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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI
SOUSEDÍCÍ OBCE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Drnek
Hradečno
Smečno
Přelíc
Řisuty
Malíkovice

ORIENTAČNÍ MAPKA
KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ SOUSEDÍCÍCH OBCÍ

STATISTICKÉ ÚDAJE:
Statut:
Počet částí:
Katastrální území:
Katastrální výměra:
Počet obyvatel:
Okres:
Obec s rozšířenou působností:
Pověřená obec:
IČ:
DIČ:
Veřejný vodovod:
Plynofikace:
Splašková kanalizace:

obec
1
1 (Ledce u Kladna 679 615)
550 ha
474 (2016)
Kladno
Slaný
Slaný
00234591
CZ00234591
Ano
Ano
Ano

RIENTAČNÍ MAPKA ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
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A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Zastavěné území bylo vymezeno na základě průzkumů a rozborů k 1.1.2015 s využitím dále
uvedené ÚPD:







Územní plán obce Ledce, Ing. arch. Jitka Mejsnarová,
Územní plán obce Ledce - Změna č. 1
Územní plán obce Ledce - Změna č. 2
Územní plán obce Ledce - Změna č. 3
Územní plán obce Ledce - Změna č. 4
Územní plán obce Ledce - Změna č. 5

B) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
Návrh základní koncepce rozvoje území obce vychází z platného územního plánu (včetně
platných změn) a z požadavků obce, vyjádřených v zadání.
Stávající komunikační kostra a struktura zástavby se v návrhu zásadně nemění, pouze je
doplněna o prvky, nezbytné k zachování možnosti plošného rozvoje zástavby v daleké
budoucnosti a to v návaznosti na stávající návrhové plochy pro výstavbu dle platného ÚP a
jeho platných změn. Jedná se o koridory pro veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu.
PŘÍRODNÍ HODNOTY
Zranitelnost území
Řešené území je zranitelnou oblastí ve smyslu nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,
o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.
Na fyzické nebo právnické osoby, které provozují zemědělskou výrobu ve zranitelných
oblastech a jsou zapsány do evidence podle zákona o zemědělství, se vztahuje „akční
program“ a další omezení dle tohoto předpisu.
Krajinný ráz
Obec se nachází v krajině zvýšených hodnot kulturních a přírodních.
Kladensko - rozsáhlá oblast vymezená prostorem mezi Slaným a Kounovem.
Přírodní parky
Převážná část řešeného území se nachází na ploše přírodního parku Džbán.
Památné stromy
PS 01 - 2 LÍPY V LEDCÍCH
PS 02 - 1 LÍPA V LEDCÍCH
PS 03 - 2 DUBY NA ŠTERNBERKU
PS 04 - 2 DUBY NA ŠTERNBERKU
PS 05 - 1 DUB NA VALU
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Přírodní památky
PP Smečno - do řešeného území částečně zasahuje přírodní památka evidenční číslo
5766 - PP Smečno, s předmětem ochrany páchníka hnědého. Pouze se souhlasem orgánu
ochrany přírody lze na území PP mj. provádět změnu druhu pozemků a způsobu jejich využití,
provádět stavební činnosti apod. OP tvoří území do vzdálenosti 50 m od hranic ZCHÚ (zvláště
chráněné území). Dle §37 odst.2 zákona č.144/1992 Sb. je v OP nezbytný souhlas orgánu
ochrany přírody ke stavebním činnostem, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití
chemických prostředků a ke změnám kultury pozemku.
Maloplošné zvláště chráněné území Smečno je vyhlášeno v kategorii přírodní památka
(dále též ZCHÚ, PP Smečno) podle ustanovení par. 36 zákona č. 114/1992 Sb., kterým se
vymezuje evropsky významná lokalita Smečno (CZ0213072).
Územní systém ekologické stability - ÚSES
V řešeném území se nachází tyto prvky ÚSES:
Lokální biocentrum v nejvýchodnějším cípu řešeného území (cca 9 000 m2).
Významné krajinné prvky
V řešeném území se nachází tyto významné krajinné prvky:
VKPR - Významný krajinný prvek registrovaný:
 VKPR - porosty podél Šternberského potoka
 VKPR - Smečenská alej
VKPZ - Významný krajinný prvek ze zákona:
 Údolní niva Šternberského potoka
Vodní zdroje podzemní vody
Ve východní části řešeného území se nachází 3 vodní zdroje podzemní vody a to v údolní nivě
Šternberkského potoka.
Natura 2000
Při JV hranici katastru obce zasahuje do řešeného území prvek Natura 2000 - evropsky
významné lokality a to v rozsahu asi 7 000 m2.
KULTURNÍ HODNOTY
Oblast krajinného rázu Džbánsko
Obec se nachází v krajině zvýšených hodnot kulturních a přírodních
Kladensko - rozsáhlá oblast vymezená prostorem mezi Slaným a Kounovem.
Národní kulturní památky
NP 01 - KAPLE SV. JANA KŘTITELE
NP 02 - LÁZEŇSKÝ DŮM - ZÁMEČEK
NP 03 – AREÁL LÁZNÍ
NP 04 - LÁZEŇSKÝ DŮM
NP 05 - LÁZEŇSKÝ DŮM
NP 06 - LÁZEŇSKÝ DŮM

(NKP areálu lázní č. rejstříku ÚSKP: 23467/2-547, katalogové č. 1000134471)
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Regiony lidové architektury
Do řešeného území nezasahuje žádný region lidové architektury.
Archeologická naleziště
Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy.
V řešeném území se nachází tato archeologická naleziště:
 Ledce - středověké a novověké jádro obce
 Místní část Šternberk - tvrz
 Poloha "Na Kopcích", "Na Stráních"
 Zaniklá středověká osada (ZSV) Lhota u Smečna
Významné stavby lidové architektury
V řešeném území se nachází:


Ledce čp. 24 - usedlost na západní straně návsi. Zděný patrový dům s klasicistním
jádrem, upravený včetně pavlače na dvorním průčelí na počátku 20. století. K domu je
napojena elipticky zaklenutá brána.



Ledce čp. 146 - usedlost na západní straně návsi. Pod domem usedlosti se nachází
dva velké sklepy, zaklenuté valenou klenbou z opukových kvádříků. Dokládají
rozsáhlou a stavebně náročnou konstrukci a vyspělost tradiční zednické práce
v regionu.

EKONOMICKÉ HODNOTY
Z hlediska ekonomiky se projevují vazby na sídla střediskového významu - spádovost je
zaměřena zejména na Slaný. V místě schází pracovní příležitosti.
TECHNICKÉ HODNOTY
Zástavba
Obec je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou a zástavbou
rodinných domů. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný.
Veřejná technická a dopravní infrastruktura
Splašková kanalizace - obec Ledce má v současnosti dobudovaný systém kanalizace pro
veřejnou potřebu. Pro čištění splaškových vod je využita čistírna odpadních vod v Přelíci,
společná pro obce Drnek, Hradečno, Ledce a Přelíc.
Voda – v obci je veřejný vodovod v celém rozsahu zástavby.
Plyn - obec je plynofikována, v obci je středotlaký rozvod plynu v celém rozsahu zástavby.
Elektřina – zásobování elektrickou energií je zajištěno vzdušným vedením 22 kV, v obci je 7
trafostanic.
Komunikace - stávající silniční napojení řešeného území na sítě celostátního významu je
postačující.
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SOCIÁLNÍ HODNOTY
Společenský život
V obci jsou dva spolky: Baráčníci, Sbor hasičů. V obci probíhají obvyklé akce pod širým
nebem jako pálení čarodějnic, den dětí, staročeské máje. V obci působí Malé asijské muzeum
a jeho pamětní síň obce Ledce a bývalých lázní Šternberk.
Územní plán všechny tyto výše uvedené hodnoty registruje, fixuje a v rámci svých
kompetencí vytváří podmínky pro jejich ochranu a rozvoj ve funkčním členění ploch a v
příslušných „regulativech“.

C) URBANISTICKÁ KONCEPCE
VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY
A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

C.1) URBANISTICKÁ KONCEPCE
Navržená urbanistická koncepce vychází ze schváleného zadání a jím navrhovaných
rozvojových ploch, jejich velikost a uspořádání koriguje z hlediska výše uvedené ZÁKLADNÍ
KONCEPCE ROZVOJE OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT a z hlediska
obecných úkolů a cílů územního plánování.

