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Obec Ledce
Č.j.: .....

Ledce dne …………….......

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

vydává

Územní plán Ledce
opatřením obecné povahy (dále jen „OOP“), jehož součástí je projednaný Územní plán Ledce
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1 : 5 000
1 : 5 000
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1 : 5 000
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Ledce a zahrnuje katastrální území Ledce.
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Ledce ve stavu po schválení (dále jen „ÚPO Ledce“).

Odůvodnění
1. Textová část Odůvodnění
viz. níže kapitoly označené II.1 až II.13
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I. Územní plán
I.1 Vymezení zastavěného území
Správní území obce Ledce je tvořeno katastrálním územím Ledce. Na území obce je
vymezeno celkem 16 samostatných zastavěných území – kompaktní zástavba obce Ledce,
zástavba na okrajích obce využívaná především pro individuální rekreaci (chaty), plocha
výroby jižně od obce a areál Krkavec.

I.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
I.2.1 Koncepce rozvoje území obce
Hlavním cílem navržené koncepce rozvoje je vytvoření podmínek k harmonickému rozvoji
vlastní obce i jeho okolí v těchto oblastech: bydlení, občanská vybavenost, rekreace,
hospodářství, krajina a dosažení souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot
řešeného území. Většina současně zastavěného území je zahrnuta do ploch smíšené
zástavby (plochy smíšené obytné), kde převládá funkce bydlení, ale doporučuje se rovněž
umísťování služeb, obchodu a drobné výroby. Prostorové řešení nově navržené zástavby by
mělo reagovat na prostředí, ve kterém se nachází (venkovská obec) – v její podlažnosti,
objemu a také organizaci veřejného prostoru.
Záměry navržené v krajině přispějí ke zvýšení ekologické stability, retence vody v území,
zamezí půdní erozi a rovněž umožní lepší průchodnost krajiny v okolí obce.

I.2.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území
I.2.2.1 Ochrana kulturních hodnot
V řešeném území se nacházejí kulturní památky, které jsou územním plánem respektovány.
Jedná se o kostel sv. Jakuba včetně areálu, rejstříkové č. 166544/4-1358, fara č.p.1,
rejstříkové č. 26474/4-1359, venkovská usedlost č.p.54 (obytné stavení s hospodářskou částí,
stodola, brána s brankou), rejstříkové č. 44301/4-4517. K památkám místního významu náleží
kříže a pomníky v území. Urbanisticky cenné je bezprostřední okolí kostela.
Podmínky ochrany:
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•

Respektovat kulturní památky a památky místního významu a prostor kolem nich
komponovat s ohledem na zachování a umocnění jejich významu (především
v případě dominanty)

•

Respektovat drobnou architekturu, podporovat aktivity, které jsou spojené
s obnovou a přispívají ke zdůraznění staveb, jejich přemístění je přípustné
v případě, že novým umístěním nedojde k narušení hodnoty stavby, tj. jejího
působení v sídle nebo krajině

•

V okolí těchto staveb nepřipustit výstavbu a záměry, které by mohly nepříznivě
ovlivnit jejich vzhled, prostředí a estetické působení v sídle nebo krajině

Územní plán Ledce

I.2.2.2 Území s archeologickými nálezy
V řešeném území se nacházejí lokality – území s archeologickými nálezy
Území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických
nálezů:
o

Archeologické naleziště typu I. - JZ od vrchu Špitál (12-33-06/15)

o

Archeologické naleziště typu I. - Ledce u Plzně – kostel sv. Jakuba (12-33-06/3)

o

Archeologické naleziště typu I. - Ledce (12-33-06/1)

o

Archeologické naleziště typu I. - Ledce, u mateřské školky (12-33-06/5)

Území na němž nebyl doposud prokázán výskyt arch. nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují:
o

Archeologické naleziště typu II. - lokalita okolí kostela sv. Jakuba, náves

Podmínky ochrany:
•

V případě jakýchkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu v řešeném území je
jejich investor povinen již v době přípravy stavby tento záměr oznámit oprávněné
instituci

I.2.2.3 Ochrana přírodních hodnot
Na území obce Ledce se nenacházejí žádné Evropsky významné lokality ani Ptačí oblasti.
Nejvýznamnějšími přírodními hodnotami k.ú. obce jsou lesy v jižní části území, jemuž
dominuje vrchol Krkavec s typickými chudými acidofilními borovými lesích s dominantním
podrostem borůvek. Unikátem území jsou písečné duny na kraji lesa mezi obcí a Krkavcem
porostlé druhotně bory a suchomilnou vegetací. Součástí územního plánu je návrh místního
územního systému ekologické stability.
Podmínky ochrany:
•

Viz. kapitola I.5.1 Koncepce uspořádání krajiny

•

respektování prvků ÚSES a jejich funkcí a charakteristik

I.3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně
I.3.1 Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce vychází z respektování urbanistické struktury stávajících zastavěných
území, která jsou doplněna návrhem zastavitelných ploch v prolukách současné zástavby,
případně navazujících na současné zastavěné území. Navrženy jsou plochy smíšené obytné,
s tím související plochy veřejných prostranství a dále ploch občanské vybavenosti, které budou
sloužit sportovně rekreačnímu využití. Dále je navrženo rozšíření současného výrobního
areálu na jižním okraji k.ú. K realizaci technických objektů jsou navrženy plochy pro technickou
vybavenost.
Územní plán Ledce
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Urbanizované území obce je uspořádáno z následujících ploch s rozdílným způsobem využití:
B

R

Plochy smíšené obytné:
Bs

Plochy smíšené obytné

Bb

Plochy smíšené obytné – bytové domy

Plochy rekreace
Ri

O

V

Plochy rekreace individuální

Plochy občanského vybavení:
Ov

Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost

Oh

Plochy občanského vybavení – hřbitov

Os

Plochy občanského vybavení – sport

Plochy výroby a skladování:
Vd

Plochy výroby a skladování – drobná výroba

Vr

Plochy výroby a skladování – recyklace

T

Plochy technické infrastruktury

D

Plochy dopravní infrastruktury

Q

Plochy veřejných prostranství

Nově navržené plochy (lokality) jsou součástí zastavitelných ploch a ploch přestaveb, viz. kap.
1.3.2 a 1.3.3.
značení
plochy

Popis

Bs1

Plocha smíšená obytná Na nivách

Bs2

Plocha smíšená obytná Nad družstvem

Bs3

Plocha smíšená obytná Nad hřbitovem

Bs4

Plocha smíšená obytná U bytovek

Bs5

Plocha smíšená obytná Pod Krkavcem

Bs6

Plocha smíšená obytná U hřiště

Bs7

Plocha smíšená obytná Příšov

Bs8

Plocha smíšená obytná K Záluží

Bs9

Plocha smíšená obytná Chotíkovská strana

Bs10

Plocha smíšená obytná Pod Skalkou
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Ri1

Plocha rekreace individuální – rekreační objekt

Vd1

Plocha výroby a skladování – rozšíření výrobního areálu

Vr1

Plocha výroby a skladování – rekultivace stavebního materiálu, skladování a
prodej

T1

Plocha technické vybavenosti - ČOV

Q1

Plocha veřejných prostranství Na nivách

Q2

Plocha veřejných prostranství U hřiště

Q3

Plocha veřejných prostranství K Záluží

I.3.1.1 Bydlení
Stávající zastavěné území je z převážné části zařazeno do ploch smíšených obytných Bs,
jehož hlavním využitím je bydlení. Jsou zde ale umožněny činnosti, objekty a zařízení jiného
využití, pokud jejich vliv na okolí nepřesahuje hranice vlastního pozemku. Územní plán
vymezuje celkem 8 nových lokalit určených především k bydlení v rodinných domech
s možností malého hospodaření, případně umístění služeb či jiných podnikatelských aktivit.
Tyto návrhové plochy jsou zařazeny do ploch smíšených obytných Bs1 – Bs8.

I.3.1.2 Občanská vybavenost a služby
Do stávajících ploch občanské vybavenosti jsou zařazeny některé samostatné současné
areály a budovy občanského vybavení. Objekty občanského vybavení, které se nacházejí
uvnitř obytné zástavby, jsou zahrnuty do ploch smíšených obytných. Nové plochy navrženy
nejsou.

I.3.1.3 Rekreace
V území se nacházejí plochy rekreace s individuálním využitím Ri. Jedná se o několik lokalit
chat. Je navržena jedna lokality pro individuální rekreaci Ri1. Plochy pro sport a rekreaci
využívané veřejností jsou zařazeny do ploch občanské vybavenosti Os.

