se textem: 

„KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH 

VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, 

PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 

LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ“ 

 

20. 

V oddíle (1) se doplňuje text nadpisu podkapitoly:  E.1. Koncepce uspořádání krajiny  textem: 

„ , plochy s rozdílným způsobem využití  “  

 

21. 

V oddíle (1) v podkapitole E.1. Koncepce uspořádání krajiny, plochy s rozdílným způsobem využití  

se za poslední odrážku doplňuje odrážka s textem: 

„- Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití  jsou uvedeny v kapitole F. Plochy  s   

rozdílným  způsobem  využití  a  podmínky  prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 

ochrany krajinného rázu.“ 

 

22. 

V oddíle (1) v  podkapitole E.2. Plochy se změnou v jejich využití a stanovení podmínek pro změny 

se pod nadpis doplňuje text: 

„ Jsou vymezeny plochy změn v krajině označené jako K1 až K14, K17 a K18.“ 

 

23. 

V oddíle (1) v  podkapitole E.2. Plochy se změnou v jejich využití a stanovení podmínek pro změny, 

odstavci E.2.1. Plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň se na konci odstavce doplňuje 

text: 

„ Podmínky využití - viz podkapitola F.1.12. plochy smíšené nezastavěného území , odst.F.1.12.1. 

Plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň – Kz“ 

 

24. 

V oddíle (1) v  podkapitole E.2. Plochy se změnou v jejich využití a stanovení podmínek pro změny, 

odstavci E.2.2. Plochy smíšené nezastavěného území – biokoridory se na konci odstavce doplňuje text: 

„ Podmínky využití - viz podkapitola F.1.12. plochy smíšené nezastavěného území  , odst. F.1.12.2. 

Plochy smíšené nezastavěného území - biokoridory – Kb“ 
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25. 

V oddíle (1) v  podkapitole E.2. Plochy se změnou v jejich využití a stanovení podmínek pro změny, 

odstavci E.2.3. Plochy vodní a vodohospodářské se  na konci odstavce doplňuje text: 

„ Podmínky využití - viz podkapitola F.1.13. Plochy vodní a vodohospodářské W“ 

 

26. 

V oddíle (1) v  podkapitole E.2. Plochy se změnou v jejich využití a stanovení podmínek pro změny, 

odstavci E.2.4. Plochy přírodní  se  na konci odstavce doplňuje text: 

„ Podmínky využití - viz podkapitola F.1.11. Plochy přírodní, odst. F.1.1.11.1. Plochy přírodní  - 

biocentra - Pb“ 

 

27. 

V oddíle (1) v  podkapitole E.3. Územní systém ekologické stability se na konci odstavce doplňuje 

text: 

„ Podmínky využití - viz podkapitola F.1.11. Plochy přírodní a podkapitola F.1.12. plochy smíšené 

nezastavěného území  , odst. F.1.12.2. Plochy smíšené nezastavěného území - biokoridory – Kb“ 

 

28. 

V oddíle (1) v podkapitole F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití v odstavci F.1.1. PLOCHY 

BYDLENÍ v pododstavci F.1.1.1. PLOCHY BYDLENÍ  – VENKOVSKÉHO TYPU  - Bi se doplňuje v textu  

pod nadpisem Přípustné  za text v 6. odrážce odshora 

 „včetně garáží a odstavných parkovacích stání“  

a za poslední odrážku se doplňuje se odrážka s textem: 

„-  protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině“ 

 

Taktéž se v textu uvedeném v závěru pododstavce doplňuje na jeho konci za text B10 text „B11, B12, 

B13, B14“  

 

29. 

V oddíle (1) v podkapitole F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití v odstavci F.1.1. PLOCHY 

BYDLENÍ v pododstavci F.1.1.1. PLOCHY BYDLENÍ  – VENKOVSKÉHO TYPU  - Bi se pod text uvedený 

pod nadpisem Další podmínky změn v území doplňují  body: 

„Plocha B11 

- zajištění dostupnosti prostřednictvím komunikace v ploše MK2 

Plocha B12  

- zajištění dostupnosti prostřednictvím komunikace v ploše MK3 

- v dalších stupních projektové přípravy bude zohledněno sesuvné území 

Plocha B13 

- využití a umístění zástavby s chráněnými vnitřními a venkovními prostory a umístění 

chráněných venkovních prostorů je možné pouze v takové části plochy, v níž bude zajištěno, že 

chráněné prostory dle předpisů o ochraně zdraví nejsou a nebudou negativně ovlivněny hlukem, 

zejména pak ze silnice III/42510 Rajhrad - Pohořelice 

Plocha B14  

- změna v území v ploše  B14 je podmíněna 80% využitím zastavitelné plochy (tj. realizací staveb 

na 80% pozemků v uvedených plochách) B3 a B4, plochy mohou být využívány současně, vždy 

však využití v plochách B3 a B4 musí být minimálně 80%“. 

- využití a umístění zástavby s chráněnými vnitřními a venkovními prostory a umístění 

chráněných venkovních prostorů je možné pouze v takové části plochy, v níž bude zajištěno, že 

chráněné prostory dle předpisů o ochraně zdraví nejsou a nebudou negativně ovlivněny hlukem, 

zejména pak ze silnice III/42510 Rajhrad - Pohořelice 

- bude minimalizován vliv změny na odtokové poměry v území  

 

30. 

V oddíle (1) v podkapitole F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití v odstavci F.1.2. PLOCHY 

OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  v pododstavci F.1.2.1. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – 
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SPORT A REKREACE  - OS se doplňuje  v textu  pod nadpisem Přípustné za poslední odrážku 

odrážka: 

- „ vodní nádrže, rybníky“ 

a níže v textu uvedeném na konci pododstavce F.1.2.2 se za ..O2  doplňuje čárka a text„O4“.  

 

31. 

V oddíle (1) v podkapitole F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití v odstavci F.1.4. PLOCHY 

VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  v pododstavci F.1.4.1. PLOCHY VÝROBY - VÝROBA  A SKLADY 

V AREÁLECH   -Va  se doplňuje  na konec textu  začínajícího  

Platí pro… text  „ a V2“.  

V nadpisu odstavce Podmínky změn v území pro plochu V1 se doplňuje před dvojtečku  „a V2“  

a za poslední větu textu pod tímto nadpisem se doplňuje bod: 

„- Změna v území v ploše  V2 je podmíněna 80% využitím zastavitelné plochy (tj. realizací staveb na 

80% pozemků v uvedené ploše) V1, mohou však být využívány současně obě plochy najednou, vždy 

však využití v ploše V1 musí být minimálně 80%“. 

 

32. 

V oddíle (1) v podkapitole F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití v odstavci F.1.5. PLOCHY 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ   v pododstavci F.1.5.2. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

– ZPEVNĚNÉ   -VZ  se doplňuje  na konec  v textu  začínajícího 

Platí pro…  čárka a text„ Z4a“.  

 

33. 

V oddíle (1) v podkapitole F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití v odstavci  F.1.9. PLOCHY 

ZEMĚDĚLSKÉ   v pododstavci F.1.9.1. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ORNÁ PŮDA  - Zo   

se doplňuje  v textu  pod nadpisem Přípustné za druhou odrážku odrážka: 

„-  opatření k zajištění zadržování vody v krajině“ 

 

34. 

V oddíle (1) v podkapitole F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití v odstavci  F.1.9. PLOCHY 

ZEMĚDĚLSKÉ   v pododstavci F.1.9.2. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - DROBNÁ DRŽBA – Zd   

se doplňuje  v textu  pod nadpisem Přípustné za druhou odrážku odrážka: 

 „-  opatření k zajištění zadržování vody v krajině“ 

 

35. 

V oddíle (1) v podkapitole F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití v odstavci  F.1.12. PLOCHY 

SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ    v pododstavci F.1.12.1. PLOCHY SMÍŠENÉ 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - KRAJINNÁ ZELEŇ – Kz   

se doplňuje  v textu  pod nadpisem Přípustné za čtvrtou odrážku odrážka: 

 „-  protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině“ 

 

36. 

V oddíle (1) v podkapitole F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití v odstavci  F.1.12. PLOCHY 

SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ    v pododstavci F.1.12.3. PLOCHY SMÍŠENÉ 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - ORNÁ PŮDA A TĚŽBA  – Ot   

se doplňuje  v textu  pod nadpisem Přípustné za sedmou odrážku odrážka: 

 „- opatření k revitalizaci ploch po těžbě štěrkopísků“ 

 

37. 

V oddíle (1) v podkapitole F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití v odstavci  F.1.13. PLOCHY 

VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  W 

se doplňuje  v textu  pod nadpisem Přípustné za osmou odrážku odrážka: 

 „-  protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině“ 
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38. 

V oddíle (1) v podkapitole F.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY v odstavci Veřejně prospěšné 

stavby dopravní infrastruktury – dopravy silniční  

se doplňuje v textu pod nadpisem  jako první v pořadí text: 

„veřejně prospěšné stavby určené k rozvoji území kraje: 

- SDS57 veřejně prospěšné stavba pro II/416 Hrušovany u Brna – Ledce – Pohořelice, přeložka 

tahu, homogenizace včetně souvisejících staveb“ 

 

V oddíle (1) v podkapitole F.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY se za odstavec  Veřejně prospěšné 

stavby dopravní infrastruktury – dopravy silniční doplňuje nový odstavec s textem: 

„Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury – dopravy železniční  

veřejně prospěšné stavby určené k rozvoji území státu: 

- SDZ11 veřejně prospěšné stavba pro VRT  Brno - Šakvice včetně souvisejících staveb“ 

 

39. 

Kapitola J. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  se ruší   

J. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  

Počty listů územního plánu 

Textová část územního plánu  - 30  stran. 

Počty výkresů grafické části územního plánu – 3 výkresy 

1. Výkres základního členění území M 1: 5 000  

2.  Hlavní výkres  M 1: 5 000 

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  M 1: 5 000 

 

a místo ní se na konec textové části doplňuje text 

„ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI 

Počty listů územního plánu 

Textová část územního plánu  - 14 listů. 

Počty výkresů grafické části územního plánu – 3 výkresy 

1. Výkres základního členění území M 1: 5 000 

2.  Hlavní výkres  M 1: 5 000 

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1: 5 000 

 

40. 

V oddíle (2) se ruší kapitola a) s textem: 

a) PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV 

Jsou vymezeny :  

VRT1 -  koridor územní rezervy s budoucím možným využitím dopravní infrastruktura – drážní 

doprava - vysokorychlostní trať, ve východní části katastrálního území, vymezený v grafické části - 

Výkres č. 2 Hlavní výkres, šíře 600 m, částečně zúžený v území stávajících ploch výroby. Podmínky 

prověření : 

Prověřit reálnost, účelnost a požadované podmínky územní ochrany koridoru VRT, včetně způsobu 

využití vysokorychlostní dopravy a její koordinace s dalšími dotčenými státy a navazující případné 

stanovení podmínek pro vytvoření územních rezerv.   

D1 a D3 – koridory územních rezerv s budoucím možným využitím dopravní infrastruktura – doprava 

silniční - pro modernizaci silnice - podél III/41619 a silnice III/42510, široké 40 m na jihovýchodním 

a východním okraji katastrálního území - a plocha D2 s budoucím možným využitím dopravní 

infrastruktura – doprava silniční - pro křižovatku u křižovatky silnic III/42510 a III/39528 - vymezené 

v grafické části – Výkres č. 2 Hlavní výkres. Podmínky prověření : 

Prověření možnosti průchodu trasy z hlediska morfologie území, ochrany životního prostředí a 

především z hlediska vlivů na zastavěná území a území chráněná dle zákona č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny. 

 

41. 

V oddíle (2) se ruší celý článek včetně nadpisu: 
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c) PLOCHY A KORIDORY, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ  O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 

PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 

Plocha vymezená hranicí plochy, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 

územní studie - v grafické části výkr. č. 1 Základní členění území.  

Podmínky pro její pořízení - předmětem řešení studie bude podrobnější řešení ploch veřejných 

prostranství – zpevněných ve vymezených plochách přestavby PU2 a PU3 a ploch dopravní 

infrastruktury – dopravy silniční. 

Lhůta pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti – do 5 let od vydání  

územního plánu. 

 

42. 

V oddíle (2) se doplňuje text:  

Územní plán nestanovuje: 

a) plochy a koridory územních rezerv 

b )plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci 

c) plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní 

studie 

d) plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 

regulačního plánu 

 a pod něj se doplňuje kapitola: 

„e) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

Etapizace je stanovena pro tyto rozvojové plochy: 

Plocha B14  

-  Změna v území v ploše  B14 je podmíněna 80% využitím zastavitelné plochy (tj. realizací 

staveb na 80% pozemků v uvedených plochách) B3 a B4, plochy mohou být využívány současně, 

vždy však využití v plochách B3 a B4 musí být minimálně 80%“. 

 

Plocha V2 

- Změna v území v ploše  V2 je podmíněna 80% využitím zastavitelné plochy (tj. realizací 

staveb na 80% pozemků v uvedené ploše) V1, mohou však být využívány současně obě plochy 

najednou, vždy však využití v ploše V1 musí být minimálně 80%“. 
 

 

Ib. GRAFICKÁ ČÁST  
Grafická část změny obsahuje výkresy formou výřezů v měřítku 1 : 5 000: 

Změna výkresu základního členění území – výřez 1     1:5000 

Změna výkresu základního členění území – výřez 2     1:5000 

Změna hlavního výkresu – výřez 1       1:5000 

Změna hlavního výkresu – výřez 2       1:5000 

Změna výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – výřez 1  1:5000 

Změna výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – výřez 2  1:5000 
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II. ODŮVODNĚNÍ 
Odůvodnění změny č.I  územního plánu Ledce obsahuje textovou a grafickou část.  

 

IIa. Textová část odůvodnění 
 

1.  Text Územního plánu Ledce s vyznačením změn. 
 

Text, který se přidává je vyznačen jinou barvou, rušený text je vyznačen přeškrtnutým písmem jinou 

barvou.  

Jedná se vyznačení změn prováděných touto změnou v textové části Územního plánu Ledce. Uvedení 

textu je vyžadováno přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a také z toho důvodu, aby prováděná 

změna byla jasná a přehledná. Na základě tohoto textu s vyznačením změn je možné v procesu 

pořizování změny ÚP jednoznačně doložit, co se v textové části ÚP mění oproti jejímu předchozímu 

znění. 

 

Územní plán Ledce 
Textová část 

 

 (1) 
 

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Zastavěné území obce Ledce : 

Zastavěné území části obce s kapličkou a občanským vybavením. 

Zastavěné území Pindulka.   

Zastavěné území kolem silnice Rajhrad – Pohořelice. 

Zastavěné území jednotlivých staveb rodinné rekreace, bydlení apod. 
Zastavěné území vymezené ve výkresové části – výkr. č. 1 Výkres základního členění území, č. 2  

Hlavní výkres, atd. – k 28.2.2014.   

Zastavěná území jsou vymezena k 15.6.2022 ve výkresové části ve výkrese č. 1 Výkres základního 

členění území a ve výkrese č. 2 Hlavní výkres. 

 

B. ZÁKLADNÍ  KONCEPCE  ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 

JEHO HODNOT  

B.1. Cíl územního rozvoje  
Cíle, které byly promítnuty do koncepce rozvoje území :  

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

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

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

obsluhu těchto ploch a chybějící technickou infrastrukturu;  

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

intenzivně využívané nezastavěné území pro zemědělství a těžbu, a zlepšit podmínky pro dostupnost 

cílů v území, zejména území s rybníky navazující východně na katastrální území obce Ledce;   

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

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

velkovýrobní zemědělskou činností; 

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

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

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

chodců;   

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

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

navazujícího.   
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B.2. Základní koncepce rozvoje území obce 

B.2.1. Hlavní zásady koncepce rozvoje obce – zastavěného území a zastavitelných ploch 
- propojení jednotlivých zastavěných území v jeden celek doplněním dopravního propojení a ploch 

bydlení do území mezi nimi;     
- soustředění ploch výroby a vytvoření výrobní zóny ve východní části obce při dodržení zásady 

oddělení ploch výroby od zastavěného území obce s bydlením     

 bydlení  
- rozvoj individuelního bydlení;  

 výroba 

- rozvoj v ploše výroby a skladování V1 a V2 ve východní části obce  

- možnost umístění výroby, která nebude obtěžovat nadlimitně (hlukem, emisemi apod.) okolní 

plochy bydlení, v ploše přestavby  PU1 (bývalého statku) u silnice Rajhrad – Pohořelice - 

vymezením tohoto využití jako podmíněně přípustného v plochách smíšených – občanského 

vybavení a výroby (viz F1. Plochy s rozdílným způsobem využití – odstavec  F.1.3.1. Plochy 

smíšené - občanského vybavení a výroby);  

 rekreace  

- vytvoření rekreačního zázemí pro občany v návaznosti na stávající plochy veřejného 

prostranství s hřišti a vodní nádrží severovýchodně obecního úřadu doplněním ploch  vodních 

a vodohospodářských W1 a W2 a doplněním ploch občanského vybavení -  sport a rekreace 

ve vymezené zastavitelné ploše ozn. O2 v nevyužívaném devastovaném území východně 

statku u silnice Rajhrad – Pohořelice a ve vymezené zastavitelné ploše ozn. O4 na nábřeží 

Šatavy poblíž centra;      

- doplnění ploch s možným využitím pro rekreaci a cestovní ruch – ploch dopravní infrastruktury 

- doprava silniční pro prostupnost v území s možností vedení turistických a cykloturistických 

tras včetně doplnění plochy dopravní infrastruktury - doprava silniční pro možné 

nejoptimálnější cyklistické propojení se sousední obcí v ploše UK1 - návaznost na 

cyklostezku v k.ú. Sobotovice;     

- využití stávajících neobydlených rodinných domů pro rodinnou rekreaci vymezením tohoto 

využití jako podmíněně přípustného v plochách bydlení – venkovského typu; 

 občanské vybavení 

- doplnění občanského vybavení pro obyvatele obce – vymezením plochy občanského vybavení - 

sport a rekreace (v ploše O2, O4) mimo zastavěné území a také plochy občanského vybavení - 

základního (v ploše O1); 

- využití stávajícího nevyužívaného objektu východně silnice Rajhrad – Pohořelice vymezením 

plochy přestavby ozn. PU1 pro občanské vybavení, výrobu bez nadlimitních negativních 

dopadů na plochy bydlení, případně opět k bydlení;   

- občanské vybavení je také podmíněně přípustné v rámci stávajících a zastavitelných ploch 

bydlení za podmínky neobtěžování nadlimitními negativními dopady – viz kapitola F.1. 

Plochy s rozdílným způsobem využití – odstavec F.1.1.1. plochy bydlení  – venkovského 

typu;   

 veřejná prostranství – veřejná zeleň, plochy vodní a vodohospodářské 

- doplnění ploch vodních a vodohospodářských (v plochách W1 a W2) a navazujících ploch 

smíšených nezastavěného území – krajinná zeleň (v plochách K1, K2), které rozšíří rekreační 

zázemí obce a zároveň propojí obě části zastavěného území;       

- vytvoření veřejného prostranství (v ploše Z1) v okolí objektu božích muk jižně zastavěného 

území obce;   

- doplnění ploch veřejných prostranství – veřejné zeleně v návaznosti na plochy bydlení - 

v severní části zastavěného území (v plochách Z2 a Z5), východně a západně silnice Rajhrad – 

Pohořelice, a ve střední části (v plochách Z3 a Z4); 

 doprava 

- rozšíření sítě komunikací pro obsluhu zastavěného území a zastavitelných ploch a zlepšení 

parametrů stávajících komunikací (propojení části obce s kapličkou a Pindulky komunikací 
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v ploše MK1, komunikace pro obsluhu zastavitelných ploch v plochách MK6, MK7, MK10 a 

zlepšení parametrů stávajících místních komunikací MK2, MK3, MK4, MK5, MK9);  

- řešení problému bezpečnosti dopravy a hlukového zatížení podél silnice III/42510 Rajhrad – 

Pohořelice (vymezením ploch DO1 až DO4);  

- řešení problému dlouhodobého odstavování vozidel (vymezením ploch G1 až G3); 

- doplnění ploch dopravní infrastruktury – doprava silniční pro komunikace pro prostupnost 

území (v plochách UK1 až UK4); 

 technická infrastruktura 

- doplnění plochy technické infrastruktury – odpadové hospodářství za obecním úřadem (plocha 

T1).    

 

B.2.2. Hlavní zásady ochrany a rozvoje nezastavěného území   
Koncepce rozvoje nezastavěného území v maximální míře respektuje stávající funkční využití ploch 

v katastrálním území a stanovuje:  

 ochranu stávajících porostů dřevin ve volné krajině, zejména s ekologickou a protierozní funkcí, 

a dále zvyšování jejich podílu, zejména s ekologickou a protierozní funkcí stanovením 

podmínek v kapitole F.1. Plochy s rozdílným využití, odstavci F.1.12.1. Plochy smíšené 

nezastavěného území - krajinná zeleň, F.1.12.2.Plochy smíšené nezastavěného území - 

biokoridory a odstavci F.1.11.1. Plochy přírodní – biocenta - a vymezením ploch se změnou 

v jejich využití (doplněním ploch) pro tento způsob využití;  

 zachování zbytků původního maloplošného hospodaření v krajině, zejména zahrad, vinic a sadů, 

a ochranu jejich vysoké krajinářské hodnoty stanovením podmínek v kapitole  F.1. Plochy 

s rozdílným využití, odstavci F.1.9.2. Plochy zemědělské - drobná držba, F.1.9.3. Plochy 

zemědělské - vinice  a kapitole F.2.  Podmínky prostorového uspořádání včetně základních 

podmínek ochrany krajinného rázu;  

 navrácení ploch s těžbou po vytěžení surovin původnímu způsobu využití (zemědělský půdní 

fond ZPF, pozemky určené k plnění funkce lesa PUPFL), případně pro vytvoření nových ploch 

pro krajinnou zeleň, trvalý travní porost, územní systém ekologické stability, ploch vodních a 

vodohospodářských stanovením podmínek (stanoveno jako podmíněno přípustné) v kapitole 

F.1. Plochy s rozdílným využití odstavci F.1.12.3 Plochy smíšené nezastavěného území - orná 

půda a těžba, F.1.11.1. plochy přírodní - biocentra; 

 doplnění plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleně K3, zmírňující negativní 

dopady větrné eroze a dopady z těžby na obec, při silnici Ledce - Sobotovice jižně zastavěného 

území s bydlením    

 doplnění ploch smíšených nezastavěného území - bikoridor K4 až 14, K16 a K17 jako součásti 

územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) a navazující na vymezené plochy vodní 

a vodohospodářské;  

 doplnění ploch vodních a vodohospodářských W1 a W2 s funkcí krajinotvornou a retenční;    

 vyloučení jakýchkoli staveb ve volné krajině bez návaznosti na stávající zástavbu obce vyjma 

přípustných a podmíněně přípustných 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 (viz. 

kapitola F1. Plochy s rozdílným způsobem využití)  

 

B.3. Ochrana  a rozvoj hodnot území obce     
B.3.1.  Architektonické hodnoty  

Zachování hodnot a jejich ochrana je zajištěna : 

- pro venkovský charakter sídla – vymezením přípustného, nepřípustného  a podmíněně přípustného 

v kapitole F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití odstavec F.1.1.1.Plochy bydlení – venkovského 

charakteru  

- pro kapličku v centru obce stanovením respektování sevřeného charakteru zástavby (řadové 

zástavby) a výšky v okolních plochách uvedené v kapitole F.2. Podmínky prostorového uspořádání 
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včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu  

- pro objekt božích muk jižně obce vytvořením veřejného prostranství Z1 v jejich okolí. 
 

B.3.2. Urbanistické hodnoty  
Ochrana hodnoty původní „návesní ulicovky“ - území tvořeného sevřenou řadovou zástavbou podél 

hlavní ulice v obci v území západně od kapličky při silnici na Sobotovice - je zajištěna stanovením 

podmínky zachování sevřeného charakteru zástavby v plochách přestavby PU2, PU3  – viz část C.3. 

Plochy přestavby. 
 

B.3.3. Přírodní hodnoty 
- budou respektovány minimalizací okrajového dotčení VKP Na podhrázském plochou pro novou 

místní komunikací MK10. 
 

B.3.4. Krajinné hodnoty, krajinné dominanty, pohledově významné plochy 

Zachování hodnot je zajištěno : 

- pro ochranu pohledově významné části k.ú. zejména pak pohledově exponovaných výrazných svahů 

severně od obce s pestrou mozaikou využití jsou stanoveny podmínky pro stavby v kapitole F.2. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu;      

- pro zachování zeleného prstence na okrajích zastavěného území obce, který sídlo tradičně odděloval 

od volné krajiny, jsou stanoveny podmínky v kapitole F1. Plochy s rozdílným způsobem využití, 

odstavec F.1.9.2. Plochy zemědělské - drobná držba, odstavec F.1.12.1. Plochy smíšené nezastavěného 

území - krajinná zeleň; 

- pro ochranu všech segmentů původního maloplošného využívání krajiny a zahrádkářské kolonie, 

která reprezentuje maloplošné využívání krajiny v severní části katastrálního území obce, jsou 

stanoveny podmínky v kapitole F1. Plochy s rozdílným způsobem využití, odstavcích F.1.9.2. Plochy 

zemědělské - drobná držba, F.1.9.3. Plochy zemědělské -  vinice, F.1.12.1. Plochy smíšené 

nezastavěného území - krajinná zeleň  

- pro zachování linií podél cest -  jsou stanoveny podmínky v kapitole  F1. Plochy s rozdílným 

způsobem využití, odstavci  F.1.12.1. Plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň; 

- pro zachování vyhlídkové linie nad VKP Lom v Ledcích byly stanoveny podmínky pro výšku 

zástavby v ploše B9  v kapitole F.2. Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek 

ochrany krajinného rázu;  

- pro sklepy MZLU za brownfield vymezením plochy občanského vybavení O2 

 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE,   ZASTAVITELNÉ  PLOCHY, PLOCHY 

PŘESTAVBY, SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ  

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 

ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ 

ZELENĚ 
C.1. Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice a vymezení ploch s rozdílným 

způsobem využití 

- základní urbanistická koncepce je tvořena plochami : 

 - bydlení – venkovského typu označené v grafické části Bi 

  - plochy občanského vybavení – základní Oz  

 - plochy občanského vybavení – sport a rekreace   Os 

 - plochy smíšené – občanského vybavení a výroby So 

 - plochy výroby  a skladování – výroba  a sklady v areálech Va  

 - plochy výroby a skladování – výroba  elektrické energie FVE Ve 

 - plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň  Vp 

 - plochy veřejných prostranství – zpevněné  Vz 

 - plochy dopravy infrastruktury – doprava silniční  Ds 

- plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství Tv 

- plochy technické infrastruktury – odpadové hospodářství  To      

- zlepšení prostorových parametrů v části obce západně od kapličky – rozšířením návesní ulicovky 

v historické části obce, a to při zachování původní stopy části ulicovky v jihozápadní  a severozápadní 
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části a odsunutí části zástavby v jihovýchodní a severovýchodní části návesní ulicovky v plochách 

přestavby PU2, PU3;  

- další zástavba se bude rozvíjet podél místní komunikace vycházející z centra obce s kapličkou a 

obecním úřadem směrem východním. 

- propojení tří zastavěných území s plochami bydlení tak, aby vznikl jedem celek – souvislé zastavěné 

území;    

- využití území s chátrajícími stavbami bývalého statku (plocha přestavby PU1) tak, aby zde vzniklo 

souvislé území bydlení a smíšené občanského vybavení a výroby, na které navazuje výrobní zóna 

tvořená fotovoltaickou elektrárnou (dále jen FVE) a vymezenou zastavitelnou plochou pro výrobu a 

skladování – výroba a sklady v areálech (V1 a V2).     

- prostorové uspořádání (charakter zástavby, apod), které spoluvytvářejí urbanistickou koncepci – viz. 

kapitola F.2. Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek krajinného rázu  

  

C.2. Zastavitelné plochy  

ÚP vymezuje následující zastavitelné plochy :  

C.2.1. Plochy bydlení  

Plochy bydlení - venkovského typu: 

B1 – plocha v jižní části obce mezi stávající zástavbou  

B2 -  plocha západně od stávající zástavby na Pindulce 

B3 – plocha mezi zastavěným územím s kapličkou a občanským vybavením a zastavěným územím 

Pindulky 

B4  – plocha mezi zastavěným územím s kapličkou a občanským vybavením a zastavěným územím 

Pindulky  

B5 – plocha ve svážném území ve střední části obce 

B6 – plocha západně zastavěného území okolo silnice Rajhrad – Pohořelice 

B7 - plocha navazující západně na zastavěné území okolo silnice Rajhrad – Pohořelice 

B8 – plocha navazující západně na zastavěné území okolo silnice Rajhrad – Pohořelice 

B9 – plocha navazující na jižní část zastavěné území s kapličkou a občanským vybavením  

B10 – plocha navazující na stabilizované plochy bydlení ve východní část obce (východně silnice 

Rajhrad – Pohořelice)   

B11 – plocha doplňující plochu B9 

B12 – plocha navazující na stabilizované bydlení v centrální části zástavby obce 

B13 – plocha navazující na stabilizované bydlení západně od silnice III/42510 

B14 – plocha navazující na stabilizované bydlení na nábřeží Šatavy mezi zastavěným územím s 

kapličkou a občanským vybavením a zastavěným územím Pindulky 

 

C.2.2. Plochy občanského vybavení 

Plochy občanského vybavení - základní : 

O1 v návaznosti na stávající plochu občanského vybavení (bývalé školy) 

Plochy občanského vybavení - sport a rekreace : 

O2 severovýchodně od nevyužívaného statku při silnici Rajhrad – Pohořelice.   

O4 na pozemcích zeleně využívaných pro dětské hřiště na nábřeží Šatavy 

 

C.2.3. Plochy výroby a skladování 

Plochy výroby a skladování – výroba a sklady v areálech  

V1 východně silnice Rajhrad - Pohořelice. Plocha je vymezena mimi ochranné pásmo silnice 

III/41619 a plochu územní rezervy pro její rozšíření. 

V2 – plocha východně silnice Rajhrad – Pohořelice, rozšiřující plochu V1 

 

C.2.4. Plochy veřejných prostranství  

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň :  

Z1 – plocha navazující jižně za zastavěné území, ve které je objekt stávající drobné architektury – boží 

muka 

Plocha s možností umístění hřbitova je vymezena mimo stanovené chráněné ložiskové území.      

Z2 – plocha východně ploch B3 a B4, severně stávajících ploch bydlení  
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Z3, Z4 – plochy navazující na stávající plochy veřejných prostranství v centru obce s vybaveností a 

kapličkou  

Z5 – plocha severně bydlení při silnici Rajhrad - Pohořelice.  

Další podmínky změn pro jednotlivé zastavitelné plochy jsou uvedeny v kapitole F.1. Plochy 

s rozdílným způsobem využití.  

Vymezené zastavitelné plochy dopravní a technické infrastruktury spoluvytvářející urbanistickou 

koncepci jsou uvedeny v kapitole D.1. Koncepce dopravy a D.2. Koncepce Technické infrastruktury.    

 

C.3. Plochy přestavby 

Jsou vymezeny plochy přestavby: 

PU1 přestavba ploch bydlení na plochy smíšené – občanského vybavení a výroby. Plocha je vymezena 

na pozemcích bývalého statku u silnice III/42510 Rajhrad – Pohořelice. Podmínkou využití plochy je 

zajištění dopravní dostupnosti – komunikací v plochách MK6 a MK7.  

Plochy přestavby PU2, PU3 z ploch bydlení – venkovského typu na plochy veřejných prostranství - 

zpevněné. Plochy byly vymezeny v jihovýchodní a severovýchodní části návesní ulicovky. 

Podmínkou změn v plochách je zachování sevřeného charakteru zástavby. Podmínkou rozhodování o 

změnách v území je zpracování územní studie.     

 

C.4. Systém sídelní zeleně 

Systém sídelní zeleně je tvořen plochami veřejných prostranství – veřejná zeleň stabilizovanými a 

zastavitelnými plochami Z1 až Z5.  

 

D.  KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 

INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH 

VYUŽITÍ 
 

D.1. Koncepce dopravní infrastruktury    
Koncepci tvoří koridor dopravní infrastruktury železniční, plochy dopravní infrastruktury – dopravy 

silniční Ds stávající a vymezené zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – dopravy silniční:, které 

obsahují silnice, komunikace pro obsluhu zastavěného území a zastavitelných ploch, odstavné 

parkovací plochy a komunikace pro prostupnost území. Podmínky pro využití ploch a koridorů 

dopravní infrastruktury – dopravy silniční Ds   jsou stanoveny v podkap. F.1.7. PLOCHY 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, odstavci F.1.7.1. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – 

DOPRAVA SILNIČNÍ – Ds. 

Podmínky umisťování tohoto druhu veřejné infrastruktury jsou stanoveny tamtéž v odstavci „Další 

podmínky změn v území.“ 
   

D.1.1. Silnice     

 DO1 -  plocha pro rozšíření silnice Rajhrad – Pohořelice ve směru na Pohořelice   

 DO2 – plocha pro rozšíření silnice Rajhrad – Pohořelice ve směru na Rajhrad  

 DO3 – plocha pro rozšíření silnice Rajhrad – Pohořelice ve směru na Pohořelice  

 DO4 – plocha pro rozšíření silnice Rajhrad – Pohořelice ve směru na Rajhrad  

 KDS57 – koridor dopravní infrastruktury silniční 
 

Podmínky pro umisťování koridoru KDS57:  

Koridor je vymezen pro rozšíření silnice II/416 Hrušovany u Brna – Ledce – Pohořelice, přeložka 

tahu, homogenizace, šířka koridoru KD57 je proměnná od 8 do 25m. 

Celková šíře koridoru (včetně části v k.ú. Hrušovany) 30m, plocha pro křižovatku Hrušovany/Ledce je 

kruh o poloměru 50 m, je nepřípustné provádět v území koridoru změny, které omezí nebo znemožní 

provést toto rozšíření. 

Podmínky pro využití zbytku koridoru po realizaci stavby hlavní:  

Stávající využití, které je stanoveno pod překryvem koridoru, tj. plochy zemědělské - orná půda. 
 

D.1.2 Komunikace pro obsluhu zastavěného území a zastavitelných ploch    
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 MK1 – plocha pro komunikaci - propojení zastavěného území s kapličkou a Pindulky, mezi 

stávající komunikací od kapličky k silnici Rajhrad – Pohořelice a  komunikací z Pindulky 

k silnici Rajhrad – Pohořelice  

 MK2 – plocha pro komunikaci pro plochu G2 a B9 – mezi silnicí Ledce – Sobotovice a 

stávající komunikací pro obsluhu stabilizovaných ploch bydlení v jihozápadní části 

zastavěného území s kapličkou     

 MK3 – plocha pro rozšíření stávající komunikace od silnici Rajhrad – Pohořelice ke kapličce               

 MK4 -  plocha pro rozšíření stávající komunikace  od kapličky na silnici Rajhrad - Pohořelice              

 MK5 – plocha pro úpravu připojení stávající komunikace z Pindulky na silnici III/42510 při 

této silnici  

 MK6 – plocha pro komunikaci od silnice Rajhrad – Pohořelice k plochám O2 a PU1, severně 

stabilizovaných ploch bydlení východně silnice Rajhrad - Pohořelice  

 MK7 – plocha pro komunikaci pro plochu přestavby PU1, severně od ní   

 MK8 – plocha pro komunikaci k ploše Z1 ze silnice Ledce – Sobotovice v trase stávající polní 

cesty    

 MK9 – plocha pro komunikaci - propojení silnice III/39515 Ledce – Sobotovice se stávající 

komunikací severně zastavěného území s kapličkou a k ploše  T1 a v trase stávající účelové 

komunikace severně plochy T1 

 MK 10 – plocha pro komunikaci v trase stávající polní cesty k ploše B2 od stávající 

komunikace na Pindulce směrem na Sobotovice.   

 změny v území v zastavitelné ploše B13 jsou podmíněny dopravním napojením a dopravní 

obsluhou ze silnice III/39515. 