C.2) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY
A PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ
V obci jsou převažujícími funkcemi využití území bydlení, zemědělství, drobné podnikání, ÚP
navrhuje na základě požadavků zadání především plochy pro rozvoj bydlení. Všechny budou
přednostně zastavovány směrem od zastavěného území do volné krajiny.

ORIENTAČNÍ OBRÁZEK ROZVOJOVÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY V NÁVRHU ÚP
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BILANČNÍ TABULKA ROZVOJOVÝCH PLOCH
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Z01 *) BV - BYDLENÍ v rodinných domech venkovské
ZS - ZELEŇ soukromá a vyhrazená
TI - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA inženýrské sítě
15 - KOMUNIKACE místní
Z02 *) BV - BYDLENÍ v rodinných domech venkovské
16 - KOMUNIKACE účelové
Z03
16 - KOMUNIKACE účelové
Z04
BV - BYDLENÍ v rodinných domech venkovské
Z05 *) BV - BYDLENÍ v rodinných domech venkovské
Z06 **) BV - BYDLENÍ v rodinných domech venkovské
15 - KOMUNIKACE místní
Z07 **) 15 - KOMUNIKACE místní
Z08 **) 15 - KOMUNIKACE místní
Z09 **) BV - BYDLENÍ v rodinných domech venkovské
15 - KOMUNIKACE místní
Z12
BV - BYDLENÍ v rodinných domech venkovské
Z13
ZS - ZELEŇ soukromá a vyhrazená
Z14
ZS - ZELEŇ soukromá a vyhrazená
SV - SMÍŠENÉ OBYTNÉ venkovské
Z15
Z16
BV - BYDLENÍ v rodinných domech venkovské
Z17
16 - KOMUNIKACE účelové
Z18
16 - KOMUNIKACE účelové
ZASTAVITELNÉ PLOCHY celkem
PLOCHY PŘESTAVBY
SV - SMÍŠENÉ OBYTNÉ venkovské
P01
ZS - ZELEŇ soukromá a vyhrazená
P02
BV - BYDLENÍ v rodinných domech venkovské
16 - KOMUNIKACE účelové
PLOCHY PŘESTAVBY celkem
PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ celkem

ha ha celk.
1,15
0,66
0,00
0,47
2,28
0,52
0,02
0,53
0,05
0,04
0,29
0,45
0,03
0,48
0,01
0,01
0,87
0,36
1,24
1,34
0,58
0,04
0,13
0,06
0,19
0,04

0,25
0,13
0,15
0,03

Z TOHO BV - BYDLENÍ v rodinných domech celkem
4,86
Z TOHO SV - SMÍŠENÉ OBYTNÉ venkovské celkem
0,39
ZASTAVITELNÉ PLOCHY - PŘEVZATÉ Z ÚPO
3,10
ZASTAVITELNÉ PLOCHY PRO BYDLENÍ - PŘEVZATÉ Z ÚPO 1,96
ZASTAVITELNÉ PLOCHY - NOVĚ NAVRHOVANÉ
4,63
ZASTAVITELNÉ PLOCHY PRO BYDLENÍ - NOVĚ NAVRHOVANÉ
3,30
PLOCHY PRO RD CELKEM
MAX. POČET RD CELKEM
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5 173

800

6

390
2 890
4 480

800
800
800

0
4
6

8 000

800 10

7 000

1000

7

1 344
633

800

1
1

2 516

800

3

1 466

800

1

7,31

0,38
0,17
0,55
0

ZASTAVITELNÉ PLOCHY, PLOCHY PŘESTAVBY,
PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ úhrnem

*) ZASTAVITELNÉ PLOCHY - PŘEVZATÉ Z ÚPO
**) ZASTAVITELNÉ PLOCHY - ČÁSTEČNĚ PŘEVZATÉ Z ÚPO
***) MINIMÁLNÍ PLOCHA PARCELY PRO 1 RD

m2/1RD
2
***)
ha m
RD
11 490
800 13

7,86
5,25

45 382
52

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Z01
Výměra:
2,28 ha
Hlavní využití - návrh:
BV - BYDLENÍ v rodinných domech venkovské
Popis: Plocha na mírném JV svahu, v kontaktu se SZ částí zastavěného území.
Její využití je limitováno ochranným pásmem VN, plochou sesuvů a ložiskem nerostných
surovin. Vzhledem ke svahovým nestabilitám nelze na ploše Z01 zahájit jakékoli stavební
činnosti bez předchozích podrobných inženýrskogeologických průzkumných prací.
Viz též kapitola E.7) - Sesuvy.

Z02
Výměra:
0,53 ha
Hlavní využití - návrh:
BV - BYDLENÍ v rodinných domech venkovské
Popis: Plocha na mírném J svahu, v kontaktu se SZ částí zastavěného území.
Její využití je limitováno plochou sesuvů a ložiskem nerostných surovin.
Vzhledem ke svahovým nestabilitám nelze na ploše Z02 zahájit jakékoli stavební činnosti bez
předchozích podrobných inženýrskogeologických průzkumných prací.
Viz též kapitola E.7) - Sesuvy.

Z03
Výměra:
0,05 ha
Hlavní využití - návrh:
16 - KOMUNIKACE účelové
Popis: Plocha, umožňující propojení dvou stávajících účelových komunikací a přístup na
zemědělsky obdělávané plochy.

Z04
Výměra:
0,04 ha
Hlavní využití - návrh:
BV - BYDLENÍ v rodinných domech venkovské
Popis: Plocha pod hrází rybníka Zikaňáku, v proluce mezi dvěma částmi zastavěného území.
Její využití je limitováno rozlohou, neumožňuje umístění RD, nýbrž pouze doplňkových staveb.

Z05
Výměra:
0,29 ha
Hlavní využití - návrh:
BV - BYDLENÍ v rodinných domech venkovské
Popis: Plocha na mírném S svahu při místní komunikaci, v proluce mezi stávající zástavbou.
RD budou navazovat na stávající zástavbu a budou umístěny v severní části pozemků.

Z06
Výměra:
0,48 ha
Hlavní využití - návrh:
BV - BYDLENÍ v rodinných domech venkovské
Popis: Plocha na mírném S svahu při místní komunikaci, v proluce mezi stávající zástavbou.
RD budou navazovat na stávající zástavbu a budou umístěny v severní části pozemků.

Z07 Výměra:

0,01 ha
Hlavní využití - návrh:
15 - KOMUNIKACE místní
Popis: Plocha při komunikaci III.třídy, nezbytná pro možnost budoucího využití plochy územní
rezervy ÚR3.
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Z08
Výměra:
0,01 ha
Hlavní využití - návrh:
15 - KOMUNIKACE místní
Popis: Plocha při komunikaci III.třídy, nezbytná pro napojení Z09 na tuto komunikaci.

Z09
Výměra:
1,24 ha
Hlavní využití - návrh:
BV - BYDLENÍ v rodinných domech venkovské
Popis: Plocha na mírném SZ svahu, v kontaktu se SZ částí zastavěného území.
Pro lokalitu Z 09 se stanovuje podmínka dohody o parcelaci, která navrhne smysluplné dělení
lokality s návazností do území.

Z12
Výměra:
1,34 ha
Hlavní využití:
BV - BYDLENÍ v rodinných domech venkovské
Popis: Plocha na mírném J svahu, v kontaktu s obytnou zástavnou zastavěného území a
s údolní nivou Šternberského potoka. Její využití je limitováno ochranným pásmem VN,
ložiskem nerostných surovin, VKPZ – údolní nivy a stávajícími inženýrskými sítěmi. Využití
plochy je podmíněno zpracováním územní studie.

Z13
Výměra:
0,58 ha
Hlavní využití - návrh:
ZS - ZELEŇ soukromá a vyhrazená
Popis: Plocha na velmi mírném S svahu, v kontaktu se zastavěným územím.

Z14
Výměra:
0,04 ha
Hlavní využití - návrh:
ZS - ZELEŇ soukromá a vyhrazená
Popis: Plocha na mírném SV svahu, v kontaktu s centrální částí zastavěného území.
Podmínka využití -přípustná pouze účelová stavba do 25 m2 a průhledné oplocení

Z15
Výměra:
0,13 ha
Hlavní využití - návrh:
SV - SMÍŠENÉ OBYTNÉ venkovské
Popis: Plocha na mírném SV svahu, v kontaktu s centrální částí zastavěného území.