I.3.1.4 Výroba
V obci se nachází několik areálů a budov zemědělské a drobné výroby Vd. Tyto zařízení jsou
územním plánem respektovány v jejich současném stavu. Nově je navržena plocha Vd1
navazující na výrobní areál v jihozápadní části obce. Plocha je určena pro drobnou výrobu.
I.3.2 Vymezení zastavitelných ploch
Je vymezeno 11 zastavitelných ploch, které jsou v dokumentaci označeny Z-I až Z-XI. Tyto
plochy sestávají z jednotlivých dílčích ploch (lokalit) spolu sousedících:
Územní plán Ledce
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Označení

Popis

Z-I*

Plocha smíšená obytná Bs1 a plocha veřejných prostranství 2,527
Q1

Z-II

Plocha smíšená obytná Bs2

0,053

Z-III

Plocha smíšená obytná Bs3

0,450

Z-IV

Plocha smíšená obytná Bs4

0,303

Z-V

Plocha smíšená obytná Bs5

0,726

Z-VI

Plocha smíšená obytná Bs6 a plocha veřejných prostranství 0,862
Q2

Z-VII*

Plocha smíšená obytná Bs7

Z-VIII

Plocha smíšená obytná Bs8 a plocha veřejných prostranství 0,399
Q3

Z-IX

Plocha individuální rekreace Ri1

0,044

Z-X

Plocha výroby a skladování – drobná výroba Vd1

0,351

Z-XI

Plocha technické infrastruktury T1 - ČOV

0,104

Z-XII

Plocha smíšená obytná Bs9

0,307

Z-XIII

Plocha smíšená obytná Bs10

0,426

Z-XIV

Plocha výroby a skladování – recyklace Vr1

8,856

Rozloha

1,590

*plochy pro které je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování
I.3.3 Vymezení ploch přestavby
Nejsou vymezeny žádné plochy přestavby.
I.3.4 Vymezení systému sídelní zeleně
Plochy sídelní zeleně nejsou územním plánem samostatně vymezeny. Plochy sídelní zeleně
jsou po obci rozptýlené a jsou součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití.

I.4 Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování
I.4.1 Koncepce dopravní infrastruktury
Stávající i navržené plochy pro dopravu jsou označeny D - plochy dopravní infrastruktury,
případně se nacházejí v rámci ploch Q – plochy veřejných prostranství. Svým významem bude
v dopravních vztazích dominovat silniční doprava (osobní individuální, hromadná, nákladní).
Relativně vysoká intenzita silniční dopravy na silnici II/108 částečně omezuje rozvíjení
turistických aktivit v území, ve většině případů je však možné trasování cykloturistických tras
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na silnicích III. tříd, MK a polních cestách. Na vhodných místech lze u komunikací umisťovat
technická zařízení a stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu např. samostatné úseky
cyklostezek, hygienická zařízení, informační zařízení apod.

I.4.1.1 Silniční doprava
Silniční síť na území obce je stabilizována, ve výhledovém období nebude rozšiřována a
upravována s výjimkou odstranění existujících dopravních závad a průběžné úpravy
komunikací v třídách. Funkční skupina průtahu silnic II/108, III/1083, III/1084 a III/1085 je
obslužná - C.
Podmínky pro umísťování:
•

Kategorie silnic II. a III. třídy budou navrhovány podle Kategorizace krajských silnic
JMK a stanoveny typy MK dle platných norem pro průjezdní úseky krajských silnic

•

Při řešení připojení jednotlivých návrhových nebo přestavbových ploch na silnice II. a
III. třídy je nutno postupovat dle platných zákonů, příslušných vyhlášek a norem.

•

Využitím ploch, ve kterých je vedena stávající silnice II. a III. třídy, nebude znemožněno
vedení silnice v plynulé trase, a to v průjezdním úseku silnice v šířce odpovídající
funkční skupině a zatížení silnice

I.4.1.2 Síť místních komunikací
Většinu dopravní obsluhy v obci je možné realizovat po silnicích II/108, III/1083, III/1084 a
III/1085.
Úpravy MK v obci jsou realizovány jak ve funkční skupině C), částečně pak D 1.
K obsluze ploch, rezervovaných pro obytnou výstavbu, je možné vybudovat nové přístupové
komunikace, navazující na současnou síť MK, případně ÚK (s jejich převedením do MK).
Při zařazení do funkční skupiny D1 je možné navrhnout šířku 5,0 m, povrch zpevněný
neprašný, s ohledem na finanční možnosti pravděpodobně asfaltový koberec.
K obsluze jednotlivých objektů navržených do současné zástavby, postačují silnice II/108 a
III/1083, III/1084 a III/1085 a stávající MK, u kterých je však třeba sledovat zlepšování
technického stavu (rozšíření, zkvalitnění povrchu) a opravy lokálních poškození.
Tyto úpravy je třeba navázat na provádění ostatních stavebních zásahů - např. budování sítí.
Pro případnou potřebu výstavby účelové komunikace vedoucí mimo zástavbu mezi silnicí
III/1804 a výrobním areálem je navržen koridor – návrh ve výhledu (rezerva).
Podmínky pro umísťování:
•

Místní komunikace budou navrhovány či upravovány dle platné legislativy, zejména dle
příslušných norem

•

Místní komunikace budou navrhovány v souladu s platnou legislativou v souvislosti
s požadovanými podmínkami pro příjezd a přístup požární techniky

Územní plán Ledce
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•

Další místní komunikace mohou být rovněž součástí vymezených zastavěných,
zastavitelných a přestavbových ploch

I.4.1.3 Účelová doprava
Účelové komunikace v katastru slouží zejména zemědělské výrobě. K přímé obsluze
obhospodařovaných pozemků slouží síť lehce zpevněných, polních cest. Je navrženo
zkvalitnění jejich konstrukce a dále také napojení na silnice.
Jsou navrženy dvě nové účelové cesty – při nově navržené vodní nádrži a v západní části k.ú.,
směrem na Kokořov.
Podmínky pro umísťování:
•

Účelové komunikace budou splňovat patřičné parametry (konstrukci nových účelových
komunikací je třeba navrhovat se znalostí převáděné dopravy)

•

Další zřizování účelových cest bude umožněno podle potřeby přístupu k pozemkům
nebo v rámci zlepšování prostupnosti krajiny a obnovy historických cest v krajině
v rámci ploch mimo zastavěná a zastavitelná území

•

Další účelové komunikace mohou být rovněž součástí vymezených zastavěných,
zastavitelných a přestavbových ploch

I.4.1.4 Doprava v klidu
S ohledem na malou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti je realizována na
křižovatce II/108 a III/1083, respektive na úseku II/108 ke křižovatce s III/1085 sdílená
odstavná plocha pro okolní zařízení (OÚ, škola, restaurace kostel,...), kde je doporučeno
vybudovat i odpočívku pro cykloturisty. Uspokojování potřeb dopravy v klidu v obytné zástavbě
se předpokládá především na vlastních pozemcích rod. domků (garáže, zahrady). Při výstavbě
nových rodinných domků i rekonstrukcích stávajících objektů pro účely bydlení a ostatní účely
je třeba v podmínkách stavebního povolení požadovat vyřešení odstavování vozidel v objektu,
příp. na pozemku stavebníka. To se týká zejména oblastí, kde je odstavování vozidel
problematické - především podél průtahu silnic.
Podmínky pro umísťování:
•

Stávající i budoucí parkovací stání budou dimenzována a umisťována dle platné
legislativy, zejména dle příslušných norem

•

Parkovací stání a garáže mohou být součástí vymezených zastavěných, zastavitelných
a přestavbových ploch

•

Při výstavbě nových rodinných domů i rekonstrukcích stávajících objektů pro účely
bydlení a ostatní účely je třeba v podmínkách stavebního povolení požadovat vyřešení
odstavování vozidel v objektu, příp. na pozemku stavebníka. To se týká zejména
oblastí, kde je odstavování vozidel problematické - především podél průtahu silnic.
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I.4.1.5 Veřejná doprava
Současná zařízení pro hromadou dopravu jsou respektována. Pro jejich případnou úpravu dle
požadavků legislativy a norem není třeba navrhovat nové plochy dopravy. Pro obsluhu severní
části zastavěného území je navrženo umístění nové zastávky hromadné dopravy při návrhové
ploše Bs1.
Podmínky pro umísťování:
•

V plochách dopravních a plochách veřejných prostranství je umožněno vybudování
zastávek včetně přístřešků a zálivů veřejné dopravy dle platných norem

I.4.1.6 Pěší a cyklistická doprava
Je navrženo vybudování/ dokončení chodníků (alespoň jednostranně) podél průtahu silnic
II/108, III/1083, III/1084 a také III/1085. Šířkové poměry průtahu (vzdálenost okolní zástavby)
přitom výstavbu chodníků výrazně nelimitují, takže je možné alespoň jednostranný chodník
podél celého průtahu dokončit.
Katastrem obce prochází značená turistická stezka (zelená Plzeň-Ledce-Kaznějov),
Obcí vedou značené cyklotrasy:
o

2293 (po II/108)

o

35 (po III/1085)

Na území obce lze vybudovat na vhodných místech podél těchto ÚK odpočívky, informační
body a další zařízení pro účely cestovního ruchu (na základě podrobnější projektové
dokumentace), částečně splněno.