D.1.3. Odstavné  parkovací plochy  

 G1,G2,G3 – plochy, které umožňují umístění garáží, tj. odstavných stání 

G1 – západně zastavěného území s kapličkou – naproti stávajících ploch bydlení 

G2 – v jihozápadní části obce, severně VKP Lom v Ledcích  

G3 – v severozápadní části zastavěné území s kapličkou     

D.1.4. Komunikace pro prostupnost území 

 UK1 – plocha pro komunikaci na hranici katastru v prodloužení stávající komunikace 

severozápadně zastavěného území s kapličkou    

 UK 2 – plocha pro komunikaci podél toku Šatava 

 UK 3 – plocha pro komunikaci v trase bývalého náhonu (včetně lávky přes tok) a její 

pokračování za tokem na stávající účelovou komunikaci pod zahrádkářskou osadou    

 UK4 – plocha pro komunikaci od vjezdu do areálu fotovoltaické elektrárny k PU1 a O2, 

východně stabilizovaných ploch bydlení.  
 

D.1.5. Železnice     

 KDZ11 – koridor dopravní infrastruktury železniční 

Podmínky pro umisťování koridoru:  

Koridor je vymezen v celkové šíři 200m se zúžením v části, kde se nachází zastavěné území, pro úsek 

vysokorychlostní trati (VRT) Brno – Šakvice, je nepřípustné provádět v území koridoru změny, které 

omezí nebo znemožní realizaci této trati. 

Podmínky pro využití zbytku koridoru po realizaci stavby hlavní:  

Stávající využití, které je stanoveno pod překryvem koridoru, tj. plochy zemědělské - orná půda, 

plochy zemědělské – drobná držba, plochy vodní a vodohospodářské.“ 
 

D.2. Koncepce technické infrastruktury 

Základní koncepci tvoří plochy s rozdílným způsobem využití : 

- plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství Tv 

- plochy technické infrastruktury – odpadové hospodářstí To  
 

D.2.1.  Zásobování  vodou   

Stávající koncepce zásobování z veřejného vodovodu bude zachována. Vymezené zastavitelné plochy 
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budou napojeny na stávající vodovod, případně jeho prodloužení. 

Podmínky pro využití ploch a koridorů technické infrastruktury - vodní hospodářství 

Podmínky umisťování veřejné technické infrastruktury pro zásobování vodou jsou stanoveny 

v podkap. F.1.8. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY , odstavci F.1.8.1. PLOCHY 

TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY –  VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ   - Tv. 

Podmínky umisťování tohoto druhu veřejné infrastruktury jsou stanoveny tamtéž v odstavci 

Podmíněně přípustné. 
 

D.2.2. Odvádění a čištění odpadních vod 

Stávající systém oddílné kanalizace zůstane zachován. Vymezené zastavitelné plochy budou napojeny 

na stávající splaškovou kanalizaci, případně její prodloužení, splaškové vody budou odvedeny na 

stávající čistírnu odpadních vod v ploše technické infrastruktury – vodní hospodářství Tv. 

Podmínky pro využití ploch a koridorů technické infrastruktury - vodní hospodářství Podmínky 

umisťování veřejné technické infrastruktury pro odvádění a čištění odpadních vod 

jsou stanoveny v podkap. F.1.8. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, odstavci F.1.8.1. 

PLOCHY TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY –  VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ   - Tv. 
 

D.2.3. Zásobování elektrickou energií  

Potřebný příkon pro plánovaný rozvoj obce bude zajištěn ze stávající distribuční soustavy, případně 

posílením stávajících distribučních trafostanic (TS).  

Výrobní plocha V1 bude případně zásobena z nové trafostanice, která bude umístěna v ploše V1 (není 

pro ni vymezená samostatná plocha).  

Podmínky umisťování tohoto druhu veřejné infrastruktury nejsou stanoveny. 
 

D.2.4. Zásobování plynem  

Veškeré požadavky na dodávku potřebného množství zemního plynu vyplývající z návrhu územního 

plánu budou zajištěny prostřednictvím stávající distribuční sítě a jejím rozšířením.  

Podmínky umisťování tohoto druhu veřejné infrastruktury nejsou stanoveny. 
 

D.2.5. Elektronická komunikační zařízení   

Nové plochy ani zařízení nejsou vymezeny. 
 

D.2.6. Odpadové hospodářství   

Zastavitelná plocha T1 – plocha technické infrastruktury – odpadové hospodářství - severně od 

obecního úřadu. 

Podmínky pro využití ploch a koridorů technické infrastruktury - odpadové hospodářství 

Podmínky umisťování veřejné technické infrastruktury pro odpadové hospodářství jsou stanoveny v 

podkap. F.1.8. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, odstavci F.1.8.2. PLOCHY 

TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – To. 

Podmínky umisťování tohoto druhu veřejné infrastruktury jsou stanoveny tamtéž v odstavci 

Podmíněně přípustné a Podmínky změn v území. 
 

D.3. Koncepce občanského vybavení  

Je tvořena plochami stabilizovanými občanské vybavení – základní a občanské vybavení – sport a 

rekreace, uvedenými v kapitole C.1. Urbanistická koncepce a vymezenými zastavitelnými plochami 

O1, O2,  uvedenými v kapitole. C.2. Zastavitelné plochy, a plochou přestavby PU1 uvedené v kapitole 

C.3. Plochy přestavby.  

Podmínky pro využití ploch a podmínky umisťování občanského vybavení v plochách jsou 

stanoveny v podkap. F.1.2. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ, odstavci F.1.2.1. PLOCHY 

OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - ZÁKLADNÍ  - Oz a odst. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - 

SPORT A REKREACE  - Os. 
 

D.4. Koncepce veřejných prostranství   

Je tvořena plochami stabilizovanými veřejná prostranství – veřejná zeleň, uvedenými v kapitole C.1. 

Urbanistická koncepce a vymezenými zastavitelnými plochami Z1 až Z5,  uvedenými v kapitole. C.2. 

Zastavitelné plochy, a plochami přestavby PU2 a PU3, uvedenými v kapitole C3. Plochy přestavby.    

Podmínky umisťování veřejných prostranství v plochách jsou stanoveny v podkap. F.1.5. PLOCHY 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, odstavci F.1.5.1. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - 
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VEŘEJNÁ ZELEŇ - Vp a odst. F.1.5.2. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – ZPEVNĚNÉ –

Vz. 

 

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    

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S 

ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ 

PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ 

STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, 

OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK 

NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 
 

E.1. Koncepce uspořádání krajiny, plochy s rozdílným způsobem využití   

- Základní koncepce  uspořádání krajiny je tvořena plochami s rozdílným způsobem využití: 

 - plochy zemědělské – orná půda   označené v grafické části Zo 

 - plochy zemědělské – drobná držba   Zd 

 - plochy zemědělské – vinice Zv 

 - plochy lesní – lesy hospodářské  Lh 

 - plochy přírodní – biocentra Pb 

 - plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň Kz 

 - plochy smíšené nezastavěného území – biokoridory  Kb 

 - plochy smíšené nezastavěného území – orná půda a těžba  Ot 

 - plochy vodní a vodohospodářské W 

 

- Základní koncepce uspořádání krajiny tvořená výše uvedenými plochami s rozdílným způsobem 

využití se zásadně nemění.  

- Doplněna bude vymezenými plochami se změnou způsobu využití oproti stávajícímu. A to o plochy 

smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň a plochy vodní a vodohospodářské.  

- Je vymezen územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) na stabilizovaných plochách a nově 

vymezených  plochách smíšených nezastavěného území – biokoridory a plochách  přírodních – 

biocentra.  V nezastavěném území jsou vymezeny prvky ÚSES regionální a lokální úrovně. 

- Součástí koncepce uspořádání krajiny je zachování zbytků původního maloplošného hospodaření 

v krajině a ochrana jejich vysoké krajinářské hodnoty – viz. kapitola 4.B.2. Základní koncepce rozvoje 

území, odstavec B.2.2., a kapitola B.3. Ochrana a rozvoj hodnot území obce, odstavec B.3.4.  

- Součástí koncepce je ochrana stávajících porostů dřevin ve volné krajině, zejména s ekologickou a 

protierozní funkcí, a dále zvyšování jejich podílu, zejména s ekologickou a protierozní funkcí – viz 

kapitola B.2. Základní koncepce rozvoje území obce, odstavec B.2.2. 

- Součástí koncepce jsou podmínky ochrany krajinného rázu uvedené v kapitole F.2. Podmínky 

prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.   

- Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití  jsou uvedeny v kapitole  F. Plochy  s   

rozdílným  způsobem  využití  a  podmínky  prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 

ochrany krajinného rázu. 
 

E.2. Plochy se změnou v jejich využití a stanovení podmínek pro změny  

Jsou vymezeny plochy změn v krajině označené jako K1 až K14, K17 a K18. 
 

Jsou vymezeny: 

E.2.1. Plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň 
- K1, K2 – plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň podél ploch vodních a 

vodohospodářských W1, W2 

- K3 – plocha smíšená nezastavěného území - krajinná zeleň - protierozní podél silnice III/39515 
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Ledce - Sobotovice pro ochranu obce před negativními dopady větrné eroze a před negativními 

dopady z těžby. 

Podmínky využití - viz podkapitola F.1.12. plochy smíšené nezastavěného území  , odst.F.1.12.1. 

Plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň – Kz 
 

E.2.2. Plochy smíšené nezastavěného území - biokoridory  

- K4 až K12 – doplnění lokálního biokoridoru LBK2 na Šatavě 

- K13, K14 – doplnění lokálního biokoridoru LBK3 na Šatavě  

- K17 – pro regionální biokoridor RBK1 v jižní části k.ú.mezi RBC1 Červené vrchy a silnicí Rajhrad – 

Pohořelice     

- K18 – pro lokální biokoridor LBK1 v severní části k.ú. v zahrádkářské osadě podél účelové 

komunikace a dále k silnici III/42510. 

Podmínky využití - viz podkapitola F.1.12. plochy smíšené nezastavěného území  , odst. F.1.12.2. 

Plochy smíšené nezastavěného území - biokoridory – Kb 
 

E.2.3. Plochy vodní a vodohospodářské  

W1, W2 – plochy mezi zastavěným územím obce s kapličkou a Pindulkou. Jejich části jsou ozn. Wa – 

která umožní nátok -součást plochy W1 a Wb, Wc – která umožní propojení a výtok jako součást 

plochy W2.        

Podmínky využití - viz podkapitola F.1.13. Plochy vodní a vodohospodářské W 
   

E.2.4. Plochy přírodní     

LBC3 Na Šatavě – doplnění lokálního biocentra. 

Podmínky využití - viz podkapitola F.1.11. Plochy přírodní, odst. F.1.1.11.1. Plochy přírodní  - 

biocentra - Pb 
   

E.3. Územní systém ekologické stability 

Jsou vymezeny prvky územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES):  

- regionální úrovně  

 - regionální biocentrum RBC1 Červené vrchy (Hladové, v Ledcích) v jižní části obce (funkční), 

 - regionálního biokoridor RBK1 v jižní části území, který je vymezen na ploše smíšené  

nezastavěného území – biokoridory – označené K17 (část RBK 075).    

- lokální úrovně : 

 - lokální biocentrum LBC2 (lom v Ledcích) ležící jihozápadně zastavěného území při hranici 

k.ú. Sobotovice (funkční) 

- lokální biocentrum LBC3 sestávající z části funkčního toku Šatava a nově vymezené části  - 

vedle vymezené plochy dopravní infrastruktury – dopravy silniční UK3 a  plochy občanského 

vybavení – sport a rekreace O2.  

 - lokální biokoridor LBK1 vymezený na ploše smíšené  nezastavěného území – biokoridory, 

která je označena K18 v severní části k.ú. v zahrádkářské osadě. 

- lokální biokoridor LBK2 na Šatavě vymezený na plochách stabilizovaných smíšených 

nezastavěného území – krajinná zeleň a na vymezených plochách smíšených nezastavěného 

území - biokoridory - K4 až K12 (částečně funkční biokoridor) 

- lokální biokoridor LBK2 na Šatavě vymezený na vymezených plochách smíšených 

nezastavěného území - biokoridory – K13 a K14  

Podmínky využití - viz podkapitola F.1.11. Plochy přírodní a podkapitola F.1.12. plochy smíšené 

nezastavěného území  , odst. F.1.12.2. Plochy smíšené nezastavěného území - biokoridory – Kb 
 

E.4. Prostupnost krajiny  

Součástí koncepce uspořádání krajiny je zajištění prostupnosti území – které je řešeno prostřednictvím 

ploch dopravní infrastruktury - silniční doprava, které umožní vedení  komunikací pro zajištění 

prostupnosti v území uvedených v kapitole D.1. Koncepce dopravní infrastruktury – odstavec D.1.4. 

Komunikace pro prostupnost území.      
 

E.5. Protierozní opatření  

Protierozní opatření tvoří : 

- podmínky pro zachování ploch zemědělských – drobná držba, ploch zemědělských – vinice  a 

podmínky pro změnu kultur ve všech uvedených plochách s rozdílným způsobem využití – uvedené 
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v kapitole  F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití, odstavcích   F.1.9.2. Plochy zemědělské - 

drobná držba,  F.1.9.3. Plochy zemědělské – vinice. 

- plocha s navrženou změnou využití ozn. K3 – uvedená v kapitole E.2., odstavci E.2.1. Plochy 

smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň 
 

E.6. Rekreace  

Pro rekreaci lze využít plochy :  

- občanského vybavení – sport a rekreace O2 uvedená v kapitole C.2.2. Plochy občanského vybavení 

- dopravní infrastruktury - silniční doprava pro komunikace pro prostupnost v území UK1, UK2, UK3, 

po kterých lze vést cyklotrasy uvedené v kapitole  D.1. Koncepce dopravní infrastruktury, odstavec 

D.1.4. Komunikace pro prostupnost území    
 

E.7. Dobývání ložisek nerostných surovin  

Těžba je umožněna pouze tam, kde byly do doby vydání ÚP dobývací prostory již stanoveny a to v 

plochách s rozdílným způsobem využití: 

- plochy smíšené nezastavěného území - orná půda a těžba -  zde je stavena jako přípustná – v kapitole 

F.1.Plochy s rozdílným způsobem využití, odstavci F.1.12.3. Plochy smíšené nezastavěného území - 

orná půda a těžba   

- plochy přírodní  - biocentra – zde je stanovena jako podmíněně přípustná - v kapitole F.1.Plochy 

s rozdílným způsobem využití, odstavci F.1.11.1. Plochy přírodní  - biocentra.   
 

E.8. Ochrana před povodněmi  

- k ochraně území před povodněmi přispějí plochy vodní a vodohospodářské  W1 a  W2. 

 vymezené v kapitole E.2.3. 

 

F. PLOCHY  S   ROZDÍLNÝM  ZPŮSOBEM  VYUŽITÍ  A  PODMÍNKY  

PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNÉ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 

OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU  
 

F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití 

Značka za názvem plochy je označením tohoto způsobu využití území v grafické části územního 

plánu. 

Přípustné znamená přípustné využití 

Podmínečně přípustné znamená Podmínečně přípustné využití 

Nepřípustné znamená Nepřípustné využití 

 

F.1.1. PLOCHY BYDLENÍ  

F.1.1.1. PLOCHY BYDLENÍ  – VENKOVSKÉHO TYPU  - Bi 

Hlavní využití:  individuální bydlení venkovského charakteru – jedná se o bydlení v rodinných 

domech s hospodářským zázemím, které tvoří zejména zahrady    

Přípustné  

- rodinné domy s hospodářským zázemím 

- rodinné domy bez hospodářského zázemí   

- zahrady  

- stavby pro uskladnění produkce ze zahrad    

- další stavby a pozemky související s bydlením, např. bazény, altány  

- související dopravní a technická infrastruktura včetně garáží a odstavných parkovacích stání  

- stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva,  

- veřejná prostranství, zeleň 

-  protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině 

 

Podmíněně přípustné  
- občanské vybavení - všechny druhy občanského vybavení-základního* včetně služeb,  

 i jako samostatné bez vazby na bydlení, za podmínek:  

- toto vybavení a jeho dopravní obsluha nebude mít nadlimitní negativní dopady (hluk, emise 
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atd.) na bydlení  

- pozemky obchodního prodeje nebudou větší než 1000 m
2
   

- další stavby a zařízení, např. stavby pro podnikatelskou činnost za podmínek: 

- nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše 

- jsou slučitelné s bydlením  

- slouží zejména obyvatelům ve vymezené ploše  

- stavby rodinné rekreace za podmínek: 

- jedná o stávající stavby rodinné rekreace  

- nebo se jedná o stavby původně využívané pro bydlení (rodinné domy), které splní 

legislativní požadavky na odstavná a parkovací stání, nakládání s odpady a odpadními vodami 

a likvidaci dešťových vod          

Nepřípustné  

- zemědělská výroba 

- výroba a sklady,  které jsou svým rozsahem a negativními účinky (např. hlukem) neslučitelné 

s bydlením   

Platí pro stávající plochy a zastavitelné plochy B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, 

B13, B14  
 

 

Další podmínky změn v území: 

Změna u níže uvedených ploch je možná za předpokladu splnění následujících podmínek: 

Plocha B1 

- plocha bude navrhována tak, aby na ní nevznikaly požadavky na omezení provozu na silnicích na 

základě zákona o ochraně veřejného zdraví - v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, 

že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních 

prostorech - z provozu na silnici III/39515 Ledce – Sobotovice  

Plocha B2 

- zajištění dostupnosti prostřednictvím komunikace v ploše MK10  

Plocha B3 

- v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné 

hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech - z provozu na silnici III/42510 

Rajhrad - Pohořelice;  

- vybudování přístupové místní komunikace v ploše MK1 

- změna v území neovlivní odtokové poměry v území v dalších stupních projektové přípravy bude 

zohledněn potencionální rozliv vod      

Plocha B4 

-  v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné 

hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech - z provozu na silnici III/42510 

Rajhrad - Pohořelice;  

- změna v území neovlivní odtokové poměry v území a v dalších stupních projektové přípravy bude 

zohledněn potencionální rozliv vod      

Plocha B5 

- v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné 

hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech - z provozu na silnici III/42510 

Rajhrad - Pohořelice;  

- v dalších stupních projektové přípravy bude zohledněno sesuvné území 

Plocha B6 

- v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné 

hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech - z provozu na silnici III/42510 

Rajhrad - Pohořelice;  

Plocha B7 

- v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné 

hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech - z provozu na silnici III/42510 

Rajhrad - Pohořelice;   

Plocha  B8  
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- v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné 

hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech - z provozu na silnici III/42510 

Rajhrad - Pohořelice;   

Plocha B9 

- zajištění dostupnosti prostřednictvím komunikace v ploše MK2 

Plocha B10 

- v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné 

hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech - z provozu na silnici III/42510 

Rajhrad - Pohořelice;  

Plocha B11 

- zajištění dostupnosti prostřednictvím komunikace v ploše MK2 

Plocha B12  

- zajištění dostupnosti prostřednictvím komunikace v ploše MK3 

- v dalších stupních projektové přípravy bude zohledněno sesuvné území 

Plocha B13 

- využití a umístění zástavby s chráněnými vnitřními a venkovními prostory a umístění chráněných 

venkovních prostorů je možné pouze v takové části plochy, v níž bude zajištěno, že chráněné 

prostory dle předpisů o ochraně zdraví nejsou a nebudou negativně ovlivněny hlukem, zejména pak 

ze silnice III/42510 Rajhrad - Pohořelice;  

Plocha B14  

- změna v území v ploše  B14 je podmíněna 80% využitím zastavitelné plochy (tj. realizací staveb 

na 80% pozemků v uvedených plochách) B3 a B4, plochy mohou být využívány současně, vždy 

však využití v plochách B3 a B4 musí být minimálně 80%. 

- využití a umístění zástavby s chráněnými vnitřními a venkovními prostory a umístění chráněných 

venkovních prostorů je možné pouze v takové části plochy, v níž bude zajištěno, že chráněné 

prostory dle předpisů o ochraně zdraví nejsou a nebudou negativně ovlivněny hlukem, zejména pak 

ze silnice III/42510 Rajhrad - Pohořelice;  

- bude minimalizován vliv změny na odtokové poměry v území  

 

F.1.2. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

F.1.2.1. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - ZÁKLADNÍ  - Oz  

Hlavní využití: základní občanské vybavení*   

Přípustné 
- Občanské vybavení pro: 

- vzdělávání a výchovu  

- sociální služby  

- péči o rodinu  

- zdravotní služby  

- kulturu 

- veřejnou správu  

- stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva  

- obchodní prodej  

- ubytování  

- stravování  

- služby  

- vědu a výzkum 

- Pozemky a stavby: 

- související dopravní a technické infrastruktury 

- veřejných prostranství 

Podmíněně přípustné  

-  pozemky a stavby pro bydlení za podmínky, že budou doplňkovým využitím k vymezenému 

přípustnému využití (byt majitele, správce  apod.)  

- pozemky a stavby pro služby za podmínky, že nebudou obtěžovat svým provozem a dopravní 

obsluhou nadlimitně (hlukem, apod.) okolní plochy bydlení a stavby a plochy některých druhů  
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občanského vybavení (např. školky apod.)  

- pozemky a stavby pro tělovýchovu a sport za podmínky, že nebudou svým provozem  nadlimitně 

obtěžovat okolí hlukem  

Nepřípustné 

- zemědělská výroba   

- výroba a sklady, které nejsou součástí podmíněně přípustných služeb 

Platí pro stávající plochy a vymezenou plochu O1.  

*základní občanské vybavení je vybavení, které slouží k uspokojování základních potřeb obyvatel – 

zejména zařízení pro obchod, služby, vzdělání a veřejnou správu.    

 

F.1.2.2. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORT A REKREACE  - Os 

Hlavní využití:  sport  

Přípustné 
- hřiště        

- přístřešky, altány, podia  

- související doprava pro obsluhu plochy a pěší komunikace  

- související technická infrastruktura  

- veřejná prostranství, zeleň 

- vodní nádrže, rybníky 

Podmíněně přípustné  

- stavby a zařízení pro kulturní a společenské akce za podmínky, že budou bez nadzemních objektů 

vyjma přípustných a budou bez nároků na technickou infrastrukturu 

Platí pro vymezenou plochu O2, O4.  

 

F.1.3. PLOCHY SMÍŠENÉ   

F.1.3.1. PLOCHY SMÍŠENÉ - OBČANSKÉHO VYBAVENÍ A VÝROBY - SO 

Přípustné 

- samostatné občanské vybavení pro 

- obchodní prodej,  

- stravování,  

- veřejnou správu,  

- kulturu, 

- služby 

- vědu a výzkum, 

- církev 

- zájmovou činnost 

- výstavnictví, muzeum 

- stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva  

- související dopravní a technická infrastruktura   

- veřejná prostranství, zeleň 

Podmíněně přípustné  

- občanské vybavení jako samostatné v ploše smíšené - občanského vybavení a výroby (tj. bez 

výroby),  které má nároky na kvalitu prostředí stanovené legislativně (limity hluku apod.) za 

podmínky, že nebude nadlimitně obtěžováno negativními dopady z provozu na přilehlé silnici – 

zejména občanské vybavení pro ubytování, zdravotní služby, vzdělávání a výchovu, sociální služby, 

péči o rodinu apod.  

- výroba a sklady jako samostatné v ploše smíšené - občanského vybavení a výroby (tj. bez 

občanského vybavení) za podmínky, že nebudou nadlimitně (hlukem, apod.) obtěžovat svým 

provozem a dopravní obsluhou okolní plochy bydlení 

- občanské vybavení a výroba a sklady společně v ploše za podmínky, že budou spolu slučitelné  - 

výroba nebude nadlimitně obtěžovat svým provozem a dopravní obsluhou občanské vybavení v ploše 

a v navazujících plochách bydlení  

- pozemky  a stavby pro bydlení jako součást občanského vybavení a výroby za podmínky : 

- že budou doplňkovým využitím k vymezenému přípustnému a podmíněně přípustnému 
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využití (byt majitele, správce  apod.)  

- nevytváří chráněný prostor dle legislativy v oblasti ochrany zdraví souvisejícího s hlukem a 

vibracemi 

- pozemky a stavby pro tělovýchovu a sport za podmínky, že nebude nadlimitně obtěžovat hlukem 

přípustné využití v ploše a okolních plochách bydlení a nebude nadlimitně obtěžováno výrobou (např. 

hlukem) 

- bydlení jako samostatné – za podmínky že nebude nadlimitně obtěžováno negativními dopady 

z provozu na přilehlé silnici  

Nepřípustné 

- výroba a vše s nadlimitními negativními dopady na okolní plochy bydlení   

Platí pro plochu přestavby PU1.    

 

Další podmínky změny v území: 

Změna v ploše přestavby PU1 je možná za předpokladu splnění následujících podmínek: 

- zajištění přístupu prostřednictvím komunikací v plochách MK6 a MK7  

 

F.1.4. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

F.1.4.1. PLOCHY VÝROBY - VÝROBA  A SKLADY V AREÁLECH   - Va 

Hlavní využití: výroba, jejíž provoz a účinky na okolí vyžadují soustředění do samostatných areálů *   

Přípustné 

- průmyslová výroba 

- zemědělská výroba 

- zpracovatelské provozy 

- sklady 

- služby 

- administrativa  

- prodej výrobků 

- sociální zařízení, šatny 

- dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu plochy  

- stavby  a zařízení civilní ochrany 

- zeleň 

Nepřípustné 

- bydlení  

Platí pro plochu V1 a V2.  

 

Podmínky změn v území pro plochu V1 a V2:  

- Do ploch je možno umisťovat jen takovou činnost, která nebude mít nadlimitní negativní dopady na 

hranicích ploch bydlení, některých druhů občanského vybavení (např. zařízení pro ubytování) a 

nebude mít negativní dopady na další složky životního prostředí (podzemní a povrchové vody apod.).  

Totéž platí pro související dopravu. 

- Změna v území v ploše  V2 je podmíněna 80% využitím zastavitelné plochy (tj. realizací staveb na 

80% pozemků v uvedené ploše) V1, mohou však být využívány současně obě plochy najednou, vždy 

však využití v ploše V1 musí být minimálně 80%“. 

* Areálem je míněno území oddělené od ploch bydlení jinými plochami s rozdílným způsobem 

využití, které je zabezpečeno ve vztahu k okolním plochám. 

    

F.1.4. 2. PLOCHY VÝROBY - VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE - FVE - Ve 

Hlavní využití: zařízení pro výrobu elektrické energie – fotovoltaická elektrárna (FVE). 

Přípustné 

- fotovoltaická elektrárna   

- související stavby a zařízení pro provoz a údržbu   

- související dopravní a technická infrastruktura  

- zeleň 

Nepřípustné 
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- bydlení  

- občanské vybavení 

Platí pro stávající plochu.  

 

F.1.5. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

F.1.5.1. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - VEŘEJNÁ ZELEŇ - Vp 

Hlavní využití: veřejná zeleň 

Přípustné   

- hřiště  

- pěší komunikace 

- vodní nádrže, rybníky 

- místní a účelové komunikace pro obsluhu veřejného prostranství a ploch bydlení, občanského 

vybavení   

- cyklostezky, cyklotrasy  

- technická infrastruktura pro veřejná prostranství a plochy bydlení atd. navazující na plochy veřejných 

prostranství, případně pro bydlení a občanské vybavení v jiné části obce  

Podmíněně přípustné 

- hřbitov za podmínky, že bude umístěn do plochy Z1  

- zpevněné plochy, za podmínky, že budou tvořit max 30% rozlohy celé plochy vymezené územním 

plánem, v ploše Z1 max 50% rozlohy celé plochy vymezené územním plánem,       

- parkování za podmínky : 

- bude se jednat o plochu Z1  

- bude se jednat o stávajících plochy veřejných prostranství a parkování bude sloužit    pro 

plochy bydlení a občanského vybavení navazující bezprostředně na ně.  

Platí pro stávající plochy a plochy Z1, Z2, Z3, Z4 a Z5.    

 

Podmínky změny v území:  

Plocha Z1  

- v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že jsou hydrogeologické podmínky ve 

vymezené ploše takové, že lze hřbitov do plochy umístit.   

 

F.1.5.2. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – ZPEVNĚNÉ     -Vz 

Hlavní využití: veřejné prostranství s převažujícím podílem zpevněných povrchů 

Přípustné   

- stavby dopravní infrastruktury – dopravy silniční   

- pěší komunikace 

- liniová technická infrastruktura  

- zeleň   

Podmíněně přípustné 

- bydlení, občanské vybavení za podmínky, že bude územní studií prověřeno, že plochy  nebudou 

potřebné pro stavby dopravní infrastruktury   

Platí pro plochy přestavby PU2, PU3, Z4a.    

 

F.1.7. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

F.1.7.1. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - DOPRAVA SILNIČNÍ - Ds 

Hlavní využití: silniční doprava      

Přípustné 

- silnice        

- komunikace pro obsluhu zastavěného území a zastavitelných ploch (např. místní komunikace) 

- komunikace pro zlepšení prostupnosti území  (např.účelové komunikace)    

- odstavné a parkovací plochy 

- garáže       

- hromadná doprava 

- stavby pro silniční dopravu (např. autobusové čekárny)      
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- dopravní opatření  

- pěší komunikace        

- liniová technická infrastruktura 

Platí pro stávající plochy a vymezené zastavitelné plochy G1, G2, G3, které umožňují umístění garáží. 

Pro zastavitelné plochy DO1, DO2, DO3, DO4, MK1, MK2, MK3, MK4, MK5, MK6, MK7, MK8, 

MK9, MK10, UK1, UK2, UK3, UK4 platí za podmínek uvedených níže.  

Další podmínky změn v území :  

DO1, DO2, DO3, DO4 – zastavitelné plochy jsou určeny pro rozšíření silnice (které umožňuje 

umístění opatření pro snížení rychlosti), které je hlavním využitím, ostatní přípustné (víz výše) lze do 

plochy umístit při respektování územních nároků hlavního využití      

MK1, MK2, MK3, MK4, MK5, MK6, MK7, MK8, MK9, MK10 – zastavitelné plochy jsou určeny 

pro komunikace pro obsluhu zastavěného území a zastavitelných ploch, které jsou hlavním využitím, 

ostatní přípustné (víz výše) lze do plochy umístit při respektování územních nároků hlavního využití      

UK1, UK2, UK3, UK4 – zastavitelné plochy jsou určeny pro komunikace pro prostupnost území, 

které jsou hlavním využitím, ostatní přípustné (víz výše) lze do plochy umístit při respektování 

územních nároků hlavního využití      

 

F.1.8. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

F.1.8.1. PLOCHY TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY –  VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ   - Tv 

Hlavní využití:   vodní hospodářství    

Přípustné 

- pozemky vedení,  staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení pro vodní 

hospodářství (např. čistírna odpadních vod, kanalizace, vodovod) 

- stavby a zařízení pro energetiku zajišťující provoz zařízení (např. rozvody elektrické energie)  

- pozemky související dopravní infrastruktury 

- zeleň  

Podmíněně přípustné 

- jiný druh technické infrastruktury za podmínky, že neomezí hlavní využití plochy   

Nepřípustné 

- bydlení  

- občanské vybavení 

- výroba 

Platí pro stávající plochy. 
 

F.1.8.2. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TO 

Hlavní využití:  odpadové hospodářství      

Přípustné 

- stavby a zařízení pro tříděný odpad pro druhy odpadu slučitelné s okolními plochami bydlení 

- související dopravní  infrastruktura   

- stavby a zařízení technické infrastruktury zajišťující provoz zařízení (např. rozvody elektrické 

energie, vodovod)  

- zeleň  

Podmíněně přípustné 

- jiný druh technické infrastruktury za podmínky, že neomezuje hlavní využití plochy  

Nepřípustné 

- stavby pro nebezpečné druhy odpadu z hlediska zdraví obyvatel a podzemních vod 

Platí pro zastavitelnou plochu T1. 

Podmínky změn v území: 

plocha T1 

- způsob využití plochy nesníží kvalitu okolního prostředí a to zejména z hledisek hygienických 

(např. hluk, zápach).  

   

F.1.9. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ  

F.1.9.1. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ORNÁ PŮDA  - Zo 
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Hlavní využití: rostlinná  výroba na pozemcích zemědělského půdního fondu (ZPF) s převažující 

ornou půdou.  

Přípustné 

- pozemky ZPF – orná, dále sady, trvalý travní porost  

- zeleň (zejména podél cest a po hranicích pozemků), územní systém ekologické stability (ÚSES), 

interakční prvky* a protierozní opatření (např. protierozní meze, zatravnění) 

-  opatření k zajištění zadržování vody v krajině 

Podmíněně přípustné 
Všechny níže uvedené stavby jsou přípustné za podmínky : 

1) že se jedná o stavby, které byly v době vydání ÚP zapsané v katastru nemovitostí  nebo měly 

vydané územní rozhodnutí nebo  

2) že se jedná o nové stavby, které budou umístěny mimo územní rezervu pro vysokorychlostní trať 

(VRT1) nebo  

3) se bude jednat o stavby dočasné do doby realizace VRT1 (stavby umístěné v územní rezervě 

VRT1).  

Jedná se o stavby :        

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělskou prvovýrobu (např. stavby pro dočasné uskladnění 

produkce)  

- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny  

- stavby, zařízení a jiná opatření pro související dopravní a technickou infrastrukturu  

- liniové stavby technické infrastruktury a trafostanice  

- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků    

- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního 

ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra navíc za 

podmínky, že budou umístěny tak, aby neznemožnily účelné využití plochy zemědělské pro hlavní 

funkci (např. v okrajích ploch, u komunikací a pod)   

Nepřípustné 

- jiné stavby, zařízení a opatření pro zemědělství než podmíněně přípustné (např. stavby pro 

živočišnou výrobu)  

- jiné stavby, zařízení a opatření dopravní infrastruktury než související (např. dálnice, silnice)  

- jiné stavby, zařízení a opatření technické infrastruktury než podmíněně přípustné (např. ekodvory )  

Platí pro stávající plochy. 

 

F.1.9.2. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - DROBNÁ DRŽBA – Zd  

Hlavní využití:  rostlinná výroba na zemědělské půdě v drobné držbě     

Přípustné 

- pozemky ZPF - zahrady, vinice, sady, orná půda a trvalé travní porost     

- zeleň (zejména podél cest a po hranicích pozemků), protierozní opatření, změna druhu pozemku dle 

KN na jiné ekologicky stabilní kultury (např. zahrady, trvalý travní porost a pod.), územní systém 

ekologické stability (ÚSES) 

-  opatření k zajištění zadržování vody v krajině 

Podmíněně přípustné 

- změna druhu pozemku dle KN na ornou půdu za podmínky, že nedojde ke zhoršení ekologické 

stability území (erozní ohroženosti)  

- stavby pro rodinnou rekreaci za podmínky, že se jedná o stavby, které byly v době vydání  

ÚP zapsané v katastru nemovitostí nebo měly vydané územní rozhodnutí 

Všechny níže uvedené stavby jsou přípustné za podmínky : 

1) že se jedná o stavby, které byly v době vydání ÚP zapsané v katastru nemovitostí  nebo měly 

vydané územní rozhodnutí nebo  

2) že se jedná o nové stavby, které budou umístěny mimo územní rezervu pro vysokorychlostní trať 

(VRT1) nebo  

3) se bude jednat o stavby dočasné do doby realizace VRT1 (stavby umístěné v územní rezervě 

VRT1).  

Jedná se o stavby :        
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- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství související s rostlinnou produkční činností (např. 

stavby pro dočasné skladování produkce, pro uskladnění nářadí)  

- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny  

- stavby, zařízení a jiná opatření pro související dopravní a technickou infrastrukturu  

- liniové stavby technické infrastruktury  

- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků 

- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního 

ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra navíc za 

podmínky, že budou umístěny tak, aby neznemožnily účelné využití plochy zemědělské pro hlavní 

funkci (např. v okrajích ploch, u komunikací apod.)  

- garáže pro bydlení za podmínky, že se nachází v ploše drobné držby naproti ploše bydlení v části 

Pindulka, která je označená v grafické části BG      

Nepřípustné 

- jiné stavby, zařízení a opatření pro zemědělství než podmíněně přípustné – např. stavby pro 

živočišnou výrobu 

- jiné stavby, zařízení a opatření dopravní infrastruktury než související (např. dálnice, silnice)  

- jiné stavby, zařízení a opatření technické infrastruktury než podmíněně přípustné (např. ekodvory)  

Platí pro stávající plochy. 