Z16
Výměra:
0,06 ha
Hlavní využití - návrh:
BV - BYDLENÍ v rodinných domech venkovské
Popis: Proluka v centrální částí zastavěného území, při hlavní komunikaci. RD může být
umístěn pouze v S části plochy, mimo údolní nivu.

Z17
Výměra:
0,19 ha
Hlavní využití - návrh:
16 - KOMUNIKACE účelové
Popis: Optimalizace rozměrových poměrů stávající komunikace. Š. uličního prostoru min.4,5 m

Z18
Výměra:
0,04 ha
Hlavní využití - návrh:
16 - KOMUNIKACE účelové
Popis: Přístupová komunikace, umožňující příjezd na zemědělsky využívané plochy.
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VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY
P01
Výměra:
0,38 ha
Hlavní využití - návrh:
SV - SMÍŠENÉ OBYTNÉ venkovské
Popis: Plocha na mírném J svahu, v kontaktu se zemědělským areálem a obytnou zástavbou domy budou umístěny tak, aby směrem k zemědělskému areálu vznikl pás zahrad o šířce
10m.

P02
Výměra:
0,17 ha
Hlavní využití - návrh:
BV - BYDLENÍ v rodinných domech venkovské
Popis: Plocha na velmi mírném S svahu. Její využití je podmíněno vybudováním komunikace
potřebných parametrů pro příjezd a otáčení vozidel hasičů a popelářů.

VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ
Nevymezují se

C.3) SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
Značnou část řešeného území zaujímají zemědělsky obhospodařované plochy. Vysoká
zeleň je převážně na plochách lesních.
Dalším prvkem zeleně jsou zahrady a veřejná prostranství v zastavěných územích obce,
včetně lázeňského lesoparku ve východní části katastru, jejichž podíl na celkovém systému
zeleně je rovněž podstatný. Jejich význam je především v přímém kontaktu s objekty pro
bydlení, což je jedna z hlavních výhod venkovského bydlení.
Návrh územního plánu vytváří podmínky pro zachování a doplnění stávající zeleně v rámci
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a to respektováním a fixováním stávajících
ploch zeleně.
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D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ

D.1) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
STANOVENÍ CELKOVÉ KONCEPCE V JEDNOTLIVÝCH DRUZÍCH DOPRAVY
Obec Ledce leží mimo hlavní dopravní trasy. Návrh územního plánu respektuje a fixuje
koridory příslušného funkčního určení pro tyto komunikace včetně jejich ochranných pásem.

D.1.1) POZEMNÍ KOMUNIKACE
SILNICE

Poloha obce v silniční síti
Silnice III. třídy 23637 spojuje obec
s komunikacemi vyššího řádu
MÍSTNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE
Systém místních komunikací zpřístupňuje všechny pozemky v zastavěném území. Tvoří jej
jednak průtah silnice III. třídy, jednak další obslužné komunikace, které jsou převážně součástí
ploch veřejných prostranství, ale související dopravní infrastruktura může být součástí
prakticky všech dalších ploch s rozdílným způsobem využití.
Místní komunikace mají většinou zpevněný povrch, avšak jsou často bez chodníků.
Návrh územního plánu na tento systém navazuje novými komunikacemi v rámci rozvojových
ploch. Pokud nejsou koridory nových komunikací konkrétně navrženy v územním plánu, jsou
součástí jiných ploch s rozdílným způsobem využití a jejich řešení včetně tras spadá do
dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, popřípadě do územní studie, pokud
je pro konkrétní plochu požadována.
Návrh územního plánu v mezích možností vytváří podmínky pro realizaci chodníků na
stávajících komunikacích a to tím, že vymezuje v maximální možné šíři koridory pro příslušné
funkční využití. (viz Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 501/2006 Sb.
§22 Pozemky veřejných prostranství).
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
Účelovými komunikacemi jsou především polní cesty, účelovému provozu při obsluze
zemědělského fondu však zčásti slouží i silnice a místní komunikace. Účelovými
komunikacemi jsou také komunikace uvnitř areálů.
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Stávající komunikace jsou územním plánem respektovány. Některé jsou explicitně
vyjádřeny jako koridory pro odpovídající funkční využití, jiné mohou být součástí příslušných
ploch s rozdílným způsobem využití a v jejich rámci je možné zřizovat i nové komunikace
tohoto druhu.
PARKOVÁNÍ A ODSTAVOVÁNÍ VOZIDEL
Vzhledem k nárůstu počtu automobilů v domácnostech v posledních desetiletích nejsou
možnosti parkování na stávajících komunikacích optimální, neboť hustota zástavby a
parametry komunikací to neumožňují. Tvar nově navrhovaných ploch pro bydlení v rodinných
domech (hloubka předpokládaných parcel) ve spojitosti s minimální plochou parcely a šířkou
přilehlých komunikací zaručuje vyhovující podmínky pro parkování a odstavování vozidel.
PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Pěší i cyklistická doprava ve smíšeném provozu chodců a vozidel probíhá po místních
komunikacích, které však většinou nemají chodníky.
Územní plán nevymezuje zvláštní koridory pro pěší a cyklistickou dopravu.
ŽELEZNICE
V řešeném území se železniční doprava neuplatňuje. Nejbližší železniční stanice jsou v obci
Kačice a ve Slaném.
OBSLUHA ÚZEMÍ HROMADNOU DOPRAVOU
V obci je celkem 5 autobusových zastávek, všechny na silnici III.třídy č.23637 do Slaného.

D.1.2) LETECKÁ DOPRAVA
V řešeném území se nenachází žádná zařízení pro leteckou dopravu a vliv letecké dopravy
se podstatným způsobem neuplatňuje.

D.1.3) LODNÍ DOPRAVA
V řešeném území se neuplatňuje.

D.2) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
D.2.1) ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Obec je asi ze 30 % zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu ,
systém KSKM, z vodojemu Smečno, a z části vodou ze soukromých, případně obecních
studní. V zájmovém území jsou provozovatelem vodovodní sítě Středočeské vodárny. Podle
vyjádření Středočeských vodáren je kapacita stávajících zdrojů a přívodního řadu dostatečná
pro stávající i navrhované lokality.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje doporučuje ve vzdáleném
výhledu vybudovat nový zemní vodojem Ledce 2 × 50 m3 (378/375 m n.m.), do kterého bude
voda přiváděna ze stávajícího věžového vodojemu Smečno 200 m3 (412/406 m n.m.).
Vodojem Ledce zatím nebyl vybudován.
Nouzové zásobování pitnou vodou by bylo zajišťováno dopravou pitné vody v množství
maximálně 15 l/den/obyvatele cisternami. Zásobování pitnou vodou bude doplňováno balenou
vodou. Při návrhu využití ploch je nutné respektovat OP vodovodních řadů, které je stanoveno
zákonem o vodovodech kanalizacích č.274/01 Sb.,§ 23. Toto zařízení představuje břemeno na
pozemcích. OP nesmí být zastavěno ani osázeno stromy a musí zůstat na veřejně přístupném
prostranství pro možnost oprav a údržby.
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D.2.2) NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVOU A UŽITKOVOU VODOU
Podmínkou využití nových rozvojových ploch je likvidace dešťových vod na vlastních
pozemcích zásakem, akumulací a zálivkou. Srážkové vody budou likvidovány v souladu s §5
vodního zákona a §20 vyhlášky č. 501/2006 sb., v platném znění. Srážkové vody ze střech
rodinných domů budou vsakovány nebo akumulovány na přilehlých pozemcích, srážkové vody
z nových komunikací budou přednostně zasakovány v podélných zasakovacích zatravněných
pásech či zasakovacích zařízeních.