I.4.2 Koncepce technické infrastruktury
Stávající plochy a vedení technické infrastruktury jsou zachovány ve svých polohách. Do
stávajících ploch technické infrastruktury – T je zařazen současný objekt technické
infrastruktury, který se nachází ve volné krajině v lokalitě Krkavec. Nová plocha je navržena
pro čistírnu odpadních vod.
Podmínky pro umísťování:
•

Technická infrastruktura v zastavěném území a zastavitelných plochách bude
přednostně umísťována v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravy, případně
na pozemcích určených následnými dokumentacemi k umístění veřejných prostranství
a veřejných komunikací v rámci ostatních ploch

•

Stávající rozvody technické infrastruktury budou v maximální možné míře
respektovány vč. jejich ochranných pásem, případně bude možné jejich dílčí části
přeložit podle pokynů jejich správců

•

Rozšiřování technické infrastruktury bude předcházet podrobnější dokumentace, která
bude obsahovat konkrétní technická řešení včetně množství odběru elektrické energie,
zemního plynu, pitné vody a určení systému odkanalizování

Územní plán Ledce
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I.4.2.1 Koncepce zásobování elektrickou energií
Návrh ÚP respektuje trasy stávajících vedení všech napěťových úrovní.
Stávající vedení nadzemní sítě VN 22 kV vč. přípojek k TS vyhovuje současným i výhledovým
přenosovým požadavkům, nepředpokládají se žádné zásadní úpravy.
Vlastní obec a ostatní odběratelé řešeného k.ú. jsou z hlediska současných požadavků
na dodávku elektrické energie plně zajištěni.
Bilancovaný potřebný příkon v návrhu ÚP bude možné plně zajistit ze stávající distribuční
soustavy po jejím rozšíření do navrhovaných lokalit.
Návrhovou lokalitu pro výstavbu RD – Bs7 – 8 RD na západním okraji k.ú. obce bude možné
připojit ze stávající distribuční rozvodné sítě NN obce Příšov, případně rozšířením distribuční
sítě NN z obce Ledce.
Úprava a výstavba trafostanic a přípojek VN
Stávající TS jsou pro současnou potřebu obce ve vyhovujícím stavu, v případě potřeby budou
stávající transformátory vyměněny za vyšší výkonovou jednotku v daných lokalitách.
Rozvodná síť NN
V nových lokalitách soustředěné zástavby RD doporučujeme řešit rozvodnou síť NN
podzemním kabelovým vedením. U nové zástavby v zastavěném území obce řešit podle
koncepce stávající rozvodné sítě.
Rozšíření VO pro návrhové lokality bude navazovat na stávající soustavu ve vymezených
plochách veřejných prostranství. Jeho realizaci navrhujeme samostatnou podzemí kabelovou
sítí.
Veřejné osvětlení
Rozšíření pro návrhové lokality bude navazovat na stávající soustavu ve vymezených
plochách veřejných prostranství. Jeho realizací navrhujeme samostatnou podzemní
kabelovou sítí.

I.4.2.2 Koncepce elektronických komunikačních zařízení
Telefonní zařízení a sítě
Všechna podzemní komunikační zařízení jsou návrhem ÚP respektována.
Telefonní zařízení – přístupová síť
V obci je vybudována účastnická přístupová síť, která je dimenzována na 100 % telefonizaci
bytového fondu s účelovou rezervou pro její rozšíření do nových lokalit výstavby.
V rozvojovém období v návaznosti na realizaci výstavby v nově navrhovaných lokalitách
bude místní účastnická síť podle potřeby a požadavků na zřízení nových účastnických stanic
operativně rozšiřována navázáním na stávající stav, její rozšiřování v nových lokalitách bude
řešeno podzemní kabelovou sítí ve vymezených plochách případně využitím nových
komunikačních technologií – bezdrátovou technologií LTE.
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Mobilní telefonní síť
Kromě pevné telekomunikační sítě O2 je území obce pokryto signálem operátorů mobilní
telefonní sítě GSM. Zařízení mobilních operátorů jsou umístěna na jižní hranici k.ú. obce –
lokalita Krkavec.
Ostatní elektronická komunikační zařízení
Západním okrajem zastavěné částí území obce prochází ve směru JV – SZ provozovaná
radioreléová trasa (RRT). Další trasa RRT prochází územím ve směru JV – SV mimo
zastavěnou část obce. Tyto trasy nejsou návrhem ÚP dotčeny, jsou v celém rozsahu
respektovány.
Na jižní hranici k.ú. obce – lokalita Krkavec se nachází komplex zařízení pro provoz
radioelektronických, telekomunikačních a dalších zařízení armády ČR. ÚP respektuje toto
zařízení včetně ochranného pásmo.
Z ostatních elektronických komunikačních zařízení jsou v obci dostupné a využívány internet,
TV a místní rozhlas. Stávající zařízení jsou respektována, při požadavcích na jejich rozšíření
bude navázáno na stávající stav.

I.4.2.3 Koncepce zásobování plynem
Obec je v celém rozsahu plynofikována. Napojena je STL přivaděčem ze severního směru z
regulační stanice umístěné v obci Žilov. Z této RS jsou zásobovány 3 obce – Žilov, Ledce,
Tatina – kapacitně je podle provozovatele dostačující pro celé zásobované území všech tří
obcí vč. výhledových záměrů.
Veškeré nové odběry v navrhovaných plochách jsou v dosahu stávajících STL plynovodů.
Připojení těchto ploch na stávající distribuční STL síť bude provedeno jejím rozšířením.
Pro lokalitu Bs7 (výstavba cca 8 RD) není uvažováno s její plynofikací vzhledem k malé
kapacitě výstavby a značné vzdálenosti od stávající středotlaké sítě v obci. Obec Příšov není
plynofikována, ani výhledově se s její plynofikací dle informace provozovatele plynovodu
neuvažuje.

I.4.2.4 Koncepce zásobování teplem
V současné době je zásobování teplem zajišťováno ve všech RD individuálně. Stav je
respektován. V rámci dalšího rozvoje obce, zejména v oblasti výstavby RD se předpokládá
pro vytápění využít. v max. míře ušlechtilých paliv, zejména zemního plynu, neboť se uvažuje
s rozšířením plynovodní sítě i do nově navrhovaných lokalit zástavby. Užití elektrické energie
u nové zástavby se neuvažuje plošně, pouze v individuálních případech.

I.4.2.5 Koncepce zásobování vodou
Obec Ledce má vodovod pro veřejnou potřebu, který je napojen na skupinový vodovod Žilov–
Stýskaly–Tatiná, jehož vodní zdroje, úpravna vody a čerpací stanice jsou situované na katastru
obce Stýskaly. Jejich vlastníkem a provozovatelem je obec Žilov. Zdroj vody skupinového
vodovodu Žilov–Stýskaly–Tatiná je kapacitně nevyhovující pro další rozvoj obce.
Územní plán Ledce
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Stav je návrhem ÚP respektován.
Návrh
o

novostavby budou zásobovány z individuálních zdrojů vody, v případě lokalit s hustou
zástavbou budou objekty v lokalitě zásobovány z jednoho vodního zdroje

o

budou realizována technická opatření na zajištění zdrojů vody pro rozvoj obce, které
dostatečně pokryjí i potřebu zásobování všech návrhových ploch

o

v obci byly navrženy nové řady, které budou sloužit k zásobování ploch určených
k nové zástavbě pitnou vodou. Vodovodní síť bude nadále v rámci jednoho tlakového
pásma. Vodovodní síť je řešena jako okruhová, v okrajových částech jsou navrženy
větve. V případě potřeby budou původní řady postupně rekonstruovány ve stávajících
trasách.

o

při navrhování nových vodovodních řadů budou dodrženy podmínky pro zásobování
požární vodou uvedené v platné legislativě

I.4.2.6 Koncepce odkanalizování
Obec Ledce má vybudovanou jednotnou stokovou síť, která odvádí předčištěné splaškové
vody z biologických septiků a z domovních přes 9 volných kanalizačních výustí. Větší část
obce je odkanalizována do bezodtokových jímek na vyvážení. Kanalizaci vlastní a provozuje
obec Ledce.
Návrh
o

stávající kanalizace bude rekonstruována a nadále provozována jako dešťová

o

v obci bude realizována kompletní síť oddílné splaškové kanalizace dle projektové
dokumentace Kanalizace a ČOV Ledce, zpracované firmou VODOPLAN s.r.o..,
Sokolovská 41, 323 00 Plzeň.