 

F.1.9.3. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - VINICE -  Zv 

Hlavní využití: rostlinná výroba na pozemcích ZPF s převažujícími vinicemi  

Přípustné:  

- rostlinná  výroba na dalších druzích pozemků ZPF  - např. orné půdě, sadech, trvalém travním 

porostu  

- zeleň  

 - stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství související s rostlinnou výrobní činností (např. pro 

skladování produkce) 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro související dopravní a technickou infrastrukturu 

- liniové stavby technické infrastruktury  

Podmíněně přípustné:  
- změna druhu pozemku dle KN za podmínky, že nedojde ke zhoršení ekologické stability území  – 

eroznímu ohrožení území  

- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků za podmínky, že se jedná o výjimečné a zvlášť odůvodněné případy 

staveb, zařízení  a opatření, která nelze umístit mimo plochy zemědělské - vinice  

- stavby pro rodinnou rekreaci za podmínky, že se jedná o stavby, které byly v době vydání  

ÚP zapsané v katastru nemovitostí nebo měly vydané územní rozhodnutí 

 

Nepřípustné:  

- jiné stavby,  zařízení  a opatření pro zemědělství než přípustné – např. živočišná výroba 

- jiné stavby, zařízení  a opatření dopravní infrastruktury než související (např. dálnice, silnice) 

- jiné stavby, zařízení a opatření technické infrastruktury než přípustné (např. ekodvory, vodojemy) 

- umisťování technických opatření a staveb, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a 

cestovního ruchu (např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra)  

Platí pro stávající plochy.   

 

F.1.10. PLOCHY LESNÍ    

F.1.10.1. PLOCHY LESNÍ - LESY HOSPODÁŘSKÉ  - Lh 

Hlavní využití: lesnické hospodaření.     

Přípustné 

- pozemky určené k plnění funkcí lesa  

- stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví   

- územní systém ekologické stability (ÚSES) 
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- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro související dopravní a technickou infrastrukturu 

- liniové stavby technické infrastruktury  

- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků 

Podmíněně přípustné 
- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního 

ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra za podmínky, 

že budou umístěny tak, aby nenarušily celistvost lesa – např. v jeho okrajové poloze    

Nepřípustné 

- jiné stavby, zařízení a opatření dopravní infrastruktury než související (např. dálnice, silnice) 

- jiné stavby, zařízení  a opatření technické infrastruktury než přípustné (např. ekodvory)  

Platí pro stávající plochy. 
 

F.1.11.PLOCHY PŘÍRODNÍ   

F.1.1.11.1. PLOCHY PŘÍRODNÍ  - BIOCENTRA - Pb 

Hlavní využití: přírodě blízká společenstva (lesní, travobylinná, vodní) 

Přípustné 
- územní systém ekologické stability (ÚSES)     

Podmíněně přípustné 

- liniové stavby, zařízení a jiná opatření související dopravní a technické infrastruktura za podmínky, 

že : 

 - se bude jednat o výjimečné a zvlášť odůvodněné případy staveb, které nelze umístit 

 mimo plochy přírodní 

- budou plochu křížit v co nejmenším rozsahu 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků za podmínky, že : 

- se jedná o výjimečné a zvlášť odůvodněné případy staveb, zařízení  a opatření, která nelze 

umístit mimo plochy přírodní     

- těžba a stavby pro těžbu za podmínky, že je v biocentru stanovený dobývací prostor,  který byl 

stanoven do  vydání ÚP  

- vodní nádrže apod. za podmínky, že budou součástí rekultivace vytěženého dobývacího prostoru  

Nepřípustné 

- změny způsobu využití – změna druhu pozemku dle KN vedoucí ke snížení ekologické stability 

území (např. z lesa na ornou půdu) 

- jiné stavby, zařízení  a opatření dopravní a technické infrastruktury než podmíněně přípustné (např. 

dálnice, silnice, parkoviště) 

- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, 

například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra  

Platí pro vymezená - funkční - biocentra  RBC1 Hladové (v Ledcích) a LBC2 (lom v Ledcích) a nově 

vymezené - nefunkční - LBC3.  

 

F.1.12. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ   

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

Hlavní využití: krajinná zeleň plošná, liniová  

Přípustné:  

- pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů  

- vodní toky a vodní nádrže s břehovými porosty 

- pozemky ZPF – trvalý travní porost, orná půda, drobná držba 

- územní systém ekologické stability (ÚSES) 

-  protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině 

Podmíněně přípustné 
- stavby, zařízení a opatření pro zemědělství související s rostlinnou výrobní činností (stavby pro 

dočasné skladování produkce),  
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- zařízení  a opatření pro vodní hospodářství,  

- stavby, zařízení a opatření pro ochranu přírody a krajiny 

- stavby, zařízení a opatření pro související dopravní infrastrukturu (např. účelové komunikace) a 

související technickou infrastrukturu a pro liniovou technickou infrastrukturu 

- stavby, zařízení a opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků  

vše podmíněně přípustné za podmínky : 

1) že se jedná o stavby, které byly v době vydání ÚP zapsané v katastru nemovitostí  nebo měly 

vydané územní rozhodnutí nebo  

2) že se jedná o nové stavby, které budou umístěny mimo územní rezervu pro vysokorychlostní trať 

(VRT1) nebo  

3) se bude jednat o stavby dočasné do doby realizace VRT1 (stavby umístěné v územní rezervě 

VRT1).  

A zároveň, že se jedná ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech o stavby, které nelze umístit 

mimo plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň 

Nepřípustné 

- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, 

například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra  

- jiné stavby, zařízení a opatření dopravní infrastruktury než související (např. silnice, dálnice)  

- jiné stavby, zařízení a opatření technické infrastruktury než podmíněně přípustné  

Platí pro stávající plochy a vymezené plochy K1, K2, K3.   

 

F.1.12.2. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - BIOKORIDORY – Kb 

Hlavní využití: přírodě blízká společenstva (lesní, travobylinná, vodní) 

Přípustné:  

- plochy a linie krajinné zeleně  

- vodní toky a vodní nádrže s břehovými porosty  

- trvalý travní porost, orná půda, drobná držba   

- stávající způsob využití u funkčních biokoridorů  

- realizace územního systému ekologické stability (ÚSES)   

Podmíněně přípustné:  

- liniové stavby dopravní a technické infrastruktury za podmínky  že : 

- se jedná ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech o stavby, které nelze umístit 

mimo plochy smíšené nezastavěného území – biokoridor  

- přeruší biokoridor pouze v nezbytně nutné míře (v rozsahu OP sítí technické infrastruktury a 

pod.)    

-  účelová komunikace probíhající v délce biokoridoru, za podmínky že se jedná o účelovou 

komunikaci podél Šatavy   

Nepřípustné:  
- stavby, zařízení  a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků  

- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, 

například hygienická zařízení, ekologická a informační centra  

- jiné stavby, zařízení a opatření dopravní a technické infrastruktury než podmíněně přípustné 

Platí pro biokoridory RBK1 (vymezená plocha se změnou využití  K17), LBK 1 (vymezená plocha se 

změnou využití  K18), LBK2 (vymezené plochy se změnou využití  K4 až K12) a LBK3 (vymezené 

plochy se změnou využití  K13 a K14). 

 

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

Hlavní využití: rostlinná výroba na pozemcích ZPF s převažujícími pozemky orné půdy se 

stanovenými dobývacími prostory  

Přípustné 

- pozemky ZPF – orná, zahrady, sady, trvalý travní porost 

- zeleň (zejména podél cest a po hranicích pozemků)  
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- interakční prvky* a protierozní opatření 

- těžba a stavby a zařízení pro těžbu v dobývacích prostorech, které byly stanoveny do vydání ÚP   

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství – zemědělskou rostlinnou výrobu (např. stavby pro 

dočasné skladování produkce),  

- stavby, zařízení a jiná opatření související dopravní a technické infrastruktury 

- liniové stavby technické infrastruktury  

- opatření k revitalizaci ploch po těžbě štěrkopísků  

Podmíněně přípustné 
- vodní nádrže, les, krajinná zeleň za podmínky, že budou součástí rekultivace vytěženého dobývacího 

prostoru   

- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických katastrof a pro odstraňování 

jejich důsledků  za podmínky, že budou nebo mohou být způsobeny těžbou      

Nepřípustné 

- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, 

například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra  

- jiné stavby, zařízení a opatření dopravní infrastruktury než související 

- jiná stavby, zařízení a opatření technická infrastruktury než související a liniové  

- stavby pro snižování nebezpečí přírodních katastrof  

- stavby, zařízení a opatření pro snižování nebezpečí ekologických katastrof, které nejsou způsobeny 

těžbou     

Platí pro stávající plochy. 

 

F.1.13. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ W 

Hlavní využití: vodní hospodářství v krajině   

Přípustné:  

- rybníky, vodní nádrže přírodní či umělé, mokřady apod. 

- koryta vodních toků (např. potoky, řeky) 

- jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití (např.  hráze vodních toků, hráze  

vodních nádrží a rybníků )  

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

- vodní díla,  stavby k vodohospodářským melioracím pozemků   

- stavby a zařízení sloužící ke křížení dopravní a technické infrastruktury (např. trubní propustky, 

mostky) 

- stavby, zařízení a jiná opatření související dopravní a technické infrastruktury 

- zeleň 

-  protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině 

Podmíněně přípustné: 

- liniové stavby technické infrastruktury za podmínky, že neznemožní nebo neomezí hlavní využití 

plochy   

- stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 

jejich důsledků za podmínky, že budou souviset s vodní plochou a retencí vody v krajině – např. 

(záchytné příkopy, protierozní meze, vsakovací prostory, apod. ) 

Nepřípustné:   
-    jiné dopravní stavby než pro obsluhu ploch 

- jiné stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof než podmíněně 

přípustné   

-  technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, 

například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra  

Platí pro stávající plochy a  vymezené zastavitelné plochy W1, W2.  

 

*Interakční prvek -  je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení 

základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší 

vzdálenosti. Mimo to interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, 



                                                                                        Změna č. I ÚP Ledce 

 

 

                                 33 

majících menší prostorové nároky (vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, 

hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.).  

 

Další podmínky pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití: 

Vymezené plochy změn a plochy stávající lze využívat za podmínky, že  nebudou narušeny zájmy 

Ministerstva obrany – že způsob využití ploch negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a 

obrany státu. 

 

F.2. Podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 

krajinného rázu    

F.2.1. Charakter zástavby :  

- V plochách PU2, PU3 zachovat sevřených charakter zástavby  

- Pro stavby, které budou umisťovány do ploch s rozdílným způsobem využitím : 

 - plochy zemědělské - drobná držby, 

 - plochy zemědělské – vinice   

 pokud se nachází v severní členité části k.ú. obce s pohledově exponovanými svahy – ozn. 

v grafické části 6 - se stanovuje :  

 - že nenaruší krajinný horizont stavbami s dominantním působením jak výškovým, tak hmotovým -  

to znamená, že hmota stavby nebude výrazně větší než stavby v takto vymezeném území běžné. 

 Přitom charakter stávající zástavby v plochách označených v grafické části 6 je : 

 - velikost stavby odpovídá  potřebám rostlinné malovýrobní činností na pozemku souvisejících 

s touto stavbou – tedy zejména pro uskladnění produkce a nářadí pro obhospodařování pozemků.  

 

F.2.2. Výška staveb : 

Pro stavby v níže uvedených plochách s rozdílným způsobem využití znamená : 

-  Nadzemní podlaží je podlaží, které má úroveň podlahy na straně vstupu (od přilehlé přístupové 

komunikace) minimálně na úrovni přilehlého terénu a na opačné straně výše nebo rovnou 80 cm pod 

úrovní přilehlého terénu.  

- *Podlaží celkem – míněno počet podlaží na straně stavby v nejnižším místě původního terénu - 

tam budou max 2 podlaží, přitom jedno podlaží bude částečně podzemní – tj. na opačné straně stavby 

bude úroveň podlahy v nejnižím podlaží více než 80 cm pod terénem do vzdálenosti 5m od ní. 

Výška staveb v zastavěném území a zastavitelných plochách bude následující: 

- plochy bydlení – v rodinných domech  - venkovského typu - max do 2 nadzemních podlaží  (dále 

jen NP) 

- plochy občanského vybavení – základní -  max. 2 NP  

- plochy smíšené – občanského vybavení  a výroby - max. 2 NP 

- plochy výroby a skladování – výroba  a sklady v areálech - výška staveb a zařízení v ploše V1 

bude stanovena individuálně tak, aby neovlivnila negativně způsob využití sousedních ploch  

Výška staveb bude v nezastavěném území následující:  

- plochy zemědělské - drobná držba, zemědělské – vinice, které jsou označeny ve výkrese č.2 

Hlavní výkres číslem 6 max celkem* 2 podlažní (v případě 2 podlaží bude jedno podlaží částečně 

podzemní) a max 8 m - viz. výkres č. 2  Hlavní výkres – plochy označené 6  

- plochy zemědělské - drobná držba – v částech, které nejsou označené 6 - v částech s rovinným 

nebo mírně zvlněným terénem - max 1,5 nadzemního podlaží a max 6 m, – viz. výkres č. 2  Hlavní 

výkres   

 

G. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ A 

PLOCHY PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A 

STAVBÁM VYVLASTNIT  

G.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury – dopravy silniční     

veřejně prospěšné stavby určené k rozvoji území kraje: 
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- SDS57 veřejně prospěšné stavba pro II/416 Hrušovany u Brna – Ledce – Pohořelice, přeložka tahu, 

homogenizace včetně souvisejících staveb 

veřejně prospěšné stavby určené k ochraně území obce:  

- SDO1, SDO2, SDO3, SDO4   (označení ve výkrese veřejně prospěšných staveb) -  stavby   na 

plochách DO1, DO2, DO3, DO4 vymezených v hlavním výkrese* jsou vymezeny v návaznosti na 

silnici III/42510. 

veřejně prospěšné stavby určené k rozvoji území obce: 

- SMK1 (označení ve výkrese veřejně prospěšných staveb) – stavby na ploše MK1 vymezené 

v hlavním výkrese*. Je vymezena pod terénním zlomem severně stávající komunikace od kapličky 

k silnici III/42510, napojena na tuto komunikaci u plochy Z4 a na komunikaci od silnice III/42510 

k Pindulce je napojena v jejím oblouku.   

- SMK4 (označení ve výkrese veřejně prospěšných staveb) – stavba na ploše MK4 vymezené 

v hlavním výkrese*. Byla vymezena jižně stávající komunikace od kapličky k silnici III/42510 v místě 

nedostatečné komunikace.                

- SMK5 (označení ve výkrese veřejně prospěšných staveb) - stavba na ploše MK5 vymezené 

v hlavním výkrese*. Plocha byla vymezena vedle stávající komunikace od kapličky k silnici III/42510  

a u této silnice.     

- SMK6 - (označení ve výkrese veřejně prospěšných staveb) stavba na ploše MK6 vymezené 

v hlavním výkrese*. Byla vymezena naproti stávajícímu napojení komunikace od kapličky na silnici 

III/42510. 

- SMK7 (označení ve výkrese veřejně prospěšných staveb) - stavba na ploše MK7 vymezené 

v hlavním výkrese*.   Byla vymezena severně od plochy přestavby PU1 – mezi ní a stávajícími 

plochami bydlení – venkovského typu. 

- SMK9 (označení ve výkrese veřejně prospěšných staveb) - stavba na ploše MK9 vymezené 

v hlavním výkrese*. Byla vymezena mezi stávajícími plochami bydlení a občanského vybavení  a její 

část severně od plochy T1 byla vymezena severně plochy T1.  

- SMK10 (označení ve výkrese veřejně prospěšných staveb) - stavba na ploše MK10 vymezené 

v hlavním výkrese *. Byla vymezena jižně plochy B2. 

- SUK3 (označení ve výkrese veřejně prospěšných staveb) - stavba na ploše UK3 vymezené v hlavním 

výkrese*. Vymezená v trase bývalého náhonu včetně lávky přes tok a od něj na  stávající komunikaci 

pod zahrádkářskou osadou.    

- SUK4 (označení ve výkrese veřejně prospěšných staveb) – stavba účelové komunikace na ploše UK4 

vymezené v hlavním výkrese * - od vjezdu do areálu fotovoltaiky k ploše přestavby PU1 a zastavitelné 

ploše O2. Byla vymezena mezi stávající plochy bydlení – venkovského typu  a plochy výroby a 

skladování – výroby elektrické energie.             

* a zakresleny také ve výkrese základního členění území a koordinačním výkrese.  

Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury – dopravy železniční  

veřejně prospěšné stavby určené k rozvoji území státu: 

- SDZ11 veřejně prospěšné stavba pro VRT  Brno – Šakvice včetně souvisejících staveb 

 

G.2. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

-  OK3 - veřejně prospěšné opatření ke snižování ohrožení území na ploše označené v hlavním výkrese 

K3 (a zakreslené ve výkrese koordinačním). Byla vymezena podél silnice III/39515, jižně od ní.  

 

G.3. PLOCHY PRO ASANACI 

Nejsou vymezeny. 

 

H. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBYA VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ 

LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

H.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Nejsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby. 
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H.2. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Předkupní právo lze uplatnit pro veřejná prostranství:   

- Z1 (označení v grafické části) – p.č. 68/8, k.ú. Ledce, předkupní právo je zřizováno ve prospěch obce 

Ledce. Byla vymezená v návaznosti na stávající plochy bydlení venkovského typu.  

- Z5 (označení v grafické části) – vymezená na p.č. 386/6, k.ú. Ledce, předkupní právo je zřizováno ve 

prospěch obce Ledce. Byla vymezená v návaznosti na stávající plochy bydlení – venkovského - 

severně od nich a na plochy dopravní infrastruktury – dopravy silniční -  komunikaci pro obsluhu 

zastavěného území a silnici III/42510.  

I. KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ   
Nejsou stanovena. 

 
J. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  
Počty listů územního plánu 

Textová část územního plánu  - 30 stran. 

Počty výkresů grafické části územního plánu – 3 výkresy 

1. Výkres základního členění území M 1: 5 000  

2.  Hlavní výkres  M 1: 5 000 

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  M 1: 5 000 

   

 (2) 

a) PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV 

Jsou vymezeny :  

VRT1 -  koridor územní rezervy s budoucím možným využitím dopravní infrastruktura – drážní 

doprava - vysokorychlostní trať, ve východní části katastrálního území, vymezený v grafické části - 

Výkres č. 2 Hlavní výkres, šíře 600 m, částečně zúžený v území stávajících ploch výroby. Podmínky 

prověření : 

Prověřit reálnost, účelnost a požadované podmínky územní ochrany koridoru VRT, včetně způsobu 

využití vysokorychlostní dopravy a její koordinace s dalšími dotčenými státy a navazující případné 

stanovení podmínek pro vytvoření územních rezerv.   

D1 a D3 – koridory územních rezerv s budoucím možným využitím dopravní infrastruktura – doprava 

silniční - pro modernizaci silnice - podél III/41619 a silnice III/42510, široké 40 m na jihovýchodním 

a východním okraji katastrálního území - a plocha D2 s budoucím možným využitím dopravní 

infrastruktura – doprava silniční - pro křižovatku u křižovatky silnic III/42510 a III/39528 - vymezené 

v grafické části – Výkres č. 2 Hlavní výkres. Podmínky prověření : 

Prověření možnosti průchodu trasy z hlediska morfologie území, ochrany životního prostředí a 

především z hlediska vlivů na zastavěná území a území chráněná dle zákona č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny. 

c) PLOCHY A KORIDORY, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ  O ZMĚNÁCH 

V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 

Plocha vymezená hranicí plochy, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 

územní studie - v grafické části výkr. č. 1 Základní členění území.  

Podmínky pro její pořízení - předmětem řešení studie bude podrobnější řešení ploch veřejných 

prostranství – zpevněných ve vymezených plochách přestavby PU2 a PU3 a ploch dopravní 

infrastruktury – dopravy silniční. 

Lhůta pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti – do 5 let od vydání 

územního plánu. 
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Územní plán nestanovuje: 

a) plochy a koridory územních rezerv 

b) plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci 

c) plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní 

studie 

d) plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního 

plánu 

 
e) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

Etapizace je stanovena pro tyto rozvojové plochy: 

Plocha B14  

-  Změna v území v ploše  B14 je podmíněna 80% využitím zastavitelné plochy (tj. realizací 

staveb na 80% pozemků v uvedených plochách) B3 a B4, plochy mohou být využívány současně, 

vždy však využití v plochách B3 a B4 musí být minimálně 80%. 

 

Plocha V2 

-  Změna v území v ploše  V2 je podmíněna 80% využitím zastavitelné plochy (tj. realizací 

staveb na 80% pozemků v uvedené ploše) V1, mohou však být využívány současně obě plochy 

najednou, vždy však využití v ploše V1 musí být minimálně 80%. 

 

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI 

Počty listů územního plánu 

Textová část územního plánu  - 14 listů. 

Počty výkresů grafické části územního plánu – 3 výkresy 

1. Výkres základního členění území M 1: 5 000  

2.  Hlavní výkres  M 1: 5 000 

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  M 1: 5 000 
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2.  Vymezení rozsahu změny č. I  
Dílčí změny dle usnesení zastupitelstva obce: 

 
 

 
 

B11 

využití dle platného ÚP: 

plocha zemědělská – drobná držba (ozn. Zd) – stabilizovaná plocha  

změna č.I: 

plocha bydlení – venkovského typu (ozn. Bi) – plocha změny  

 

B12 

využití dle platného ÚP: 

plochy zemědělské – drobná držba (ozn. Zd)– stabilizovaná plocha  

plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň (ozn. Kz) – stabilizovaná plocha  

změna č.I: 

plocha bydlení – venkovského typu (ozn. Bi) – plocha změny 

 

B13 

využití dle platného ÚP: 

plochy zemědělské – drobná držba (ozn. Zd) – stabilizovaná plocha  

změna č.I: 

plocha bydlení – venkovského typu (ozn. Bi) – plocha změny 

 

B14 

využití dle platného ÚP: 

plochy zemědělské – orná půda (ozn. Zo) – stabilizovaná plocha 

změna č.I: 
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plocha bydlení – venkovského typu (ozn. Bi) – plocha změny 

 

O3 – lokalita byla z podnětu určeného zastupitele ze změny vypuštěna 

využití dle platného ÚP: 

plocha bydlení – venkovského typu (ozn. Bi) – plocha změny 

změna č.I: 

plochy občanského vybavení - základní (ozn. Oz) – plocha změny 

 

O4 

využití dle platného ÚP: 

plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň (ozn. Vp) – stabilizovaná plocha 

změna č.I: 

plochy občanského vybavení - sport a rekreace (ozn. Os) – plocha změny 

 

V2 

využití dle platného ÚP: 

plochy zemědělské – orná půda (ozn. Zo) – stabilizovaná plocha 

změna č.I: 

plochy výroby a skladování - výroba a sklady v areálech (ozn. Va) – plocha změny 
 

Dílčí změny dle aktualizace č. 1 ZÚR JMK: 
 

KDS57 

Vymezení koridoru dopravní infrastruktury silniční pro II/416 Hrušovany u Brna – Ledce – 

Pohořelice, přeložka tahu, homogenizace včetně souvisejících staveb 

 

KDZ11. 
Vymezení koridoru dopravní infrastruktury železniční pro vysokorychlostní trať  Brno - Šakvice 

včetně souvisejících staveb 

 

 

3.  Soulad s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PÚR) a souladu s 

územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
 

3.1 Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PÚR), 
schválené usnesením vlády 20.července 2009 č. 929 ve znění jejích Aktualizací č. 1 (schválené 

usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015), č. 2 (schválené usnesením vlády ČR č. 629 ze dne 2. 

9. 2019), č. 3 (schválené usnesením vlády ČR č. 630 ze dne 2. 9. 2019) , č. 5 (schválené usnesením 

vlády ze dne 17. srpna 2020) a č. 4 (schválené usnesením  vlády č. 618 ze dne 12. července 2021). 

 

1)   Změna č.I ÚP Ledce umožňuje rozvoj zastavitelné plochy v návaznosti na koncepci ÚP. 

Rozvoj zastavitelných ploch je navržen v souladu s polohou území v rozvojové oblastí republikového 

významu - OB3 Metropolitní oblast Brno. 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.  

Územní plán respektoval koridor dopravní infrastruktury nadmístního významu – koridor 

vysokorychlostní dopravy VR1 (úsek Brno – Vranovice – Břeclav – hranice ČR), dle aktualizace č.4 

pod ozn. koridor vysokorychlostní dopravy ŽD3 – změnou je vymezen koridor KDZ11 – koridor 

dopravní infrastruktury železniční pro úsek vysokorychlostní trati (VRT) Brno – Šakvice. 

Z důvodu polohy Ledců v OB3 obsahuje změna rozvoj zastavitelných území umožňujících rozvoj 

složky bydlení, ale i občanského vybavení a výroby a skladování, neboť tento rozvoj odpovídá 

požadavkům dynamiky rozvoje metropolitní oblasti.    
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2) požadavek:  dle čl.(19)PUR hospodárně využívat zastavěné území, zajistit tak ochranu 

nezastavěného území je respektován – plochu změny č.I nelze bez zásahu do nezastavěného území 

vymezit, proto velikost a kapacita rozvojových ploch je minimalizována tak, aby byl tímto 

minimalizován i zásah do nezastavěného území. 

 

3) požadavek:  dle čl. (28) pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího 

vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků 

na veřejnou infrastrukturu byl respektován tím, že zastavitelné plochy jsou vymezeny zpravidla ve 

vazbě na plochy téže funkce, veřejná prostranství a silniční infrastrukturu tak, aby mohla účelně 

využívat veřejnou infrastrukturu obce a tak, aby bylo zabráněno potenciálním střetům zejména mezi 

plochami pro výrobu a skladování a plochami pro bydlení 

 

4) požadavek: dle čl.(38) je nutno v rozvojových oblastech zabraňovat fragmentaci a záborům 

ploch veřejně přístupné zeleně je respektován tím, že nedochází k záborům veřejně přístupné zeleně, 

(vytvoření plochy O4 také nepředstavuje likvidaci veřejné zeleně, naopak ji plocha obsahuje) 

 

5) bylo zváženo podmínění nové výstavby veřejnou infrastrukturou, proto jsou stanoveny 

podmínky jednotlivých rozvojových ploch v kap. F.1.1., F.1.2., F.1.4. 

 

6) Ledce jsou součástí specifické oblasti SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální 

problém ohrožení území suchem.     

Změna č. I proto doplnila podmínky ploch nezastavěného území tak, aby umožnily realizaci  opatření 

k zajištění zadržování vody v krajině  - zejména plochy zemědělské, plochy smíšené nezastavěného 

území, tím  zlepšuje a spoluvytváří podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a 

zvyšování jejích retenčních a akumulačních vlastností, přispívá k tvorbě pestré krajiny nezastavěného 

území. 

 

3.2 Vyhodnocení  souladu s  územně plánovací dokumentací vydanou krajem - se 

ZÚR JMK 
 

ÚP Ledce je v souladu s jednotlivými kapitolami ZÚR JMK:  

 

A. Stanovení priorit územního plánování jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 

území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje 

Priority stanovené v jednotlivých článcích Politiky územního rozvoje (PÚR ČR) ve znění Aktualizace 

č. 1 mají průmět do územního plánování na úrovni územních plánů, jsou upřesněny v ZÚR JMK v 

odpovídajících bodech krajských priorit. 

 

1) ÚP vymezil stabilizované i rozvojové plochy v území a tím vytvořil podmínky pro naplnění 

vize Jihomoravského kraje jako ekonomicky prosperujícího regionu otevřeného vůči mezinárodním 

výzvám a impulzům.  

2) ÚP vymezil plochy pro výrobu s potenciálem vyšší zaměstnanosti v regionu ke snížení 

územních disparit rozvoje částí kraje eliminací příkrých rozdílů v ekonomické výkonnosti a životní 

úrovni mezi jádrem kraje a jeho periferními, s cílem růstu efektivity a udržitelnosti ekonomického 

rozvoje kraje, stabilizace jeho populace a sídelní struktury. 

3) V ÚP Jsou vytvářeny územní podmínky pro zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti 

venkovského prostoru kraje – vymezením ploch bydlení a občanského vybavení obce  

4) Jsou řešeny dopady různých forem urbanizace  a hledána vyvážená řešení zohledňující 

ochranu přírody, hospodářský rozvoj i životní úroveň obyvatel, což se odráží ve vymezení 

rozvojových ploch pouze v přímé návaznosti na zastavěné území a zastavitelné plochy. 

5) Vzájemnou koordinací území (viz výkres č.II/1) jsou vytvářeny podmínky k podpoře principu 

integrovaného rozvoje území,  

6) ÚP nemá vliv na  rozdílné charakteristiky jednotlivých částí Jihomoravského kraje i specifické 

podmínky pro využívání území – Ledce nejsou součástí specifické oblasti. 
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7) Silniční dopravní spojení je základem dopravní infrastruktury území a jeho propojení pro 

s okolními územími kraje a dalšími evropskými regiony, ÚP toto respektuje, respektuje také rozvojové 

záměry kraje vymezené v ZÚR v podobě koridoru KDS57 , který je vymezen změnou č.I namísto 

koridoru územní rezervy RDS24 II/416 Hrušovany u Brna –Ledce –Pohořelice, přeložka (odpovídající 

plochy a koridory byly dosud v ÚP Ledce označeny jako D1, D2 a D3).  

8) ÚP Ledce respektuje potřebu vytvoření územních podmínek pro zkvalitnění a rozvoj 

provázané dopravní infrastruktury, a proto změnou č.I vymezil koridor KDZ11 pro DZ11  - VRT Brno 

– Šakvice včetně souvisejících staveb (veřejně prospěšná stavba - dle vymezení v ZÚR) pro koridor 

vysokorychlostní dopravy VRT  (namísto dosud vymezeného koridoru územní rezervy RDZ05 VRT 

Brno –Břeclav – hranice ČR/Rakousko (–Wien) a koridor KDS57 pro DS57 (dle vymezení v ZÚR) 

pro II/416 Hrušovany u Brna – Ledce – Pohořelice, přeložka tahu, homogenizace namísto koridoru 

územní rezervy RDS24 - koridory byly dosud v ÚP Ledce označeny jako D1, D2 a D3). 

9) ÚP vytvořil územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti technickou 

infrastrukturou vymezením koncepce technické infrastruktury. 

10) ÚP vytvořil systém ploch veřejných prostranství a dopravní infrastruktury zajišťující 

přístupnost a prostupnost krajiny.  

11) ÚP vymezil plochy občanského vybavení, odpovídající postavení sídla v sídlení struktuře 

kraje (občanské vybavení – základní, občanské vybavení – sport a rekreace)  

12) ÚP vytvořil územní podmínky pro zlepšování kvality životního prostředí a ochranu zdraví lidí, 

zejména vymezením polohy ploch s rozdílným způsobem využitím tak, aby byly co nejvíce 

eliminovány střety různých funkčních využití – výroba je rozvíjena ve východní části území, zcela 

stranu centra obce a ploch obsahujících bydlení apod. ÚP stanovil vhodné podmínky využití ploch. 

13) Je podporována minimalizace vlivů nových záměrů, tak aby nedocházelo k významnému 

zhoršování stavu v území omezeným rozsahem rozvojových ploch. 

14) Koncepce patného ÚP respektuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, respektuje 

limity území  i rozvojové záměry – koridory územních rezerv vymezené dle ZÚR JMK. 

15) ÚP podporuje plánování venkovských území s ohledem na možnosti rozvoje primárního 

sektoru, zajišťuje ochranu kvalitní zemědělské půdy minimalizací zásahu do kvalitních půd tím, že 

minimalizuje zásahy do zemědělské půdy. 

16) ÚP vytváří územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními katastrofami, 

zástavba není primárně rozvíjena do potenciálně rizikových oblastí (záplavy). 

 

B. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního 

rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem 

přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) 

 

B.1. Rozvojové oblasti podle politiky územního rozvoje 

Dle ZÚR JMK se řešené území nachází v oblasti OB3  - Metropolitní rozvojová oblast Brno (rovněž v 

souladu s PÚR ČR). V souladu s touto skutečností vymezil ÚP Ledce rozvoj ploch bydlení i rozvoj 

výrobních příležitostí. ÚP Ledce vymezením struktury ploch reaguje zejména na požadavek -  

podporovat vzájemnou koordinaci rozvoje města Brna a okolních sídel, zejména z hlediska 

vyváženosti rezidenčních a pracovních funkcí, a to vymezením těchto funkcí ve správním území obce. 

B.2. Rozvojové osy podle politiky územního rozvoje  

 Správní území obce Ledce není součástí rozvojové osy podle politiky územního rozvoje. 

B.3. Rozvojové oblasti nadmístního významu 

 Správní území obce Ledce není součástí rozvojové oblasti nadmístního významu. 

B.4. Rozvojové osy nadmístního významu 

Správní území obce Ledce  není součástí rozvojové osy podle politiky územního rozvoje. 

B.5. Centra osídlení 

Ledce nejsou dle ZÚR vyjmenovaným centrem osídlení. 

 

C. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 

dalších specifických oblastí nadmístního významu 

Správní území obce Ledce není součástí specifické oblasti podle politiky územního rozvoje ani 

specifické oblasti nadmístního významu. 
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D. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a 

koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému 

ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být 

prověřeno 

 

D.1. Dopravní infrastruktura 

Správní území obce Ledce obsahuje vymezení ploch a koridorů dopravní infrastruktury nadmístního 

významu, které nejsou promítnuty do ÚP Ledce a jsou zapracovány až touto změnou: 

DZ11- VRT Brno Šakvice, který je v ÚP vymezen jako koridor KDZ11 

DS57 - II/416 Hrušovany u Brna – Ledce – Pohořelice, přeložka tahu, homogenizace,  

který je v ÚP vymezen jako koridor KDS57 

 

D.2. Technická infrastruktura 

Správní území Ledců  neobsahuje vymezení ploch a koridorů technické infrastruktury nadmístního 

významu. 

 

D.3. Územní systém ekologické stability 

V řešeném území se nacházejí prvky regionálního a nadregionálního ÚSES: 

-  pro regionální biocentrum RBC148 (vymezené v ZÚR) vymezil ÚP biocentrum s ozn. RBC1, 

- pro RK1491B (vymezený v ZÚR) vymezil ÚP biokoridor nu odpovídá K17.  

Toto vymezení na úrovni územního plánu je odpovídajícím zpřesněním vymezených jevů, protože 

lokalizuje přesněji jevy vymezené ZÚR JMK dle průběhu pozemků a ostatních jevů v území. 

 

D.4. Územní rezervy 

Správní území obce Ledce  po aktualizaci ZÚR JMK č.1 neobsahuje vymezení ploch a koridorů 

nadmístního významu. Původní ÚP vymezil koridory územní rezervy v souladu s platným stavem 

nadřazené ÚPD:  

a) pro koridor vysokorychlostní dopravy VRT Brno – Břeclav – hranice ČR / Rakousko (– Wien) 

RDZ05 (vymezen v ZÚR) je v ÚP vymezen koridor VRT1  

b) pro RDS24 dle ZÚR pro přeložku silnice II/416 Hrušovany u Brna – Ledce – Pohořelice ÚP 

Ledce vymezil koridor D1 a D3 – koridory územních rezerv s budoucím možným využitím 

dopravní infrastruktura – doprava silniční a plochu D2 s budoucím možným využitím dopravní 

infrastruktura – doprava silniční 

Tyto územní rezervy se změnou č. I v souladu s aktuálním stavem ZÚR ruší. 

 

E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 

civilizačních hodnot území kraje 

Správní území obce Ledce neobsahuje vymezení přírodních hodnot území kraje ani kulturních hodnot 

území kraje. Koncepce ÚP respektuje civilizačních hodnoty území kraje. 

 

F. Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo 

dosažení 

Správní území obce Ledce  je součástí krajinného celku Ořechovsko–vranovického, ÚP Ledce vytváří 

stanovením podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití územní podmínky pro zachování 

stávajícího zemědělského charakteru území, pro protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování 

vody v krajině.  Jsou podporována opatření k revitalizaci ploch po těžbě štěrkopísků ve vymezených 

plochách plochy smíšené nezastavěného území - orná půda a těžba. 

 

G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 

zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k 

pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Ve správním území obce Ledce  jsou v ZÚR vymezeny veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná 

opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a asanačních území, pro které lze 

práva k pozemkům vyvlastnit: 
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- DZ11- VRT Brno Šakvice včetně souvisejících staveb 

- DS57 - II/416 Hrušovany u Brna – Ledce – Pohořelice, přeložka tahu, homogenizace, včetně 

souvisejících staveb 

Veřejně prospěšné stavby vyplývající z aktualizace ZÚR jsou zapracovány změnou č.I. 