D.2.3) LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH VOD
Obec Ledce má v současnosti dobudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.
Pro čištění splaškových vod je využita čistírna odpadních vod v Přelíci, společná pro obce
Drnek, Hradečno, Ledce a Přelíc.
Veškeré splaškové vody ze stávajících i nově navrhovaných objektů musí být odváděny
do nepropustných vybíracích jímek, nebo do kanalizace.
ČOV

ORIENTAČNÍ SCHEMALIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH VOD

D.2.4) ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Obec je v současné době připojena na rozvodnou soustavu vzdušným vedením 22 kV
a napájena ze 7 trafostanic:

ORIENTAČNÍ OBRÁZEK UMÍSTĚNÍ TRAFOSTANIC
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Návrh ÚP registruje a fixuje trasy rozvodů a polohu trafostanic včetně ochranných
pásem. ÚP nevymezuje nové koridory ani plochy pro rozvody elektřiny a trafostanice.
Pro případné nové TS je třeba pozemek cca 6x6 metrů. Vzhledem k tomu může být TS
umístěna bez vymezení zvláštní plochy v ÚP (jako pozemky související dopravní a technické
infrastruktury v rámci přípustného využití příslušné plochy), její poloha bude upřesněna
v dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Na stávající rozvody je možné
napojit všechny návrhové plochy pro výstavbu. Jedná se o zvýšení odběru pro cca 60 RD.

D.2.5) ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
V obci je středotlaký rozvod plynu, na který je možné napojit všechny návrhové plochy pro
výstavbu. Bude se jednat o zvýšení odběru pro cca 60 RD.

ORIENTAČNÍ OBRÁZEK ROZVODU PLYNU

D.2.6) SPOJE
V obci je stávající kabelový komunikační rozvod.
Z hlediska spojů nejsou evidovány žádné nároky na vymezení zvláštních ploch nebo koridorů
pro tyto sítě. Potřebné rozvody a zařízení je možné realizovat v souladu s příslušnými
„regulativy“ v rámci související dopravní a technické infrastruktury jednotlivých ploch.

ORIENTAČNÍ OBRÁZEK ROZVODU KOMUNIKAČNÍCH KABELŮ
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D.2.7) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
Radiové směrové spoje
Jižní část řešeného území protíná trasa radiových směrových spojů - RSS.
(RSS – Rich Site Summary - je rodina XML formátů určených pro čtení novinek na webových
stránkách a obecněji syndikaci obsahu.)

D.2.8) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
DOMOVNÍ ODPAD
V obci je zajištěn odvoz a likvidace domovního odpadu odbornou firmou. V obci jsou
umístěny kontejnery na tříděný odpad. Odpady z výrobních činností likvidují provozovatelé
těchto činností individuálně. Tento systém funguje bez problémů a územní plán do něj nijak
nezasahuje.
STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
A SKLÁDKY
V řešeném území je
v rámci územně analytických
podkladů registrována stará
ekologická zátěž: Staré zátěže
území a kontaminované plochy
(body) - Skládka Ledce

ORIENTAČNÍ OBRÁZEK - Skládka Ledce

D.3) OBČANSKÁ VYBAVENOST
Plochy pro občanskou vybavenost jsou pro stávající stav i návrh dostatečné.
Občanskou vybavenost typu služby, prodej apod. (§ 6 odst.2) vyhl.501/2006 Sb.) je možné
realizovat i v plochách BV a SV.
V rámci případného návrhu na využití územních rezerv bude třeba vymezit i nové
plochy pro občanskou vybavenost.
Součástí funkčního využití rozvojových ploch musí být i plochy veřejných prostranství
podle § 7 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ
SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ,
OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A
PODOBNĚ

E.1) VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH
VYUŽITÍ
Návrh ÚP určuje funkční využití jednotlivých ploch na základě platného ÚP (2005) včetně
jeho platných změn, na základě požadavků obce, vyjádřených v zadání a doplňujících
průzkumů a rozborů s přihlédnutím k současnému využití a k možnostem dalšího plošného
rozvoje obce v rámci územních rezerv.
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Obecné podmínky pro změny využití zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch
územních rezerv:


Rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním územních studií na
plochách územních rezerv ÚR3, ÚR7. U ploch ÚR bude územní studie teprve
podkladem pro případnou změnu územního plánu.



-

Využití zastavitelných ploch a ploch přestavby v souladu s územním plánem je
podmíněno předložením projektové dokumentace Policii ČR DI v rámci územního a
stavebního řízení v těchto případech:
Výstavba nových komunikací (např. polních cest) nebo úpravy stávajících,
Zřizování nebo úprava připojení komunikací ke stávající komunikační síti,
Změny místní úpravy dopravního značení
Policie ČR DI bude v těchto případech účastníkem řízení a předložená projektová
dokumentace musí být vypracována dle příslušných platných ČSN a TP.



Srážkové vody budou likvidovány v souladu s § 5 vodního zákona a § 20 vyhlášky č.
501/2006 sb., v platném znění. Srážkové vody ze střech rodinných domů budou
vsakovány nebo akumulovány na přilehlých pozemcích, srážkové vody z nových
komunikací budou přednostně zasakovány v podélných zasakovacích zatravněných
pásech či zasakovacích zařízeních.



V lokalitách Z05 a Z06 RD budou navazovat na stávající zástavbu a budou umístěny
v severní části pozemků.



Podmíněnost využití území ve smyslu § 18 a 19 horního zákona:
V plochách CHLÚ lze provádět stavební a jiné činnosti netěžebního charakteru
pouze na podkladě souhlasu (výjimky) krajského úřadu Středočeského kraje.



V případě eventuálního stavebního záměru v plochách potenciálních sesuvů je nutno
doplnit dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení inženýrsko-geologickým
posudkem.



Součástí funkčního využití rozvojových ploch musí být i plochy veřejných
prostranství podle § 7 Vyhláška č. 501/2006 Sb., Vyhláška o obecných požadavcích
na využívání území



Při návrhu využití ploch je nutné respektovat OP sítí veřejné infrastruktury podle
platné legislativy.

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanoví příslušné „regulativy“ – viz
bod F) územního plánu.

E.2) ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
V řešeném území se nachází tyto prvky ÚSES:
Lokální biocentrum v nejvýchodnějším cípu řešeného území (cca 9 000 m2).

E.3) PROSTUPNOST KRAJINY
NÁVRH KONCEPCE SYSTÉMU CEST V KRAJINĚ VČETNĚ PĚŠÍCH CEST A CYKLOSTEZEK

Prostupnost krajiny je v řešeném území poměrně dobrá. Volná krajina je přístupná
účelovými polními cestami navazujícími na souvisle osídlenou část obce. Prostupu krajinou
mimo zastavěné území nebrání žádná velkoplošná souvislá oplocení.
18

Územní plán v návrhu nových rozvojových ploch zohledňuje tyto požadavky:
 prostupnost krajiny pro pěší a cyklistickou dopravu
 příjezdy na zemědělsky využívané plochy
 zachování možnosti rozvoje veřejné dopravní a technické infrastruktury pro návrhové
plochy a pro možnou návaznost v plochách územních rezerv
Z toho hlediska jsou mimořádně důležité komunikační koridory 1 – 5, které jsou z proto
zahrnuty v návrhu ÚP do veřejně prospěšných staveb.

E.4) PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Územní plán nezasahuje do struktury zemědělsky využívaných ploch. V řešeném území se
protierozní opatření v rámci kompetencí územního plánu neuplatňují, kromě plochy ÚR3:
v rámci územní studie budou provedeny potřebné průzkumy a návrhy protierozních opatření.
Ochrana půdy se řídí zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

E.5) OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Šternberský potok je významným krajinotvorným prvkem v území, s hodnotnou
břehovou vegetací. Potok nemá vyhlášená záplavová území. Protipovodňová opatření se
v obci nenavrhují.

E.6) REKREACE
Z doplňujících průzkumů a rozborů ani z požadavků obce, vyjádřených v zadání, nevyplývá
potřeba vymezení ploch pro rekreaci.
Turistika a cykloturistika jsou dva hlavní fenomény rekreačního využití krajiny v řešeném
území. Pro tyto aktivity slouží stávající komunikace. Žádné jiné formy rekreace v krajině se
v návrhu ÚP neuvažují.
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E.7) DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ, SESUVY, DOBÝVACÍ PROSTORY
Chráněná ložisková území
V řešeném území jsou evidována tato chráněná ložisková území:
 CHLÚ černého uhlí a jílu Kačice – 18540000
 CHLÚ černého uhlí a jílu Řisuty u Slaného - 24420000
 CHLÚ cihlářské suroviny Ledce u Kladna 18540000
V plochách CHLÚ lze provádět stavební a jiné činnosti netěžebního charakteru pouze
na podkladě souhlasu (výjimky) krajského úřadu Středočeského kraje (Ve smyslu § 18 a 19
horního zákona).