o

pro plochy určené k nové zástavbě byly navrženy nové stoky oddílné kanalizace

o

veškeré splaškové vody z obce budou odváděny na navrhovanou obecní ČOV

o

čištění odpadních vod z obce bude řešeno v rámci nově navržené ČOV, která bude
situována na pravý břeh Třemošné ve východní části zastavěného území obce

o

veškerá likvidace odpadních vod bude prováděna v souladu s požadavky platné
legislativy

o

likvidace srážkových vod bude v maximální možné míře řešena přirozeným vsakem do
půdy, ze zpevněných ploch budou srážkové vody odváděny dešťovými stokami oddílné
kanalizace a pouze v odůvodněných případech jednotnou kanalizací

I.4.2.7 Koncepce hospodaření s odpady
Nejsou navrženy změny koncepce.
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I.4.3 Koncepce občanského vybavení
Stávající zařízení občanského vybavení jsou v území stabilizovaná a jsou respektována
v současných plochách. Jsou to plochy:
Ov

Plochy občanského vybavení (veřejná vybavenost)

Oh

Plochy občanského vybavení (hřbitov)

Os

Plochy občanského vybavení (sport)

Podmínky pro umísťování:
•

Další pozemky občanského vybavení mohou být součástí jiných ploch s rozdílným
způsobem využití – vymezených zastavěných, zastavitelných případně přestavbových
ploch, dle podmínek v kapitole I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, především však v plochách smíšených obytných

•

Případný negativní vliv provozoven na životní prostředí nebude přesahovat hranici
vlastního pozemku

I.4.4 Koncepce veřejných prostranství
Jsou vymezeny stávající plochy veřejných prostranství, které jsou respektovány ve svých
polohách a jsou navrženy 3 nové. Plochy jsou označeny Q – plochy veřejných prostranství.
Návrhové plochy Q1 až Q3 doplňují nově navrženou obytnou zástavbu v místě stávajících
komunikací.
V případě stávajících veřejných prostranství jsou v několika případech do těchto ploch
zahrnuty rovněž zahrady a předzahrádky, které předstupují před uliční nebo návesní frontu
domů a jejichž zastavění by narušilo celistvost prostoru vymezeného fasádami stávajících
objektů.
Podmínky pro umísťování:
•

Další pozemky veřejných prostranství mohou být součástí jiných ploch s rozdílným
způsobem využití – vymezených zastavěných, zastavitelných případně přestavbových
ploch, dle podmínek v kapitole I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu

I.5 Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných
surovin a podobně
I.5.1 Koncepce uspořádání krajiny
Krajina správního území obce Ledce je uspořádána z následujících neurbanizovaných ploch
s rozdílným způsobem využití, pro něž jsou navrženy následující způsoby využití:
Územní plán Ledce
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Plochy lesní

L
o

Při obnově lesních porostů (zvláště ve skladebných částech ÚSES) respektovat
potenciální přirozenou skladbu porostů (s dominantou buku s příměsí borovice lesní –
zvláště na skalnatých a písčitých podkladech, dubu letního, lípy velkolisté, lípy srdčité,
javoru klenu, jeřábu ptačího). Územní plán respektuje ochranné pásmo lesa
Plochy vodní a vodohospodářské

H
o

Je třeba udržovat stálou průtočnost vodních toků a současně zvyšovat jejich
samočistící schopnost.

o

Podporou výstavby nových a údržby stávajících vodních nádrží je třeba zvyšovat
retenční schopnost území.

o

Je navržena nová víceúčelová vodní nádrž na toku Třemošná
Plochy zemědělské – louky a pastviny

Zk
o

Při obnově luk a pastvin je třeba dodržovat zásady protierozní ochrany, zejména
v případě dlouhých nepřerušených svahů. Další rozšiřování travních porostů bude
spojeno zejména s ochranou erozně ohrožených pozemků orné půdy a v menší
míře také s realizací skladebných částí ÚSES. Podrobněji viz případný návrh
Pozemkových úprav.
Plochy zemědělské – zahrady, sady

Zs
o

Územní plán vymezuje 4 nové plochy zahrad a sadů. Realizaci zahrad budou rovněž
umožňovat plochy vymezené pro zástavbu RD.
Plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň

N
o

Vyznačené erozně ohrožené plochy by měly být ochráněny zatravněním nebo jinými
nejlépe biotechnickými protierozními opatřeními (meze, průlehy). Jejich rozšíření je
částečně navrženo formou nových interakčních prvků. Podrobněji viz případný návrh
pozemkových úprav.
Plochy zemědělské – orná půda

Zp
o

Nové plochy orné půdy navrhovány nejsou. V důsledku návrhu ploch pro bydlení,
protierozních opatření, ochranného zatravnění, vodních nádrží a realizace
skladebných částí ÚSES atd. dojde k jejímu částečnému úbytku.
Plochy přírodní

P
o

Tyto plochy jsou územním plánem vymezeny zejména v prostoru funkčních
skladebných částí místního ÚSES - biocenter. Podrobněji viz kapitola ÚSES. Jsou to:

Podmínky pro změny v jejich využití:
•

ochrana krajinného rázu – stavby v krajině nesmí narušit obraz sídla a krajiny,
zachování soustředěné i rozptýlené zeleně, výsadba nové zeleně podél cest a toků,
obnova historických cest v rámci výhledové realizace projektu pozemkových úprav
apod.

•

možnost realizace staveb ve vazbě na turistické a cyklistické stezky a trasy
odpočívadla, informační přístřešky apod.
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•

přípustné jsou stavby rozhleden a drobných staveb (kapličky, boží muka, křížky,
památníky) při zachování krajinného rázu

•

zachování, případně zvyšování prostupnosti krajiny díky údržbě polních a lesních cest,
případně budováním nových

•

možnost realizace staveb dopravní a technické infrastruktury, vodních ploch a toků,
opatření na udržení vody v krajině, protierozních opatření, zalesňování, realizací prvků
ÚSES

•

další podmínky a upřesnění viz kapitola I. 6 Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu

Dále se v krajině (mimo zastavěné území a zastavitelné plochy) nachází:
Plochy dopravní

D

Plochy mimo silniční komunikace slouží především zemědělské a lesní dopravě, mimoto však
také místním občanům a turistickému ruchu včetně cyklostezek a regionálních cyklotras č. 35
a 2293, které k. ú. Ledce prochází.
I.5.2 Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability vymezuje soustavu vnitřně ekologicky stabilnějších
segmentů krajiny, rozmístěných účelně na základě funkčních a prostorových kritérií. Z hlediska
časové realizace ÚSES zahrnuje návrh prvky již existující, tj. nesporné, dále prostorově
existující s nutností rekonstrukce (změna stavby) a nově navržené, dnes neexistující. Tento
systém je reprezentován sítí biocenter a biokoridorů v jednotlivých úrovních.
Cílem ÚSES je:
o

izolovat od sebe nestabilní, nebo méně stabilní části soustavou stabilnějších
ekosystémů

o

uchovat genofond krajiny

o

podpořit možnost polyfunkčního využívání krajiny

o

propojit funkční prvky ekologické stability krajiny do funkčního systému umožňujícího
přežití a migraci zde žijících přirozených druhů rostlin a živočichů.

ÚSES však sám o sobě nezabezpečí ekologickou stabilitu krajiny, tvoří však územně
vymezený, dlouhodobě fixovaný a chráněný základ, který společně s ekologickou soustavou
hospodaření v krajině působí na zvýšení autoregulační schopnosti krajiny jako systému.
Hlavním úkolem biocenter je uchování přirozeného genofondu krajiny, biocentra jsou
propojena v souvislý celek biokoridory, které tvoří migrační trasy bioty v často nepřírodním,
pro biotu neprůchodném prostředí.
Vymezení trasování prvků ÚSES, prostorové parametry prvků ÚSES i jejich význam, resp.
úroveň v hierarchii systému ÚSES (lokální, regionální, nadregionální) musí být závazné.

Územní plán Ledce
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Řešení systému ekologické stability
Na k. ú. Ledce zasahuje jeden regionální biokoridor a bylo vymezeno nebo je navrženo celkem
čtrnáct lokálních biokoridorů a sedm lokálních biocenter.
Návrh opatření pro jednotlivé prvky:
Biocentra:
Regionální biocentrum RBC 1439 Doudlevce
o

Zachování stávajícího stavu, tedy jednoleté kosení travního porostu a jeho ochrana
před zarůstání dřevinnou vegetací a před invazními rostlinami (křídlatka, netýkavka
apod.). Neužívat agrochemikálie a ochrana před jejich smyvem z okolních pozemků
podporou okrajových keřových lemů.