 

H. Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací 

dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury 

V řešeném území ÚP Ledce je požadavek na koordinaci RBC 48, RK 1491B, DS57, DZ11 – záměry 

jsou koordinovány s ÚP navazujících katastrálních území (zejména Hrušovany u Brna, Sobotovice, 

Medlov), nicméně DS57 a DZ11, které byly zapracovány na základě aktualizace ZÚR JMK č.1, 

nejsou dosud promítnuty do ÚPD navazujících obcí   

 

I. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií 

Území řešené ÚP Ledce je dle ZÚR JMK součástí oblasti, kde Územní studie koridoru vedení 400kV 

Sokolnice–hranice ČR /Rakousko, na správní území Ledců nejsou kladeny konkrétní požadavky. 

 

J. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje 

podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, včetně stanovení, zda se bude jednat o regulační 

plán z podnětu nebo na žádost, a lhůty pro vydání regulačního plánu z podnětu 

V  území řešeném ÚP Ledce nejsou dle ZÚR JMK vymezeny. 

 

L. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

V  území řešeném ÚP Ledce nejsou dle ZÚR JMK stanoveny. 

 

M. Stanovení kompenzačních opatření podle § 37 odst. 8 stavebního zákona 

V  území řešeném ÚP Ledce nejsou dle ZÚR JMK stanoveny. 

 

Změna č.I ÚP Ledce  je v souladu s jednotlivými kapitolami ZÚR JMK:  

 

A. Stanovení priorit územního plánování jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 

území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje 

 

Změna č.I ÚP Ledce naplňuje priority stanovené v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje 

(dále také ZÚR JMK) : 

1) Změna vzhledem k rozsahu nemá podstatný vliv na naplnění vize Jihomoravského kraje jako 

ekonomicky prosperujícího regionu otevřeného vůči mezinárodním výzvám a impulzům. 

2) Změna napomáhá doplněním kapacit plochy pro výrobu s potenciálem vyšší zaměstnanosti v 

regionu ke snížení územních disparit rozvoje částí kraje eliminací příkrých rozdílů v ekonomické 

výkonnosti a životní úrovni mezi jádrem kraje a jeho periferními, s cílem růstu efektivity a 

udržitelnosti ekonomického rozvoje kraje, stabilizace jeho populace a sídelní struktury. 

3) Jsou vytvářeny územní podmínky pro zvýšení atraktivity a konkurenceschopnost venkovského 

prostoru kraje – doplněním ploch bydlení a občanského vybavení obce a umožněním rozvoje výroby 

v ploše V2 v návaznosti na koncepci ÚP. 

4) Jsou řešeny dopady různých forem urbanizace a hledána vyvážená řešení zohledňující ochranu 

přírody, hospodářský rozvoj i životní úroveň obyvatel, což se odráží i ve změně č.I ve vymezení 

rozvojových ploch pouze v přímé návaznosti na zastavěné území a zastavitelné plochy. 

5) Vzájemnou koordinací území (viz výkres č.II/1) jsou vytvářeny podmínky k podpoře principu 

integrovaného rozvoje území,  

6) Změna nemá vliv na rozdílné charakteristiky jednotlivých částí Jihomoravského kraje i 

specifické podmínky pro využívání území. 

7) Silniční dopravní spojení je základem dopravní infrastruktury území a jeho propojení pro 

s okolními územími kraje a dalšími evropskými regiony, změna ÚP toto respektuje, zapracovala proto  

rozvojové záměry kraje vymezené v ZÚR v podobě koridorů DS57 a DZ11.  

8) Změna ÚP Ledce respektuje potřebu vytvoření územních podmínek pro zkvalitnění a rozvoj 

provázané dopravní infrastruktury, a proto vymezila koridor KDZ11 pro DZ11 (dle vymezení v ZÚR) 
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pro koridor vysokorychlostní dopravy VRT Brno – Šakvice a koridor KDS57 pro DS57 (dle vymezení 

v ZÚR) pro II/416 Hrušovany u Brna – Ledce – Pohořelice, přeložka tahu, homogenizace 

9) Změna ÚP nemá podstatný vliv na vytvoření územních podmínek pro zajištění a podporu 

optimalizované obslužnosti technickou infrastrukturou – je respektována koncepce technické 

infrastruktury dle platného ÚP. 

10) Změna ÚP nemá vliv na přístupnost a prostupnost krajiny. 

11) Změna ÚP doplňuje vymezené plochy občanského vybavení dle ÚP o lokality O4, O5, 

odpovídající aktuální potřebě obce, jinak změna nemá vliv na vytvoření územních podmínek pro 

zajištění a podporu optimalizované obslužnosti občanským vybavením všech částí kraje. Je 

respektována koncepce občanského vybavení dle platného ÚP. 

12) Změna ÚP přispívá k vytvoření územních podmínek pro zlepšování kvality životního 

prostředí a ochranu zdraví lidí tím, že navazuje na koncepci ÚP a rozvojové plochy situuje ve vazbě na 

plochy shodného využití vymezené dle ÚP. 

13) Je podporována minimalizace vlivů nových záměrů, tak aby nedocházelo k významnému 

zhoršování stavu v území omezeným rozsahem ploch změny. 

14) Změna nemá negativní vliv na péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které 

vytvářejí charakteristické znaky území, je respektována koncepce platného ÚP. 

15) Změna zajišťuje ochranu kvalitní zemědělské půdy minimalizací zásahu do kvalitních půd 

tím, že minimalizuje zásahy do zemědělské půdy oproti rozsahu stanovenému platným ÚP 

16) Změna ÚP nemá vliv na vytvoření územních podmínek pro preventivní ochranu území před 

přírodními katastrofami, zástavba není primárně rozvíjena do potenciálně rizikových oblastí (záplavy). 

 

B. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního 

rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem 

přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) 

Změna ÚP nemá vliv na skutečnosti kap. B v ZÚR JMK. 

C. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 

dalších specifických oblastí nadmístního významu 

Změna ÚP nemá vliv na skutečnosti kap. C v ZÚR JMK. 

 

D. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a 

koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému 

ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být 

prověřeno 

 

D.1. Dopravní infrastruktura 

Správní území obce Ledce  obsahuje vymezení ploch a koridorů dopravní infrastruktury nadmístního 

významu, které byly změnou č. I zapracovány: 

- DZ11- VRT Brno Šakvice, který je změnou v ÚP vymezen jako koridor KDZ11 

- DS57 - II/416 Hrušovany u Brna – Ledce – Pohořelice, přeložka tahu, homogenizace, který je 

změnou v ÚP vymezen jako koridor KDS57 

 

D.2. Technická infrastruktura 

Správní území Ledců  neobsahuje vymezení ploch a koridorů technické infrastruktury 

nadmístního významu. 

 

D.3. Územní systém ekologické stability 

Pro regionální biocentrum RBC148 (vymezené v ZÚR) vymezil ÚP biocentrum s ozn. RBC1, které je  

zpřesněním regionálního územního systému ekologické stability na úrovni ÚP, obdobně  pro 

RK1491B (vymezený v ZÚR) vymezil ÚP biokoridor nu odpovídá K17. Toto vymezení na úrovni 

územního plánu je odpovídajícím zpřesněním vymezených jevů, protože lokalizuje přesněji jevy 

vymezené ZÚR JMK dle průběhu pozemků a ostatních jevů v území, vymezení dle ÚP Ledce tedy 

zůstává v platnosti. 

 

D.4. Územní rezervy 
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Správní území Ledců  po aktualizaci ZÚR JMK č.1 neobsahuje vymezení ploch a koridorů 

nadmístního významu. Původně vymezené územní rezervy pro dopravní infrastrukturu se změnou 

ruší. 

 

E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 

civilizačních hodnot území kraje 

Správní území Ledců  neobsahuje vymezení přírodních hodnot území kraje ani kulturních hodnot 

území kraje. Koncepce změny č. I respektuje civilizačních hodnoty území kraje. 

 

F.  Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování 

nebo dosažení 

Cílová kvalita krajiny pro krajinný celek Ořechovsko – vranovický dle ZÚR klade požadavky na 

uspořádání a využití území, klade úkoly pro územní plánování, které jsou splněny změnou č.I  takto: 

- Je podporováno zachování stávajícího zemědělského charakteru území tím, že podstatná část 

území je vymezena jako zemědělské plochy 

- Jsou podporována protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině 

doplněnými podmínkami ploch smíšených nezastavěného území - krajinná zeleň Kz, ploch 

vodních a vodohospodářských W, ploch zemědělských – drobná držba Zd, ploch 

zemědělských – orná půda Zo i ploch bydlení – venkovského typu Bi 

- Jsou podporována opatření k revitalizaci ploch po těžbě štěrkopísků ve vymezených plochách 

plochy smíšené nezastavěného území - orná půda a těžba, které jsou vymezeny ve 

stanovených dobývacích prostorech doplněním podmínek těchto ploch 

 

G.  Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 

zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k 

pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Správní území Ledců  obsahuje veřejně prospěšné stavby veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření 

k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a asanačních území, pro které lze práva k pozemkům 

vyvlastnit: 

- DZ11- VRT Brno – Šakvice včetně souvisejících staveb,  který je v ÚP změnou vymezen jako 

VPS pod označením SDZ11 

- DS57 - II/416 Hrušovany u Brna – Ledce – Pohořelice, přeložka tahu, homogenizace, včetně 

souvisejících staveb, který je v ÚP změnou  vymezen pod označením SDS57 

 

H.  Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně 

plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury 

V řešeném území ÚP Ledce je požadavek na koordinaci RBC 48, RK 1491B, DS57, DZ11 – záměry 

RBC a RK jsou koordinovány s ÚP navazujících katastrálních území (zejména Hrušovany u Brna, 

Sobotovice, Medlov), nicméně DS57 a DZ11, které byly zapracovány na základě aktualizace ZÚR 

JMK č.1 nejsou dosud promítnuty do ÚPD navazujících obcí.   

. 

Změna č. I  nemá vliv na skutečnosti uvedené v kap. I. až M. v ZÚR JMK. 

 

Z hlediska souladu ÚP Ledce a jeho změny s Politikou územního rozvoje ČR a Zásad územního 

rozvoje Jihomoravského kraje uplatnil stanovisko Krajský úřad Jihomoravského kraje (OÚPSŘ),  

jako nadřízený orgán 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 

§55b odst.4 SZ a následně pak jeho úpravu v opakovaném veřejném projednání. 

 

Ve svém stanovisku č.j. JMK 136558/2021 z 20.9.2021 uplatněném 16.10.2020 konstatoval, že : 

 návrh změny respektuje republikové priority územního plánování stanovené v PÚR ČR,  v pasáži 

vztahující se k PÚR však opomíjí požadavek respektovat koridor dopravní infrastruktury 

nadmístního významu – koridor vysokorychlostní dopravy VR1 (úsek Brno – Vranovice – Břeclav 

– hranice ČR), stejně jako schválení Aktualizací č. 2 a č. 3 Politiky územního rozvoje České 

republiky vládou České republiky dne 02.09.2019 
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 z Aktualizace č. 5 PÚR nevyplývají pro území žádné požadavky 

 v návrhu pro opakované veřejné projednání bude nutné zohlednit i aktualizaci č. 4 PÚR, která 

nabyla účinnosti 1.9.2021 co do vymezení rozvojových záměrů (koridor vysokorychlostní dopravy 

ŽD3) a rozvojových oblastí 

 návrh změny byl zpracován v době před vydáním aktualizací ZÚR, které nabyly účinnosti 

31.10.2020, ÚP Ledce včetně řešené změny je v souladu s relevantními požadavky na uspořádání 

a využití území a úkoly pro územní plánování stanovenými v ZÚR JMK pro rozvojovou oblast 

OB3 a je v souladu s prioritami územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění 

udržitelného rozvoje 

 z Aktualizace č. 1 ZÚR  vyplynuly pro ÚP Ledce požadavky na zrušení koridoru územní rezervy 

RDS24 II/416 Hrušovany u Brna –Ledce –Pohořelice, přeložka (odpovídající plochy a koridory 

byly v ÚP Ledce označeny jako D1, D2 a D3) a vymezení a zpřesnění návrhového koridoru DS57 

II/416 Hrušovany u Brna – Ledce – Pohořelice, přeložka tahu, homogenizace (veřejně prospěšná 

stavba) a zrušení části územní rezervy (severně od Šakvic) vysokorychlostní trati RDZ05 VRT 

Brno –Břeclav – hranice ČR/Rakousko (–Wien) a byl vymezen návrhový koridor DZ11 VRT Brno 

– Šakvice včetně souvisejících staveb (veřejně prospěšná stavba), uvedené skutečnosti bude třeba 

zohlednit v návrhu změny  pro opakované veřejné projednání, a to včetně vymezení příslušných 

veřejně prospěšných staveb a zajištění (resp. vyhodnocení potřeby) koordinace s územně 

plánovací dokumentací navazujících obcí ve smyslu kapitoly H ZÚR JMK 

 došlo ke změně terminologie v kap. F ZÚR JMK (krajinné celky, cílové kvality krajiny) 

 obce Ledce se týká prověření trasování koridoru pro dvojité vedení 400 kV Územní studií 

koridoru vedení 400 kV Sokolnice – hranice ČR / Rakousko; pro územně plánovací dokumentaci 

obce Ledce z povinnosti prověření změn nevyplývají žádné konkrétní požadavky. 

 úpravy a změny řešení bude třeba v návrhu změny č. 1 ÚP reflektovat také ve vyhodnocení a 

zajištění koordinace z hlediska širších územních vztahů a návazností vymezených záměrů v 

územně plánovacích dokumentací sousedních obcí 

 záměry ZÚR JMK, které budou v souvislosti s aktualizacemi ZÚR JMK a PÚR ČR upravovány 

(resp. nově vymezovány) v ÚP Ledce toto změnou, mají návaznost na sousední katastry a měl by 

být proto jako součást návrhu změnu zpracován výkres širších vztahů, který návaznosti zobrazí a 

do něj promítnutá řešení koridorů ze současně platných ÚPD sousedních obcí v navazujícím 

území současně prokáží zajištění návazností z hlediska širších vztahů, eventuálně zdůvodní 

„nenávaznost“ a potřebu změn v příslušných ÚPD. 

 

K návrhu projednávaném v opakovaném veřejném projednání pak ve svém stanovisku, které je 

součástí koordinovaného stanoviska  č.j. JMK 125936/2022 z 1.9.2022 konstatuje, že v návrhu změny  

(dat. červen 2022) byly od předchozího veřejného projednání v textové části i grafické části provedeny 

úpravy v souvislosti s nabytím účinnosti Aktualizací č. 1 a č. 2 ZÚR JMK a Aktualizace č. 4 PÚR ČR, 

upraveny a doplněny byly také pasáže textové části odůvodnění týkající se vyhodnocení souladu ÚP a 

návrhu změny č. 1 s PÚR ČR a se ZÚR JMK.  

Na základě posouzení upraveného návrhu změny konstatuje, že dokumentace byla doplněna a 

upravena v požadovaném smyslu a s ohledem na tyto skutečnosti své stanovisko č. j. JMK 

136558/2021, ze dne 20.09.2021, upravuje a doplňuje tak, že nemá z hlediska souladu návrhu změny 

č. I ÚP Ledce s PÚR ČR a se ZÚR JMK a z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem 

na širší územní vztahy k návrhu změny podstatné připomínky, požaduje pouze reflektovat před 

vydáním změny tyto úpravy: 

 Aktualizace č. 4 PÚR ČR, která je věcně v kapitole 3.1. odůvodnění pojednána, chybí ve výčtu 

aktualizací PÚR ČR v úvodu kapitoly 

 koridory dopravní infrastruktury vymezené návrhem jak pro záměr vysokorychlostní železniční 

trati ozn. KDZ11, tak pro  záměr na přestavbu silnice II. třídy – DS57 II/416 Hrušovany u Brna – 

Ledce – Pohořelice, přeložka tahu, homogenizace s označením KDS57 jsou v souladu se ZÚR 

JMK stanoveny jako veřejně prospěšné stavby (VPS);  je ale třeba v souladu se ZÚR JMK doplnit 

k oběma záměrům formulaci „včetně souvisejících staveb“, kdy takto vymezené VPS zahrnou 

nejen hlavní stavbu a stavby související (např. součásti a příslušenství železnice), ale postihnou 
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také případné vyvolané stavby, jako např. přeložky inženýrských sítí, bez kterých by nebylo 

možné stavbu realizovat 

 informace o aktualizaci hranice zastavěného území nebyla relevantně upravena v textové části 

odůvodnění návrhu změny v úvodu kapitoly 10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

 

Vyhodnocení: 

Krajský úřad uplatnil k návrhu projednávaném v 1. veřejném projednání připomínky s tím, že z 

důvodu konání opakovaného veřejné projednání bude upravený návrh z hledisek dle § 55b odst.5 

znovu posouzen v rámci jeho projednání. 

Za účelem dohody s orgánem ochrany ZPF projektant návrh přepracoval a zapracoval do něj již 

záměry z aktualizace ZÚR vyplývající, to však ještě před uplatněním tohoto stanoviska nadřízeného 

orgánu. 

V návrhu změny pro opakované veřejné projednání bylo tedy ještě doplněno odůvodnění návrhu, tj. 

výkres širších vztahů a v textové části upraveno odůvodnění z hlediska aktualizací PÚR a ZÚR a 

vyhodnocení širších vztahů, tj. změn na které stanovisko upozorňuje a z nichž mohou vyplynout řešení 

návaznosti v území. 

Návrh byl před předložením zastupitelstvu obce k vydání upraven dle požadavků vyplývajících ze 

stanoviska orgánu k opakovanému veřejnému projednání. 

 

Výsledek přezkoumání dle § 53 odst. 4 písm. a) SZ 

Jak z  kapitoly 3. odůvodnění návrhu změny vyplývá, návrh změny je v souladu s PÚR a ÚPD vydanou 

krajem.  

 

4. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 

ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky 

na ochranu nezastavěného území  
 

4.1  Soulad s cíli územního plánování  

(1) V souladu s cílem 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 ve změně ÚP doplněny plochy pro různé funkční složky – pro bydlení, 

občanské vybavení a pro výrobu, a to jen pozemcích navazujících na stávající plochu téže funkce, 

v plošně omezeném rozsahu 

 

(2) Pro zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území byly zastavitelné plochy vymezeny v 

návaznosti na zastavěné území tak, aby byly minimalizovány nároky na veřejné finanční prostředky na 

výstavbu dopravní a technické infrastruktury . 

Veřejné a soukromé zájmy byly  koordinovány zejména v ploše B14, která byla na základě požadavků 

dotčeného orgánu ochrany ZPF zmenšena tak, aby výstavba na pozemcích byla možná současně 

s minimalizací záborů kvalitní zemědělské půdy. 

 

(3) Pro ochranu a rozvoj hodnot území (architektonických, urbanistických, přírodních a krajinných) 

byly v měněných plochách zachovány podmínky prostorového uspořádání vymezené kap. F.2 

územního plánu. 

 

4.2  Soulad s úkoly územního plánování  

a) Zjištění a posouzení stavu území bylo provedeno v rámci doplňujících průzkumu a rozborů a na 

základě toho jsou platné podmínky využití dle ÚP a stanoveny podmínky využití dle této změny tak, 

aby byly zachovány hodnoty v území  

 

b) Byla rozvíjena urbanistická koncepce vymezením zastavitelných B11, B12, B13, B14,  O4, V2 

vždy tak, aby zastavěné území bylo souvise zapojeno 

 

c) Byly prověřeny a posouzeny potřeby změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 
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přínosy, problémy, rizika s ohledem např. na veřejné zdraví, atd.  S ohledem na to byla prověřena 

potřebnost dílčích změn a vymezen rozsah zastavitelných ploch, odůvodněný dále v kap. 10. 

Nebyly shledány důvody pro vymezení veřejně prospěšných staveb, v ploše změny nejsou stavby, pro 

které by bylo toto vymezení nezbytné. 

Plochy B14 řešené změnou se týká záplavové území Šatavy, které může představovat riziko z hlediska 

životního prostředí, dosud však nebylo stanoveno. Plocha není vymezována do potenciální aktivní 

zóny záplavového území a má stanoveny takové podmínky, aby bylo riziko minimalizováno. 

 

d) stanovení urbanistických, architektonických a estetických požadavků na využívání a prostorové 

uspořádání území a na jeho změny:  

V plochách změny platí podmínky využití včetně podmínek prostorového uspořádání dle ÚP Ledce. 

 

e) stanovení podmínek pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s 

ohledem na stávající charakter a hodnoty v území - v ploše změny platí podmínky využití včetně 

podmínek prostorového uspořádání dle ÚP Ledce  

 

g) změna č.I vytváří v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a 

pro odstraňování jejich důsledků, a to stanovením podmínek využití plochy B14, které minimalizují 

riziko negativního ovlivnění životního prostředí a sníží takové nebezpečí  

 

i) stanovení podmínek pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení – plochy změny pro 

bydlení a občanské vybavení (B11, B12, B13, B14 a O4) navazují na sídlení strukturu obce a doplňují 

stávající urbanistickou kompozici, plocha výroby a skladování V2 se nachází mimo sídelní strukturu 

obce a plochy obsahující bydlení – nemá na tyto skutečnosti vliv 

 

j) prověřování a vytváření územních podmínek pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 

rozpočtů :  

zastavitelné plochy jsou vymezeny pouze jako rozšíření stávajících a rozvojových ploch, nekladou  

nároky na veřejné finanční prostředky na výstavbu dopravní a technické infrastruktury  

 

o) uplatňování poznatků z oborů architektury, urbanismu, územního plánování bylo zohledněno 

zejména při stanovování podmínek prostorového uspořádání -  v plochách změny platí podmínky 

využití včetně podmínek prostorového uspořádání dle ÚP Ledce 

 

Výsledek přezkoumání dle § 53 odst. 4 písm. b) SZ 

Jak z  kapitoly 4. odůvodnění návrhu změny vyplývá, návrh změny je v souladu s cíli a úkoly územního 

plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 

požadavky na ochranu nezastavěného území, kdy vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 

vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch jako odůvodnění minimalizace zásahu do 

nezastavěného území je uvedena v kapitole 12. 

 

5. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
 

5.1  Soulad se stavebním zákonem 183/2006 SZ v platném znění 

1) požadavky  dle § 43 odst.(1) jsou splněny : 

Změna navazuje na koncepci ÚP Ledce a nemění ji, vymezuje zastavitelné plochy  a  stanovuje 

podmínky jejich využití v souladu s platným ÚP 

 

2) požadavky  dle § 43 odst.(2) jsou splněny : 

 Možnost změny ÚP ve vybraných plochách a koridorech uložit prověření změn jejich využití územní 

studií, uložit pořízení regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování o změnách v území nebyla 

vzhledem k rozsahu ploch změny využita, protože pro plochy v řešeném území se to nejeví jako 

účelné vzhledem k jejich velikosti 

 

3) požadavky  dle § 43 odst.(3) jsou splněny : 

http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
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Změna ÚP v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesnila a rozvíjí cíle a úkoly územního 

plánování v souladu s politikou územního rozvoje - viz text. část odůvodnění kap. 3.1. 

 

6) požadavky dle § 43 odst.(6) jsou splněny : 

Změna ÚP je zpracována zejména v souladu s vyhl. 500/2006Sb. a 501/2006Sb. v platném znění  

 

7) požadavky dle § 55 – odst.(4) jsou splněny: 

Změna vymezuje zastavitelné plochy pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu změny. Potřeba 

jejich vymezení je prokázána v kapitole 10.  a též kap.11 odůvodnění, která je věnována vyhodnocení 

účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 

Vymezením ploch změny dochází k minimálnímu zásahu do nezastavěného území při dodržení 

koncepce platného ÚP. 

 

8) požadavky dle § 58 jsou splněny : 

Je provedena aktualizace zastavěného území. 

 

9) požadavky dle § 101 a §170 jsou splněny : 

V ploše změny nebylo shledáno potřebným  vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 

prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo. 

 

5.2.  Soulad s vyhláškou č. 500/2006 Sb.  

Obsah změny územního plánu – textové části změny ÚP je zpracován jako změna Opatření obecné 

povahy obce Ledce. Grafická část změny ÚP byla zpracována nad čistou katastrální mapou aktuální 

k 30.11.2018. 

Odůvodnění je v souladu s § 13 odst. (1) vyhlášky zpracováno podle přílohy č. 7 vyhlášky –textová i 

grafická část. - viz. textová část odůvodnění – kapitoly 1. až 9., výkresy byly zpracovány nad výkresy 

ÚP v rozsahu měněných částí  

Obsah výkresu koordinačního je v souladu s §2.  

Dle §3 je mapovým podkladem katastrální mapa v digitální podobě. 

Změna ÚP byla zpracována v měřítku výkresů územního plánu obce (t.j. 1 : 5000).  

 

5.3  Soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb.  

v aktuálním znění včetně novel s účinností od 1.1. 2018:  

- Vymezené plochy v souladu s § 3 odst. (1) tvoří společně s navazující plochou shodné funkce území 

o rozloze větší než 2000 m2 

V souladu s § 3 odst. (2) byly vymezeny plochy požadovaného způsobu využití viz. grafická část ÚP. 

Byly vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití – plochy bydlení – venkovského typu, plocha 

občanského vybavení – základního a plocha občanského vybavení – sport a rekreace  a plocha výroby 

a skladování – výroba a sklady v areálech odpovídá struktuře ploch s rozdílným způsobem využití dle 

platného ÚP Ledce  

V souladu s § 3 odst. (5) byly plochy vymezeny tak, aby byl respektován přístup umožňující bezpečný 

průchod krajinou  - vymezení ploch změny nikterak neomezuje veřejná prostranství zajišťující 

průchodnost krajiny. 

 

5.4. Zákonnost procesu pořízení změny  

Městský úřad Židlochovice (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 

odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "SZ"), obdržel dne 15.5. 2018 žádost zajištění stanovisek dle § 55a odst. 2 písm. d) 

a e) k pořízení změny ÚP zkráceným způsobem o navrhovaném obsahu.  

Pořizovatel téhož dne požádal KrÚ OŽP o stanovisko jako příslušný orgán ochrany přírody podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny a jako příslušný úřad z hlediska vlivů na životní prostředí k 

navrhovanému obsahu změny, který doplnil o požadavky vyplývající z uvedení ÚP do souladu se 

ZÚR JmK. Stanovisko obdržel pořizovatel 12.6.2018, návrh obsahu změny ještě doplnil o požadavek 

na posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území, který vyplynul ze tohoto stanoviska a upravený návrh 

http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
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na změnu ÚP zkráceným způsobem dle § 55a a 55b SZ předložil ZM 20.7.2018. 

Na svém 2. zasedání zastupitelstvo obce dne 10.12.2018   dle §55a odst. 2 v souladu s § 6 odstavec (5) 

písmeno a) rozhodlo jak o pořízení změny, tak o jejím obsahu a pořizování zkráceným způsobem.  

Jako projektant změny byla vybrána Ing. arch. Barbora Jenčková. Zastupitelstvo 14.5.2018 určilo 

svého člena, který bude spolupracovat s pořizovatelem, starostu Jiřího Vondráčka. 25.2.2019 vložil 

pořizovatel dle § 162 odst. 4 a 5 data o změně do evidence územně plánovací činnosti na základě 

založeného registračního listu  dle § 22 vyhl. č. 500/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

11.1.2019 byly projektantovi (Ing.arch. Barbora Jenčková  - č. autorizace 2872) zaslány podklady  - 

obsah změny schválený zastupitelstvem městyse a bylo tak zajištěno zpracování změny v souladu s § 

55b odst. 1 SZ. 

Dne 22.11.2019 byl pořizovateli předán návrh změny k projednání, které bylo zahájeno 21.2.2020; 

návrh změny územního plánu byl zaslán krajskému úřadu a obci Ledce 24.2.2020 dle § 55b odst.1SZ, 

dále  byl 26.2.2020 v souladu s § 55b odst. 2 a §52 odst. (1) SZ  návrh změny ÚP spolu s oznámením 

o konání veřejného projednání vyvěšen pro doručení veřejnou vyhláškou. Jednotlivě byly také 

oznámením o konání veřejného projednání přizvány 26.2.2020 dotčené orgány, krajský úřad a 

sousední obce. V souladu s § 23a byly o tomto úkonu správního orgánu při projednávání návrhu 

změny územního plánu 26.2.2020 vyrozuměni oprávnění investoři zaznamenaní v seznamu 

oprávněných investorů, v jejichž seznamu obcí je obec Ledce uvedena a který zveřejnil způsobem 

umožňujícím dálkový přístup Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

Veřejná vyhláška byla na úřední desce pořizovatele vyvěšena dne 26.2.2020, doručena tedy byla 

12.3.2020. Oznámení o konání veřejného projednání obdržely dotčené orgány  nejpozději 26.2.2020 a 

obce .  Datum konání veřejného projednání bylo stanoveno na 20.4.2020. Byly tedy dodrženy zákonné 

lhůty dle § 52 odst. (1) stavebního zákona;  lhůta 30 dní předem po přizvání pro dotčené orgány, 

krajský úřad a sousední obce uplynula 27.3.2020, lhůta 15 dní od doručení návrhu a oznámení o 

konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou uplynula 27.3.2020. 

V oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upozornil pořizovatel, že nejpozději do 7 

dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 27.4.2020, může každý uplatnit připomínky a dotčené osoby 

podle §52 odstavce (2) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí 

dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Upozornil také, že k později 

uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží v souladu s § 55b odst. (2) stavebního zákona. 

V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu (tj. od 26.2.2020 do 27.4.2020) a místo (u pořizovatele), 

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 a fotokopie 

úředních desek založil do spisu. Taktéž v den vyvěšení veřejné vyhlášky uveřejnil návrh způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. Návrh byl od data vyvěšení 

veřejné vyhlášky vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 

přístup na webových stránkách pořizovatele a to až do data svěšení veřejné vyhlášky. 

 

Usnesením vlády č. 194 (pod č. 69/2020 Sb.) ze dne 12. 03. 2020 byl vyhlášen v souladu s čl. 5 a 6 

ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 

republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (Covid – 19) na 

území České republiky nouzový stav. Usnesením vlády č. 87/2020 ze dne 23. 03. 2020 bylo uloženo 

všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby ve všech svým pracovištích zahájili omezený 

provoz, usnesením vlády ČR č. 215/2020 byl zakázán volný pohybu osob a    mimořádným opatřením  

Ministerstva zdravotnictví č. j. : MZDR 12745/2020-3bylo s účinností ode dne 24.03.2020 nařízeno 

orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zachovaly omezený 

provoz vyplývající z nouzového stavu. Nouzový stav byl ukončen v neděli 17.5.2020. 

Proto bylo nařízené veřejné projednání 15.4.2020 zrušeno a oznámen nový termín vázaný na týden, 

v němž došlo ke zrušení nouzového stavu. Opět proběhly všechny úkony výše uvedené spojené se 

zveřejněním návrhu a konání nového veřejného projednání. 

Veřejné projednání se uskutečnilo 10.5.2020 a byl z něj pořízen záznam v souladu s § 22 SZ. 

Pořizovatel zajistil přítomnost projektanta na veřejném projednání a tedy výklad projednávané územně 

plánovací dokumentace.  

Lhůta pro uplatnění stanovisek, připomínek a námitek uplynula dnem 17.5.2020. 
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K návrhu změny ÚP uplatnily svá stanoviska tyto dotčené orgány, jejichž vyhodnocení je uvedena 

v bodu 6.2.odůvodnění návrhu. K návrhu změny byla uplatněna podání, která jsou vyhodnocena a 

uvedeny níže v bodě 17. 

Dne 15.4.2020 byla pořizovateli předána veřejná vyhláška, kterou byl doručen návrh změny a 

oznámeno zrušené veřejné projednání. Z ní vyplývá, že byla vyvěšena 26.2.2020 a svěšena 15.4.2020 

a to jak v listinné podobě tak způsobem umožňujícím dálkový přístup, což je osvědčeno podpisem 

osob pověřených zveřejňováním písemností na úředních deskách obou obcí. Dne 10.6.2020 obdržel 

tutéž vyhlášku svěšenou 28.4.2020 z úřední desky OÚ Ledce. 14.7.2020 obdržel pořizovatel svěšenou 

veřejnou vyhlášku, oznamující nový termín konání veřejného projednání z úřední desky MěÚ, z níž 

vyplývá, že svěšena byla17.5.2020, tj. 7 dní po konání veřejného projednání. 28.7.2020 obdržel 

pořizovatel svěšenou veřejnou vyhlášku, oznamující nový termín konání veřejného projednání 

z úřední desky OÚ, z níž vyplývá, že svěšena byla11.6.2020. 

Dne 31.8.2020 se konala konzultační schůzka k nesouhlasnému stanovisku orgánu ochrany ZPF. 

Orgán podmínil změnu svého stanoviska úpravou lokality B14 a prokázáním veřejného zájmu záboru 

lokality V2. 

Projektant návrh doplnil a upravil a až 29.6.2021 jej dodal pořizovateli jako podklad pro žádost o 

změnu stanoviska orgánu ochrany ZPF, která byla podána 2.7.2021. Změněné souhlasné stanovisko 

orgánu ochrany ZPF bylo doručeno 9.8.2021. 

14.7.2021 vyhodnotil pořizovatel výsledky projednání. 

Dne 19.8.2021 v souladu s § 55b odst. 4 zaslal pořizovatel Krajskému úřadu Jihomoravského kraje 

jako nadřízenému orgánu všechna stanoviska a vyjádření. Krajský úřad uplatnil  stanovisko dle §55b 

odst. 4 dne 20.9.2021, v němž měl připomínky z hledisek zajištění koordinace využívání území s 

ohledem na širší územní vztahy a z hlediska Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje s ohledem 

na vydanou aktualizaci č. 1 a č.2 ZÚR, která nabyla účinnosti až po veřejném projednání návrhu. 

K návrhu změny ÚP uplatnil  dne 20.9.2021 stanovisko nadřízený orgán dle § 55b odst. 4 SZ Krajský 

úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3 , 601 

82 Brno pod č.j. JMK 136558/2021. 

20.8.2021 v souladu s § 55b odst. 5 byly  Krajskému úřadu Jihomoravského kraje jako orgánu 

příslušnému k vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, zákona č.100/2001 Sb. zaslána všechna stanoviska a vyjádření. Krajský úřad uplatnil 

stanovisko 1.9.2021. 

Po obdržení stanovisek SEA a nadřízeného orgánu doplnil pořizovatel vyhodnocení výsledků 

projednání a konzultoval je s určeným zastupitelem 26.10.2021. 

Přestože byla uplatněna vyjádření oprávněných investorů, kteří jsou dle § 52 odst. 2 dotčenými 

osobami s právem uplatnění námitky, ani z jednoho z nich žádná námitka nevyplynula a ani se jimi nic 

nepřipomínalo. Proto nebyl zpracován návrh vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách 

§53 odst. 1 SZ, který by bylo nutno doručit dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému 

orgánu  k uplatnění jejich stanovisek.  

7.10.2021 obdržel pořizovatel podnět určeného zastupitele o ukončení pořizování změny v lokalitě O3 

z důvodu změny situace v území. 

Z vyhodnocení vyplynula potřeba podstatné úpravy návrhu, dne 27.10.2021 si pořizovatel vyžádal 

stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o 

ochraně přírody a krajiny dle § 53 odst. 2 SZ. Dne 11.11.2021 obdržel stanovisko orgánu ochrany 

přírody, dle nějž předkládané úpravy návrhu nemají vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 

celistvost EVL či ptačích oblastí soustavy NATURA2000 a dne 29.11.2021 stanovisko příslušného 

úřadu z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí, v němž neuplatňuje požadavek na zpracování 

vyhodnocení vlivů podstatné úpravy návrhu na ŽP, vyžaduje však aktualizaci SEA vyhodnocení 

návrhu změny z hlediska provedených úprav. 

Pořizovatel podnět a stanoviska zapracoval do pokynů k úpravě návrhu, které zaslal projektantovi 

7.2.2022. 

30.6.2022 obdržel pořizovatel upravený návrh  a doplněk SEA vyhodnocení k opakovanému 

projednání návrhu změny. Dne 19.7.2022 zpracoval svou část odůvodnění, kterou k návrhu připojil.  