ORIENTAČNÍ OBRÁZEK CHLÚ

Ložiska nerostných surovin
V řešeném území jsou evidována tato ložiska nerostných surovin:
 ložisko 3244200 černé uhlí, jílovec, Malíkovice-Řisuty
 ložisko 3073000 Kačice, černé uhlí
 ložisko 3185400 Ledce u Kladna-Šternberk jíl, jílovec
 ložisko 3073002 Kačice, jílovec
jedná se o ložiska vyhrazeného nerostu (kategorie B)


schválený prognózní zdroj 9349300 Malíkovice – Řisuty, černé uhlí, jílovec – (kategorie
P) nerostné suroviny
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ORIENTAČNÍ OBRÁZEK LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

Poddolovaná území
Do jižní části řešeného území zasahuje oblast možného nestejnoměrného poklesu
terénu v důsledku dříve provedeného výrubu uhelných zásob – viz grafická část ÚP. V této
oblasti je nutné dodržovat ustanovení ČSN 73 00 39 – navrhování objektů na
poddolovaném území.
Sesuvy
V řešeném území jsou registrována rozsáhlá sesuvná území a území jiných
geologických rizik, která částečně zasahují i do zastavěného území a do návrhových ploch
Z01, Z02.
V případě eventuálního stavebního záměru v plochách potenciálních sesuvů je nutno
doplnit dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení inženýrsko-geologickým
posudkem.
Geologické podmínky v k.ú. Ledce podmiňují vznik svahových nestabilit a sesouvání
bloků nadložních pískovců a opuk české křídové pánve. V severní a severozápadní části
katastrálního území Ledce eviduje Geofond dvě rozsáhlá uklidněná (potenciální) sesuvná
území č. 767 a 768.
Tato stará sesuvná území se nacházejí na jižním svahu údolí Drneckého potoka a na
jižním svahu údolí západně od obce. Sesuvné území č.768 zasahuje až do severozápadní
části intravilánu obce Ledce do nově stanovených zastavitelných ploch pro bydlení Z01 a Z02.
Postižené území je zvlněno sesuvnými pohyby a zátrhy. Okrajové bloky opuk křídové
tabule se zde sesouvají po jílovcích v podloží. Není zde vyloučeno též fosilní kerné sesouvání.
Na obou svazích uzávěru údolí Drneckého potoka se nacházejí ještě dva menší v
současnosti stabilizované frontální proudové sesuvy č.10 a č.11.
ČGS důrazně nedoporučuje provádět na uvedených svahových nestabilitách jakékoli
stavební činnosti bez předchozích podrobných inženýrskogeologických průzkumných prací.
V případě stavebních úprav je nutné počítat s možným poškozením staveb drobnými
posuny a propady. Mělo by se proto důsledně dbát na to, aby nedocházelo k podkopání
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akumulačních pat svahů se sesuvy a tím k jejich nové aktivaci. Je nutné udržet míru infiltrace
vody na co nejnižší úrovni a to platí především pro oblasti rozšíření svahových sedimentů.

ORIENTAČNÍ ZÁKRES SESUVNÝCH ÚZEMÍ V SOUVISLOSTI SE ZASTAVĚNÝM ÚZEMÍM

Dobývací prostory
V řešeném území nejsou evidovány dobývací prostory.

E.8) OCHRANA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD
Potenciální ohrožení kvality vod představuje možnost úniku nebo vypouštění obsahu
vybíracích jímek u stávajících objektů do terénu a do systému odvádění dešťových vod.
Likvidace většiny splaškových odpadních vod je zajištěna splaškovou kanalizací.
V řešeném území není evidován žádný další zdroj ohrožení kvality podzemních vod.
V řešeném území je evidována čerpací stanice vodovodu v blízkosti rybníka Zikaňák.
Ve východní části řešeného území při Šternberském potoce jsou evidovány prameny:


Zarostlý pramen



Jindřichův pramen



Pramen Dr.Tůmy



Pramen Fr. Prokeše



Pramen T.G.Masaryka

E.9) OCHRANA PUPFL
OCHRANA POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

V řešeném území jsou relativně malé plochy pozemků, určených k plnění funkci lesa.
V některých případech dochází k průniku stávající zástavby do pásma 50m od hranice lesa.
U navrhovaných rozvojových ploch se to týká lokalit Z05, P02.
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E.10) OCHRANA ZPF A INVESTIC DO PŮDY
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A INVESTIC DO PŮDY

V řešeném území se nachází plochy zemědělské půdy I. až V. třídy ochrany.
Návrh záborů ploch zemědělského půdního fondu pro rozvojové plochy uvádí tabulka
v odůvodnění územního plánu.
V území jsou evidována odvodňovací zařízení zemědělských ploch. Návrhové plochy pro
zástavbu do těchto ploch nezasahují.
PODÍL JEDNOTLIVÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH NA ZÁBORECH ZPF PODLE TŘÍD
OCHRANY - viz následující tabulka:

PODÍL JEDNOTLIVÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH
NA ZÁBORECH ZPF PODLE TŘÍD OCHRANY

lokalita

Z 01
Z 02
Z 04
Z 06
Z 07
Z 08
Z 09
Z 12
Z 15
Z 16
Z 17
Z 18
P 02
celkem

celková stupeň plocha
plocha ochrany BPEJ
(ha)
(ha)
I
0,27
1,60
IV
1,33
0,52
IV
0,52
0,04
III
0,04
III
0,11
0,48
IV
0,37
0,01
III
0,01
0,01
III
0,01
III
1,15
1,19
III
0,04
I
0,23
1,34
II
1,11
0,13
III
0,13
II
0,02
0,06
I
0,04
III
0,03
0,08
III
0,05
0,02
III
0,02
0,09
III
0,09
5,58
5,58
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F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
(„REGULATIVY“)
S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ
STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ,
VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH
OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ
STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY,
CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO
VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)
OBECNÉ ZÁSADY
V souladu s § 19 SZ jsou urbanistické, architektonické a estetické požadavky stanoveny
v těchto OBECNÝCH ZÁSADÁCH a dále v bodech „Podmínky prostorového uspořádání“
u příslušných „regulativů“.
V celém řešeném území, je třeba při povolování staveb přijímat pouze taková řešení,
která uplatňují v místě obvyklé původní architektonické prvky a materiály, včetně tvaru
střech, orientace štítů a proporcí budov.
Výše uvedená formulace vychází z toho, že pojmy v místě obvyklé původní
architektonické prvky budou vždy interpretovány ve prospěch kvalitních architektonických
řešení, a nebudou k nim počítány prvky v minulosti (převážně v minulých několika desetiletích)
sice masivně rozšířené, ale nepřispívající ke kultivaci prostředí. Zvláště se jedná o tvarově
nevyhraněné stavby s množstvím nesourodých geometrických tvarů, které svým nakupením
na jednom objektu nezřídka popírají původní smysl. Častými příklady jsou sedlové střechy
zalomené pultovými střechami nástaveb, přístavky s plochými střechami, přetínajícími
v obryse domu linie původních i nástavbami zalomených střech a podobně.
V obci jsou (stejně jako v řadě jiných obcí a měst) hojně zastoupeny hmotné
pozůstatky výstavby z historických období, v kterých se uplatňovala jednoduchá a konstrukčně
i funkčně racionální řešení rodinných domů a zemědělských usedlostí.
Na tyto principy je velmi žádoucí navazovat i dnes, neboť jsou schopny přinášet do
soudobé výstavby řád, který se projeví i v jejich estetickém účinku a to i při uplatnění
veškerých současných nároků na bydlení a využití progresivních technologií.
Toto doporučení nemusí vždy nutně směřovat pouze k obdélníkovým půdorysům
a sedlovým střechám se sklonem kolem 45 stupňů, avšak v drtivé většině obcí i v Ledcích
jsou právě toto atributy architektonicky hodnotných staveb dobrým východiskem pro soudobou
výstavbu.
Při využití nových rozvojových ploch bude likvidace dešťových vod zajištěna akumulací,
zásakem a zálivkou na vlastních pozemcích.
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ V ŘĚŠENÉM ÚZEMÍ
Prostorové uspořádání objektů na jednotlivých plochách nesmí porušit existující hodnoty
území, musí reagovat na kontext s existující zástavbou, ráz krajiny a historické souvislosti. To
platí jak pro uspořádání ploch, tak pro objemové řešení staveb.
Pro některé plochy s rozdílným způsobem využití (zejména pro ty, které v návrhu
zastavitelných ploch mají největší podíl) jsou stanoveny základní prostorové regulativy.
Při návrhu využití ploch je nutné respektovat OP vodovodních řadů, které je stanoveno
zákonem o vodovodech a kanalizacích č.274/01 Sb.,§ 23. Toto zařízení představuje břemeno
na pozemcích. OP nesmí být zastavěno ani osázeno stromy a musí zůstat na veřejně
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přístupném prostranství pro možnost oprav a údržby. Rovněž je nutné respektovat ochranná
pásma všech ostatních sítí a objektů technické infrastruktury.
Při umisťování staveb (včetně oplocení) bude zachován 6 m odstup od břehové čáry
vodního toku Šternberského a Drneckého potoka, pro dodržení manipulačního prostoru.
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB,
ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO
ZÁKONA:
-

V celém řešeném území je vyloučeno umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření dle
§18, odst.5, SZ s výjimkou staveb pro lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a dále taková
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace
a cestovního ruchu, pokud nebudou v rozporu s hlavním využitím.