Lokální biocentrum LBC 1 Ledecký rybník
o

Dosadba břehových porostů (již v řešení), úprava litorální části. Dle možností omezení
intenzivního chovu ryb.

Lokální biocentrum LBC 2 Žilovská strana
o

Přeměna keřového porostního pláště z ruderálních druhů na hlohy, šípky, brsleny,
kaliny apod. Využití bývalých hliníků a dalších terénních depresí ke zřízení tůní.

Lokální biocentrum LBC 3 Krkavec
o

Údržba stávajícího stavu. Omezovat rekreační tlak způsobovaný návštěvností
rozhledny na Krkavci.

Biokoridory:
Lokální biokoridor LBK 1a
o

Údržba břehového porostu ve stávajícím stavu.

Lokální biokoridor LBK 1b
o

Ochrana a dosadba břehového porostu v zastavěné části. Omezení znečišťování toku
ze zahrad a pronikání exotů.

Lokální biokoridor LBK 1c
o

Ochrana a dosadba břehového porostu v zastavěné části. Omezení znečišťování toku
ze zahrad a pronikání exotů. V západní části omezit použití agrochemikálií v nivě.

Lokální biokoridor LBK 1d
o

Údržba stávajícího břehového porostu. Ochrana proti agrochemikáliím.

Lokální biokoridor LBK 2
o

Údržba stávajícího břehového porostu. Ochrana proti smyvům agrochemikálií z polí
výsadbou porostního pláště. Ochrana před znečišťováním a exoty a dle možností i
dosadba v zastavěné části.
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Lokální biokoridor LBK 3
o

Údržba stávajícího břehového porostu. Ochrana proti smyvům agrochemikálií z polí
výsadbou porostního pláště. Ve spodním úseku procházejícím zástavbou dle možnosti
dosadba břehového porostu a vytvoření volnějších nebetonových úseků.

Lokální biokoridor LBK 4
o

Údržba stávajícího břehového porostu. Ochrana proti agrochemikáliím z polí.

Plochy biocenter jsou zařazeny do ploch přírodních s dalším rozčleněním. Podmínky pro
využití těchto ploch jsou shodné, z důvodu přehlednosti jsou v grafické části ÚP rozděleny
podle kultury, respektive způsobu užívání. Jedná se o tyto plochy s rozdílným způsobem
využití:
Plochy přírodní, obsahující:

P

Plochy biokoridorů nejsou zařazeny do žádných konkrétních ploch s rozdílným způsobem
využití. Jsou označeny překryvnou značkou a nacházejí se na různých plochách s rozdílným
způsobem využití. V rámci nápravných opatření se nevyžaduje radikální zásah do struktury
porostů. Je nutné dodržování navržených opatření v rámci LHP s přihlédnutím na ekologicky
šetrné hospodaření maloplošným či výběrným způsobem. Nefunkční části biokoridorů se
doporučuje zrealizovat. Realizované části LBK budou sloužit i mimo primární funkci ÚSES jako
krajinotvorný prvek a prvek protierozní ochrany.
Platí pro ně podmínky níže uvedené:
Podmínky využití:
Přípustné využití:
•

Využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým
stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém
hospodaření, případně rekreační plochy přírodního charakteru

Podmíněně přípustné využití:
•

Liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, za podmínky minimalizace zásahu
do biokoridoru a nenarušení jeho funkčnosti

•

Veškeré stavby budou situovány tak, aby nedošlo k přerušení migrační trasy

Nepřípustné využití:
•

Změny využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability

•

Změny využití, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu a realizaci chybějící
části biokoridorů

Interakční prvky
Interakční prvky – návrh liniových výsadeb dřevin podél polních cest
Ve správním území Ledce byly interakční prvky vymezeny dle uvedených zásad uvedených
v Odůvodnění a dále navrženy nejčastěji jako doprovod vodních toků a polních cest a dále
jako rozšíření či prodloužení stávajících polních mezí a remízů zejména za účelem protierozní
ochrany, optického rozčlenění velkovýrobní zemědělské krajiny a zvýšení její ekologické
stability
Územní plán Ledce
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Návrh výsadby doprovodné zeleně podél rybníka
Z důvodů začlenění stávajícího rybníka do krajiny a pro zamezení erozních smyvů z výše
ležících pozemků bude z pravé (jižní) strany rybníka zřízen travnatý pás s alejí.
I.5.3 Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny je řešena respektováním a zlepšením stavu stávajících účelových
komunikací v krajině s případnou úpravou povrchu či podélného profilu. Pro zlepšení
průchodnosti krajiny je navržena nová účelová cesta západně od obce, směřující ke Kokořovu.
Je navrženo alespoň jednostranné doplnění dřevinného doprovodu silničních i polních
komunikací a to i v případě, kdy již existuje, ale je mezernatý.
I.5.4 Protierozní opatření
Vzhledem ke střednímu, místy i vyššímu riziku vodní eroze na poměrně rozsáhlých plochách
orné půdy kolem obce jsou navržena opatření snižující soustředěný odtok a následnou erozi
půdy. Jedná se o následující opatření:
o

ochranný travní pás, případně s průlehem a liniovou výsadbou dřevin (je navržen nad
navrženou plochou zástavby na severním okraji obce v trati U mrtvé cesty)

Další navržená opatření
o

organizační opatření (úprava osevních postupů, vyloučení erozně rizikových plodin
zatravnění);

o

agrotechnická a vegetační opatření (travní pásy, střídání plodin);

o

opatření stavebně technická (záchytné sběrné příkopy v kombinaci se svodnými
příkopy, průlehy, protierozní příkopy, propustky cesty s protierozním vedením atd.).

Územní vymezení dalších uvedených opatření přesahuje kompetence územního plánu a bude
řešeno v rámci pozemkových úprav na základě detailního rozboru erozního ohrožení obce.
I.5.5 Vodní plochy a toky
Vodní toky
Řešené území leží v povodí řeky Vltavy. Dále katastr obce náleží k povodí III. řádu 1-10-01
Mže po soutok s Radbuzou, 1-10-04 Radbuza od Úhlavy po soutok se Mží a Berounka od
soutoku Mže a Radbuzy po Úslavu a povodí 1-11-01 Berounka od Úslavy po Střelu. přesněji
do povodí 1-10-01-185 Malesický potok, 1-10-04-003 Bolevecký potok, 1-11-01-051
Třemošná, 1-11-01-056 Bělá, 1-11-01-057 Bělá. Voda z řešeného území je odváděna
významným vodním tokem Třemošná a jejími přítoky.
Stav je návrhem ÚP respektován.
Návrh
o

na tocích bude prováděna běžná údržba

Vodní nádrže
V řešeném území se nachází vodní nádrže Ledecký rybník.
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Stav je návrhem ÚP respektován.
Návrh
o

Na nádržích bude prováděna běžná údržba, manipulace bude prováděna v souladu
s platnými manipulačními plány

o

Byla navržena plocha pro výstavbu vodní nádrže. Jedná se o plochu při západním
okraji zástavby obce Ledce, na pravém břehu Třemošné, v blízkosti Ledeckého rybníka

I.5.6 Odvodnění
V katastru obce bylo v několika místech provedeno odvodnění zemědělsky
obhospodařovaných pozemků.
Návrh
o

Na stávajícím odvodnění bude prováděna běžná údržba. Odvodnění v místech
určených pro rozvoj obce nebo technické infrastruktury bude zrušeno, případné další
vhodné části odvodnění budou zrušeny z důvodu zvýšení vodní retence v území. Tyto
zásahy musí být technicky vyřešeny tak, aby nedošlo k narušení funkce odvodňovacích
zařízení na přilehlých pozemcích.

I.5.7 Ochrana před povodněmi
Vzhledem k tomu, že obec leží na při toku Třemošné a dolní část obce při jejím soutoku
s říčkou Bělou, je s ohledem na průběh povodně v roce 2002 zastavěné území obce ohroženo
povodní.
Jako opatření proti povodni je navrženo zmíněné pročištění profilu potoka a výstavba
víceúčelové (tedy i akumulační) nádrže.
V řešeném území byla stanovena OkÚ Plzeň-sever záplavová území kolem toku Třemošná
po ústí do toku Berounka a toku Bělá po ústí do Třemošné.
Návrh
o

Záplavové území bude respektováno, umísťování jakýchkoliv staveb a zařízení
v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a
místně příslušného vodoprávního úřadu v souladu s platnou legislativou

I.5.8 Rekreace
V rámci ÚP nejsou navrhována žádná opatření na podporu turistického ruchu a rekreace
v obci.
I.5.9 Dobývání nerostných surovin
Na k.ú. Ledce se nachází výhradní ložiska Ledce – Žilov a Ledce u Plzně. Tato ložiska se
nacházejí mimo zastavěné a zastavitelné plochy, ve volné krajině. Ložiska jsou respektována,
v lokalitách není navržena změna využívání území.