V souladu s ustanoveními § 55b odst. 10, §53 odst. 2 a §52 odst. (1) SZ  byla dne 20.7.2022 vyvěšena 

veřejná vyhláška, kterou se doručuje upravený návrh změny  spolu s oznámením o konání 
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opakovaného veřejného projednání a to jak na úřední desce pořizovatele, tak obce Ledce. Jednotlivě 

byly také dne 19.7.2022 oznámením o konání veřejného projednání přizvány dotčené orgány, Krajský 

úřad Jihomoravského kraje a sousední obce. V souladu s § 23a byly o tomto úkonu správního orgánu 

při projednávání upraveného návrhu změny územního plánu vyrozuměni oprávnění investoři, v jejichž 

seznamu obcí je obec Ledce uvedena, zaznamenaní v seznamu oprávněných investorů, který zveřejnil 

způsobem umožňujícím dálkový přístup Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

Veřejná vyhláška byla na úřední desce pořizovatele vyvěšena dne 20.7.2022, doručena tedy byla 

4.8.2022. Oznámení o konání veřejného projednání obdržely dotčené orgány 19.7.2022, obci Ledce i 

sousedním obcím byla zpráva doručena do datové schránky 19.7.2022, a jelikož jde o orgán veřejné 

moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  

Datum konání veřejného projednání bylo stanoveno na 29.8.2022. Byly tedy dodrženy zákonné lhůty 

dle § 52 odst. (1) SZ;  lhůta 30 dní předem na přizvání pro dotčené orgány, krajský úřad a sousední 

obce uplynula 18.8.2022, lhůta 15 dní od doručení návrhu a oznámení o konání veřejného projednání 

veřejnou vyhláškou uplynula 19.8.2022. 

V oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upozornil pořizovatel, že nejpozději do 7 

dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. 5.9.2022 může každý uplatnit připomínky a 

dotčené osoby podle §52 odstavce (2) SZ námitky k úpravám návrhu, k nimž došlo od prvního 

veřejného projednání (ty byly v textové části vyznačeny žlutým a šedým podkresem), ve kterých musí 

uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území 

dotčené námitkou. Upozornil také, že k později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží 

v souladu s § 52 odst. (3) stavebního zákona. 

V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu (tj. od 20.7.2022 do 5.9.2022) a místo (u pořizovatele a na 

OÚ Ledce), v níž a kde 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 a fotokopie 

úředních desek založil do spisu. 19.7.2022, přede dnem vyvěšení veřejné vyhlášky uveřejnil upravený 

návrh způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. Upravený 

návrh byl od data vyvěšení veřejné vyhlášky vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a od 19.7. 2022 

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách pořizovatele a to 

minimálně do data svěšení veřejné vyhlášky. 

Veřejné projednání se uskutečnilo  29.8.2022 v 15 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Ledce  

a byl z něj pořízen záznam v souladu s § 22 SZ. Lhůta pro uplatnění stanovisek, připomínek a námitek 

uplynula dnem 5.9.2022. 

K úpravám návrhu změny projednávaným v opakovaném veřejném projednání uplatnily svá 

stanoviska  dotčené orgány Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Obvodní báňský úřad pro území 

krajů Jihomoravského a Zlínského, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Koordinované 

stanovisko dotčeného orgánu a nadřízeného orgánu uplatnil Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

Vyhodnocení stanovisek jsou uvedena v bodu 6.2. odůvodnění návrhu, vyhodnocení stanoviska 

nadřízeného orgánu pak na závěr kapitoly 3  a 12 odůvodnění návrhu. 

K upravenému návrhu změny v opakovaném veřejném projednání nebyla uplatněna žádná námitka ani 

připomínka. 

6.9.2022 byly svěšeny z úředních desek pořizovatele a OÚ Ledce veřejné vyhlášky k doručení návrhu 

a konání opakovaného veřejného projednání. Z nich vyplývá, že obě byly vyvěšeny 20.7.2022 s 

doručením 4.8.2022 a to jak v listinné podobě tak způsobem umožňujícím dálkový přístup, což je 

osvědčeno podpisem osoby pověřené zveřejňováním písemností na úřední desce pořizovatele a OÚ 

Ledce. 

Pořizovatel v souladu s §53 odst. (1) SZ vyhodnotil 3.11.2022 výsledky projednání úprav návrhu 

změny ÚP,  konzultoval je s určeným zastupitelem téhož dne e-mailem; určený zastupitel 

s vyhodnocením e-mailem z 8.11.2022 souhlasil. 

Po opakovaném veřejném projednání došlo k úpravě v textové části týkající se vymezení veřejně 

prospěšných staveb v souladu s vymezením veřejně prospěšných staveb „II/416 Hrušovany u Brna – 

Ledce – Pohořelice, přeložka tahu, homogenizace“ a „veřejně prospěšné stavba pro VRT  Brno – 

Šakvice“ v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje  a názvy obou byly doplněny o text 

„včetně souvisejících staveb“. Do textové části změny byla promítnuta konkretizace pojmu „využití“ 

zastavitelných ploch“ požadovaná orgánem SEA, která byla uvedena pouze v odůvodnění v kap. 7 
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v návrhu projednávaném v opakovaném veřejném projednání. Došlo také k úpravě odůvodnění návrhu 

změny  a doplnění části odůvodnění týkající se přezkoumání návrhu změny dle § 53 odst. (4) písmeno 

a) - d). Přestože došlo k úpravě vymezení veřejně prospěšných staveb, šlo o úpravy zajišťující 

případné vyvolané stavby (např. přeložky inženýrských sítí), bez kterých by nebylo možné stavbu 

realizovat. Bez doplnění by změna nebyla v souladu se ZÚR, jednalo by se tak dle § 54 odst. 5 o část 

územního plánu, která v území znemožňuje realizaci záměru obsaženého v politice územního rozvoje 

a v zásadách územního rozvoje, která se při rozhodování v území nepoužije; jedinou platnou ÚPD 

v území, dle níž lze rozhodovat, by pak byly ZÚR ( § 36 odst.5 SZ).  

I když došlo k úpravě textové části změny týkající se konkretizace pojmu „využití“ zastavitelných 

ploch“, byla tato konkretizace projednána v opakovaném projednání, byla pouze jako pojem součástí 

odůvodnění. 

Z těchto důvodu nedošlo na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu změny územního 

plánu a nebylo zapotřebí konání dalšího opakovaného veřejného projednání, protože soukromá práva 

nebyla dotčena nad míru jejich dotčení již účinnými Zásadami územního rozvoje či míru, která byla 

součástí návrhu při jeho projednání v opakovaném veřejném projednání. 

Po kontrole provedených úprav v předaném návrhu byl návrh změny přeložen dne 21.11.2022 

zastupitelstvu obce Ledce  vydání v souladu s §54 odst. (1) SZ.  

 
Výsledek přezkoumání dle § 53 odst. 4 písm. c) SZ 

Jak z  kapitoly 5. odůvodnění návrhu změny vyplývá, návrh změny i proces jejího pořízení je v souladu 

s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. 

 

6. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů vč. vyhodnocení 

souladu návrhu změny se stanovisky dotčených orgánů  podle zvláštních 

právních předpisů 

 
Ochrana životního prostředí 
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů § 22 písm. d) 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah stanovisek dle § 55a odst. 2 písm. e): 

Dotčený orgán ve stanovisku k obsahu změny č.j. JMK 84414/2019  z 11.6.2018 uplatnil požadavek 

na vyhodnocení vlivů navrhované změny životní prostředí (dále jen „SEA vyhodnocení“) a stanovil 

podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: 

 SEA vyhodnocení pak s ohledem na obsah změny ÚP a charakter řešeného území: 

- zpracovat v rozsahu úměrném velikosti a složitosti řešeného území 

- zaměřit zejména na problematiku: 

 ochrany přírody a krajiny a krajinného rázu 

 ochranu vod 

 ochranu zemědělského půdního fondu 

 problematiku hluku 

 ochranu ovzduší a na možné negativní dopady na životní prostředí,  

 veřejné zdraví a pohodu bydlení související s budoucím využitím rozvojových ploch 

 plochy ÚP a jeho změny posoudit ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety 

vyplývající z rozdílného funkčního využití 

 SEA vyhodnocení bude obsahovat návrh stanoviska příslušného úřadu ke koncepci s uvedením 

jednoznačných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí doporučit 

schválení jednotlivých návrhových ploch a schválení územního plánu jako celku, popřípadě budou 

navrženy a doporučeny podmínky nutné k minimalizaci vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

 v příslušné části odůvodnění návrhu změny ÚP bude uvedeno, jak byly do návrhu změny ÚP 

zapracovány podmínky a opatření navržené pro jednotlivé plochy a koridory ve vyhodnocení, 

případně bylo odůvodněno, proč podmínky a opatření uvedené ve vyhodnocení zapracovány 

nebyly 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel doplnil dle § 55a odst. 5 návrh obsahu změny o požadavek na posouzení vlivů na 
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udržitelný rozvoj území a vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území bylo zpracováno a 

současně s návrhem změny projednáváno. Více v kapitolách 8 a 9 odůvodnění. 

 

Ochrana přírody a krajiny 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  

Rozsah ploch změny nemá podstatný vliv na ochranu přírody a krajiny. Plochy jsou vymezeny v přímé 

návaznosti na zastavěné území.  Lokality změn nejsou v blízkosti zvláště chráněných území. Lokalita 

změny B14 zasahuje do VKP Na loukách obdobně jako okolní plochy bydlení, nemá ale vzhledem 

k omezenému rozsahu i kapacitě potenciál omezit jeho funkčnost. 

Dle § 77a odst. 4 písm. n) v souvislosti s § 45i odst. 1 , § 77a odst. 4 písm. x)  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Dotčený orgán ve stanovisku k obsahu změny (dle § 55a odst. 2 písm. d) č.j. JMK 84414/2019  

z 11.6.2018 konstatuje, že navrhovaný obsah změny nemůže mít významný vliv na stav předmětu 

ochrany nebo celistvost žádné z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblasti soustavy Natura 

2000  a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich 

celistvost a stav předmětů ochrany. 

Dotčený orgán uplatnil  dle § 55b odst. 2) částečné stanovisko jako součást stanoviska OŽP KrÚ JmK 

č.j. JMK 50015/2020 z 31.3.2020 a jako orgán ochrany přírody nemá k návrhu žádné připomínky. 

Ve svém stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska  č.j. JMK 125936/2022 z 1.9.2022 

uplatněného k upravenému   konstatuje, že nemá k návrhu žádné připomínky. 

Vyhodnocení: 

Stanoviska jsou souhlasná a návrh je tudíž s nimi v souladu. 
 

dle § 77 odst. 1 písm. q) 

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Masarykova č.p. 100,667 01  

Židlochovice  neuplatnil stanovisko ani k jednomu z veřejných projednání.  
 

Ochrana vod 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů  

Lokality dvou dílčích změn B14  a O4 se nacházejí v blízkosti vodních toků nebo ploch. Respektují 

podmínky stanovišť – viz doplnění podmínek ploch v kap. F.1.1.1. 

Podmínky plochy B14, která zasahuje do nestanoveného záplavového území, jsou stanoveny tak, aby 

bylo minimalizováno riziko ohrožení vod. 

Požadavek na likvidaci dešťových vod zejména v místě jejich dopadu, zejména vsakem,  je v souladu 

s možnou zastavitelností ploch dle podmínek platného ÚP. 

dle § 107 odst. 1 písm. a) příslušný 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

V koordinovaném stanovisku č.j. JMK 50015/2020 z 31.3.2020 k návrhům v projednávaným v obou 

veřejných projednáních orgán konstatuje, že není věcně a místně příslušným orgánem a upozorňuje, že 

věcně příslušným je  Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, 

Masarykova č.p. 100, 667 01  Židlochovice, který ale neuplatnil stanovisko k žádnému z návrhů 

projednávaných ve veřejných projednáních. V návrhu k opakovanému VP z hlediska toků a 

nakládání s vodami ale nedošlo v návrhu ke změnám. 
Vyhodnocení: 

V území není vymezeno žádné záplavové území ani se zde nenachází z hlediska map povodňového 

ohrožení území se zvýšeným rizikem, od roku 2010 je však zpracován návrh záplavového území vč. 

aktivní zóny, který nebyl dosud opatřením obecné povahy stanoven. Plocha B14 se nachází v ploše 

navrhované jako záplavové území, nikoliv však navrhované aktivní zóně. 

Návrh změny upravený pro opakované veřejné projednání minimalizuje riziko vymezením 

samostatných ploch s omezenou zastavitelností. Podmínky pak při jednotlivých záměrech stanoví 

vodoprávní orgán, který k návrhu změny neuplatnil žádné stanovisko. 
 

Ochrana ovzduší 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší § 
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Lokalita změny neumožňuje umisťovat zdroje znečištění ovzduší, v ploše změny není dle podmínek 

přípustné umisťovat tyto zdroje.  

Dle 11 odst. 2 písm. a) příslušný 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Ve stanovisku č.j. JMK 50015/2020 z 31.3.2020  k 1.veřejnému projednání orgán ochrany ovzduší 

nemá k návrhu žádné připomínky. 

Ve svém stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska  č.j. JMK 125936/2022 

z 1.9.2022 uplatněného k upravenému návrhu projednávanému v opakovaném veřejném 

projednání konstatuje, že nemá k návrhu žádné připomínky. Pouze upozorňuje na to, aby umístění 

výroby a obytné zástavby bylo provedeno tak, aby emise z případných výrob nezasahovaly do obytné 

zástavby a neobtěžovaly zejména zápachem.  
Vyhodnocení: 

Změnou se sice plochy výroby vymezují, ale  zcela mimo obydlenou část obce mezi  stávající plochy 

výroby využívané pro FVE  a komunikaci III. třídy. Stanovisko je tedy souhlasné, a návrh je v souladu 

se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů  

Plocha změn nárokuje plošný zábor zemědělského půdního fondu, protože lokality změn jsou 

vymezeny jako zastavitelné a část pozemků se nachází na ZPF, přičemž část pozemků je součástí 

předpokládaných záborů ZPF dle ÚP – více viz kap.16. 

Dle § 17a písm. a) v souvislosti s § 5 odst. 2 příslušný 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

uplatnil dne 1.4.2020 dle § 55b odst. 2) ve stanovisku č.j. JMK 50015/2020 z 31.3.2020 stanovisko 

souhlasné s plochami B11,B12,B13 a O3  a nesouhlasné stanovisko k zastavitelným plochám B14 a 

V2. 

Své stanovisko odůvodnil takto: 

Jak vyplývá z textové části odůvodnění, jmenovitě z kapitoly 11. Vyhodnocení účelného využití 

zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch: „ Plochy změny, vymezené 

pro bydlení venkovského typu bezprostředně navazují na zastavěné území shodného využití, kde v 

případě změny Zm1, Zm2 se jedná pouze o doplnění stávajících ploch z důvodu jejich dostatečné 

funkčnosti v daných konkrétních podmínkách. V případě změny Zm3 je vymezena plocha pro 

pozemek rodinného domu v a případě Zm4 plocha pro 3 pozemky rodinných domů. 

Územní plán Ledce vymezil rozvojové plochy, které byly v odůvodnění ÚP v roce 2014 odhadnuty na 

cca 18 až 19 RD, kde by mohlo bydlet cca 65 až 68 obyvatel, což odpovídalo předpokladu cca 20% 

nárůstu obyvatel, vyplývajícího z polohy obce v rozvojové oblasti OB3. Celková reálná kapacita 

vymezených ploch byla však větší. Na plochu B3 bylo již vydáno územní rozhodnutí na 12 RD. V 

ostatních vymezených plochách ÚP lze umístit přibližně: 

B1-1RD, B2-1RD, B4-2RD,B5-1RD, B6- 4RD ,B7-1RD, B8-1RD, B9- RD 5, B10- 4 RD. Celková 

reálná kapacita se tedy pohybovala okolo 32 RD. Vzhledem k tomu na že na plochu B3 bylo již 

vydáno územní rozhodnutí na 12 RD, plocha B10 není již vymezována pro bydlení vzhledem ke své 

poloze na okraji ploch výroby (úbytek cca 4 -5 potenciálních pozemků pro RD), dále 1 rodinný dům v 

ploše je vystavěn v ploše B9 , 1 rodinný dům v ploše se staví v ploše B6, je k dispozici zbývající 

kapacita v plochách vymezených ÚP pro cca 14 rodinných domů, tedy je k dispozici méně než 

polovina kapacity vymezené územním plánem. Proto je vymezen rozvoj bydlení v dílčích plochách 

B11, B12, B13 a B14, který může představovat pozemky až pro 5 rodinných domů, což v souhrnu s 

nevyčerpanou kapacitou ÚP činí možnost výstavby 19 rodinných domů, což odpovídá tempu rozvoje 

obce a poloze v rozvojové oblasti. 

Plochy změny O3 a O4 představují rozšíření občasného vybavení obce v rozsahu odpovídajícím 

potřebě obce a rozvoje rezidenčních funkcí (potřeba hřiště a jeho zázemí, hřbitova či jiné občanské 

vybavenosti). 

Plocha V2 je vymezena především z důvodu efektivity využití vymezené plochy V1 pro shodné 

využití – výroby a skladování. Celkově v souhrnu pak plocha pro rozvoj výroby v lokalitě V1+ V2 

dosáhne 4ha tak, aby byla využitelná pro konkrétního provozovatele – specializovanou výrobu, 

vhodnou pro danou lokalitu, protože poskytuje nové pracovní příležitosti v území - především tedy z 
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důvodu vyvážení funkčních složek území ve veřejném zájmu obce. Plochy změny účelně využívají 

dopravní a technickou infrastrukturu navazujícího území a umožní plně využít potenciál navazujícího 

zastavěného území“. 

V případě návrhových ploch B11, B12, B13 a O3 lze s ohledem na výše uvedené skutečnosti 

nezbytnost navrhovaného nezemědělského využití považovat za řádně prokázanou. Rozsahem 

návrhové plochy tohoto funkčního využití v celkovém kontextu odpovídají skutečným potřebám sídla. 

Svým tvarem a lokalizací návrhové plochy dotváří kompaktní půdorys sídla, aniž by vytvářely 

nežádoucí proluky, či narušovaly organizaci a obhospodařování přiléhajících pozemků ZPF. Za 

dodržení těchto zásad ochrany ZPF lze proto akceptovat nepatrné dotčení zemědělských půd I. třídy 

ochrany plochami B11 a B13 (v celkovém součtu cca 0,011 ha), které v řešeném území vykazují 

značné zastoupení a kterým se při dodržení výše uvedených zásad ochrany ZPF nedalo zcela vyhnout. 

Dikce ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF tak lze v daném případě spatřovat v potřebě rozvoje. 

Nesouhlasné stanovisko k návrhovým plochám B14 a V2 je uplatněno z následujících důvodů: 

V textové části odůvodnění se na str. 52 u návrhové plochy B14 uvádí mimo jiné následující: 

„Rozvojová plocha B14 je sice vymezena v záplavovém území, toto však není dosud stanoveno a je 

vymezena mimo jeho aktivní zónu. Plocha je vymezena v blízkosti stávajících komunikací a veřejných 

prostranství, umožní tedy účelné využití stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury. 

Plocha se nachází v oblasti potenciálního rozlivu povodňových vod ze Šatavy, výstavbu je proto 

nezbytné řešit tak, aby byla výškově situována nad úrovní potenciální povodně, což se odráží ve 

vymezení podmínek využití plochy doplněných v kap. F.1.1.1. Plocha je součástí rozsáhlého VKP 

zahrnujícího nivy v okolí Šatavy, obdobně jako ostatní rozvojové plochy vymezené ÚP Ledce: B3, 

B4. 

S ohledem na závěry vyplývající ze SEA je stanovena etapizace - plocha je využitelná pro zástavbu až 

po naplnění kapacity ploch Z3 a Z4. Vzhledem ke kapacitě nově vymezené plochy Z14 (max. 2 až 3 

rodinné domy) plocha nemá potenciál výrazně změnit poměry v území, které již ovlivnilo vymezení 

ploch Z3, Z4, přičemž plochu Z3 na základě stupně přípravy území lze považovat za zcela využitou“. 

S ohledem na celkový rozsah ploch pro bydlení v platné ÚPD, které dosud nebyly vyčerpány, a rozsah 

ploch odsouhlasených v rámci této změny č. 1 nelze považovat vymezení nové návrhové plochy B14 

již za nezbytně nutný případ. Plocha je navíc v celém svém rozsahu situována na zemědělských 

půdách II. třídy ochrany, jejichž ochrana je ve veřejném zájmu. V řešeném území se přitom pro 

umístění většího počtu RD nachází enklávy zemědělských půd horší třídy ochrany, dané řešení tak 

nelze z hlediska zájmů ochrany ZPF považovat za nejvýhodnější, tak jak to ukládá v ust. § 5 odst. 1 

zákon o ochraně ZPF. V tomto kontextu je zcela na místě zdůraznit a uvést, že právě nezastavitelná 

plocha/plocha zemědělské půdy v oblasti potencionálního rozlivu povodňových vod ze Šatavy, které 

je zmíněno ve výše citovaném odůvodnění plochy, má své nezastupitelné místo. 

Orgán ochrany ZPF nemůže souhlasit s výše citovaným tvrzením, že plocha B14 vzhledem ke své 

kapacitě max. 2 – 3 domy „nemá potenciál výrazně změnit poměry v území, které již ovlivnilo 

vymezení ploch Z3, Z4...“. Z níže uvedeného snímku ortofotomapy vyplývá, že lokalita uceleného 

tvaru je v současné době intenzivně zemědělsky obhospodařována. Umístěním návrhové plochy B14 

dochází k roztříštění uceleného tvaru, při kterém vzniká úzký pás zemědělské půdy o délce cca 100 m 

a šířce 11 m (pozemek p. č. 293 v k. ú. Ledce u Židlochovic, vedený pod způsobem ochrany ZPF jako 

druh pozemku orná půda), který by tak vykazoval jednoznačně charakter zbytkové plochy, viz snímky 

níže. 
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Návrhová plocha B14 je tak navržena v příkrém rozporu s další zásadou ochrany ZPF, vyplývající z 

ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ZPF, tj. „co nejméně narušovat organizaci ZPF, 

hydrologické a odtokové poměry v území“. Vymezení nové návrhové plochy B14 proto nelze s 

ohledem na výše uvedené skutečnosti z hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat, a to bez ohledu na 

navrženou etapizaci, která je definována na str. 39 textové části návrhu změny ÚP. 

Nově vymezená návrhová plocha V2 je v textové části zdůvodněna následovně: „Plocha V1 byla v ÚP 

Ledce vymezena v těsné návaznosti na stabilizované plochy výroby a skladování - výroba elektrické 

energie FVE. Využitelnost plochy V1 je omezena zejména ochranným pásmem výrobny fotovoltaické 

energie, které zasahuje do pozemků plochy po dvou stranách 20m od hranice pozemku, což znemožní 

využitelnost minimálně 26% vymezené plochy ( dotčeno je cca 6000m2 z plochy cca 24000 m2). Je 

proto změnou vymezena v návaznosti na V1 ještě plocha V2. Plocha je vymezena v rozloze cca 10000 

m2, které doplní plochu V1 ve směru podél komunikace III/41619 a je vymezena po okraj koridoru 

územní rezervy pro vysokorychlostní trať. Umístění potenciální stavby v pozemku plochy V1 je 

limitováno také polohou plochy poblíž křižovatky silnic III/42510 a III/41619, která si vzhledem k 

vytíženosti III/42510 vynutí situování vjezdu do areálu v poloze co nejvíce odsunuté od křižovatky, 

což opět směřuje k posunu – rozšíření – rozvojové plochy jihovýchodním směrem podél komunikace – 

tedy k vymezení plochy V2. V2 je vymezena především s ohledem na optimalizaci výměry 

rozvojového pozemku pro výrobu v dané lokalitě. Výrobní objekty lze kategorizovat dle potenciálních 

investorů do více kategorií, přičemž střední investor pro tuto lokalitu hledá cílové zabezpečení 

pozemku o vel. 4ha, který umožní výstavbu výrobního objektu cca 10000 m2. Je výhodnější umístění 

v řešené lokalitě jednoho takového investora s jedním výrobním areálem nežli více drobnějších 

investičních záměrů do 5000m2 zejména z důvodu nároků napojení a dobudování dopravní a 

technické infrastruktury – střední investor bude nepojen jedním nápojným bodem na stávající dopravní 

infrastrukturu ze silnice III/41619, zatímco rozdělení pro menší investory by znamenalo dobudování 

další vnitřní infrastruktury v území a jiná rizika plynoucí z potřeby dohody více subjektů v lokalitě. V 

souhrnu proto navrhovaná plocha pro výrobu V1 + V2 činí 4ha, přičemž rozšíření plochy - tedy plocha 

V2 činí 1,5ha“. 

Dikce ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF, tj. prokázání jiného převažujícího veřejného zájmu je v 

textové části odůvodnění vypořádána následovně: „Veřejný zájem obce je spatřován zejména ve 

zvýšení potenciálu zaměstnanosti v obci – tedy snížení nutnosti dojížďky za prací. Konkrétní investor 

zabývající se výrobou potřeb a poskytováním služeb pro lékařství by v daném území mohl poskytnout 

30 až 40 pracovních míst. Zájmem obce je rovněž umístění takové výrobní aktivity, která bude mít 

minimální dopad na rezidenční území obce, což je v tomto případě splněno tím, že plocha pro rozvoj 

výroby je zcela mimo rezidenční území. S ohledem na závěry vyplývající ze SEA je stanovena 

etapizace - plocha V2 je využitelná pro zástavbu až po naplnění kapacity plochy V1, je její navazující 

etapou a umožňuje funkčnost a perspektivnost areálu pro výrobní funkce konkrétního investora“. 

Návrhová plocha V2 je v celém svém rozsahu situována na zemědělských půdách I. třídy ochrany, 

jejichž ochrana je ve veřejném zájmu. V daném případě však prokázání jiného převažujícího veřejného 

zájmu nelze z hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat, a to z následujících důvodů: 

- potřeba vymezení nové návrhové plochy V2 se v odůvodnění opírá o ochranné pásmo stávající 

plochy FVE, které limituje využití stávající plochy výroby V1, nicméně je zcela na místě uvést, že 

stavba FVE je stavbou dočasného charakteru, 

- v řešeném území se přitom nachází enklávy zemědělských půd, situovaných na horší třídě ochrany, 

navíc mimo ochranné pásmo fotovoltaické elektrárny, které se mají k nezemědělským účelům 

využívat přednostně (viz jedna ze základních zásad plošné ochrany ZPF - ust. § 4 odst. 1 písm. b) 

zákona o ochraně ZPF). 

Jelikož u návrhové plochy V2 nebylo prokázáno nejvýhodnější řešení z hlediska zájmů ochrany ZPF, 

které v ust. § 5 odst. 1 přímo ukládá zákon o ochraně ZPF, nelze výše citované prokázání jiného 

převažujícího veřejného zájmu tudíž akceptovat. 

 

Orgán ochrany ZPF změnil dne 9.8.2021 na základě předběžně upraveného návrhu své stanovisko; ve 

změněném stanovisku č.j. JMK 118433/2021  souhlasí z hlediska ochrany ZPF s upraveným návrhem 

změny jako celkem, odůvodnil stanovisko takto: 

U návrhových ploch B14 a V2 byly textovou částí odůvodnění vypořádány argumenty, na jejichž 

základě bylo k těmto plochám uplatněno nesouhlasné stanovisko. 
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Nově zařazené koridory veřejné dopravní infrastruktury KDS57 a KDZ11 jsou dle textové části 

odůvodnění „vymezeny nadřazenou ÚPD a přebírány do ÚP Ledce ve shodném rozsahu, neboť není k 

dispozici podklad umožňující větší zpřesnění v rámci ÚP. Jedná se o nadmístní dopravní infrastrukturu 

budovanou ve veřejném zájmu v souladu s prioritou ZÚR JMK č. (7): Vytvářet územní podmínky pro 

kvalitní dopravní napojení Jihomoravského kraje na evropskou dopravní síť včetně zajištění 

požadované úrovně a parametrů procházejících multimodálních koridorů. Vytvářet podmínky pro 

zajištění kvalitní dopravní infrastruktury pro propojení Jihomoravského kraje s okolními kraji, státy a 

dalšími evropskými regiony.“ K plochám koridorů nejsou žádné připomínky, neboť již byly z hlediska 

zájmů ochrany ZPF odsouhlaseny v rámci projednání ZÚR JMK. 

K návrhovým plochám B11, B12, B13 a O3 nejsou z hlediska zájmů ochrany ZPF žádné připomínky, 

neboť k nim bylo uplatněno souhlasné stanovisko v rámci projednání Návrhu změny č. 1 územního 

plánu Ledce v režimu ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona. 

 
Ve svém stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska  č.j. JMK 125936/2022 z 1.9.2022  

uplatněného k opakovanému veřejnému projednání, nemá orgán ochrany ZPF k návrhu změn 

připomínky s odůvodněním, že od prvního veřejného projednání a následné dohody nedošlo ke 

změnám řešení, které by vykazovaly nový zábor ZPF. 

Vyhodnocení: 

K nesouhlasnému stanovisku se konala dne 31.8.2020 konzultační schůzka, kde byly dohodnuty zásady 

úprav návrhu pro dohodu s orgánem. 

Dne 2.7.2021 na základě projektantem upraveného návrhu byla orgánu zaslána žádost o změnu jeho 

stanoviska s tím, že z důvodu úprav změny kvůli aktualizaci ZÚR se bude konat opakované veřejné 

projednání. 

Návrh k opakovanému veřejnému projednání obsahoval všechny úpravy, které byly orgánu doručeny 

jako podklad pro změnu jeho stanoviska a orgán s jejich provedením v opakovaném veřejném 

projednání vyjádřil souhlas. Návrh je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 

 

Odpadové hospodářství  
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů 

zdraví platný v době zpracování návrhu pro 1.veřejné projednání 
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, a obecně závazná vyhláška Jihomoravského kraje č. 1/2016, 

kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomor. kraje 2016 –2025 

je respektován, koncepce odpadového hospodářství obce není měněna 

§ 102 odst. 1 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

ve svém stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska  č.j. JMK 125936/2022 

z 1.9.2022  nemá k návrhu projednávanému v opakovaném veřejném projednávání připomínky, 

upozorňuje na kompetenci úřadu ORP dle § 146 odst.1 písm.e) zákona č. 541/2020 Sb.. 

Vyhodnocení: 

Stanovisko je souhlasné a nevyplývají z něj žádné požadavky na úpravy návrhu, příslušný odbor MěÚ 

Židlochovice byl s možností uplatnění stanoviska seznámen (oznámení o opakování veřejného 

projednání mu bylo doručeno) a své stanovisko neuplatnil. Návrh je v souladu se stanoviskem tohoto 

dotčeného orgánu. 
 

Ochrana veřejného zdraví 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
je respektován, pro plochy změny zůstávají zachovány podmínky využití ploch dle ÚP, které zahrnují i 

požadavky ochrany veřejného zdraví, další podmínky jsou doplněny v kap. F.1.1. 

Dle § 82 odst.2 písm. i) v souv. s § 77,§ 82 odst. 2 písm. j) příslušná 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00  Brno 2  
neuplatnila stanovisko ani k jednomu z veřejných projednání.  

 

Ochrana lesa 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů § 48a odst. 2 písm.  b) 

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Masarykova č.p. 100,667 01  
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Židlochovice  neuplatnil stanovisko k žádnému z návrhů projednávaných ve veřejných projednáních. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Ve stanovisku č.j. JMK 50015/2020 z 31.3.2020  k 1.veřejnému projednání orgán ochrany lesa 

konstatuje, že není věcně a místně příslušným orgánem stejně jako ve svém stanovisku, které je 

součástí koordinovaného stanoviska  č.j. JMK 125936/2022 z 1.9.2022 uplatněného k upravenému 

návrhu projednávanému v opakovaném veřejném projednání. 

Vyhodnocení: 

Návrhem nejsou dotčeny přímo lesní pozemky, pouze pásmo 50 m od okraje lesa, v němž leží i 

stávající komunikace. 

 

Ochrana ložisek nerostných surovin 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2, 

zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,  § 13 odst. 2  

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  neuplatnilo stanovisko ani 

k jednomu z veřejných projednání.  

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 

Vydalo k návrhu projednávanému v 1.veřejném projednání souhlasné stanovisko č.j.MPO 20297/2020 

dne 17.3.2020 s podmínkou, že bude upraven zákres hranice výhradního ložiska Bratčice, DP Medlov 

a CHLÚ Hrušovany u Brna v koordinačním výkrese s tím, že tyto hranice v koordinačním výkrese 

chybí. 

K návrhu projednávanému v opakovaném veřejném projednání uplatnilo stanovisko č.j.MPO 

80437/2022 z 25.7.2022 souhlasné s podmínkou, že bude doplněn zákres hranice výhradního ložiska, 

dobývacího prostoru a chráněného ložiskového území v koordinačním výkrese (alespoň potlačeného). 

 

Vyhodnocení: 

Již ve vyhodnocení stanoviska v odůvodnění návrhu v opakovaném veřejném projednání upozornil 

pořizovatel, že sám orgán konstatuje v odůvodnění svého stanoviska, že změna ÚP dobývací prostory, 

výhradní ložiska i chráněná ložisková území respektuje a nic do nich nevymezuje. A tedy do nich ani 

nezasahuje. § 55 odst. 6 stavebního zákona stanoví, že změna územního plánu včetně zkráceného 

postupu pořizování změny se zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí. 

Koordinační výkresy změn mají v  částech území, které se změnou nemění potlačenou barevnost, aby 

bylo zjevné, že tato část území není změnami dotčena. Nebude tedy do nich zakreslováno něco, co 

v nich je, jen je barevně potlačeno. 

Jelikož dotčený orgán ve stanovisku k opakovanému veřejnému projednání vyžaduje, aby do potlačené 

a tedy do neprojednávané části území byly doplněny hranice, níže je uveden rozbor. 

Do koordinačního výkresu ve výřezu 1 bude zapracována pouze změna v LNS 214287, jehož část byla 

části území východně od silnice III/42510 zrušena a nezasahuje tedy do žádné řešené lokality. 

Potlačení zákresu v rušené části územní rezervy a pod koridorem VRT bude odstraněno.  

Ostatní požadavky jsou již buď ve výřezech koordinačních výkresů změny v potlačení zapracovány 

nebo jsou již součástí koordinačního výkresu ÚP, které nejsou součástí výřezů koordinačního výkresu 

řešené změny a tedy nejsou součástí rozsahu ÚP řešeného změnou. 

Odůvodnění vyhodnocení: 

 

Koordinační výkres ÚP Ledce 
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Hranice DP Medlov je v koordinačním výkrese zakreslena, jelikož však její popis je v části 

koordinačního výkresu, který není součástí výřezu výkresu, hranice zakreslená je, její popis na výřezu 

ne. Současně se hranice DP Medlov jak v koordinačním výkresu platného územního plánu tak v jeho 

výřezu, který je součástí odůvodnění změny, kryje s hranicí CHLÚ Medlov I. Obě hranice jsou na 

výkrese zobrazeny tak, jak byly předány poskytovatelem údajů v roce 2020 – Obvodním báňským 

úřadem a Českou geologickou službou. 

 

Koordinační výkres ÚP Ledce 

 
 

Koordinační výkres změny č.1 ÚP Ledce – výřez č.1 

  
Zde je hranice patrná i v překryvu, který vznikl pouze překrytím původního koordinačního výkresu. 

Ložisko 3220300 Ledce – Hrušovany se nachází mimo oběma výřezy koordinačního výkresu změny 

zobrazené území, tedy jižně od silnice III/39523. 

 

  
Hranice CHLÚ Medlov I je zřejmá i v potlačené části výřezu koordinačního výkresu. 
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Hranice CHLÚ Bratčice  je taktéž zřejmá v potlačené části výřezu koordinačního výkresu. 

  
Hranice CHLÚ Ledce u Židlochovic  a DP Ledce  u Židlochovic je v koordinačním výkrese ÚP 

zakreslena, je však  mimo výřezem koordinačního výkresu zobrazované území, tedy jižně od silnice 

III/39523. 

Z výše uvedeného plyne, že v překryvem zobrazované části území, a tedy v té jeho části, která 

nepřináleží do rozsahu projednávané změny, jsou hranice dobývacích prostorů, chráněných 

ložiskových území a ložisek zakresleny. Další hranice dobývacích prostorů, chráněných ložiskových 

území a ložisek jsou mimo výřez koordinačního výkresu změny a tudíž také mimo rozsah projednávané 

změny. 