VYMEZENÍ SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
V řešeném území se nachází tyto prvky ÚSES:
Lokální biocentrum v nejvýchodnějším cípu řešeného území (cca 9 000 m2).
Na plochách územního systému ekologické stability jsou přípustné činnosti
neohrožující přirozenou druhovou skladbu odpovídající stanovištním podmínkám biocentra.
U biokoridorů je přípustné hospodářské využití.
Podmíněně přípustná je u biokoridorů výsadba extenzivních sadů a výstavba nezbytné
dopravní a technické infrastruktury.
Nepřípustné je umisťování oplocení, staveb pro bydlení, výrobu a rekreaci.
ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY
Předmětné území má charakter území s archeologickými nálezy. Vztahují se tedy na něj
ustanovení zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Prováděné zemní
práce budou podléhat odbornému archeologickému dozoru nebo vyvolají potřebu
záchranného archeologického výzkumu tak, jak určují příslušná ustanovení zákona.
- je nutné, aby stavebníci byli upozorněni na nutnost vyjádření ARU AV ČR k záměru
stavby, územnímu a stavebnímu řízení a aby veškeré terénní práce byly oznámeny ARU AV
ČR s předstihem 14 dnů.
GEOLOGICKÉ PODMÍNKY
Geologické podmínky v k.ú. Ledce podmiňují vznik svahových nestabilit a sesouvání bloků
nadložních pískovců a opuk české křídové pánve.
Česká geologická služba důrazně nedoporučuje provádět na uvedených svahových
nestabilitách žádné stavební činnosti bez předchozích podrobných
inženýrskogeologických průzkumných prací.
Viz bod E.7) DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ,
SESUVY, DOBÝVACÍ PROSTORY.
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F.1) ÚZEMÍ ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ:
BV - BYDLENÍ v rodinných domech venkovské
Hlavní využití:
- bydlení v rodinných domech
Přípustné využití:
- plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s
příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu
- doplňkové funkce v rámci definice rodinných domů dle vyhlášky č.501/2006 Sb.
v platném znění
- drobné podnikání, živnosti
- oplocení
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
- drobné komerční podnikání, které nesnižuje kvalitu životního prostředí a pohodu
bydlení ve vymezené ploše, je slučitelné s bydlením a slouží zejména příslušné obytné
ploše – služby, prodejny.
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti mimo hlavní a přípustné využití, stavby pro výrobu a to i
zemědělskou, skladování a obchod, zejména pak autoservisy, pneuservisy, truhlárny a
provozovny podobného charakteru.
Podmínky prostorového uspořádání:
- střechy sedlové, valbové a polovalbové, u staveb doplňkových též pultové
- koeficient míry využití pozemku KPZ = 35% (KPZ = koeficient zastavění pozemku)
- velikost parcel – min. 800 m2, výjimečně (v prolukách v zastavěném území) 600 ,
procento zastavěné plochy rodinným domem maximálně 30%, celkové procento
zpevněných ploch 5%
- maximální počet podlaží: jedno podzemní, jedno nadzemní podlaží a podkroví
- u změn dokončených staveb mohou být stávající dvoupodlažní části zachovány
- současně platí ustanovení pod body
Obecné zásady a Podmínky prostorového uspořádání v řešeném území
Kapitoly F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ („REGULATIVY“)

-

-

stavebník v rámci územního a stavebního řízení prokáže v rámci předkládané
dokumentace způsob připojení stavby na veřejnou infrastrukturu a jeho soulad
s platnou legislativou. Zvláště je nutné prokázat způsob dopravního připojení včetně
příjezdu a otáčení vozidel hasičů a popelářů.
vzhledem ke svahovým nestabilitám nelze na plochách Z01 a Z02 zahájit jakékoli
stavební činnosti bez předchozích podrobných inženýrskogeologických průzkumných
prací

BH - BYDLENÍ v bytových domech
Hlavní využití:
- bydlení v bytových domech
Přípustné využití:
- pozemky bytových domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a
pozemky veřejných prostranství a zeleně
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-

související občanská vybavenost, která nesnižuje kvalitu životního prostředí, pohodu
bydlení ve vymezené ploše a svým vlivem negativně nezatěžuje okolní obytné plochy
související garáže
dětská hřiště
oplocení

Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména
stavby souvisící s chovatelským a pěstitelským zázemím
- veškeré nástavby a přístavby
Podmínky prostorového uspořádání:
- maximální počet podlaží: jedno podzemní, tři nadzemní podlaží a podkroví
- max. výšky budov 15 m od úrovně vstupního podlaží k nejvyššímu bodu střechy
- současně platí ustanovení pod body
Obecné zásady a Podmínky prostorového uspořádání v řešeném území
Kapitoly F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ („REGULATIVY“)

RI - REKREACE – plochy staveb pro rodinnou rekreaci
Hlavní využití:
plochy staveb pro rodinnou rekreaci, například chaty, stávající domy a chalupy, upravené
pro rekreaci, doplňkové stavby a zařízení, která souvisejí s rodinnou rekreací
Přípustné využití:
- přístřešky pro automobily a drobnou zahradní techniku
- pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací,
například plochy zahrádek, trvalých travních porostů (ZPF) a ostatní plochy, sloužící
pro rodinnou rekreaci vč. pěstování zeleniny, ovoce, okrasných rostlin pro vlastní
potřebu i chov domácího zvířectva v rozsahu nerušícím hlavní využití
- oplocení
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti mimo hlavní a přípustné využití
- v plochách pro rekreaci, které leží na lesních pozemcích a v OP lesa zákaz nových
staveb a rozšiřování staveb stávajících. Povolena je pouze jejich údržba.
Podmínky prostorového uspořádání:
- střechy sedlové, u staveb doplňkových též pultové
- koeficient míry využití pozemku KPZ = 25% (KPZ = koeficient zastavění pozemku)
- maximální podlažnost objektů: jedno podzemní, jedno nadzemní podlaží a podkroví
- zastavěná plocha novostaveb chat pro rodinnou rekreaci max. 25 m2
- zastavěná plocha doplňkových staveb slučitelných s rekreací max.16 m2
- minimální parcelace 400 m2
- současně platí ustanovení pod body
Obecné zásady a Podmínky prostorového uspořádání v řešeném území
Kapitoly F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ („REGULATIVY“)

OV - OBČANSKÉ VYBAVENÍ veřejná infrastruktura
Hlavní využití:
- občanské vybavení – veřejná správa, kultura
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Přípustné využití:
- plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti - sloužící například pro vzdělávání
a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu,
ochranu obyvatelstva
- parkoviště sloužící hlavnímu využití
- oplocení
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
- pozemky veřejných prostranství a zeleně
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména
stavby pro výrobu a to i zemědělskou, skladování a obchod
Podmínky prostorového uspořádání:
- maximálně jedno podzemní, 2 nadzemní podlaží a podkroví
- procento plochy pozemku zastavěné objekty včetně zpevněných ploch je max.40%
- max. výšky budov 12 m od úrovně vstupního podlaží k nejvyššímu bodu střechy
- současně platí ustanovení pod body
Obecné zásady a Podmínky prostorového uspořádání v řešeném území
Kapitoly F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ („REGULATIVY“)