Územní plán Ledce
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I.5.10 Znečištění ovzduší
Nejsou navržena opatření.

I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití, popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu
I.6.1 Členění ploch s rozdílným způsobem využití
V řešeném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití:
B

R

Plochy smíšené obytné:
Bs

Plochy smíšené obytné

Bb

Plochy smíšené obytné – bytové domy

Plochy rekreace
Ri

O

V

Plochy rekreace individuální

Plochy občanského vybavení:
Ov

Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost

Oh

Plochy občanského vybavení – hřbitov

Os

Plochy občanského vybavení – sport

Plochy výroby a skladování:
Vd

Plochy výroby a skladování – drobná výroba

Vr

Plochy výroby a skladování – recyklace

T

Plochy technické infrastruktury

D

Plochy dopravní infrastruktury

Q

Plochy veřejných prostranství

L

Plochy lesní

H

Plochy vodní a vodohospodářské

Z

Plochy zemědělské:
Zk

Plochy zemědělské – louky a pastviny

Zs

Plochy zemědělské – zahrady a sady

Zp

Plochy zemědělské – orná půda
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N

Plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň

P

Plochy přírodní

Poznámka: Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou platné i pro
návrhové plochy, jejichž označení je pro přehlednost doplněno číslem (např. Bs1, Rv1 apod.).

I.6.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
I.6.2.1 Plochy smíšené obytné
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

Bs

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

bydlení v rodinných domech

Přípustné využití:
•

pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech s možností chovu drobného
zvířectva, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky staveb občanského
vybavení (včetně chráněného bydlení), pozemky veřejných prostranství včetně veřejné
zeleně, pozemky související dopravní a technické infrastruktury

Podmíněně přípustné využití:
•

drobné podnikatelské aktivity, služby, řemesla a zemědělství za podmínky, že jejich
provoz nezvýší dopravní zátěž v území a zároveň neovlivní negativně využití okolních
pozemků (případné negativní účinky na životní prostředí a veřejné zdraví nebudou
překračovat limity stanovené v souvisejících právních předpisech); činnosti a provoz
související s aktivitami nebudou snižovat pohodu okolního prostředí prašností,
zápachem ani hlukem

•

využitím zastavitelných ploch nebude omezen přístup k okolním pozemkům; případná
nová dopravní infrastruktura zpřístupňující okolní pozemky bude řešena v rámci
zastavitelných ploch

Nepřípustné využití:
•

nepřípustné využití pro veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní
prostředí
a
veřejné
zdraví
překračují
nad
přípustnou
mez
limity
stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí být
prokázáno v rámci územního řízení).

Další podmínky využití:
•

chráněné prostory budou u stávající plochy dopravní infrastruktury a dalších zdrojů
možných negativních vlivů navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které
prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné
venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti provedení navržených
protihlukových opatření.

Územní plán Ledce
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•

Plochy pro zástavbu budou vymezovány v minimální vzdálenosti 10 m od lesních
pozemků

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
Výšková regulace zástavby:
•

výška objektu max. 1 NP + podkroví nebo 2 NP

•

v zastavěných plochách řešit návaznosti na výšku okolní zástavby

Ochrana krajinného rázu a architektonicko - urbanistických hodnot území:
•

Vzhled, objem a měřítko stavby je třeba navrhovat dle její funkce a architektonicko urbanistického kontextu jejího umístění v dané lokalitě

•

Nová výstavba bude realizována v souladu s potřebou respektování kulturně
historických hodnot všech kulturních památek a zachování charakteristických pohledů
na historickou část obce s dominantou kostela sv. Jakuba

•

v případě plochy Bs10 bude na každém z pozemků p.č. 2589/48 a p.č. 2589/49
realizován jeden rodinný dům případně dvojdům; celková zastavěná plocha na každém
z těchto pozemků bude max.300 m2

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - bytové domy

Bb

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

bydlení v bytových domech

Přípustné využití:
•

pozemky staveb pro bydlení v bytových domech, pozemky staveb pro bydlení
v rodinných domech s možností chovu drobného zvířectva, případně staveb pro
rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení, pozemky veřejných prostranství
včetně veřejné zeleně, pozemky související dopravní a technické infrastruktury

Podmíněně přípustné využití:
•

drobné podnikatelské aktivity, služby, řemesla a zemědělství za podmínky, že jejich
provoz nezvýší dopravní zátěž v území a zároveň neovlivní negativně využití okolních
pozemků (případné negativní účinky na životní prostředí a veřejné zdraví nebudou
překračovat limity stanovené v souvisejících právních předpisech)

Nepřípustné využití:
•

nepřípustné využití pro veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní
prostředí
a
veřejné
zdraví
překračují
nad
přípustnou
mez
limity
stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí být
prokázáno v rámci územního řízení).

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
Výšková regulace zástavby:
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•

maximálně 3 nadzemní podlaží včetně případného využitého podkroví

Ochrana krajinného rázu a architektonicko - urbanistických hodnot území:
•

vzhled, objem a měřítko stavby je třeba navrhovat dle její funkce a architektonicko urbanistického kontextu jejího umístění v dané lokalitě

I.6.2.2 Plochy rekreace
PLOCHY REKREACE INDIVIDUÁLNÍ

Ri

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

Individuální rekreace

Přípustné využití:
•

pozemky staveb pro individuální rekreaci (stavby do 30 m2 plochy), pozemky
související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu životního
prostředí a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami, zeleň různých forem

Podmíněně přípustné využití:
•

veškerá zmíněná zařízení jsou možná za podmínky, že nedojde k narušení krajinného
rázu a ohrožení přírody

•

Stavby ind. rekreace do 120 m2 plochy za podmínky, že nedojde k narušení krajin.
rázu a ohrožení přírody a nebude zastavěno více než 10% plochy pozemku

•

využitím zastavitelných ploch nebude omezen přístup k okolním pozemkům; případná
nová dopravní infrastruktura zpřístupňující okolní pozemky bude řešena v rámci
zastavitelných ploch

Nepřípustné využití:
•

nepřípustné využití pro veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní
prostředí
a
veřejné
zdraví
překračují
nad
přípustnou
mez
limity
stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí být
prokázáno v rámci územního řízení).

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
Výšková regulace zástavby:
•

výška objektu max. 2 NP, tj. jedno nadzemní podlaží a využité podkroví

•

v zastavěných plochách řešit návaznosti na výšku okolní zástavby

Ochrana krajinného rázu a architektonicko - urbanistických hodnot území:
•

vzhled, objem a měřítko stavby je třeba navrhovat dle její funkce a architektonického
kontextu v dané lokalitě
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I.6.2.3 Plochy občanského vybavení
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Ov

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

správa a vzdělání, církevní objekty, objekt sloužící rekreaci (rozhledna)

Přípustné využití:
•

pozemky zařízení a staveb občanského vybavení pro vzdělání a výchovu, sociální
služby, péči o rodinu, zdravotnictví, kulturní a rekreační zařízení, zařízení pro veřejnou
správu, ochranu obyvatelstva, pro církevní zařízení, služební byty, pozemky související
dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně
různých forem (např.veřejná, vyhrazená, izolační)

Podmíněně přípustné využití:
•

provozovny služeb a jiné provozovny související s plochami Ov za podmínky, že jejich
provoz nezvýší dopravní zátěž v území a zároveň neovlivní negativně využití okolních
pozemků (případné negativní účinky na životní prostředí a veřejné zdraví nebudou
překračovat limity stanovené v souvisejících právních předpisech)

Nepřípustné využití:
•

nepřípustné využití pro veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní
prostředí
a
veřejné
zdraví
překračují
nad
přípustnou
mez
limity
stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí být
prokázáno v rámci územního řízení).

Další podmínky využití:
•

akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany
veřejného zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) lze
do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková
hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro
chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb.

•

před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
Výšková regulace zástavby:
•

výška objektu max. 3 NP (vyjma sakrálních objektů a rozhledny)

Ochrana krajinného rázu a architektonicko - urbanistických hodnot území:
•

vzhled, objem a měřítko stavby je třeba navrhovat dle její funkce a architektonicko urbanistického kontextu jejího umístění v dané lokalitě
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – HŘBITOV

Oh

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

hřbitov

Přípustné využití:
•

pozemky zařízení a staveb sloužící k provozování veřejného pohřebiště, pozemky
související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství a
sídelní zeleně různých forem (např.veřejná, vyhrazená, izolační)

Nepřípustné využití:
•

nepřípustné využití pro veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní
prostředí
a
veřejné
zdraví
překračují
nad
přípustnou
mez
limity
stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí být
prokázáno v rámci územního řízení).