Součástí změny je změna v nezastavěném území, koridor KDZ11 pro vedení vysokorychlostní trati; ten 

dle koordinačního výkresu změny – výřez jedna vede pře ložiskové území č. 214287, jehož část zde 

však již byla zrušena a tato změna byla v koordinačním výkrese změny provedena a bude zapracována 

i do koordinačního výkrese úplného znění. 

Jiné lokality změny, které by zasahovaly do dobývacích prostorů, chráněných ložiskových území a 

ložisek nesou touto změnou zpracovávány, projednávány ani vydávány. Proto nelze hranice 

dobývacích prostorů, chráněných ložiskových území a ložisek nerostů v dokumentaci změny 

zobrazovat. Jsou, jak výše uvedeno součástí koordinačního výkresu změny a budou tak rovněž 

zobrazeny v úplném znění ÚP po této změně. 

Změna ÚP je tak bude po provedené úpravě v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu, protože 

všechny hranice ložiskových území, chráněných ložiskových území či dobývacích prostorů, které leží 

mimo rozsah území řešeného změnou  jsou již součástí koordinačního výkresu ÚP Ledce; pokud se 

nacházejí v území zobrazovaném ve výřezech koordinačního výkresu s potlačenou barevností, jsou 

v nich zobrazeny 

Po úpravě hranic ložiskového území, které zasahuje do území řešeného rozsahem změny, bude tedy 

návrh změny v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu tak, aby byl též v souladu s § § 55 

odst. 6 stavebního zákona. Všechny hranice ložiskových území, chráněných ložiskových území či 

dobývacích prostorů pak budou zřejmé z koordinačního výkresu úplného znění územního plánu po 

této změně, protože ten zobrazuje celé k.ú. Ledce a nikoliv jen výřezy lokalit řešených změnou. 

 
Obvodní báňský úřad pro území krajů  Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 60142 Brno   

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2, 

ve svém stanovisku č.j.  SBS 07701/2020 z 20.3.2020 k 1. veřejnému projednání uvádí, že nemá 

námitek ke změně ÚP, pokud tato nezasahuje do DP Ledce u Židlochovic, DP Medlov a DP 

Němčičky. 

Ve stanovisku č.j.  SZ SBS 31982/2022/2 z 27.7.2022 k opakovanému veřejnému projednání uvádí, že 

nemá námitek ke změně ÚP, protože tato se nedotýká pozemků v DP Ledce u Židlochovic a  DP 

Medlov. 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel po 1. veřejném projednání vyhodnotil (za dotčený orgán), že dle jeho uvážení žádná ze 

změn se těchto dobývacích prostorů nedotýká a to ani ty, které byly do změny zapracovány v návrhu 

pro opakované veřejné projednání z důvodu povinnosti zapracování aktualizace ZÚR. 

Ve stanovisku k opakovanému veřejnému projednání totéž konstatoval o dotčený orgán. Stanovisko je 

tudíž souhlasné, návrh je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
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Památková péče 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,§ 28 odst. 2 písm. c)  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a památkové péče, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 

Brno 

Orgán není změnou dotčen. Neuplatnil stanovisko k 1. veřejnému projednání. V koordinovaném 

stanovisku  č.j. JMK 125936/2022 z 1.9.2022  uplatněnému k opakovanému veřejnému projednání 

konstatuje, že v daném případě nejsou dotčeny zájmy v jeho kompetenci. 

Dle § 29 odst. 2 písm. c)  

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Masarykova č.p. 100,667 01  

Židlochovice  neuplatnil stanovisko k žádnému z návrhů projednávaných ve veřejných projednáních. 

Vyhodnocení:  

V k.ú. Ledce se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky.  

 

Doprava na pozemních komunikacích 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

V území dílčích změn nejsou zahrnuty pozemní komunikace, u dílčích změn je zajištěn přístup na 

pozemky změn přes stávající  a navržené plochy dopravní infrastruktury. Jsou zapracovány krajské 

záměry dopravní infrastruktury – vymezením koridorů dopravní infrastruktury KDZ11 a KDS57.   

 

Dle  § 40 odst. 2 písm. g) z hl. řešení dálnic a silnic I. třídy  

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 

neuplatnilo stanovisko k žádnému z návrhů projednávaných ve veřejných projednáních. 

Vyhodnocení: 

Katastrálním územím Ledce neprobíhá žádná dálnice ani silnice I. třídy, zasahuje do něj ochranné 

pásmo dálnice D52, změnou však není řešeno žádné území, které má potenciál je ovlivnit. 

 

Dle § 40 odst. 3 písm. f) z hl. řešení silnic II. a III. třídy.  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Ve stanovisku dle § 55b odst. 2) č.j. JMK 49966/2020 z 16.4.2020, uplatněném v témž dni orgán 

podminuje svůj souhlas tím, že  využití návrhové plochy změny B13 bude podmíněno dopravním 

napojením a dopravní obsluhou ze silnice III/39515.Orgán odůvodnil svůj požadavek takto: 

V návrhu změny č. I ÚP byla mj. vymezena návrhová plocha změny B13 (Bi – bydlení venkovského 

typu) situovaná v prostoru stávající křižovatky silnic III/42510 a III/39515, doplňující stávající 

oboustrannou zástavbu kolem silnice III/42510 v zastavěném území. V popisu ani v podmínkách 

využití návrhové plochy změny B13 není uveden způsob dopravní obsluhy a dopravního napojení na 

veřejnou dopravní infrastrukturu pro zajištění dopravní obsluhy plochy změny. Dle Generelu 

krajských silnic JMK (dále jen GKS JMK) je silnice III/42510 tahem oblastního významu a z hlediska 

dopravně urbanistické funkce v zastavěném území má charakter sběrné komunikace funkční skupiny 

B viz ČSN 736110 Projektování místních komunikací, na které lze připojení přilehlých nemovitostí v 

odůvodněných případech omezit. 

Silnice III/39515 je dle GKS JMK tahem místního významu a z hlediska dopravně urbanistické funkce 

v zastavěném území má charakter obslužné komunikace funkční skupiny C viz ČSN 736110. Silnice 

III/42510 v zájmovém území tvoří v úseku Pohořelice – Rajhrad doprovodnou pozemní komunikaci k 

dálnici D52, z čehož vyplývá její vyšší dopravní zatížení. Vzhledem k rozdílnému dopravnímu 

významu silnic III. třídy v území, ze kterých je možné dopravní obsluhu plochy změny B13 navrhovat, 

musí být v návrhu změny ÚP doplněna podmínka využití návrhové plochy změny B13 dopravním 

napojením a obsluhou pouze ze silnice III/39515. 

Ve svém stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska  č.j. JMK 125936/2022 z 1.9.2022  

uplatněného k opakovanému veřejnému projednání konstatuje, že s částmi řešení, které byly oproti 

předchozímu veřejnému projednání změněny souhlasí z hlediska řešení silnic II. a III. třídy bez 

požadavků, protože změny řešení provedené v upraveném návrhu změny ÚP zohledňují z hlediska 

řešení silnic II. a III. třídy požadavek KrÚ JMK OD uplatněný v předchozím veřejném projednání 

návrhu změny ÚP. 

Vyhodnocení: 
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Podmínka dotčeného orgánu byla do návrhu zapracována podmínka pro změny v území v zastavitelné 

ploše B13. Souhlas s tímto řešením potvrdil dotčený orgán svým stanoviskem k opakovanému 

veřejnému projednání. Návrh je v souladu se stanovisky dotčeného orgánu. 

 

Dle § 40  odst. 4 písm. d) z hlediska řešení místních komunikací a účelových komunikací 

Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy neuplatnilo stanovisko k žádnému z návrhů 

projednávaných ve veřejných projednáních. 

Vyhodnocení: 

Napojení ploch změny na místní komunikační systém se v případě plochy B14 změnil a je řešen, 

ostatní zastavitelné plochy se nachází u již existujících místních komunikací či přímo u silnice ( plocha 

V2). 

 

Doprava drážní 

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 56 písm. d) 

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 

neuplatnilo stanovisko k žádnému z návrhů projednávaných ve veřejných projednáních.   

Vyhodnocení: 

Územím řešeným změnou dráha neprochází, koridor VRT je vymezen v celé šíři koridoru 

navrhovaného ZÚR  (kromě malé části navazující na zastavěné území), protože probíhá mimo 

zastavěné území v části k.ú. využívané jako velkoplošně obdělávaná zemědělská půda. 

 

Doprava letecká 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 

Dle § 88 odst. 1 písm. k) a l) 

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 

neuplatnilo stanovisko k žádnému z návrhů projednávaných ve veřejných projednáních. 

Vyhodnocení: 

Celé území se nachází v OP letiště proti laserovým zařízením – sektor B, změna svou povahou nemá 

potenciál letiště ovlivnit. 

 

Energetika 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

Respektování legislativních požadavků dle zák. 458/2000Sb. zohledňuje nutnost respektovat 

požadavky vyplývající ze zpracované územní energetické koncepce v aktuálním znění v době 

zpracování územně plánovací dokumentace. 

§ 16 písm. g  

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 

ve svých stanoviscích k návrhům změny  projednávaným ve veřejných projednáních č.j.MPO 

20297/2020 dne 17.3.2020, a č.j.MPO 80437/2022 z 25.7.2022 neuplatnilo stanoviska z hlediska 

tohoto zákona. 

Vyhodnocení: 

Změna svou povahou a velikostí řešených ploch  nemá potenciál k ovlivnění zásobování území obce 

elektřinou. 

 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,§ 13 odst. 5  

Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 14020  Praha 4 

ve svém stanovisku č.j. MV- 41429-4/OSM-2020 z 23.4.2020 k návrhu změny projednávaném ve 

veřejném projednání neuplatnil stanovisko z hlediska tohoto zákona. K upravenému návrhu pak 

neuplatnil žádné stanovisko. 

 

Civilní ochrana 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů  

a POŽÁRNÍ OCHRANA  

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů  
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Plochy dílčích změn jsou přístupné z veřejných prostranství, kde minimální šíře volného průjezdného 

profilu činí 3,5m a umožní přístup techniky IZS, v přilehlých veřejných prostranstvích lze zajistit 

zásobování požární vodou z vodovodních řadů dostatečné kapacity, které mohou být vedeny 

k plochám ze stávajících řadů. 

Velikost a kapacita plochy změny nemá vliv na koncepci civilní ochrany obce. 

Dle § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému  

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice,614 00  Brno 14 

vydal 26.3.2020 souhlasné stanovisko č.j. HSBM-4-39/2020, které bylo uplatněno 27.3.2020 

s odůvodněním, že záměry změny a charakter využití ploch  nevyžadují potřebu řešení opatření, 

uvedených v ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. 

K upravenému návrhu vydal 2.9.2022 souhlasné stanovisko č.j. HSBM-6-465/2022, s odůvodněním, 

že úpravy změny od posledního veřejného projednání  nevyžadují potřebu přepracování stanoviska 

vydaného k návrhu projednávaného ve veřejném projednání. 

Vyhodnocení: 

Návrh je v souladu se stanovisky  dotčeného orgánu. 

 

Bezpečnost státu 

Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, § 175 odst.1 

Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 14020  Praha 4 

Dotčený orgán ve svém stanovisku č.j. MV- 41429-4/OSM-2020 z 23.4.2020 konstatuje, že sám 

nevymezil území dle § 175 odst. 1 v lokalitě ÚP Ledce. 

 

Prevence závažných havárií 

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými směsmi, § 49odst. 2  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

ve svém stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska  č.j. JMK 125936/2022 z 1.9.2022  

konstatuje, že není potřeba zohledňovat při uplatňování návrhu změny žádná omezení. V zájmovém 

území není stanovena zóna havarijního plánování, respektive zde není evidován žádný provozovatel 

zařazený do skupiny “A” a ani do skupiny “B”. 

Vyhodnocení: 

Návrh je v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu. 

 
Pozemkové úpravy 

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, § 19 písm. c) 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno , 

Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno  

neuplatnil stanovisko k žádnému z návrhů projednávaných ve veřejných projednáních.   

Vyhodnocení: 

V Ledcích dosud neproběhla komplexní pozemková úprava. Řešená zastavitelné plochy jsou buď 

zpřístupněny již existujícím veřejným prostranstvím nebo jsou plochy veřejných prostranství součástí 

návrhu změny, jako v případě v opakovaném veřejném projednání měněných ploch B14. 

 

Změnou řešenou problematikou nejsou dotčeny níže uvedené zvláštní právní předpisy – zákony 

 č.: 166/1999 Sb.,18/1997 Sb., a zákon 263/2016 . 

 

6.1 Zvláštní zájmy Ministerstva obrany  

vč. vyhodnocení souladu návrhu změny se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu 

 

Jelikož se celé správní území obce nachází v území vymezeném Ministerstvem obrany ČR - 

ochranném pásmu radiolokačního zařízení, nachází se v něm i území řešená změnou ÚP. Dle § 175 

stavebního zákona stavby v takto vymezeném území mohou být na základě zákona orgánem k tomu 

příslušným v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu zakázány či omezeny, což se může týkat v 

rozsahu změny zejména staveb venkovního vedení vvn a vn, staveb, rekonstrukcí a opravy II. a III. 
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třídy, výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 

včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….), staveb a rekonstrukcí 

železničních tratí a jejich objektů (ale i jiných staveb umisťovaných v plochách změny). 

 

Doprava letecká 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 

§ 88 odst. 1 písm. k) a l)ve věcech vojenského letectví v souvislosti  s § 87 odst. 2 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů, a státního odborného 

dozoru, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 

uplatnilo dne 10.3.20200 stanovisko č.j. 99109/2020-1150-OÚZ-BR, ve kterém ve veřejném zájmu 

žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace: 

Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany - ochranném pásmu 

radiolokačního zařízení.  

Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany - ochranném pásmu 

radiolokačního zařízení. Toto vymezené území je v textové i grafické části zapracováno a musí být i 

nadále stabilizováno. 

 - Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže 

uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)  

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 

Ministerstva obrany:  

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy  

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  

- výstavba vedení VN a VVN  

- výstavba větrných elektráren  

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 

anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)  

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové 

části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 6.1. Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do 

grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé 

správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů 

staveb“.   

Odůvodnění stanoviska:  

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany 

ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 

územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 

dotčeného orgánu.  

Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území 

nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném 

zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.  

Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu 

územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů ORP. 

Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zapracování 

výše uvedených vymezených území MO do textové i grafické části v souladu s tímto 

stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené 

ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a 

bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž 

nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO. 

 

K změnám provedeným v odůvodnění návrhu změny pro opakované veřejné projednání neuplatnil 

dotčený orgán stanovisko. 
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Vyhodnocení: 

Koordinační výkres platného ÚP obsahuje poznámku: 

 
Koordinační výkres změny obsahuje poznámku: 

 
 

Na konci kapitoly F.1 textové části ÚP Ledce je stanovena podmínka: 

„Další podmínky pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití: 

Vymezené plochy změn a plochy stávající lze využívat za podmínky, že  nebudou narušeny zájmy 

Ministerstva obrany – že způsob využití ploch negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany 

státu.“ 

Kapitola 8 textové části odůvodnění ÚP Ledce obsahuje text: 

„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.“  

Textová část odůvodnění změny č. I ÚP  obsahovala text: 

„6.1 Zvláštní zájmy Ministerstva obrany 

Celé správní území obce se nachází v území vymezeném Ministerstvem obrany ČR (ochranném pásmu 

radiolokačního zařízení) dle § 175 stavebního zákona a stavby v takto vymezeném území mohou být na 

základě zákona orgánem k tomu příslušným v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu zakázány 

či omezeny, což se může týkat zejména staveb (včetně rekonstrukcí a přestaveb) větrných elektráren, 

výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů, větrných 

elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu.“ 
Odůvodněním změny nelze změnit odůvodnění ÚP. Jako samostatná opatření obecné povahy obsahuje 

jak ÚP tak jeho změna č. 1 samostatná odůvodnění. 

Lze tedy upravit pouze tu část, která se mění a pouze v rozsahu změnou měněných částí. 

Kap 6.1. byla tedy upravena, ale pouze tak, jak to forma opatření obecné povahy, jímž je ÚP vydáván, 

připouští a kap.6.1 Zvláštní zájmy Ministerstva obrany byla upravena na: 

„Jelikož se celé správní území obce nachází v území vymezeném Ministerstvem obrany ČR - 

ochranném pásmu radiolokačního zařízení, nachází se v něm i území řešená změnou ÚP. Dle § 175 

stavebního zákona stavby v takto vymezeném území mohou být na základě zákona orgánem k tomu 

příslušným v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu zakázány či omezeny, což se může týkat 

v rozsahu změny zejména staveb venkovního vedení vvn a vn, staveb, rekonstrukcí a opravy II. a III. 

třídy, výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 

včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….), staveb a rekonstrukcí 

železničních tratí a jejich objektů (ale i jiných staveb umisťovaných v plochách změny).“ 

Poznámka v koordinačním výkresu změny byla upravena na: 

„Plochy změny se nachází v území vymezeném Ministerstvem obrany ČR - ochranném pásmu 

radiolokačního zařízení,  jelikož se celé území obce nachází v území vymezeném Ministerstvem obrany 

dle § 175 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon a je zájmovým územím Ministerstva obrany z 

hlediska povolování staveb.“ 

Jelikož se po změně ÚP zpracovává úplné znění ÚP, jehož součástí je koordinační výkres, poznámka 

v něm bude upravena na: 

„Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany - ochranném pásmu 

radiolokačního zařízení a je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování staveb“.   

 



                                                                                        Změna č. I ÚP Ledce 

 

 

                                 66 

Odůvodnění vyhodnocení 

V odůvodnění nemohou být ve vztahu k § 175 uváděny konkrétní stavby, jelikož stavební zákon 

neumožňuje územním plánem vymezit stavby, které budou posuzovány, pouze ukládá v § 175 v území 

takto vymezeném umístit a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska orgánu, který území 

vymezil. Jelikož věcná kompetence k umisťování a povolování staveb dle stavebního zákona náleží 

stavebnímu úřadu a nikoliv zastupitelstvu obce, nelze tuto podmínku ukládat územním plánem, je-li 

procesně upravena legislativou. Jedná se o podmínku s podrobností územního řízení, která je jako 

taková dle ust. § 43 od.3 stavebního zákona v ÚP nezákonná. Současně nemůže zastupitelstvo obce, 

které není orgánem věcně příslušným k povolování staveb zasahovat do kompetence jiné správního 

orgánu, zde stavebního úřadu, a určovat územním plánem, jaká stanoviska má stavební úřad při 

povolování stavby vyžadovat. Jednalo by se tak o porušení § 2 odst. 2 správního řád, který stanoví, že: 

Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na 

základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. 

Textová poznámka tedy nebude zapracována  doslovně a to ani do koordinačního výkresu, jelikož 

změnou  č.1 ÚP nedochází ke změnám, které by měnily podmínky v celém území. Požadavek se tedy 

netýká projednávané změny, protože § 55 odst. 6 stavebního zákona stanoví, že změna územního plánu 

včetně zkráceného postupu pořizování změny se zpracovává, projednává a vydává v rozsahu 

měněných částí. 

K změnám provedeným v odůvodnění návrhu změny pro opakované veřejné projednání neuplatnil 

dotčený orgán stanovisko. Návrh je v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu, protože změny, 

které orgán požaduje, se netýkají projednávané změny nýbrž celého správního území obce. 

 

Obrana státu 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky 

Stanovení podmínek prostorového uspořádání zamezuje umístění výškových objektů, řešení změny 

nemá vliv na leteckou dopravu nebo radioreléové trasy. 

dle § 6 odst. 1 písm. h) 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů, a státního odborného 

dozoru, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 

viz Doprava letecká 

 

Bezpečnost státu 

Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, § 175 odst.1 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů, Oddělení ochrany 

územních zájmů Brno, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 

viz Doprava letecká 

 

Výsledek přezkoumání dle § 53 odst. 4 písm. d) SZ 
Z výše uvedeného v kapitole 6 vyplývá, že návrh změny je v souladu s požadavky zvláštních právních 

předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 

 

   

7. Zpráva o vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území obsahující 

základní informaci o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
 

Byl posuzován vliv návrhu změny  na udržitelný rozvoj území a pro účely tohoto posouzení  bylo 

zpracováno Vyhodnocení vlivů změny  1. ÚP Ledce na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je i 

Vyhodnocení vlivu změny na životní prostředí.  Vyhodnocení vlivů změny  1. ÚP Ledce na udržitelný 

rozvoj území je samostatnou dokumentací projednávanou v souběhu s projednáním změny ÚP. 

 

Závěry SEA :  

V kap. 8. „Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 

zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí“  jsou u rozvojových 
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ploch se zjištěnými závažnými reálnými či potenciálními zápornými vlivy na životní prostředí (příp. 

působením více mírnějších záporných vlivů) navrhována následná opatření pro předcházení, snížení 

nebo kompenzaci těchto vlivů: 

 Zm4 – plocha bydlení - venkovského typu (Bi) B14 a plocha dopravní infrastruktury - doprava 

silniční (Ds) MK11: alternativně plochy buď z řešení jako rozvojové plochy zcela vypustit, nebo 

vymezit pouze jako územní rezervu, nebo podmínit její využití úplným využitím zastavitelných ploch 

B3 a B4 (stanovení etapizace využití); 

 Zm7 – plocha výroby a skladování - výroba a sklady v areálech (Va) V2: alternativně plochu 

buď z řešení jako rozvojovou plochu zcela vypustit, nebo vymezit pouze jako územní rezervu, nebo 

podmínit její využití úplným využitím zastavitelné plochy V1 (stanovení etapizace využití, s 

přípustností využití plochy V2 i současně s úplně využitou plochou V1). 

 

Na základě těchto doporučení byla zapracována etapizace uvedených dvou ploch formou podmínek:  

- Změna v území v ploše  B14 je podmíněna 80% využitím zastavitelné plochy (tj. realizací staveb 

na 80% pozemků v uvedených plochách)  B3 a B4, plochy mohou být využívány současně, vždy 

však využití v plochách B3 a B4 musí být minimálně 80%. Byla současně podstatně redukována 

kapacita této rozvojové plochy, takže umožní výstavbu pouze 2 objektů rodinných domů a byla 

zcela zrušena plocha dopravní infrastruktury - doprava silniční (Ds) MK11, protože pro sníženou 

kapacitu bydlení není potřebná. 

- Změna v území v ploše  V2 je podmíněna 80% využitím zastavitelné plochy V1(tj. realizací 

staveb na 80% pozemků v uvedené ploše), mohou však být využívány současně obě plochy 

najednou, vždy však využití v ploše V1 musí být minimálně 80%“. 

 

Od 1.veřejného projednání došlo v návrhu změny k: 

- úpravě plochy B14 a to zmenšení rozsahu změny, takže umožní výstavbu pouze 2 objektů 

rodinných domů) 

- zmenšení rozsahu změny a to vynechání změny v lokalitě B10, která byla na měněna na plochu 

O2 a tento požadavek na obsah změny po 1.veřejném projednání pominul a plocha B10 je 

ponechána beze změny tak, jak je vymezena v ÚP vč. podmínek pro ni stanovených 

- zapracování koridorů dopravní infrastruktury dle aktualizace č.1 ZÚR JMK – KDS57 a KDZ11 – 

uvedení dokumentace do souladu se ZÚR JMK - koridory byly z hlediska udržitelného rozvoje  již 

vyhodnoceny a posouzeny v rámci ZÚR JMK. 

Změny v dokumentaci, provedené úpravami po veřejném projednání, nemají vliv na závěry SEA 

vyhodnocení, jak je obsaženo v doplňku SEA, opatřeném podpisem a razítkem této autorizované 

osoby. 
 

8. Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst.5 
Ze stanoviska č.j. JMK 84414/2018 z 11.6.2018 dle § 55a odst.2 písmena d) a e) Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno jako příslušného orgánu 

ochrany přírody a krajiny o dle zákona č. 114/1992 Sb. a příslušného úřadu dle zákona č.100/2001Sb. k obsahu 

změny vyplynula potřeba posouzení vlivů změny na životní prostředí a bylo tudíž zpracováno vyhodnocení vlivů 

změny na životní prostředí (dále jen SEA vyhodnocení). 

Návrh změny byl tedy posuzován z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 

Dne 1.9.2021 uplatnil Krajský úřad Jihomoravského kraje (Odbor životního prostředí) stanovisko dle podle § 

10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen SEA stanovisko) č.j. JMK 

128011/2021. 

Znění stanoviska: 

 
STANOVISKO k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí 

 – Návrh změny č. I územního plánu Ledce 

podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) vydané Krajským 

úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí (dále jen „OŽP“) jako věcně a místně 

příslušným správním úřadem podle ustanovení § 22 písm. d) zákona (dále také jen „SEA stanovisko“). 
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název koncepce: Návrh změny č. I územního plánu Ledce 

Charakter a rozsah koncepce: 

Návrh změny č. I územního plánu Ledce (dále také jen „návrh Z1 ÚP“) navazuje na řešení platného 

ÚP Ledce (dále jen "platný ÚP", 06/2014). Obsahem navrhované Z1 ÚP je především vymezení 7 níže 

uvedených nových zastavitelných ploch: 

 B11 - plocha bydlení – venkovského typu (ozn. Bi)  

Je vymezena v návaznosti na plochu B9, kterou vymezil platný ÚP Ledce a na sousední pozemek. 

Plocha je vymezena v rámci kompaktního tvaru jádra obce, k němuž náleží, při stávající obslužné 

komunikaci ve veřejném prostranství. 

 B12 plocha bydlení – venkovského typu (ozn. Bi)  

Je vymezena v návaznosti na stabilizovanou plochu bydlení pro konkrétní potřebu rozšíření 

plochy rodinného domu, který se nachází v navazující stabilizované ploše bydlení v centrální části 

zastavěného území obce. Plocha je tudíž vymezena tak, aby zahrnovala část pozemků zahrady 

tohoto domu (plochy zemědělské – drobná držba) i část navazujícího pozemku v krajinné zeleni, 

která je však využívána jako sad, území tvoří proluku mezi zastavěnými pozemky podél 

přístupové komunikace.  

 B13 plocha bydlení – venkovského typu (ozn. Bi)  

Je vymezena v návaznosti na stabilizovanou plochu bydlení, pro konkrétní záměr výstavby 

objektu bydlení. Plocha je tudíž vymezena jako plocha bydlení – venkovského typu (ozn. Bi) – 

plocha změny. Plocha je vymezena v návaznosti na stávající zástavbu, u křižovatky silnic 

III/42510 Rajhrad – Pohořelice a III/39515 Ledce – Sobotovice, tak, aby měla zajištěn samostatný 

přístup z veřejného prostranství s veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou. 

 B14 plocha bydlení – venkovského typu (ozn. Bi) spolu s drobnou plochou MK11 plocha 

dopravní infrastruktury – doprava silniční (ozn. Ds).  

Je vymezena v návaznosti na plochy B3 a B4 platného ÚP, v blízkosti stávajících komunikací a 

veřejných prostranství v pravobřeží toku Šatavy východně od historického jádra obce (jižně od 

Pindulky). Nachází se v oblasti potenciálního rozlivu povodňových vod ze Šatavy, výstavbu je 

proto nezbytné řešit tak, aby byla výškově situována nad úrovní potenciální povodně, což se 

odráží ve vymezení podmínek využití plochy. S ohledem na závěry vyplývající ze SEA je pro 

plochu stanovena etapizace jejího využití. 

 O3 plocha občanského vybavení - základní (ozn. Oz) 

Plocha je situována mezi stávající zástavbou bydlení a plochou výroby a skladování - výroba 

elektrické energie (fotovoltaická elektrárna) ve východní části zastavěného území. Daná plocha 

(na místě plochy označené v platném ÚP jako „B10“) je návrhem Z1 určena pro občanské 

vybavení bez konkrétní specifikace, přičemž podmínky jejího využití jsou navrhovány tak, aby 

bylo možné využití daných pozemků např. pro realizaci kolumbária (plocha vymezená pro 

pohřebnictví se dosud v obci nevyskytuje a je na základě poptávky v obci potřebná), nicméně 

nevylučuje ani možnost využití pro jiné druhy občanského vybavení, pro které lze využít pozemek 

specifický svou polohou. 

 O4 plocha občanského vybavení - sport a rekreace (ozn. Os) 

Plocha je vymezena v návaznosti na stabilizované území veřejných prostranství – veřejné zeleně v 

západní části zájmového území na nábřeží vodního toku Šatava. Daná lokalita je již fakticky 

využívána pro dětské herní aktivity, které vyžadují reklasifikaci této plochy a její jiné funkční 

zařazení, aby bylo možné stabilizovat a rozvíjet v dané lokalitě aktivity sportovního charakteru 

související s provozováním dětského hřiště, ale i souvisejících funkcí. 

 V2 plocha výroby a skladování - výroba a sklady v areálech (ozn. Va) 

Je vymezena v návaznosti na zastavitelnou plochu V1, aby kapacitně v souhrnu s touto plochou 

mohla uspokojit výrobní, technologické a kapacitní nároky konkrétního investora, včetně nároků 

na postupný etapový rozvoj ve zvolené lokalitě. 

Posuzovaný návrh Z1 ÚP dále obsahuje:  

- změnu data aktuálního vymezení zastavěného území (více samostatně vymezených území);  

- doplnění hlavních zásad koncepce rozvoje obce – zastavěného území a zastavitelných ploch o 

nové rozvojové lokality;  
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- úpravu výčtu zastavitelných ploch dle navržených změn;  

- aktualizaci podmínek využití pro některé typy ploch s rozdílných způsobem využití (Bi, Oz, Va, 

Zo, Zd, Kz, Ot, W);  

- úpravu vymezení územní rezervy vysokorychlostní trati RDZ05 VRT Brno – Břeclav – hranice 

ČR / Rakousko (– Wien) dle jejího vymezení v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského 

kraje.  

 

Umístění území řešeného koncepcí (kraj, obec, k. ú.):  

kraj: Jihomoravský  

okres: Brno-venkov  

obec: Ledce  

k. ú.: Ledce u Židlochovic 

Předkladatel koncepce: Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad 

IČ předkladatele: 00282979 

Sídlo předkladatele: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice 

 

II. PRŮBĚH VYHODNOCENÍ  

Zpracovatel vyhodnocení vlivů návrhu Z1 ÚP na životní prostředí (dále jen „SEA vyhodnocení“):  

AGERIS s.r.o. – prostřednictvím osob RNDr. Jiří Kocián (zpracovatel) a Ing. Alexandr Mertl 

(zodpovědný projektant, autorizovaná osoba; osvědčení MŽP ČR č. j. 961/196/OPV/93 ze dne 

07.06.1993, prodloužení č. j. 51008/ENV/16 ze dne 24.08.2016)  

Zpracovatel vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území:  

Ing. arch. Barbora Jenčková, Jugoslávská 633/75a, 613 00 Brno 

 
Návrh na pořízení změny ÚP 

Dne 16.05.2018 obdržel OŽP žádost MěÚ Židlochovice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu o 

stanoviska ve smyslu ust. § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona k navrhovanému obsahu Z1 ÚP Ledce, 

pořizované tzv. zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona. 

OŽP následně stanoviska dle ust. § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona uplatnil koordinovaným 

dokumentem č. j. JMK 84414/2018 ze dne 11.06.2018. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv obsahu navrhované změny ÚP na skladebné 

prvky soustavy Natura 2000. Z hlediska zákona příslušný orgán posuzování vlivů na životní prostředí uplatnil 

požadavek na zpracování SEA vyhodnocení. 

Návrh změny ÚP a veřejné projednání návrhu, průběh vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace 

na životní prostředí 

Dne 05.03.2020 obdržel OŽP formou interního sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru 

územního plánování a stavebního řádu (dále jen „OÚPSŘ“) oznámení o zahájení pořizování Z1 ÚP tzv. 

zkráceným postupem dle stavebního zákona spolu s informací o konání veřejného projednání návrhu Z1 ÚP ve 

smyslu ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona. 

V rámci veřejného projednání dle ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona uplatnil OŽP své stanovisko 

koordinovaným dokumentem č. j. JMK 50015/2020 ze dne 31.03.2020. Z hlediska zákona bylo ve stanovisku 

konstatováno, že příslušný orgán nemá k návrhu Z1 ÚP připomínky a že SEA stanovisko bude vydáno 

samostatně poté, co pořizovatel předloží OŽP ve smyslu § 55b odst. 5 stavebního zákona kopie stanovisek a 

připomínek k problematice životního prostředí. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu (dále jen „ZPF“), bylo příslušným orgánem ochrany ZPF krajského úřadu uplatněno nesouhlasné 

stanovisko k návrhovým plochám B14 a V2 návrhu Z1 ÚP. Z hlediska dalších složkových zákonů na úseku 

životního prostředí bylo stanovisko OŽP bez připomínek. 

Dne 12.07.2021 obdržel OŽP žádost pořizovatele Z1 ÚP o přehodnocení výše zmíněného nesouhlasného 

stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF s tím, že návrh Z1 ÚP byl na základě průběžných konzultací s 

příslušným orgánem upraven. Z žádosti současně vyplývá, že z důvodů této úpravy a dále z důvodu úprav 

nutných k sesouladění ÚP se ZÚR JMK ve znění v té době platných aktualizací č. 1 a 2, bude návrh Z1 ÚP 

následně projednán formou opakovaného veřejného projednání dle § 55b odst. 2 stavebního zákona. Přílohou 

žádosti byl doložen návrh úpravy textové i grafické části návrhu Z1 ÚP. Na základě této žádosti následně OŽP, 

jako příslušný orgán ochrany ZPF, přehodnotil své původní nesouhlasné stanovisko a pod č. j. JMK 

118433/2021 ze dne 09.08.2021 uplatnil souhlasné stanovisko k upravenému Návrhu Z1 ÚP Ledce. 

Dne 24.08.2021 obdržel OŽP žádost pořizovatele Z1 ÚP podle § 55b odst. 5 stavebního zákona o vydání SEA 
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stanoviska k návrhu Z1 ÚP. V žádosti pořizovatel mj. uvádí, že verze návrhu Z1 ÚP, ke které bude SEA 

stanovisko vydáno, byla zpracována ještě před nabytím účinnosti aktualizací ZÚR JMK a že z vypořádání 

obdržených stanovisek, provedených dohod (viz výše) a z nabytí účinnosti aktualizací ZÚR JMK vyplývá, že 

návrh Z1 ÚP bude podstatně upraven a nově projednán formou opakovaného veřejného projednání. Přílohami 

žádosti pořizovatel doložil obdržená stanoviska dotčených orgánů a 2 vyjádření organizací (MND a. s., ŘSD 

ČR). 

OŽP konstatuje, že podle § 22 písm. d) zákona je příslušný k vypořádání připomínek a námitek, které se týkají 

přímo dokumentace vyhodnocení vlivu změny ÚP na životní prostředí (SEA vyhodnocení) a připomínek a 

námitek týkajících se samotných vlivů změny ÚP na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Současně konstatuje, že spolu s žádostí o uplatnění SEA stanoviska nebyly OŽP žádné takové námitky ani 

připomínky předloženy. 

 

III. HODNOCENÍ KONCEPCE 

SEA vyhodnocení návrhu Z1 ÚP je zpracováno ve smyslu § 10i zákona a v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Variantní řešení ÚP nebylo navrženo. 

Souhrnná charakteristika vlivů předkládané koncepce 

V SEA vyhodnocení, při daném stupni poznání možnosti ovlivnění území a stupni přípravy územně plánovací 

dokumentace bylo formou odborného posouzení provedeno hodnocení zjištěných nebo předpokládaných 

kladných a záporných vlivů řešení posuzovaného ÚP na jednotlivé složky životního prostředí (ovzduší, vodu, 

půdu a horninové prostředí, biotu, krajinu), hmotné statky a kulturní dědictví a obyvatelstvo a lidské zdraví; a to 

v souladu s přílohou stavebního zákona – tedy vlivů přímých, nepřímých, primárních, sekundárních, 

synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, příp. trvalých či přechodných. 

Hodnocení obsahu návrhu ÚP bylo provedeno ve dvou úrovních – tabelární a slovní. 