OM - OBČANSKÉ VYBAVENÍ komerční zařízení malá a střední
Hlavní využití:
- plochy převážně komerční občanské vybavenosti
Přípustné využití:
- plochy sloužící například pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování,
služby; vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje
sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny
- bydlení majitele či správce nemovitostí související s hlavním využitím
- parkoviště sloužící hlavnímu využití
- oplocení
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
- pozemky veřejných prostranství a zeleně
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména
stavby pro výrobu a to i zemědělskou, skladování a obchod
Podmínky prostorového uspořádání:
- maximálně jedno podzemní, 2 nadzemní podlaží a podkroví
- střechy sedlové
- procento plochy pozemku zastavěné objekty včetně zpevněných ploch je max. 40%
- max. výšky budov 12 m od úrovně vstupního podlaží k nejvyššímu bodu střechy
- současně platí ustanovení pod body
Obecné zásady a Podmínky prostorového uspořádání v řešeném území
Kapitoly F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ („REGULATIVY“)

OS - OBČANSKÉ VYBAVENÍ tělovýchovná a sportovní zařízení
Hlavní využití:
- plochy pro tělovýchovu, sport a společenské kulturní akce
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Přípustné využití:
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných
prostranství a zeleně
- stavby a činnosti, související nebo slučitelné se sportovní činností a rekreací, s
vlastními účelovými stavbami a prostory: WC, šatny, občerstvení, tribuny
- podnikatelská činnost, související nebo slučitelná se sportovní činností a rekreací, s
vlastními účelovými stavbami a prostory (nesmí negativně ovlivňovat sousední stavby
pro bydlení)
- bydlení majitele či správce nemovitostí související s hlavním využitím
- parkoviště sloužící hlavnímu využití
- oplocení a protihluková opatření
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména
stavby pro výrobu a to i zemědělskou, skladování a obchod
Podmínky prostorového uspořádání:
- maximálně jedno podzemní, 2 nadzemní podlaží a podkroví
- max. výšky budov 12 m od úrovně vstupního podlaží k nejvyššímu bodu střechy
- procento plochy pozemku zastavěné objekty včetně zpevněných ploch hřišť je
max.75%
- současně platí ustanovení pod body
Obecné zásady a Podmínky prostorového uspořádání v řešeném území
Kapitoly F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ („REGULATIVY“)

OSx - OBČANSKÉ VYBAVENÍ tělovýchovná a sportovní zařízení
Hlavní využití:
- plochy pro tělovýchovu, sport a společenské a kulturní akce
Přípustné využití:
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných
prostranství a zeleně
- oplocení
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
- u stávajících staveb je možná jejich rekonstrukce, případně výstavba v původní
„stopě“, nesmí však přesáhnout půdorys ani objem původní stavby.
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby kromě oplocení
OH – OBČANSKÉ VYBAVENÍ - hřbitovy
Hlavní využití:
- plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť
Přípustné využití:
- zařízení a stavby související s funkcí hřbitova, církevní stavby
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných
prostranství a zeleně
- stavby doplňkové k hlavní funkci občanské vybavenosti
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
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Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti mimo hlavní a přípustné využití
Podmínky prostorového uspořádání:
- platí ustanovení pod body
Obecné zásady a Podmínky prostorového uspořádání v řešeném území
Kapitoly F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ („REGULATIVY“)

SV - SMÍŠENÉ OBYTNÉ venkovské
Hlavní využití:
- bydlení, obslužná sféra a nerušící výrobní činnosti
Přípustné využití:
- Drobné komerční podnikání je v ploše přípustné za podmínky, že nebude zjevně
poškozovat či snižovat pohodu bydlení v okolních objektech pro bydlení, a to hlukem,
prachem, zápachem či nadměrným dopravním zatížením.
- nezbytná veřejná dopravní a technická infrastruktura
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména
stavby pro výrobu, skladování, obchod a služby zvyšující neúměrně dopravní zátěž
v území
- stavby pro přechodné ubytování s výjimkou rodinných penzionů s kapacitou do 10
lůžek.
Podmínky prostorového uspořádání:
- velikost parcel – max. 2000 m2 min. 1000 m2, procento plochy zastavěné rodinným
domem maximálně 25%, celkové procento zpevněných ploch 5%
- procento plochy pozemku zastavěné objekty včetně zpevněných ploch je max. 30%
- maximální počet podlaží: jedno podzemní, jedno nadzemní podlaží a podkroví
- stavebník v rámci územního a stavebního řízení prokáže v rámci předkládané
dokumentace způsob připojení stavby na veřejnou infrastrukturu a jeho soulad
s platnou legislativou. Zvláště je nutné prokázat způsob dopravního připojení včetně
příjezdu a otáčení vozidel hasičů a popelářů.
- současně platí ustanovení pod body
Obecné zásady a Podmínky prostorového uspořádání v řešeném území
Kapitoly F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ („REGULATIVY“)

TI - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA inženýrské sítě
Hlavní využití:
- plochy pro objekty technické infrastruktury
Přípustné využití:
- plochy areálů technické infrastruktury
- zařízení na vodovodech a kanalizacích (např. úpravny vody, vodojemy, ČOV)
- zařízení na energetických sítích (např. regulační stanice, rozvodny vysokého napětí,
malé vodní elektrárny)
- telekomunikační zařízení
- další plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do jiných ploch s rozdílným
způsobem využití
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
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Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti mimo hlavní a přípustné využití
Podmínky prostorového uspořádání:
- platí ustanovení pod body
Obecné zásady a Podmínky prostorového uspořádání v řešeném území
Kapitoly F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ („REGULATIVY“)

VZ - VÝROBA A SKLADOVÁNÍ zemědělská výroba
Hlavní využití:
- plochy zemědělské výroby rostlinné i živočišné a přidružené drobné výroby
Přípustné využití:
- skladové objekty sloužící hlavnímu využití
- odstavování a údržba mechanizmů a dopravních prostředků pro hlavní využití
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
- bydlení majitele či správce nemovitostí související s hlavním využitím
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
- výroba el. energie s výjimkou solárních článků umístěných na stavebních objektech
Podmínky prostorového uspořádání:
- maximálně jedno podzemní, dvě nadzemní podlaží a podkroví
- max. výšky budov 12 m od úrovně vstupního podlaží k nejvyššímu bodu střechy
- současně platí ustanovení pod body
Obecné zásady a Podmínky prostorového uspořádání v řešeném území
Kapitoly F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ („REGULATIVY“)

ZV - ZELEŇ na veřejných prostranstvích
Hlavní využití:
- významné plochy zeleně v sídlech většinou parkově upravené a veřejně přístupné
Přípustné využití:
- kapličky, pomníky, kašny, lavičky, mobiliář
- dětská hřiště
- vodní plochy
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména
stavby pro výrobu a to i zemědělskou, skladování a obchod
Podmínky prostorového uspořádání:
- platí ustanovení pod body
Obecné zásady a Podmínky prostorového uspořádání v řešeném území
Kapitoly F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ („REGULATIVY“)
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ZS – ZELEŇ soukromá a vyhrazená
Hlavní využití:
- pěstitelská a chovatelská činnost pro vlastní potřebu
- plochy většinou soukromé zeleně zejména zahrad
Přípustné využití:
- odstavování vozidel na vlastním pozemku
- samozásobitelská pěstitelská činnost nebo chovatelství, s účelovými stavbami, nesmí
negativně ovlivňovat sousední obytné budovy
- drobné stavby pro pěstitelskou a chovatelskou činnost
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti mimo hlavní a přípustné využití
- bydlení, přechodné ubytování
- individuální rekreace v rekreačních chatách, chalupách, domcích
- podnikatelská činnost s vlastními účelovými stavbami a prostory
- zemědělská a lesní výrobní činnost (prvovýroba) s účelovými stavbami
- výrobní, průmyslová a skladovací činnost s účelovými stavbami
Podmínky prostorového uspořádání:
-

maximálně 1 podzemní, 1 nadzemní podlaží
zastavěná plocha maximálně 25 m2
oplocení musí být průhledné
současně platí ustanovení pod body
Obecné zásady a Podmínky prostorového uspořádání v řešeném území
Kapitoly F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ („REGULATIVY“)