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
Výšková regulace zástavby:
•

není stanovena

Ochrana krajinného rázu a architektonicko - urbanistických hodnot území:
•

vzhled, objem a měřítko stavby je třeba navrhovat dle její funkce a architektonicko urbanistického kontextu jejího umístění v dané lokalitě

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORT

Os

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

sportovní areál

Přípustné využití:
•

pozemky sportovních zařízení a staveb pro tělovýchovu, sport a rekreaci – venkovní
sportoviště a jejich zázemí, sportovní objekty, event. pozemky dalších souvisejících
zařízení i komerčního charakteru (objekty veřejného stravování, sklady, klubovny),
pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných
prostranství a sídelní zeleně různých forem (např. veřejná, vyhrazená, izolační)

Nepřípustné využití:
•

nepřípustné využití pro veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní
prostředí
a
veřejné
zdraví
překračují
nad
přípustnou
mez
limity
stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí být
prokázáno v rámci územního řízení).

Další podmínky využití:
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•

chráněné venkovní prostory lze do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení
prokazujícího, že celková hluková zátěž ze stávajících zdrojů hluku nepřekročí hodnoty
hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor

•

před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem případně vibracemi

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
Výšková regulace zástavby:
•

výška objektu max. 2 NP

Ochrana krajinného rázu a architektonicko - urbanistických hodnot území:
•

vzhled, objem a měřítko stavby je třeba navrhovat dle její funkce a architektonicko urbanistického kontextu jejího umístění v dané lokalitě

I.6.2.4 Plochy výroby
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ VÝROBA

Vd

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

drobná výroba a podnikatelské aktivity

Přípustné využití:
•

pozemky zařízení a staveb pro výrobu a skladování, jejichž negativní vliv nezasáhne
plochy pro bydlení ani plochy pro občanskou vybavenost, především menší výroba a
podnikatelské aktivity včetně služeb, pozemky související dopravní a technické
infrastruktury, pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně různých forem
(např.veřejná, vyhrazená, izolační)

Podmíněně přípustné využití:
•

speciální výuková zařízení, služební byty, občanská vybavenost a stravovací
provozovny za podmínky, že souvisejí s umístěnou výrobou (služební byty správců a
majitelů, prodejny výrobků apod.)

•

využitím zastavitelných ploch nebude omezen přístup k okolním pozemkům; případná
nová dopravní infrastruktura zpřístupňující okolní pozemky bude řešena v rámci
zastavitelných ploch

Nepřípustné využití:
•

nepřípustné využití pro veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní
prostředí
a
veřejné
zdraví
překračují
nad
přípustnou
mez
limity
stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí být
prokázáno v rámci územního řízení).
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Další podmínky využití:
•

nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být
prokázáno, že hluková zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku
stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb,
případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření

•

při úpravách a rekonstrukcích areálů je třeba na jejich okraji realizovat izolační zeleň
(hygienické hledisko, hledisko krajinného rázu)

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
Výšková regulace zástavby:
•

výška objektu max. 2 NP

Ochrana krajinného rázu a architektonicko - urbanistických hodnot území:
•

vzhled, objem a měřítko stavby je třeba navrhovat dle její funkce a architektonicko urbanistického kontextu jejího umístění v dané lokalitě

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – RECYKLACE

Vr

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

podnikatelské aktivity v oblasti recyklace stavebního materiálu

Přípustné využití:
•

pozemky zařízení a staveb pro výrobu, skladování a prodej v oblasti recyklace
stavebního materiálu, jejichž negativní vliv nezasáhne plochy pro bydlení ani plochy
pro občanskou vybavenost, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a
krajinné zeleně

Nepřípustné využití:
•

nepřípustné využití pro veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní
prostředí
a
veřejné
zdraví
překračují
nad
přípustnou
mez
limity
stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí být
prokázáno v rámci územního řízení).

Další podmínky využití:
•

nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být
prokázáno, že hluková zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku
stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb,
případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
Výšková regulace zástavby:
•

výška objektu max. 2 NP
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Ochrana krajinného rázu a architektonicko - urbanistických hodnot území:
•

vzhled, objem a měřítko stavby je třeba navrhovat dle její funkce a architektonicko urbanistického kontextu jejího umístění v dané lokalitě

I.6.2.5 Plochy technické infrastruktury
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

T

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

nadzemní objekty a plochy technické infrastruktury

Přípustné využití:
•

pozemky zařízení, staveb a vedení technické infrastruktury (vodojemy, vodovody,
vodní zdroje, čistírny odpadních vod, čerpací stanice, regulační stanice plynu,
trafostanice apod.), pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky
veřejných prostranství a sídelní zeleně různých forem (např. veřejná, vyhrazená,
izolační)

Nepřípustné využití:
•

činnosti, děje a zařízení, které nejsou uvedeny v přípustném využití

Další podmínky využití:
•

nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být
prokázáno, že hluková zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku
stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb,
případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření

•

využitím zastavitelných ploch nebude omezen přístup k okolním pozemkům; případná
nová dopravní infrastruktura zpřístupňující okolní pozemky bude řešena v rámci
zastavitelných ploch

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
Výšková regulace zástavby:
•

výška objektu max. 2 NP

Ochrana krajinného rázu a architektonicko - urbanistických hodnot území:
•

vzhled, objem a měřítko stavby je třeba navrhovat dle její funkce a architektonicko urbanistického kontextu jejího umístění v dané lokalitě
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I.6.2.6 Plochy veřejných prostranství
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Q

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

veřejná prostranství

Přípustné využití:
•

pozemky veřejných prostranství - veřejně přístupných ploch, pozemky související
dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení slučitelné s účelem
veřejných prostranství (pozemky komunikací, chodníků, parkoviště, inženýrské sítě a
zařízení, dětská hřiště, drobná architektura, vinné sklepy nacházející se jednotlivě na
veřejném prostranství), pozemky veřejné zeleně, stávající pozemky zahrad a
předzahrádek zasahujících do uličního nebo návesního prostoru

Podmíněně přípustné využití:
•

v plochách, ve kterých je vedena stávající silnice II. nebo III. třídy, je jejich využití
podmíněno tak, že nebude znemožněno vedení silnice v plynulé trase a to v šířce
odpovídající funkční skupině a zatížení silnice

•

oplocení zahrad a předzahrádek v případě, že nenaruší koncepci veřejného prostoru

•

zařízení a aktivity, např. altány, veřejné WC, stravování s venkovním posezením,
společenské akce, tržiště apod., za podmínky, že nenaruší obraz a koncepci veřejného
prostoru, nebudou rušit obytnou zástavbu a nebudou omezovat dopravní provoz a
přístup k okolním objektům

Nepřípustné využití:
•

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí, nebo takové důsledky
vyvolávají druhotně

Další podmínky využití:
•

před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem případně vibracemi

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
•

nejsou stanoveny

I.6.2.7 Plochy dopravní ifrastruktury
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

D

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

dopravní infrastruktura mimo zastavěné území obce

Územní plán Ledce
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Přípustné využití:
•

pozemky zařízení a staveb pro dopravu, pozemky související technické infrastruktury,
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně různých forem (např.veřejná,
vyhrazená, izolační)

Podmíněně přípustné využití:
•

v plochách, ve kterých je vedena stávající silnice I. nebo III. třídy, je jejich využití
podmíněno tak, že nebude znemožněno vedení silnice v plynulé trase a to v šířce
odpovídající funkční skupině a zatížení silnice

Nepřípustné využití:
•

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí, nebo takové důsledky
vyvolávají druhotně

Další podmínky využití:
•

nejpozději v rámci územního řízení dopravní stavby musí být prokázáno, že hluková
zátěž z dopravní stavby nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro
chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení
reálnosti provedení případných navrhovaných protihlukových opatření.