Předmětem hodnocení byly rozvojové plochy s rozdílným způsobem využití navržené nebo upravované ve 

změně ÚP – tj. celkem 7 nově navrhovaných zastavitelných ploch (resp. 8 zastavitelných ploch, kdy drobná 

plocha MK11 je posuzována v komplexu s návrhovou plochou B14). V souhrnné úrovni bylo pak autorizovanou 

osobou zpracovatele SEA vyhodnocení provedeno základní shrnutí předpokládaných vlivů navrhované změny 

ÚP se zaměřením na kumulativní a synergické vlivy. 

Zpracovatelem SEA vyhodnocení byly identifikovány následující možné vlivy realizace návrhu Z1 ÚP: 

- návrhová plocha B11: Všechny potenciální vlivy jsou identifikovány jako indiferentní. 

- návrhová plocha B12: Všechny potenciální vlivy jsou identifikovány jako indiferentní, je nicméně 

třeba přihlédnout k faktu, že téměř celá daná plocha se nachází v sesuvném území (potenciální 

plošný sesuv). 

- návrhová plocha B13: Jižní okraje plochy se nacházejí na zemědělské půdě s I. třídou ochrany, do 

jihozápadní části plochy zasahuje mírně ochranné pásmo vysokého napětí el. energie, do jižní části 

plochy zasahuje ochranné pásmo silnice III/39515. Je identifikován potenciální mírně negativní 

vliv na obyvatelstvo a lidské zdraví, daný polohou v blízkosti křižovatky silnic III. třídy a 

možným překročením přípustného hlukového a imisního zatížení. 

- návrhová plocha B14 (včetně MK11): Celá plocha se nachází na zemědělské půdě s II. třídou 

ochrany, současně ve významném krajinném prvku "údolní niva" (evidovaná část Na loukách, 

resp. Na Podhrázském). Severozápadním až severním okrajem plocha přiléhá k vymezenému 

lokálnímu biokoridoru LBK 2. Západní třetina plochy se nachází v prostoru daném vzdáleností 50 

m od okraje lesa. Je identifikován potenciální výrazně negativní vliv na krajinu, daný především 

vymezením celé plochy v údolní nivě a doplňkově i absencí návaznosti na stávající zastavěné 

území. Dále je identifikován potenciální mírně negativní vliv na vodu, který souvisí rovněž s 

umístěním v údolní nivě a zároveň také v sousedství vodního toku, s možným ovlivněním režimu i 

kvality podzemních a povrchových vod. Identifikovaný negativní vliv na půdu a horninové 

prostředí pak souvisí s umístěním na zemědělské půdě s II. třídou ochrany. Dále byly v rámci SEA 

vyhodnocení identifikovány potenciální mírně negativní vlivy na obyvatelstvo a lidské zdraví, 

dané možným ohroženým povodněmi (i přes absenci stanoveného záplavového území). 

- návrhová plocha O3: Plochou prochází podzemní vedení NN s ochranným pásmem a do východní 

části plochy významně zasahuje ochranné pásmo areálu solární elektrárny. Její vlivy jsou však 

vyhodnoceny jako indiferentní. 

- návrhová plocha O4: Celá plocha se nachází ve významném krajinném prvku "údolní niva" 

(evidovaná část Na loukách, resp. Na Podhrázském) a v prostoru daném vzdáleností 50 m od 

okraje lesa. Severovýchodním okrajem plocha přiléhá k vymezenému lokálnímu biokoridoru LBK 



                                                                                        Změna č. I ÚP Ledce 

 

 

                                 71 

2. Do východní části plochy změny okrajově zasahuje vodní plocha. Jihozápadním až jižním 

okrajem plochy jsou vedeny kanalizační stoky. Většina plochy je součástí lokality s 

pravděpodobnými archeologickými nálezy "středověké a novověké jádro obce". SEA vyhodnocení 

identifikovalo potenciální mírně negativní vliv plochy na hmotné statky a kulturní dědictví, daný 

jejím významným překryvem s lokalitou s archeologickými nálezy. V SEA hodnocení není 

nicméně jako negativní vliv na krajinu či biotu identifikováno umístění v údolní nivě, neboť při 

daných podmínkách využití pro plochy Os zhoršení situace oproti současnému stavu dle 

autorizované osoby nehrozí. 

- návrhová plocha V2: Celá plocha se nachází na zemědělské půdě s I. třídou ochrany, do severního 

rohu plochy zasahuje ochranné pásmo areálu solární elektrárny. Zpracovatelem SEA vyhodnocení 

byly identifikovány potenciální výrazně negativní vlivy na půdu a horninové prostředí, dané 

umístěním rozvojové plochy na zemědělské půdě s I. třídou ochrany. Byly identifikovány také 

potenciální negativní vlivy na krajinu, spočívají v možnosti umístění architektonicky nevhodných 

utilitárních staveb v ploše (s možným negativním ovlivněním krajinného rázu). Případné negativní 

vlivy na obyvatelstvo a lidské zdraví pak souvisí s možností většího dopravního zatížení obce a s 

tím spojenou zvýšenou hlukovou a imisní zátěží. 

Hodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) 

V úvodním kroku byla zpracovatelem SEA vyhodnocení provedena na základě odborného posouzení 

identifikace charakteristik, problémů a jevů životního prostředí, které mohou být koncepcí (návrhem 

Z1 ÚP) ovlivněny. Na základě tohoto rozboru bylo následně provedeno vyhodnocení vlivů realizace 

koncepce (resp. jednotlivých návrhových ploch) na životní prostředí v následujících oblastech: 

ovzduší, vodu, půdu a horninové prostředí, biotu, krajinu) a dále na hmotné statky a kulturní dědictví a 

obyvatelstvo a lidské zdraví. 

Hodnocení bylo provedeno tabelárně - s využitím škály identifikovaného (či předpokládaného) vlivu: 

potenciálně výrazně negativní vliv (-2), potenciálně mírně negativní vliv (-1), potenciální indiferentní 

vliv (0), potenciálně mírně pozitivní vliv (+1), potenciálně výrazně pozitivní vliv (+2) a slovně, vždy 

pro jednotlivé návrhové plochy. Pro každou plochu bylo provedeno i hodnocení slovní. Z hodnocení 

vyplynuly následující závěry: 

Z řešených rozvojových ploch bydlení je jako nejproblematičtější identifikována plocha B14 (včetně 

drobné rozvojové plochy dopravy MK11), ve které dochází ke kumulaci a fakticky i synergickému 

působení výrazně negativního vlivu na krajinu a méně závažných negativních vlivů na další tři 

hodnocené složky (vodu, půdu a horninové prostředí a zdraví obyvatelstva). Plocha je tak dle závěrů 

SEA vyhodnocení akceptovatelná pouze za dodržení podmínky stanovené v kapitole 8 SEA 

vyhodnocení (etapizace odvíjející se od využití ploch B3 a B4). 

Jako relativně problematická byla identifikována také návrhová plocha výroby a skladování V2. U ní 

je neproblematičtější celoplošný zábor nejproduktivnějších zemědělských půd (I. třída ochrany). Navíc 

dochází ke kumulaci dalších potenciálních negativních vlivů na krajinu a obyvatelstvo. Plocha je tak v 

celém vymezeném rozsahu dle závěrů SEA vyhodnocení taktéž akceptovatelná pouze při splnění 

podmínek stanovených v kapitole 8 SEA vyhodnocení (etapizace odvíjející se od využití navazující 

plochy V1). 

Ostatní rozvojové plochy bydlení i občanského vybavení jsou dle závěrů SEA vyhodnocení plně akceptovatelné 

bez podmínek. 

K výše uvedenému OŽP uvádí, že vymezení předmětných nových zastavitelných ploch nezbavuje případného 

investora/stavebníka konkrétních záměrů v daných plochách připravovaných či umisťovaných povinnosti 

postupovat v souladu se zákonem, včetně případného vyhodnocení těchto konkrétních záměrů z hlediska jejich 

vlivů na životní prostředí (tzv. projektová EIA). 

 

SEA vyhodnocení obsahuje tato doporučená opatření pro zlepšení působení ÚP na životní prostředí - 

opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných 

záporných vlivů na životní prostředí (kap. 8 SEA vyhodnocení, doslovná citace): 

- Zm4 – plocha bydlení - venkovského typu (Bi) B14 a plocha dopravní infrastruktury - doprava 

silniční (Ds) MK11: alternativně plochy buď z řešení jako rozvojové plochy zcela vypustit, nebo 

vymezit pouze jako územní rezervu, nebo podmínit její využití úplným využitím zastavitelných 

ploch B3 a B4 (stanovení etapizace využití); 
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- Zm7 – plocha výroby a skladování - výroba a sklady v areálech (Va) V2: alternativně plochu buď 

z řešení jako rozvojovou plochu zcela vypustit, nebo vymezit pouze jako územní rezervu, nebo 

podmínit její využití úplným využitím zastavitelné plochy V1 (stanovení etapizace využití, s 

přípustností využití plochy V2 i současně s úplně využitou plochou V1). 

SEA vyhodnocení obsahuje tento návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech 

z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí 

OŽP se ztotožňuje s konstatováním zpracovatele SEA vyhodnocení, že pro zajištění minimalizace vlivů na 

životní prostředí je v plochách a koridorech vymezených změnou ÚP třeba rozhodovat jednak v souladu s 

podmínkami využití stanovenými pro plochy s rozdílným způsobem využití ve výrokové části ÚP a současně v 

souladu s podmínkami a návrhy opatření uvedenými v SEA vyhodnocení. 

SEA vyhodnocení neobsahuje návrh monitorovacích ukazatelů pro sledování vlivů předmětné změny ÚP 

na životní prostředí. 

K výše uvedenému OŽP uvádí, že v souladu s ust. § 10h zákona musí být v rámci implementace změny ÚP 

prováděno sledování a rozbor vlivů dané koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. V případě, že 

předkladatel zjistí nepředvídané závažné negativní vlivy provádění koncepce na životní prostředí nebo veřejné 

zdraví, musí zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, informovat příslušný úřad a 

dotčené orgány a současně rozhodnout o změně koncepce (ÚP). Monitorovací ukazatele se obecně využívají 

před realizací a po provedení změny koncepce, resp. konkrétních záměrů - ke srovnání změn, které záměr/y 

způsobil/y. 

Různá monitorovací měření mohou být navržena mimo jiné i na základě stížností a požadavků obyvatel (např. 

při nadměrném hluku z provozu areálů výroby a podnikání, z nadměrné dopravy, při neukázněnosti rekreantů 

apod.). 

 

Stanovisko příslušného úřadu k vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) 

Na základě „Návrhu změny č. I územního plánu Ledce“ pro veřejné projednání ve smyslu ust. §55b odst. 2 

stavebního zákona a jeho SEA vyhodnocení, OŽP jako příslušný orgán podle ustanovení § 22 písm. d) zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, vydává ve smyslu 

ustanovení § 10g a § 10i uvedeného zákona 

SOUHLASNÉ STANOVISKO k návrhu změny č. I územního plánu Ledce a uplatňuje následující požadavky 

na jeho řešení: 

- B14 (plocha bydlení - venkovského typu) a MK11 (plocha dopravní infrastruktury - doprava 

silniční): alternativně plochy buď z řešení návrhu Z1 ÚP zcela vypustit, nebo vymezit pouze jako 

územní rezervu, nebo podmínit využití plochy B14 úplným využitím zastavitelných ploch B3 a B4 

(stanovení etapizace využití); 

- V2 (plocha výroby a skladování - výroba a sklady v areálech): alternativně plochu buď z řešení 

návrhu Z1 ÚP zcela vypustit, nebo vymezit pouze jako územní rezervu, nebo podmínit její využití 

úplným využitím zastavitelné plochy V1 (stanovení etapizace využití, s přípustností využití plochy 

V2 i současně s úplně využitou plochou V1). 

- do návrhu Z1 ÚP doplnit text, kterým budou konkretizovány pojmy „změna v území“ a „využití“ 

zastavitelných ploch v rámci stanovené etapizace (stanovení pořadí změn v území) 

Odůvodnění: 

Návrh Z1 ÚP byl na základě požadavku OŽP uplatněnému v rámci stanoviska dle § 55a odst. 2 písm. e) 

stavebního zákona k návrhu obsahu Z1 ÚP podroben procesu posouzení vlivů na životní prostředí formou 

vypracování tzv. SEA vyhodnocení k tomu autorizovanou osobou. 

Z procesu SEA vyhodnocení přitom vyplynul závěr, že u 2 nejrozsáhlejších návrhových ploch B14 (včetně 

drobné plochy MK11) a V2 lze důvodně očekávat kumulaci a částečně i synergické působení vícero mírně až 

výrazně negativních vlivů na některé složky životního prostředí (především na vodu, půdu a horninové prostředí, 

krajinu/krajinný ráz) a na obyvatelstvo, potažmo lidské zdraví (viz výše v textu - část „Hodnocení koncepce 

(územně plánovací dokumentace)“ tohoto SEA stanoviska). Za účelem eliminace, případně zmírnění těchto 

negativních vlivů na únosnou mez, byly autorizovanou osobou zpracovatele SEA vyhodnocení navrženy 

požadavky na úpravu návrhu Z1 ÚP v tom smyslu, aby byly dané návrhové plochy B14 a V2 z dalšího 

projednávání návrhu Z1 ÚP buď zcela vyřazeny, nebo převedeny do územních rezerv, případně bylo jejich 

reálné využití zapodmínkováno tzv. etapizací, vázanou na intenzitu využití souvisejících ploch shodného 

funkčního využití. OŽP se ztotožňuje s těmito závěry SEA vyhodnocení, a proto byly výše zmíněné podmínky 

na řešení návrhových ploch B14 a V2 převzaty v mírně pozměněném znění (při zachování věcného obsahu) do 

požadavků na řešení návrhu Z1 ÚP tohoto SEA stanoviska. Současně je tímto SEA stanoviskem uplatněn 

požadavek na konkretizaci termínů, které jsou v návrhu Z1 ÚP použity v rámci definice podmínek stanovení 
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pořadí změn v území (etapizace). Účelem tohoto požadavku je zajistit srozumitelnost použitých definic, resp. 

zajistit, že z textu ÚP bude zřejmé, kdy k naplnění daných podmínek již došlo a kdy ne. 

U ostatních návrhových ploch návrhu Z1 ÚP nejsou zpracovatelem SEA vyhodnocení žádné podmínky 

navrhovány a taktéž OŽP má za to, že vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění těchto návrhových ploch lze 

jejich vymezení akceptovat bez požadavků na úpravu. 

S ohledem na závěry SEA vyhodnocení a výše uvedené tak lze konstatovat, že návrh Z1 ÚP jako celek nevyvolá, 

při respektování příslušných zákonných požadavků a norem na úseku územního plánování a ochrany životního 

prostředí a veřejného zdraví a za předpokladu dodržení požadavků na jeho úpravu obsažených v tomto SEA 

stanovisku závažné střety s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví a lze jej proto považovat z hlediska 

vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví za akceptovatelný. 

OŽP upozorňuje, že zohlednění tohoto stanoviska v návrhu změny ÚP je v souladu s ustanovením § 55b odst. 7 a 

53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona třeba řádně okomentovat v jeho odůvodnění. 

Mimo rámec tohoto stanoviska OŽP doporučuje, aby návrh změny ÚP obsahoval monitorovací ukazatele pro 

sledování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí. Ukazatele je třeba definovat tak, aby 

umožnily vyhodnocovat využití krajiny, případně sledovat další jevy, které zpracovatel ÚP, případně orgány 

obce, vyhodnotí jako důležité. Tyto ukazatele budou u postupného zastavování území řešeného v rámci ÚP 

průběžně konfrontovány se stavem složek životního prostředí v území a budou vyhodnoceny v rámci zprávy o 

uplatňování ÚP. 

OŽP doporučuje v rámci vyhodnocení uplatňování ÚP využití následujících indikátorů: 

 Krajina - využití území: indikátor – zastavěná plocha, jednotka - % podílu zastavěné a nezastavěné 

plochy (zdroj: ÚPD, obec) a indikátor – trendy v zastoupení a v územním rozložení přírodních či 

přírodě blízkých biotopů (zdroj: AOPK, obec) 

 Krajina – veřejná zeleň: indikátor – realizovaná zeleň, popř. úbytek zeleně, jednotka - m2 (zdroj: 

ÚPD, obec) 

 Vodní hospodářství a jakost vod: indikátor – stav koryt vodních toků, identifikace problémových 

úseků (zdroj: Povodí Moravy, s.p., obec) 

 Biodiverzita: indikátor – realizované skladebné části ÚSES, jednotka – ha nových realizovaných 

biocenter a biokoridorů (zdroj: ÚPD, obec) 

 Půda a horninové prostředí: indikátor – zábory půdy ZPF, jednotka – m2 nových záborů půdy, % - 

tj. procentuální podíl nových záborů z celkové výměry zastavitelných ploch vymezených na ZPF 

(zdroj: ÚPD) 

 Veřejné zdraví: indikátor – hluk, jednotka – podíl populace vystavené nadlimitnímu působení 

hluku (zdroj: KHS, měření v terénu) 

 indikátor – ovzduší, míra znečištění ovzduší (např. tuhé částice, NOx, CO, SO2, VOC; zdroj: 

ČHMÚ). 
Poznámka: monitorovací měření mohou být navržena mimo jiné i na základě stížností a požadavků obyvatel 

(např. při nadměrném hluku z provozu areálů výroby a podnikání, z nadměrné dopravy apod.). 

Poučení: 

Stanovisko vydané podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb. není rozhodnutím podle správního řádu a nelze se 

proti němu odvolat. Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná 

povolení podle zvláštních předpisů. 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Mirek Smetana 

Ing. Mojmír Pehal, v. r. vedoucí odboru 

 

Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako příslušného úřadu dle zákona č. 100/2001 Sb. a 

příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny v souladu s  § 53 odst. 2 

stavebního zákona  č.j. JMK 168511/2021 z 29.11.2021 

Orgán neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů  podstatné úpravy návrhu změny č.1 ÚP Ledce po veřejném 

projednání na životní prostředí (tzv. SEA vyhodnocení). 

Z doložených podkladů sice vyplývá, že navrhovaná podstatná úprava návrhu změny ÚP může stanovit rámec 

pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 k zákonu a je tedy koncepcí ve smyslu ust. § 10a zákona. 

Na základě posouzení navrhované úpravy návrhu změny ÚP a ke znění příslušných paragrafů zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, však 

orgán požadavek na SEA vyhodnocení navrhované podstatné úpravy návrhu změny ÚP neuplatňuje. 

Odůvodnění: 

Návrh změny ÚP byl v rámci předchozích fází pořizování podroben procesu hodnocení vlivů na životní prostředí 

- osobou s příslušnou autorizací bylo vyhotoveno vyhodnocení návrhu zěmny ÚP na životní prostředí (tzv. SEA 
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vyhodnocení) a příslušným orgánem  bylo následně uplatněno tzv. SEA stanovisko (č. j. JMK 128011/2021 ze 

dne 01.09.2021). 

Z žádosti a doložených podkladů přitom vyplývá, že obsahem nově navrhované podstatné úpravy návrhu Z1 ÚP 

bude mj. sesouladění ÚP se ZÚR JMK v platném znění, a to formou vymezení (resp. zpřesnění) koridorů 

dopravní infrastruktury KDZ11 - pro realizaci nadmístního záměru vysokorychlostní dopravy „VRT Brno – 

Šakvice“ a koridoru KDS57 pro realizaci nadmístního záměru „II/416 Hrušovany u Brna – Ledce – Pohořelice, 

přeložka tahu, homogenizace“. V této věci při úvaze o uplatnění požadavku na SEA vyhodnocení vzal orgán v 

potaz především fakt, že uvedení ÚP do souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (v tomto 

případě ZÚR JMK, ve znění platných aktualizací), územním rozvojovým plánem a politikou územního rozvoje 

je dle ust. § 54 odst. 6 stavebního zákona zákonnou povinností dané obce a současně v souladu s ust. § 55 odst. 3 

věty třetí stavebního zákona nezakládají tyto požadavky samy o sobě povinnost zpracovat SEA vyhodnocení. 

Orgán přihlédl rovněž k faktu, že vymezení daných koridorů pro předmětné záměry bylo vyhodnoceno procesem 

SEA již v rámci ZÚR JMK, resp. v rámci hodnocení aktualizace č. 1 ZÚR JMK. 

U ostatních dílčích změn podstatné úpravy návrhu Z1 ÚP nelze vzhledem k jejich charakteru, rozsahu a umístění 

důvodně předpokládat, že by zakládaly rámec pro umístění záměrů naplňujících dikci předmětu posuzování dle 

zákona. 

Také případný dopad podstatné úpravy návrhu ÚP na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na 

národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni lze dle OŽP předpokládat za zanedbatelný vzhledem k tomu, že 

OŽP jako příslušný dotčený orgán ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů, ve svém stanovisku dle § 45i daného zákona vyloučil významný vliv této úpravy na 

skladebné prvky soustavy Natura 2000 a současně nemá k návrhu podstatné úpravy návrhu ÚP z hlediska jiných 

jím sledovaných zájmů žádné zásadní připomínky (viz vyjádření z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny - 

výše v textu tohoto koordinovaného dokumentu). 

Současně orgán přihlédl k tomu, že pořizovatel změny ÚP deklaruje, že v rámci podstatné úpravy návrhu změny 

ÚP bude provedena úprava stávajícího SEA vyhodnocení návrhu změny ÚP, a to tak, aby SEA vyhodnocení 

reflektovalo všechny provedené úpravy. Z toho tedy vyplývá, že všechny dílčí změny, které budou součástí 

podstatné úpravy návrhu změny ÚP, budou z hlediska možných dopadů na životní prostředí vyhodnoceny 

autorizovanou osobou zpracovávající původní SEA vyhodnocení, a to ve vzájemných souvislostech. 

Na základě výše uvedeného orgán požadavek na zpracování zcela nového samostatného SEA vyhodnocení 

navrhované podstatné úpravy již jednou posouzeného návrhu změny ÚP neuplatňuje; současně ani neuplatňuje 

žádné konkrétní podrobnější požadavky na aktualizaci již jednou provedeného SEA vyhodnocení. 

Tím v žádném případě není dotčena povinnost investorů, oznamovatelů konkrétních záměrů uvedených v § 4 

odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, postupovat ve smyslu ustanovení § 6 a následujících 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které upravují posuzování záměrů (tzv. projektová EIA). 

 

Ve svém stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska  č.j. JMK 125936/2022 z 1.9.2022  

(uplatněného k opakovanému veřejnému projednání) orgán konstatuje, že k částem řešení změny, které byly 

od předchozího veřejného projednání změněny, nemá připomínky a nestanovuje žádné požadavky na řešení 

návrhu změny ÚP nad rámec požadavků již uvedených v rámci původního SEA stanoviska. 
V rámci podkladů předložených pořizovatelem k opakovanému veřejnému projednání dle § 55b odst. 2 

stavebního zákona je doložen mj. doplněk původního SEA vyhodnocení – v rámci kterého byly osobou s 

příslušnou autorizací posouzeny změny řešení „Návrhu změny č. I územního plánu Ledce“ provedené od 

předchozího veřejného projednání, se závěrem, že tyto změny nemají vliv na závěry a doporučení původního 

SEA vyhodnocení. Autorizovaná osoba zpracovatele SEA vyhodnocení proto nenavrhuje uplatnit žádné 

podmínky či požadavky na řešení „Návrhu změny č. I územního plánu Ledce“ nad rámec původního SEA 

vyhodnocení. Dále vzal OŽP v potaz také fakt, že příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nemá k 

předloženým návrhům úprav návrhu změny územního plánu (ÚP) žádné zásadní připomínky. 

 

9. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 

stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 

některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 
 

Na základě doporučení SEA vyhodnocení byla zapracována etapizace dvou ploch formou podmínek u 

plochy B14 a plochy V2 – viz kap. 7.odůvodnění. 

Požadavek na konkretizaci pojmu „využití“ zastavitelných ploch v rámci stanovené etapizace 

(stanovení pořadí změn v území) byl splněn – viz závorky výše v kap. 7 (tj. realizací staveb na 80% 
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pozemků v uvedených plochách). Pojem změny v území definuje v § 2 odst. 1 písm. a) přímo stavební 

zákon a to jako  změnu využití území nebo jeho prostorového uspořádání, včetně umisťování staveb a 

jejich změn. Nepřísluší tudíž územnímu plánu a tedy zastupitelstvu obce, které ho vydává, ji  ÚPD 

měnit či deklarovat. 

Od veřejného projednání došlo k úpravám – viz kap.7 . Tyto změny v dokumentaci, provedené 

úpravami po veřejném projednání, nemají vliv na závěry SEA vyhodnocení, jak je obsaženo v doplňku 

SEA, opatřeném podpisem a razítkem této autorizované osoby. 

Do změny ÚP nebylo zapracováno doporučení, aby návrh změny ÚP obsahoval monitorovací 

ukazatele pro sledování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí, protože to není 

možné dle § 43 odst.6 stavebního zákona, který odkazuje na prováděcím předpisem stanovené 

obsahové náležitosti, protože prováděcí předpis taxativně stanovuje nejen obsah, ale i strukturu 

textové části změny ÚP, které neumožňují zastupitelstvu opatřením obecné povahy zasahovat do 

budoucího vyhodnocení uplatňování ÚP  a obsah zprávy o uplatňování ÚP je rovněž stanoven 

prováděcím právním předpisem. Toto doporučení může ORP jako pořizovatel ÚPD a ÚAP zohlednit, 

nemůže ho však promítnout do návrhu změny. 

Indikátory svou povahou patří do územně analytických podkladů, do jejich prověřovací části, nikoliv 

do návrhu ÚP či změn ÚP. Návrhy z vyhodnocení těchto indikátorů, tedy z Územně analytických 

podkladů vychází – viz § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., její příloha č.1část A (zastavěné území, jev, 

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší   - jev č.65), příloha 1 část B (počet obyvatel napojených na 

veřejnou kanalizaci-  jev 2, zábory ZPF – meziročně – Český statistický úřad – ÚAP – druhy pozemků 

– ZPF,LES  1),a § 26 stavebního zákona, který stanoví, k čemu slouží a co jsou ÚAP. Příloha č. 7 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., která stanoví obsah územního plánu, návrh indikátorů a monitorovacích 

ukazatelů neobsahuje, stejně jako § 43 ost. 1 a 2 stavebního zákona. Opatření obecné povahy, jímž se 

územní plán vydává, je celé závazné, nemůže tedy nic ani doporučovat jiným nástrojům územního 

plánování.  

 

10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení  
Bylo prověřena potřeba aktualizace zastavěného území, v rámci k.ú. Ledce nedošlo k zástavbě 

rozvojových ploch vymezených platným ÚP, která byla uvedena v katastru nemovitostí k datu 

zpracování návrhu změny pro 1.veřejné projednání, i když část výstavby již zahájena byla. Nebylo 

proto potřebné provést aktualizaci zastavěného území v původním návrhu změny. K datu 

opakovaného veřejného projednání byla započatá výstavba dokončena a zapsána do KN, zastavěné 

území bylo tudíž aktualizováno k  15.6. 2022. 

 

Změnou č.I byly vymezeny tyto zastavitelné plochy : 

Zastavitelná plocha B11 jakožto rozšíření  ploch bydlení – venkovského typu (ozn. Bi) 
v návaznosti na plochu B9, kterou vymezil platný ÚP Ledce, na sousední pozemek, protože plocha B9 

je již v podstatné části zastavěna, i když provedená výstavba není dosud zanesena do katastru 

nemovitostí. Provozní nároky objektů v navazujících plochách bydlení vyžadují toto rozšíření 

především z důvodu zajištění dopravy v klidu v rámci pozemků bydlení. Ve veřejném zájmu obce je, 

aby potřeba, která vyplynula postupně a je důsledkem celkového nárůstu automobilizace 

v metropolitní oblasti, byla zajištěna na pozemcích bydlení. Navazující veřejná prostranství nemohou 

zajistit dostatečnou kapacitu a neumožní výstavbu garáží ani to není jejich účelem. Je proto navrženo 

rozšíření ploch bydlení o tuto rozvojovou lokalitu, jejíž vymezení je nezbytné a potřebné právě v dané 

poloze, v návaznosti na stávající objekty bydlení. 

Plocha je vymezena v rámci kompaktního tvaru jádra obce, k němuž náleží, při stávající obslužné 

komunikaci ve veřejném prostranství, umožní tedy účelné využití stávající veřejné dopravní a 

technické infrastruktury. 

 

Zastavitelná plocha B12 jakožto rozšíření  ploch bydlení – venkovského typu (ozn. Bi) 
v návaznosti na stabilizovanou plochu bydlení. Plocha je vymezena pro konkrétní potřebu rozšíření 

plochy rodinného domu, který se nachází v navazující stabilizované ploše bydlení. Plocha je tudíž 

vymezena tak, aby zahrnovala část pozemků zahrady tohoto domu (plochy zemědělské – drobná 

držba) i část navazujícího pozemku v krajinné zeleni, která je však využívána jako sad, území tvoří 

proluku mezi zastavěnými pozemky podél přístupové komunikace. Východní část pozemku v krajinné 
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zeleni navazující na stávající bydlení východně již byla zanesena do ÚP Ledce jako rozvojová plocha 

B5, vymezení plochy B15 má obdobný rozsah i důvody.  

Plocha se nachází v sesuvném území, což je limit, který se odráží ve vymezení podmínek využití 

plochy doplněných v kap. F.1.1.1. 

Plocha je vymezena tak, aby měla zajištěn samostatný přístup z veřejného prostranství s veřejnou 

dopravní a technickou infrastrukturou. 

Plocha je vymezena v rámci kompaktní řady zástavby v ulici, při stávající obslužné komunikaci ve 

veřejném prostranství, umožní tedy účelné využití stávající veřejné dopravní a technické 

infrastruktury. 

 

Zastavitelná plocha B13 jakožto rozšíření  ploch bydlení – venkovského typu (ozn. Bi) 
v návaznosti na stabilizovanou plochu bydlení. Je vymezována pro konkrétní záměr výstavby objektu 

bydlení, je tudíž vymezena plocha bydlení – venkovského typu (ozn. Bi) – plocha změny. 

Plocha je vymezena v návaznosti na stávající zástavbu, na křižovatce silnici  podél silnice III/42510 

Rajhrad – Pohořelice  a III/39515 Ledce – Sobotovice. Plocha prakticky uzavírá blok zástavby a je 

logicky přičleněna k funkčnímu využití navazující plochy. Účelně tedy využívá území v ploše, která je 

zemědělsky špatně obhospodařovatelná.  

Vzhledem k dopravní zatíženosti silnice III/42510 musí být orientována ke komunikaci III/39515, je 

proto ponechán pás zahrady (plocha Zd), oddělující bydlení od plochy dopravní infrastruktury silniční. 

Plocha může být dotčena negativními vlivy z dopravy na pozemních komunikacích, což se odráží ve 

vymezení podmínek využití plochy doplněných v kap. F.1.1.1. 

Plocha je vymezena tak, aby měla zajištěna samostatný přístup z veřejného prostranství s veřejnou 

dopravní a technickou infrastrukturou. 

Plocha je vymezena při stávajících komunikacích ve veřejném prostranství, umožní tedy účelné 

využití stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury. 

 

Zastavitelná plocha B14 jakožto rozšíření ploch bydlení – venkovského typu (ozn. Bi) 
v návaznosti na plochy B3 a B4, které vymezil platný ÚP Ledce. 

Plocha B3 je v současnosti využita pro 12 rodinných domů včetně řešení přístupové komunikace 

z jižní strany. Není již tedy volně  disponibilní rozvojovou plochou. Zástavba  plochy B3 využívá část 

plochy mezi komunikací a tokem Šatavy.  

Plocha B4 umožňuje dle ÚP výstavbu v severovýchodní části území a je zde již připravena výstavba 1 

RD, navazující část území mezi novou zástavbou plochy B3 a tokem je ponechána pro zemědělské 

využití. Tato část je jakožto zbytková plocha obtížně obhospodařovatelná, tím spíše, že i polnosti na 

protilehlé straně toku jsou určeny dle ÚP ke změně na plochy vodní a vodohospodářské.  

Je proto účelné přičlenit tyto pozemky k okolním rozvojovým plochám a de facto rozšířit plochu 

změny B4 o zastavitelnou plochu B14 shodného využití. 

Vymezení plochy B14 je potřebné z důvodu vytvoření další kapacity ploch bydlení v dané poloze  a je 

též v zájmu zachování celistvosti a kompaktnosti sídla, správní území Ledců má jen velmi limitované 

možnosti plošného rozvoje bydlení – viz kap. 11. 

Plocha obdobného rozsahu jako již využitá B3 se v Ledcích vymezit nedá - podstatná část území je 

tvořena dobývacími prostory, rozvoj je limitován také polohou nadzemní technické infrastruktury, 

polohou dopravní infrastruktury a polohou stávajících ploch výroby. Rozvojová plocha B14 je sice 

vymezena v území, kde je navrhováno stanovit záplavové území s jeho aktivní zónou, ale k tomu 

dosud nedošlo (návrh vypracován v roce 2010) a vymezené části pozemků určené pro rozvoj zástavby 

jsou vymezeny mimo navrhovanou aktivní zónu. Protože se plocha nachází v oblasti potenciálního 

rozlivu povodňových vod ze Šatavy, výstavbu bylo nezbytné limitovat tak, aby byla výškově 

situována nad úrovní potenciální povodně, což se odráží ve vymezení podmínek využití plochy 

doplněných v kap. F.1.1.1. 

Plocha je vymezena v blízkosti stávajících komunikací a veřejných prostranství, umožní tedy účelné 

využití stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury. 

Oproti návrhu změny projednávanému v 1. veřejném projednání byla podstatně zredukována velikost 

zastavitelné plochy, a to tak, že umožní výstavbu pouze 2 staveb rodinných domů, přičemž jedno 

stavební místo je obsluhováno přímým sjezdem na stávající plochu dopravní infrastruktury - doprava 

silniční Ds, druhé stavební místo bude obslouženo z protilehlé části lokality přes  plochu veřejných 
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prostranství – zpevněné Vz – Z4a, které je vyčleněno z plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň 

Vp – Z4 tak aby byl umožněn sjezd na pozemek v ploše bydlení a současně přístup k nábřeží Šatavy. 

Z důvodu zabezpečení veřejného průchodu není možné přičlenit přístup k ploše bydlení, vytvářet 

plochu dopravní infrastruktury v dané poloze a pro obsluhu jednoho pozemku také není účelné, proto 

byla vymezena plocha Z4a jako veřejných prostranství – zpevněné, proto, že podmínky tohoto druhu 

plochy připouštějí stavby dopravní infrastruktury – plocha Z4a tedy může plnit všechny na ni kladené 

požadavky. 

 Z důvodu změn v ploše B14 byla vynechána plocha pro dopravu ozn. jako MK11. 

Plocha je součástí rozsáhlého VKP zahrnujícího nivy v okolí Šatavy, obdobně jako ostatní rozvojové 

plochy vymezené ÚP Ledce: B3, B4. 

S ohledem na závěry vyplývající ze SEA je stanovena etapizace -  plocha je využitelná pro zástavbu až 

po naplnění kapacity ploch B3 a B4. Vzhledem ke kapacitě nově vymezené plochy B14 (max. 2  

rodinné domy, plocha nemá potenciál výrazně změnit poměry v území, které již ovlivnilo vymezení 

ploch B3, B4, přičemž plochu B3 lze považovat za zcela využitou.  

 

Zastavitelná plocha O3 
jakožto plocha občanského vybavení - základní (ozn. Oz) byla z návrhu změny po veřejném 

projednání vynechána, dle oznámení určeného zastupitele již pominula potřeba její změny. 

 

Zastavitelná plocha O4 jakožto plocha občanského vybavení - sport a rekreace (ozn. Os)  

Plocha je vymezena v návaznosti na stabilizované území veřejných prostranství – veřejné zeleně. 

Plocha je již fakticky využívána pro dětské herní aktivity, které vyžadují reklasifikaci této plochy a její 

jiné funkční zařazení. Je proto vymezena zastavitelná plocha výše uvedeného funkčního zařazení 

proto, aby bylo možné stabilizovat a rozvíjet v dané lokalitě aktivity sportovního charakteru 

související s provozováním dětského hřiště, ale i souvisejících funkcí, které umožní podmínky využití 

ploch občanského vybavení - sport a rekreace. 

Plocha je vymezena při stávajících komunikacích ve veřejném prostranství, umožní tedy účelné 

využití stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury. 

