
 
 

 
 
 

 
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. 
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.   
 
 
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  
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- 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 
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).    
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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 - biokoridor 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 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. 
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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, 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 
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. 
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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  
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 
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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    
· 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 
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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 
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. 
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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 - 
VEŘEJNÁ ZELEŇ - Vp a odst. F.1.5.2. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – ZPEVNĚNÉ –
Vz. 
 
E. 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 
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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 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 
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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 
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   
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- 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 
atd.) na bydlení  

- pozemky obchodního prodeje nebudou větší než 1000 m2   
- 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  
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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  
- 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 
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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  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 
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- 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 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 *   
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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 
- 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,       
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- 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)      
- 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    
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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 
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 
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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 :        
- 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:  
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- 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) 
- 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 
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- 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),  
- 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:  
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- 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)  
- 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. 
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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, 
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.  
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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: 
- 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 
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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. 
 

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. 
 

(2) 
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) 
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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  - 25 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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