F.2) ÚZEMÍ NEZASTAVĚNÉ:
NZ - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
Hlavní využití:
- pozemky zemědělského půdního fondu
Přípustné využití:
- pozemky související nezbytné dopravní a technické infrastruktury a technické
infrastruktury obecní a nadmístní
- zemědělská zařízení nutná k obhospodařování zemědělských pozemků
- meliorace
- protierozní opatření
- opatření ke zvýšení ekologické stability území (výsadba zeleně, meze, průlehy, poldry,
větrolamy apod.)
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti mimo hlavní a přípustné využití
Podmínky prostorového uspořádání:
- platí ustanovení pod body
Obecné zásady a Podmínky prostorového uspořádání v řešeném území
Kapitoly F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ („REGULATIVY“)
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NL - PLOCHY LESNÍ
Hlavní využití:
- plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci
Přípustné využití:
- pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství
nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmíněné využití:
- stavby pro lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu a dále taková technická opatření a stavby, které
zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, pokud nebudou
v rozporu s hlavním využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
- platí ustanovení pod body
Obecné zásady a Podmínky prostorového uspořádání v řešeném území
Kapitoly F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ („REGULATIVY“)

NS - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Hlavní využití:
- Krajinotvorný prvek nebo součást ÚSES
Přípustné využití:
- travní porosty, dřeviny, skupinová, rozptýlená, solitérní a liniová zeleň a ekologicky
kvalitní rostlinná společenstva
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmíněné využití:
- stavby pro lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu a dále taková technická opatření a stavby, které
zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, pokud nebudou
v rozporu s hlavním využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
- platí ustanovení pod body
Obecné zásady a Podmínky prostorového uspořádání v řešeném území
Kapitoly F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ („REGULATIVY“)

F.3) CELÉ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ:
DS - PARKOVIŠTĚ
Hlavní využití:
- plochy pro parkování vozidel
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Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním využitím
Přípustné využití:
- výsadba zeleně
14 - KOMUNIKACE III. TŘÍDY
Hlavní využití:
- plochy pro pozemky komunikací III.třídy
- (viz Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 501/2006 Sb.
§22 Pozemky veřejných prostranství).
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním využitím
Přípustné využití:
- stavby musí vyhovovat § 18, odst. 5 stavebního zákona: pouze stavby související
s dopravou a silničním provozem – např. zastávky autobusu a čekárny
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura, výsadba zeleně
15 – MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Hlavní využití:
- plochy pro pozemky místních komunikací
- (viz Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 501/2006 Sb.
§22 Pozemky veřejných prostranství).
Přípustné využití:
- odstavování vozidel
- pozemky související technické infrastruktury
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním využitím
16 – ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
Hlavní využití:
- plochy pro pozemky účelových komunikací
Přípustné využití:
- odstavování vozidel
- pozemky nezbytné technické infrastruktury
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním využitím
W - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
Hlavní využití:
- pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující
vodohospodářské využití
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Přípustné využití:
- plochy staveb pro zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich
škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů
stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany
přírody a krajiny
- protipovodňová opatření
- činnosti související s údržbou, chovem ryb, případně vodní drůbeže
- činnosti související s krátkodobou rekreací
- zeleň
- drobné stavby do 12 m2 související s chovem ryb či vodní drůbeže (zázemí, sklad, bez
pobytových místností)
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

G) VYMEZENÍ VPS - VYVLASTNĚNÍ
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ,
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
V rámci jednotlivých rozvojových ploch i mimo ně byly vymezeny tyto veřejně prospěšné
stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:
VD 01 - KOMUNIKACE MÍSTNÍ (Z03)
VD 02 - KOMUNIKACE MÍSTNÍ (Z06)
VD 03 - KOMUNIKACE MÍSTNÍ (Z07)
VD 04 - KOMUNIKACE MÍSTNÍ (Z08)
VD 05 - KOMUNIKACE MÍSTNÍ (Z09)
VD 08 - KOMUNIKACE ÚČELOVÁ (Z17)
VD 09 - KOMUNIKACE ÚČELOVÁ (Z18)

H) VYMEZENÍ VPS – PŘEDKUPNÍ PRÁVO
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO S UVEDENÍM, V ČÍ PROSPĚCH JE
PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1
KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
Nevymezují se.

I) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ
PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Kompenzační opatření se nestanovují.
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I.1) ROZŠÍŘENÍ OBSAHU ÚP
PODLE ODST. (2) PŘÍLOHY Č.7 VYHLÁŠKY Č.500/2006 A 458/2012
Pokud je to účelné, textová část územního plánu dále obsahuje…viz body
I.1.a až I.1.f

I.1.a) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV
A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO
PROVĚŘENÍ
Podmínkou využití všech ploch územních rezerv k navrhovaným funkcím je změna
územního plánu, kterou budou předpokládané navrhované funkce přijaty. Kromě toho je
podmínkou využití těch ploch územních rezerv, u kterých je to uvedeno, zpracování územní
studie. Všechny lokality budou přednostně zastavovány směrem od zastavěného území
do volné krajiny.
Vymezují se plochy územních rezerv:

ÚR3
Výměra:
2,51 ha
Hlavní využití:
BV - BYDLENÍ v rodinných domech venkovské
Popis: Plocha na velmi mírném S svahu, v kontaktu s obytnou zástavbou zastavěného území.
Její využití je částečně limitováno chráněným ložiskovým územím.
Využití plochy je podmíněno zpracováním územní studie. Vzhledem k možnosti stékání vody
a bahna z přilehlých zemědělských ploch bude územní studie zahrnovat hydrogeologický
průzkum, návrh retenčních opatření a další podmínky pro bezpečné využití pozemků jak
v ploše ÚR3, tak pozemků a domů stávajících. Z těchto podmínek vyplyne případný budoucí
rozsah využití plochy ÚR3 pro danou funkci. Navržená opatření mohou být podkladem i pro
budoucí pozemkové úpravy.

ÚR4
Výměra:
1,57 ha
Hlavní využití:
VZ - VÝROBA A SKLADOVÁNÍ zemědělská výroba
Popis: Plocha na mírném SV svahu, v kontaktu se zástavbou zastavěného území VZ VÝROBA A SKLADOVÁNÍ zemědělská výroba.

ÚR7
Výměra:
1,34 ha
Hlavní využití:
BV - BYDLENÍ v rodinných domech venkovské
Popis: Plocha na mírném J svahu, v kontaktu s obytnou zástavnou zastavěného území a
s údolní nivou Šternberského potoka. Její využití je limitováno ochranným pásmem VN,
ložiskem nerostných surovin, VKPZ – údolní nivy a stávajícími inženýrskými sítěmi. Využití je
podmíněno zpracováním územní studie.

I.1.b) VYMEZENÍ PLOCH DOHODY O PARCELACI
(VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI)
Pro lokalitu Z 09 se stanovuje podmínka dohody o parcelaci, která navrhne koncepční dělení
lokality s návazností do území.
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I.1.c) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH STUDIÍ
(VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V
ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ
POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI)
Rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním územních studií na ploše
Z12 a na plochách územních rezerv ÚR3 a ÚR7. Z12 - lhůta pro pořízení ÚS a její vložení do
evidence se stanovuje na 8 let.

I.1.d) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ REGULAČNÍCH PLÁNŮ
(VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO
PLÁNU V ROZSAHU PODLE PŘÍLOHY Č. 9, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O
REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z
PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ)
Nevymezují se.

I.1.e) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ – ETAPIZACE
U všech návrhových ploch (především u ÚR 4) je dána podmínka, že lokality budou
zastavovány směrem od zastavěného území do volné krajiny.

I.1.f) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH
STAVEB,
PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
Autorizovaný architekt musí zpracovávat architektonickou část dokumentace pro:



Stavby a objekty, které jsou uvedeny pod bodem B – KULTURNÍ HODNOTY tohoto
Návrhu ÚP nebo se jich bezprostředně týkají (například s nimi sousedí nebo je
pohledově ovlivňují)
Územní studie

J) ÚDAJE O POČTU LISTŮ
ÚZEMNÍHO PLÁNU A VÝKRESECH K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
ÚZEMNÍ PLÁN – TEXT…………………….. ................................................................................... 37 A4
ÚZEMNÍ PLÁN – VÝKRESY:
1A - VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ………………………… .......................................... 10 A4
1B - HLAVNÍ VÝKRES………………………………………………………… ...................................... 10 A4
1C - VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB..................................................................... 10 A4
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