Plocha je součástí rozsáhlého VKP zahrnujícího nivy v okolí Šatavy, obdobně jako ostatní rozvojové 

plochy vymezené ÚP Ledce: B3, B4, B1 

 

Zastavitelná plocha V2 jakožto plocha plochy výroby a skladování - výroba a sklady v areálech 

(ozn. Va)  

Plocha je vymezena v návaznosti rozvojovou plochu výroby a skladování - výroba a sklady v areálech 

(ozn. Va) – zastavitelnou plochu V1 proto, aby kapacitně v souhrnu s touto plochou mohla uspokojit 

výrobní, technologické a kapacitní nároky konkrétního investora, včetně nároků na postupný etapový 

rozvoj ve zvolené lokalitě v Ledcích a tím dlouhodobou stabilizaci výroby i zaměstnanosti v tomto 

území. 

Plocha V1 byla v ÚP Ledce vymezena v těsné návaznosti na stabilizované plochy výroby a skladování 

- výroba elektrické energie FVE. Využitelnost plochy V1 je omezena zejména ochranným pásmem 

výrobny fotovoltaické energie, které zasahuje do pozemků plochy po dvou stranách 20m od hranice 

pozemku, což znemožní využitelnost minimálně 26% vymezené plochy ( dotčeno je cca 6000m2 

z plochy cca 24000 m2). Je proto změnou vymezena v návaznosti na V1 ještě plocha V2. Plocha je 

vymezena v rozloze cca 10000 m2, které doplní plochu V1 ve směru podél komunikace III/41619. 

Umístění potenciální stavby v pozemku plochy V1 je limitováno také polohou plochy 

poblíž křižovatky silnic III/42510 a III/41619, která si vzhledem k vytíženosti III/42510 vynutí 

situování vjezdu do areálu v poloze co nejvíce odsunuté od křižovatky, což opět směřuje k posunu – 

rozšíření – rozvojové plochy jihovýchodním směrem podél komunikace – tedy k vymezení plochy V2. 

V2 je vymezena především s ohledem na optimalizaci výměry rozvojového pozemku pro výrobu 

v dané lokalitě. Výrobní objekty lze kategorizovat dle potenciálních investorů do více kategorií, 

přičemž střední investor pro tuto lokalitu hledá cílové zabezpečení pozemku o vel. 4ha, který umožní 

výstavbu výrobního objektu cca 10000 m2. Je výhodnější umístění v řešené lokalitě jednoho takového 

investora s jedním výrobním areálem nežli více drobnějších investičních záměrů do 5000m2 zejména 

z důvodu nároků napojení a dobudování dopravní a technické infrastruktury – střední investor bude 

napojen jedním nápojným bodem na stávající dopravní infrastrukturu ze silnice III/41619, zatímco 
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rozdělení pro menší investory by znamenalo dobudování další vnitřní infrastruktury v území a jiná 

rozika plynoucí z potřeby dohody více subjektů v lokalitě. V souhrnu proto navrhovaná plocha pro 

výrobu V1 + V2 činí 4ha, přičemž rozšíření plochy  - tedy plocha V2 činí 1,5ha.  

Napojení jednoho areálu je preferováno i z důvodu očekávané reorganizace silniční sítě v navazujícím 

pozemku – pás přiléhající ke komunikaci je respektován jako územní rezerva pro krajský záměr – 

koridor DS57.  Pro připojení na silnici, která má být v budoucnu navrhována jako silnice II. třídy je 

nezbytné omezit počet přímých napojení areálů výroby na jediné. 

Rozšíření plochy výroby je tedy z důvodu vyhledání optimálního využití lokality nezbytné. 

Zájem obce je jako zájem veřejný spatřován zejména ve zvýšení potenciálu zaměstnanosti v obci – 

tedy snížení nutnosti dojížďky za prací. Konkrétní investor zabývající se výrobou potřeb a 

poskytováním služeb pro lékařství by v daném území mohl poskytnout 30 až 40 pracovních míst. 

Zájmem obce je rovněž umístění takové výrobní aktivity, která bude mít minimální dopad na 

rezidenční území obce, což je v tomto případě splněno tím, že plocha pro rozvoj výroby je zcela mimo 

rezidenční území. 

S ohledem na závěry vyplývající ze SEA je stanovena etapizace -  plocha V2 je využitelná pro 

zástavbu až po naplnění kapacity plochy V1, je její navazující etapou a umožňuje funkčnost a 

perspektivnost areálu pro výrobní funkce konkrétního investora.  

 

Koridor KDZ11 pro VRT Brno – Šakvice a koridor KDS57 pro II/416 Hrušovany u Brna – 

Ledce – Pohořelice, přeložka tahu, homogenizace 

Změna zapracovala v souladu s aktualizací ZÚR JMK koridory pro stavby dopravní veřejné 

infrastruktury: 

koridor KDZ11 pro VRT Brno – Šakvice v šíři 200m 

koridor KDS57 pro II/416 Hrušovany u Brna – Ledce – Pohořelice, přeložka tahu, homogenizace 

v šíři celkem 30 m, plocha pro křižovatku Hrušovany/Ledce je kruh o poloměru 50 m 

Koridory jsou zapracovány z důvodu zesouladění ÚP se ZÚR JMK, a to v parametrech 

stanovených nadřazenou ÚPD, protože další zpřesnění nelze bez podrobnějšího prověření studií 

provést. 

 

Při zpracování změny č. I byly řešeny  limity využití území (i další možné vlivy), které podmiňují, 

omezují a předurčují využití ploch změny: 

- sesuvné území (podmínky pro plochu B12) 

- potenciální rozliv povodňových vod Šatavy (podmínky pro plochu B14) 

- ochranné pásmo silnice III. třídy (u ploch B13, V2) 

- hluková zátěž z provozu na pozemních komunikací (podmínky pro plochu B13, B14) 

- významný krajinný prvek Na loukách (Na Podhrázském) – plochy O4, B14 

- ochranné pásmo fotovoltaické elektrárny (plocha V2) 

Změna se nedotýká koncepce ÚSES a dalších limitů. 

 

Byla vypuštěna kap. c) PLOCHY A KORIDORY, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ  O 

ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, lhůta pro pořízení 

územní studie marně uplynula již 12.6.2019 a proto omezení změn v území zaniká. 

 

11. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 

potřeby vymezení zastavitelných ploch 
Plochy změny, vymezené pro bydlení venkovského typu bezprostředně navazují na zastavěné území 

shodného využití, kde v případě změny B11, B12 se jedná pouze o doplnění stávajících ploch 

z důvodu jejich dostatečné funkčnosti v daných konkrétních podmínkách. V případě změny B13 je 

vymezena plocha pro pozemek rodinného domu v a případě B14 plocha pro 2 pozemky rodinných 

domů.  

Územní plán Ledce vymezil rozvojové plochy, které byly v odůvodnění ÚP v roce 2014 odhadnuty  na 

cca 18 až 19 RD, kde by mohlo bydlet cca 65 až 68 obyvatel, což odpovídalo předpokladu cca 20% 

nárůstu obyvatel, vyplývajícího z polohy obce v rozvojové oblasti OB3.  

Celková reálná kapacita vymezených ploch byla však větší. Na plochu B3 bylo vydáno územní 
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rozhodnutí na 12 RD. V ostatních vymezených plochách ÚP bylo možno umístit přibližně: 

B1-1RD, B2-1RD, B4-1RD,B5-1RD, B6- 3RD ,B7-1RD, B8-2RD, B9- 2RD,  B10- 4 RD. Celková 

reálná kapacita se tedy pohybovala okolo 28 RD, u většiny ploch je již nyní zcela vyčerpána. 

 

Využití ploch vymezených dle ÚP Ledce – stav k 1.10.2020 

Lokalita dle ÚP Rozestavěnost Č. jed./ Stavební povolení Poznámka 

B2 0 Mzi-OZPSU/16227/2020-2 Podána žádost o stavební povolení 

B3 

 

Stavba před dokončením Čj. MUDK 1023/2019 

 
B3 Stavba před dokončením Čj. MUDK 1024/2019 

 
B3 Stavba před dokončením Čj. MUDK 1025/2019 

 
B3 Stavba před dokončením Čj. MUDK 1026/2019 

 
B3 Stavba před dokončením Čj. MUDK 1027/2019 

 
B3 základová deska Čj. MUDK 1028/2019 

 
B3 základová deska Čj. MUDK 1029/2019 

 
B3 Hrubá stavba Čj. MUDK 1030/2019 

 
B3 Hrubá stavba Čj. MUDK 1031/2019 

 
B3 Hrubá stavba Čj. MUDK 1032/2019 

 
B3 Hrubá stavba Čj. MUDK 1033/2019 

 
B3 Hrubá stavba Čj. MUDK 1034/2019 

 
B4 0 Mzi-OZPSU/10219/2020-2 Podána žádost o stavební povolení 

B6 Kolaudováno Čj. MUDK 1338/2020 čp.90 

B6 Kolaudováno Čj. MUDK 1906/2020 čp.91 

B8 Hrubá stavba Čj. MUDK 1626/2019-Ja 

 
B9 Hrubá stavba Čj. MUDK 0755/2019-Ja 

 
B9 Stavba před dokončením Čj. MUDK 3305/2016-Ja 

 
B10 -                                           - 

V1 realizace přípojek Čj. OZP/97862/2017 Podána žádost o stavební povolení 

V1 realizace přípojek Čj. MUDK 1071/2017 

  

Výše uvedená data osvětlují  aktuální stav rozvoje v zastavitelných plochách k uvedenému datu 

znamená, že v současnosti Ledce nedisponují již volnými rozvojovými zastavitelnými plochami pro 

bydlení ani pro výrobní účely a je tedy nezbytné vymezení dalších pozemku pro rozvoj bydlení a pro 

rozvoj výrobních funkcí. 

 

Změnou je tedy vymezen rozvoj bydlení v dílčích plochách B11, B12, B13 a B14, který dílem 
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znamená pouze rozšíření stávající funkce bydlení (přístavby, zázemí, parkování), může proto 

představovat pozemky pouze pro 3 rodinné domy, což je z hlediska tempa rozvoje obce a poloze 

v rozvojové oblasti zcela minimální. 

 

V době konání opakovaného veřejného projednání  již je 10 z 12 stavebních pozemků v ploše B3  

zastavěno dokončenými stavbami rodinných domů či stavbami těsně před dokončením. 

 

Plocha změny O4 představuje rozšíření občanského vybavení obce v rozsahu odpovídajícím potřebě 

obce a rozvoje rezidenčních funkcí (potřeba hřiště a jeho zázemí). 

 

V ploše V1 pro výrobu a skladování  probíhá příprava území – jsou realizovány přípojky IS. Plocha je 

využívána pro 1. etapu investičního záměru – ve fázi projektové přípravy. V obci již tudíž není 

disponibilní plocha pro rozvoj výrobních, skladových  či jiných ekonomických aktivit.  

Plocha V2 je vymezena především z důvodu efektivity využití vymezené plochy V1 pro shodné 

využití – výroby a skladování. Celkově v souhrnu pak plocha pro rozvoj výroby v lokalitě V1+ V2 

dosáhne 4ha tak, aby byla využitelná pro konkrétního provozovatele – specializovanou výrobu,  

vhodnou pro danou lokalitu, protože poskytuje nové pracovní příležitosti v území - především tedy 

z důvodu vyvážení funkčních složek území ve veřejném zájmu obce.  

Plochy změny účelně využívají dopravní a technickou infrastrukturu navazujícího území a umožní 

plně využít potenciál navazujícího zastavěného území. 

 

12. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
Plochy změny - zastavitelné plochy B11, B12, B13, B14, O4 se nacházejí v návaznosti na zastavěné 

území obce, jsou plošně málo významné a mají pouze lokální dosah, nemají prakticky žádný vliv na 

širší územní vztahy. 

Plocha změny - zastavitelná plocha V2 - je vymezena při silnici III/41619, v jejíž trase je navrhován 

úsek přeložky II/416, je proto plošně omezena směrem k silnici vymezením koridoru dopravní 

infrastruktury KDS57. Východním směrem je plocha limitována vymezením původně platného  

koridoru územní rezervy pro VRT, který byl v průběhu projednání nahrazen koridorem dopravní 

infrastruktury KDZ11, hranice vymezení je proto odstoupena od hranice koridoru RDZ11, s jeho 

vymezením nekoliduje. 

Na širší územní vztahy má vliv pouze zapracování záměrů ZÚR JMK dle aktualizace – viz výkres 

širších vztahů. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje (OÚPSŘ), jako nadřízený orgán uplatnil stanovisko také z 

hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy dle §55b odst.4 SZ a 

následně pak jeho úpravu v opakovaném veřejném projednání. Ve svém upraveném stanovisku 

k návrhu projednávanému v opakovaném veřejném projednání, které je součástí koordinovaného 

stanoviska  č.j. JMK 125936/2022 z 1.9.2022 konstatuje, že hlediska zajištění koordinace využívání 

území s ohledem na širší územní vztahy k návrhu změny podstatné připomínky, protože dokumentace 

byla doplněna a upravena ve smyslu požadavků stanovených ve stanovisko č. j. JMK 136558/2021, ze 

dne 20.09.2021. 

 

 

13. Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva 

obce o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem 
Zastupitelstvo obce Ledce rozhodlo v souladu s § 55a odst. 1 stavebního zákona o obsahu změny č. I 

územního plánu Ledce, vyhodnocení splnění požadavků zadání je uvedeno níže. V souladu s § 55b 

stavebního zákona byla změna pořizována zkráceným způsobem. 

 

Změna č. I ÚP Ledce obsahuje tyto dílčí změny: 

Lokalita označená v příloze zadání jako L1 

Je zapracována jako zastavitelná plocha B11, v souladu s požadavkem obsahu změny má vymezen 

způsob využití jako Bi - PLOCHY BYDLENÍ  – VENKOVSKÉHO TYPU   
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Lokalita označená v příloze zadání jako L2 

Je zapracována jako zastavitelná plocha B12, v souladu s požadavkem obsahu změny má vymezen 

způsob využití jako Bi - PLOCHY BYDLENÍ  – VENKOVSKÉHO TYPU   

 

Lokalita označená v příloze zadání jako L3 

Je zapracována jako zastavitelná plocha B13, v souladu s požadavkem obsahu změny má vymezen 

způsob využití jako Bi - PLOCHY BYDLENÍ  – VENKOVSKÉHO TYPU   

 

Lokalita označená v příloze zadání jako L4 

Je zapracována jako zastavitelná plocha B14, v souladu s požadavkem obsahu změny má vymezen 

způsob využití jako Bi - PLOCHY BYDLENÍ  – VENKOVSKÉHO TYPU   

 

Lokalita označená v příloze jako L5 

Byla zapracována do fáze veřejného projednání jako zastavitelná plocha O3, v souladu s požadavkem 

obsahu změny byl vymezen způsob využití jako Oz – plochy OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  – ZÁKLADNÍ, 

v souladu s pokyny k úpravě k opakovanému veřejnému projednání byla vypuštěna. 

 

Lokalita označená v příloze jako L6 

Je zapracována zastavitelná plocha O4, v souladu s požadavkem obsahu změny má vymezen způsob 

využití jako Os – OBČANSKÉ VYBAVENÍ  – SPORT A REKREACE  

 

Lokalita označená v příloze jako L7 

Je zapracována jako zastavitelná plocha V2, v souladu s požadavkem obsahu změny má vymezen 

způsob využití jako Va – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ   – VÝROBA A SKLADY V AREÁLECH   

 

Další požadavky uvedené ve schváleném obsahu změny jsou splněny následovně: 

Uvedení ÚP Ledce do souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR) a to 

zejména prověření územního plánu z hlediska potřeby: 

a) zpřesnění územní rezervy VRT1 (vymezená v ÚP Ledce) pro RDZ05 (vymezená v ZÚR před 

aktualizací) pro koridor vysokorychlostní dopravy VRT Brno – Břeclav – hranice ČR / Rakousko 

(– Wien) byl na základě aktualizace ZÚR JMK zapracován nyní jako  koridor DZ11 v rozsahu dle 

ZÚR– viz odůvodnění v kap. 3.2.   – viz odůvodnění v kap. 3.2. 

b) zpřesnění územních rezerv D1,D2,D3 (vymezených v ÚP Ledce) bylo zapracováno pro RDS24 

(vymezená v ZÚR před aktualizací) pro přeložku silnice II/416 Hrušovany u Brna – Ledce – 

Pohořelice, na základě aktualizace ZÚR JMK byl zapracován koridor DS57 v rozsahu dle ZÚR– 

viz odůvodnění v kap. 3.2.    

c) zpřesnění regionálního územního systému ekologické stability  - biocentra RBC1 (vymezené v ÚP 

Ledce) pro RBC48 (vymezené v ZÚR)  a  biokoridoru K17 (vymezeného v ÚP Ledce) pro 

RK1491B (vymezené v ZÚR) je již zapracováno  v ÚP a není potřebné jej změnou dále 

specifikovat – viz odůvodnění v kap. 3.2. 

d) zachování a dosažení cílových charakteristik krajiny pro krajinný celek Ořechovsko - vranovický  

a prověřit případné doplnění podmínek zejména pro revitalizační opatření na vodních tocích a 

jejich nivách je zapracováno doplňujících podmínek ploch smíšených nezastavěného území - 

krajinná zeleň Kz, ploch vodních a vodohospodářských W, ploch zemědělských – drobná držba 

Zd, ploch zemědělských – orná půda Zo i ploch bydlení – venkovského typu Bi 

revitalizační opatření na plochách po těžbě štěrkopísků jsou podporována zapracováním 

doplňujících podmínek ve vymezených plochách smíšených nezastavěného území - orná půda a 

těžba, které jsou vymezeny ve stanovených dobývacích prostorech  

 

Byl prověřen soulad ÚP i ostatními částmi ZÚR – viz kap. 3.2  

 

Změna je posouzena z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území v rozsahu a struktuře požadované 

Krajským úřadem v jeho stanovisku dle § 55a odst. 2 písm. d) a e)  promítnuté do  rozhodnutí 

zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem. 
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Zpracování návrhu změny: 

a) V kap.10  odůvodnění návrhu změny ÚP je uvedeno, jak byly do návrhu změny ÚP zapracovány 

podmínky a opatření navržené pro jednotlivé plochy a koridory ve vyhodnocení, také je 

odůvodněno, proč podmínky a opatření již zapracované v ÚP a  uvedené ve vyhodnocení nově 

zapracovány nebyly 

b) byly identifikovány potenciální střety dopadů případného navrhovaného významného rozšíření 

ploch výroby a skladů v severovýchodní části k. ú. Ledce: 

- negativního ovlivnění životního prostředí,  

- negativní ovlivnění zdraví obyvatel a pohody bydlení 

Jsou navrženy doplňující  regulativy pro plochu V1 a V2, které riziko možného negativního 

ovlivnění životního prostředí, ale i zdraví obyvatel a pohody bydlení, eliminují 

c) grafická část - jednotlivé výkresy jsou zpracovány  ve vektorové podobě v jasně popsaných 

vrstvách v otevřeném formátu dat.   

d) všechny výkresy jsou předávány také v rastrové podobě v souřadnicově umístěných souborech 

TIF (geotif)  v kvalitním rozlišení (alespoň 300 DPI) v souřadném systému S-JTSK pro umístění 

na geoportál územního plánování a  všechny výkresy také v jednom souboru , nebo jednotlivých 

souborech typu PDF pro umístění na webové stránky územního plánování. 

e) textová část je předávána v souboru typu DOCX pro vnitřní použití pořizovatele a také v souboru 

typu PDF pro umístění na geoportál územního plánování i webové stránky územního plánování 

pořizovatele 

 

14. výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 

územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby 

jejich vymezení 
Změnou nejsou řešeny žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny ZÚR. 

 

15. výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení 
Územní plán Ledce neobsahuje prvky regulačního plánu a ani změnou č. I nejsou vymezeny, neboť 

toto nebylo požadováno zadáním ani není v řešeném území účelné je vymezit. 

 

16.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 
 
Zábor půdy ze ZPF pro plochy zastavitelné: 

ozn. 

plochy 

záboru 

navržené využití  BPEJ tř. 

ochr. 

půd 

výměra 

(ha) 

nový 

zábor 

vyme-

zený 

změ-nou 

(ha) 

Druh Poloha 

vzhlede

m k 

zastav. 

území 

Z4a Plocha veřejných 

prostranství - 

zpevněné 

0.58.00 II 0,019 0 

(součást 

pův. 

plochy 

Z4) 

orná 

půda 

vně 

B11 Plocha bydlení – 

venkovského typu 

0.08.50 

0.01.00 

III 

I 

 

0,060 

0,004 

 

0,060 

0,004 

 

zahrada vně 

B12 Plocha bydlení – 

venkovského typu 

0.08.50 

 

III 0,018 0,018 zahrada vně 

B13 Plocha bydlení – 

venkovského typu 

0.08.50 

0.01.00 

III 

I 

 

0,260 

0,007 

0,260 

0,007 

orná 

půda 

vně 
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B14 Plocha bydlení – 

venkovského typu 

0.58.00 II 0,193 

 

0,193 

 

orná 

půda 

vně 

V2 Plocha výroby a 

skladování – výroba a 

sklady v areálech 

0.01.00 I 1,460 1,460 orná 

půda 

vně 

 

Zábor půdy ze ZPF pro koridory dopravní infrastruktury: 

 
ozn. 
plochy 

/koridoru 

navržené 
využití  

souhrn 
výměry 

(ha) 

výměra záboru podle tříd ochrany (ha) odhad 
výměry 

záboru, na 

které  bude 
provedena 

rekultivace 

na zeměd. 
půdu 

informace o 
existenci 

závlah 

informace o 
existenci 

staveb 

k ochr. 
pozemku 

před erozní 

činností 
vody 

informace 
podle ust. 

§3 odst.2 

písm.g) 

I. II. III. IV. V.  

KDS57 dopravní 

infrastr. 
silniční 

1,835 0,848 0,976 0,011 - - 0 ne ne ne 

KDZ11 dopravní 

infrast. 

železniční 

16,862 8,449 8,413 - - - 8,0 ne ne ne 

celkem 

zábor 

 18,697          

 

Odůvodnění jednotlivých ploch záboru: 

Aktuální stav rozvoje v zastavitelných plochách dle platného ÚP je shrnut v kap. 11, kde je zřejmé, že 

v současnosti Ledce nedisponují již volnými rozvojovými zastavitelnými plochami pro bydlení ani pro 

výrobní účely a je tedy nezbytné vymezení dalších pozemků pro rozvoj bydlení a pro rozvoj výrobních 

funkcí. 

Změnou je vymezen rozvoj bydlení v dílčích plochách B11, B12, B13 a B14, který dílem znamená 

pouze rozšíření stávající funkce bydlení (přístavby, zázemí, parkování), může proto představovat 

pozemky pouze pro 3 rodinné domy, což je z hlediska tempa rozvoje obce a poloze v rozvojové oblasti 

zcela minimální. 

Plocha změny O4 představuje rozšíření občasného vybavení obce v rozsahu odpovídajícím potřebě 

obce a rozvoje rezidenčních funkcí (potřeba hřiště a jeho zázemí). 

V ploše V1 pro výrobu a skladování  probíhá příprava území – jsou realizovány přípojky IS. Plocha je 

využívána pro 1. etapu investičního záměru – ve fázi projektové přípravy. V obci již tudíž není 

disponibilní plocha pro rozvoj výrobních, skladových  či jiných ekonomických aktivit.   

 

B11 

plocha je vymezena v návaznosti na plochu B9, kterou vymezil platný ÚP Ledce, na sousední 

pozemek, protože plocha B9 je již v podstatné části zastavěna, i když provedená výstavba není dosud 

zanesena do katastru nemovitostí. Provozní nároky objektů v navazujících plochách bydlení vyžadují 

toto rozšíření především z důvodu zajištění dopravy v klidu v rámci pozemků bydlení. Ve veřejném 

zájmu obce je, aby potřeba , která vyplynula postupně a je důsledkem celkového nárůstu 

automobilizace v metropolitní oblasti, byla zajištěna na pozemcích bydlení. Navazující veřejná 

prostranství nemohou zajistit dostatečnou kapacitu a neumožní výstavbu garáží ani to není jejich 

účelem. Je proto navrženo rozšíření ploch bydlení o tuto rozvojovou lokalitu, jejíž vymezení je 

nezbytné a potřebné právě v dané poloze, v návaznosti na stávající objekty bydlení. 

Plocha je vymezena v rámci kompaktního tvaru jádra obce, k němuž náleží, při stávající obslužné 

komunikaci ve veřejném prostranství, umožní tedy účelné využití stávající veřejné dopravní a 

technické infrastruktury. 

 

B12 

plocha je vymezena v návaznosti na stabilizovanou plochu bydlení pro konkrétní potřebu rozšíření 

plochy rodinného domu, převážná část plochy Zm2 není vymezena na ZPF, pouze velmi malá část je 

z důvodu napojení na stávající bydlení vymezena jako zábor ZPF na pozemku zahrady funkčně 

související s bydlením. 
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Plocha je vymezena v rámci kompaktní řady zástavby v ulici, při stávající obslužné komunikaci ve 

veřejném prostranství, umožní tedy účelné využití stávající veřejné dopravní a technické 

infrastruktury. 

 

B13 

je vymezena pro rozšíření  ploch bydlení v návaznosti na stabilizované plochy bydlení. Je vymezována 

pro konkrétní záměr výstavby objektu bydlení, je tudíž vymezena plocha bydlení – venkovského typu 

(ozn. Bi) – plocha změny. 

 Plocha je vymezena v návaznosti na stávající zástavbu, na křižovatce silnici  podél silnice III/42510 

Rajhrad – Pohořelice  a III/39515 Ledce – Sobotovice. Plocha prakticky uzavírá blok zástavby a je 

logicky přičleněna k funkčnímu využití navazující plochy. Účelně tedy využívá území v ploše, která je 

zemědělsky špatně obhospodařovatelná.  

Plocha je vymezena při stávajících komunikacích ve veřejném prostranství, umožní tedy účelné 

využití stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury. 

 

B14 

je vymezena pro plochu změny - zastavitelnou plochu - jakožto rozšíření  ploch bydlení – 

venkovského typu (ozn. Bi) v návaznosti na plochy B3 a B4, které vymezil platný ÚP Ledce. 

Plochu B3 lze již považovat za využitou – probíhá zástavba 12 rodinných domů včetně řešení 

přístupové komunikace z jižní strany. Není již tedy volně  disponibilní rozvojovou plochou.  

Plocha B4 umožňuje dle ÚP výstavbu v severovýchodní části tohoto území, je již využita – je vydáno 

stavební povolení na stavu RD.  

Část území mezi novou zástavbou plochy B3 a tokem je ponechána pro zemědělské využití. Tato část 

je jakožto zbytková plocha obtížně obhospodařovatelná, tím spíše, že i polnosti na protilehlé straně 

toku jsou určeny dle ÚP ke změně na plochy vodní a vodohospodářské. Potřeba vymezení plochy B14 

vyplývá z potřeby doplnění kapacity bydlení v uvedené lokalitě způsobem, který účelně využije 

obtížně obhospodařovatelné území.  

Vzhledem k návaznosti na nezastavěné území jsou vymezeny jako zastavitelná plocha pouze omezené 

dílčí části 2 pozemků, umožňující výstavbu 2 rodinných domů, přičemž okolní navazující části 

pozemků zůstávají jako plochy nezastavitelné – zemědělské – drobná držba v souladu se jejich 

obhospodařováním.  

Zástavba bude obsluhována veřejnou infrastrukturou z navazujících veřejných prostranství -  1 dům 

z východní strany stávající plochou dopravní infrastruktury silniční, 1 dům na západním okraji území  

z jihu veřejných prostranstvím zpevněným odčleněným z navrženého veřejného prostranství – veřejné 

zeleně. 

Změna v této lokalitě představuje rozšíření již vyčerpaných ploch změny B3 a B4 o zastavitelnou 

plochu B14 shodného využití – pro omezenou kapacitu 2 stavebních míst 

V obci je výrazná poptávka po bydlení a kapacity navržených zastavitelných ploch jsou prakticky 

vyčerpány, což dokazuje tabulka „Využití ploch vymezených dle ÚP Ledce – stav k 1.10.2020“  - viz 

výše v kapitole 11. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch 

Změny B11 až B14 jsou vymezeny ve veřejném zájmu, protože jsou vyvolány výhradně potřebou 

obce stabilizovat a rozvíjet populaci z řad místního obyvatelstva a tím udržovat kontinuitu lokální 

populace a sociální vazby, je sledována stabilizace populace a sídlení struktury v souladu s prioritami 

územního plánování dle ZÚR JMK – kap. A bod (2).  

S ohledem na principy územního plánování je v souladu s § 3 vyhl. 501/2006Sb. jsou plochy změny 

vymezeny tak, aby s navazujícím územím shodného využití s přihlédnutím k účelu a podrobnosti 

popisu a zobrazování v územním plánu tvořila plochu o rozloze větší než 2 000 m2 
 

O4 

nevyžaduje zábor ZPF 
 

V2 

je vymezena pro zastavitelnou plochu jakožto plochu plochy výroby a skladování - výroba a sklady v 

areálech (ozn. Va)  

Plocha je vymezena v návaznosti rozvojovou plochu výroby a skladování - výroba a sklady v areálech 
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(ozn. Va) – zastavitelnou plochu V1 proto, aby kapacitně v souhrnu s touto plochou mohla uspokojit 

výrobní, technologické a kapacitní nároky konkrétního investora, včetně nároků na postupný etapový 

rozvoj ve zvolené lokalitě v Ledcích a tím dlouhodobou stabilizaci výroby i zaměstnanosti v tomto 

území. 

Plocha V1 byla v ÚP Ledce vymezena v těsné návaznosti na stabilizované plochy výroby a skladování 

- výroba elektrické energie FVE. Využitelnost plochy V1 je omezena zejména ochranným pásmem 

výrobny fotovoltaické energie, které zasahuje do pozemků plochy po dvou stranách 20m od hranice 

pozemku, což znemožní využitelnost minimálně 26% vymezené plochy ( dotčeno je cca 6000m2 

z plochy cca 24000 m2). Je proto změnou vymezena v návaznosti na V1 ještě plocha V2. Plocha je 

vymezena v rozloze cca 10000 m2, které doplní plochu V1 ve směru podél komunikace III/41619.   

Umístění potenciální stavby v pozemku plochy V1 je limitováno také polohou plochy 

poblíž křižovatky silnic III/42510 a III/41619, která si vzhledem k vytíženosti III/42510 vynutí 

situování vjezdu do areálu v poloze co nejvíce odsunuté od křižovatky, což opět směřuje k posunu – 

rozšíření – rozvojové plochy jihovýchodním směrem podél komunikace – tedy k vymezení plochy V2. 

Plocha V1 je již využívána –jsou realizovány přípojky IS. Plocha je využívána pro 1. etapu 

investičního záměru – ve fázi projektové přípravy. V obci již tudíž není disponibilní plocha pro rozvoj 

výrobních, skladových či jiných ekonomických aktivit. 

V2 je vymezena především s ohledem na optimalizaci výměry rozvojového pozemku pro výrobu 

v dané lokalitě. Výrobní objekty lze kategorizovat dle potenciálních investorů do více kategorií, 

přičemž střední investor pro tuto lokalitu hledá cílové zabezpečení pozemku o vel. 4ha, který umožní 

výstavbu výrobního objektu cca 10000 m2. Je výhodnější umístění v řešené lokalitě jednoho takového 

investora s jedním výrobním areálem nežli více drobnějších investičních záměrů do 5000m2 zejména 

z důvodu nároků napojení a dobudování dopravní a technické infrastruktury – střední investor bude 

napojen jedním nápojným bodem na stávající dopravní infrastrukturu ze silnice III/41619, zatímco 

rozdělení pro menší investory by znamenalo dobudování další vnitřní infrastruktury v území a jiná 

rozika plynoucí z potřeby dohody více subjektů v lokalitě. V souhrnu proto navrhovaná plocha pro 

výrobu V1 + V2 činí 4ha, přičemž rozšíření plochy  - tedy plocha V2 činí 1,5ha.  

Napojení jednoho areálu je preferováno i z důvodu očekávané reorganizace silniční sítě v navazujícím 

pozemku – pás přiléhající ke komunikaci je respektován jako územní rezerva pro krajský záměr – 

koridor DS57.  Pro připojení na silnici, která má být v budoucnu navrhována jako silnice II. třídy je 

nezbytné omezit počet přímých napojení areálů výroby na jediné. 

Rozšíření plochy výroby je tedy z důvodu vyhledání optimálního využití lokality nezbytné. 

Veřejný zájem obce je spatřován zejména ve zvýšení potenciálu zaměstnanosti v obci – tedy snížení 

nutnosti dojížďky za prací. Konkrétní investor zabývající se výrobou potřeb a poskytováním služeb 

pro lékařství by v daném území mohl poskytnout až 40 pracovních míst. Zájmem obce je rovněž 

umístění takové výrobní aktivity, která bude mít minimální dopad na rezidenční území obce, což je 

v tomto případě splněno. 

Změna je vymezena ve veřejném zájmu, protože nástroji územního plánování podporuje snížení 

územních disparit rozvoje částí kraje eliminací příkrých rozdílů v ekonomické výkonnosti a životní 

úrovni mezi jádrem kraje a jeho periferními, respektive venkovskými částmi s cílem růstu efektivity a 

udržitelnosti ekonomického rozvoje kraje s tím, že vymezení plochy V2 umožní rozvoj ekonomických 

aktivit mimo jádro kraje v souladu s prioritami územního plánování dle ZÚR JMK – kap. A bod (2). 

 
KDS57 a KDZ11 

jsou koridory veřejné dopravní infrastruktury vymezené nadřazenou ÚPD a přebírané do ÚP Ledce ve 

shodném rozsahu, neboť není k dispozici podklad umožňující větší zpřesnění v rámci ÚP. Jedná se o 

nadmístní dopravní infrastrukturu budovanou ve veřejném zájmu v souladu s prioritou ZÚR JMK 

č.(7): Vytvářet územní podmínky pro kvalitní dopravní napojení Jihomoravského kraje na evropskou 

dopravní síť včetně zajištění požadované úrovně a parametrů procházejících multimodálních koridorů. 

Vytvářet podmínky pro zajištění kvalitní dopravní infrastruktury pro propojení Jihomoravského kraje s 

okolními kraji, státy a dalšími evropskými regiony.  
 

17. Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek 
Vyhodnocení podání 

Žádný vlastník pozemků či staveb dotčených návrhem řešení neuplatnil námitku. Nebyl zmocněn 
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žádný zástupce veřejnosti. 

Nebyl zpracován dle § 53 odst. 1 SZ  návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek, 

protože žádné z vyjádření oprávněných investorů uplatněné k veřejnému projednání neobsahovalo ani 

připomínku ani námitku. K upravenému návrhu projednávanému v opakovaném veřejném projednání 

nebylo uplatněno žádné podání oprávněných investorů. 

 

MND, a.s. , IČ 28483006, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín  

dne 27.2.2020 zaslala organizace e-mailem „stanovisko“, že v zájmové lokalitě se nenachází žádné 

technické zařízení, ani zájmy společnosti MND a.s, proto se k návrhu nevyjadřuje. 

Dle § 23a a je organizace oprávněným investorem s právem dle § 52 odst.2 podat námitku. 

Vyhodnocení: Nejde o námitku. 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, odd. koncepce a ÚP Morava, Šumavská 33, 602 00  Brno, IČO 

65993390, uplatnilo podání nazvané“ vyjádření“ 

Znění připomínky: 

 
Vyhodnocení: nejde ani o námitku ani o připomínku. 

Dle § 23a a je organizace oprávněným investorem s právem dle § 52 odst.2 podat námitku. 

Jelikož sám podatel konstatuje, že protože změnou není dotčeno OP dálnice D52, nic se nenamítá ani 

nepřipomíná, nejedená se ani o námitku ani o připomínku.  
 

 

IIb. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 
  

Grafická část odůvodnění Změny č. I Územního plánu Ledce obsahuje výřezy s výřezy řešeného území:. v 

rozsahu částí měněných dílčími změnami. 

 

Koordinační výkres – výřez 1       1:5000 

Koordinační výkres – výřez 2       1:5000 

Výkres širších vztahů        1:25000 

Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu - výřez 1   1:5000 

Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu - výřez 2   1:5000 
 

 

Poučení 
 

Proti změně č.I  územního plánu Ledce vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný 

prostředek ( § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád). 

 

 

 

Jiří Vondráček 

Starosta obce 

 

 

 

Místostarosta obce                                            razítko 
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