I.6.2.8 Plochy lesní
PLOCHY LESNÍ

L

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

plochy lesa

Přípustné využití:
•

pozemky určené k plnění funkce lesa, pozemky staveb a zařízení lesního
hospodářství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury včetně
cyklostezek a hipostezek, vodní toky a vodohospodářská zařízení (vodní zdroje,
retenční vodní nádrže), činnosti a zařízení související se zachováním ekologické
rovnováhy území, realizace ÚSES

Podmíněně přípustné využití:
•

oplocování volné krajiny, pouze v případě obor pro zvěř (včetně výběhů, ohradníků a
ohrad pro koně a dobytek), plantáží pro pěstování vánočních stromků, vodních ploch
určených projektem pro komerční – hospodářské vyžití (chov vodní drůbeže, komerční
chov ryb apod.) nebo pokud je to jinak účelné, při zachování stávající prostupnosti
územím

•

odpočívadla pro turistiku či turistické rozhledny za podmínky, že tato zařízení budou
umísťována jen podél turistických cest a nenaruší krajinný ráz a v dalších stupních
projektové dokumentace bude prokázáno, že výstavbou rozhledny nebudou porušeny
předpisy hájící zájmy vojenského letectva a předpisy pro bezpečnost letového provozu
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Nepřípustné využití:
•

činnosti, děje a zařízení kromě výše uvedených

I.6.2.9 Plochy vodní a vodohospodářské
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

H

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

vodní plochy a toky

Přípustné využití:
•

pozemky vodních ploch a toků, vodohospodářské objekt a zařízení, hráze, pozemky
související dopravní a technické infrastruktury, doprovodná zeleň, stavby a zařízení pro
chov ryb a zařízení pro rybolov

Podmíněně přípustné využití:
•

rekreační využití za podmínky, že nezpůsobí snížení ekologické stability krajiny
v daném území

•

oplocování volné krajiny, pouze v případě obor pro zvěř (včetně výběhů, ohradníků a
ohrad pro koně a dobytek), plantáží pro pěstování vánočních stromků, vodních ploch
určených projektem pro komerční – hospodářské vyžití (chov vodní drůbeže, komerční
chov ryb apod.) nebo pokud je to jinak účelné, při zachování stávající prostupnosti
územím

•

odpočívadla pro turistiku či turistické rozhledny za podmínky, že tato zařízení budou
umísťována jen podél turistických cest a nenaruší krajinný ráz a v dalších stupních
projektové dokumentace bude prokázáno, že výstavbou rozhledny nebudou porušeny
předpisy hájící zájmy vojenského letectva a předpisy pro bezpečnost letového provozu

•

stavby lehkých přístřešků pro zemědělství a myslivost za podmínky, že nezpůsobí
snížení ekologické stability krajiny ani nenaruší krajinný ráz

Nepřípustné využití:
•

činnosti, děje a zařízení kromě výše uvedených (zejména umísťování staveb a úpravy
vodního režimu zhoršující ekologickou stabilitu území)

I.6.2.10 Plochy zemědělské
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – LOUKY A PASTVINY

Zk

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

zemědělská půda – louky a pastviny
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Přípustné využití:
•

pozemky zemědělského půdního fondu – plochy trvalých travních porostů, pozemky
související dopravní a technické infrastruktury, opatření pro zachování rovnováhy
území, opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů,
protipovodňová a protierozní opatření, vodní plochy a toky

Podmíněně přípustné využití:
•

zalesnění za podmínky, že slouží ke zvýšení ekologické stability krajiny (výběr typově
a druhově vhodných druhů dřevin) při zachování krajinného rázu

•

oplocování volné krajiny, pouze v případě obor pro zvěř (včetně výběhů, ohradníků a
ohrad pro koně a dobytek), plantáží pro pěstování vánočních stromků, vodních ploch
určených projektem pro komerční – hospodářské vyžití (chov vodní drůbeže, komerční
chov ryb apod.) nebo pokud je to jinak účelné, při zachování stávající prostupnosti
územím

•

odpočívadla pro turistiku či turistické rozhledny za podmínky, že tato zařízení budou
umísťována jen podél turistických cest a nenaruší zemědělské využití půdy ani krajinný
ráz a v dalších stupních projektové dokumentace bude prokázáno, že výstavbou
rozhledny nebudou porušeny předpisy hájící zájmy vojenského letectva a předpisy pro
bezpečnost letového provozu.

•

stavby lehkých přístřešků pro zemědělství a myslivost za podmínky, že nezpůsobí
snížení ekologické stability krajiny ani nenaruší krajinný ráz

Nepřípustné využití:
•

činnosti, děje a zařízení kromě výše uvedených (zejména umísťování staveb, změny
kultur pozemků vedoucí ke zhoršení ekologické stability a úpravy vodního režimu
zhoršující ekologickou stabilitu území

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ZAHRADY, SADY

Zs

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

zemědělská půda – zahrady, sady

Přípustné využití:
•

pozemky zemědělského půdního fondu – plochy sadů a zahrad, pozemky související
dopravní a technické infrastruktury, opatření pro zachování rovnováhy území, opatření
přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a
protierozní opatření, vodní plochy a toky

Podmíněně přípustné využití:
•

činnosti, zařízení a stavby související s aktivitami rekreace a zahrádkaření (např.
přístřešky, altány, kůlny, seníky, stodoly) za podmínky, že nedojde k potlačení hlavního
využití, snížení kvality prostředí v dotčeném území a narušení krajinného rázu
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•

oplocování volné krajiny, pouze v případě obor pro zvěř (včetně výběhů, ohradníků a
ohrad pro koně a dobytek), plantáží pro pěstování vánočních stromků, vodních ploch
určených projektem pro komerční – hospodářské vyžití (chov vodní drůbeže, komerční
chov ryb apod.) nebo pokud je to jinak účelné, při zachování stávající prostupnosti
územím

Nepřípustné využití:
•

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí, nebo takové důsledky
vyvolávají druhotně

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ORNÁ PŮDA

Zp

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

zemědělská půda – orná půda

Přípustné využití:
•

pozemky zemědělského půdního fondu – plochy orné půdy, pozemky polních cest,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury, opatření pro zachování
rovnováhy území, opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových
dešťů, protipovodňová a protierozní opatření, vodní plochy a toky

Podmíněně přípustné využití:
•

zatravnění a zalesnění za podmínky, že slouží ke zvýšení ekologické stability krajiny
(výběr typově a druhově vhodných druhů dřevin) při zachování krajinného rázu

•

oplocování volné krajiny, pouze v případě obor pro zvěř (včetně výběhů, ohradníků a
ohrad pro koně a dobytek), plantáží pro pěstování vánočních stromků, vodních ploch
určených projektem pro komerční – hospodářské vyžití (chov vodní drůbeže, komerční
chov ryb apod.) nebo pokud je to jinak účelné, při zachování stávající prostupnosti
územím

•

odpočívadla pro turistiku či turistické rozhledny za podmínky, že tato zařízení budou
umísťována jen podél turistických cest a nenaruší zemědělské využití půdy ani krajinný
ráz a v dalších stupních projektové dokumentace bude prokázáno, že výstavbou
rozhledny nebudou porušeny předpisy hájící zájmy vojenského letectva a předpisy pro
bezpečnost letového provozu.

•

stavby lehkých přístřešků pro zemědělství a myslivost za podmínky, že nezpůsobí
snížení ekologické stability krajiny ani nenaruší krajinný ráz

Nepřípustné využití:
•

činnosti, děje a zařízení kromě výše uvedených (zejména umísťování staveb, změny
kultur pozemků vedoucí ke zhoršení ekologické stability a úpravy vodního režimu
zhoršující ekologickou stabilitu území
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I.6.2.11 Plochy smíšené nezastavěného území
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – KRAJINNÁ ZELEŇ

N

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

krajinná zeleň

Přípustné využití:
•

pozemky mimolesní stromové, křovinné i bylinné zeleně (remízky a náletová zeleň,
mezní porosty, aleje, stromořadí, větrolamy, břehová a doprovodná zeleň podél toků,
solitérní a rozptýlená zeleň, lada apod.), pozemky související dopravní a technické
infrastruktury, opatření pro zachování rovnováhy území, opatření přispívající k vyšší
retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření,
vodní plochy a toky

Podmíněně přípustné využití:
•

zalesnění za podmínky, že slouží ke zvýšení ekologické stability krajiny (výběr typově
a druhově vhodných druhů dřevin) při zachování krajinného rázu

•

oplocování volné krajiny, pouze v případě obor pro zvěř (včetně výběhů, ohradníků a
ohrad pro koně a dobytek), plantáží pro pěstování vánočních stromků, vodních ploch
určených projektem pro komerční – hospodářské vyžití (chov vodní drůbeže, komerční
chov ryb apod.) nebo pokud je to jinak účelné, při zachování stávající prostupnosti
územím

•

odpočívadla pro turistiku či turistické rozhledny za podmínky, že tato zařízení budou
umísťována jen podél turistických cest a nenaruší krajinný ráz v dalších stupních
projektové dokumentace bude prokázáno, že výstavbou rozhledny nebudou porušeny
předpisy hájící zájmy vojenského letectva a předpisy pro bezpečnost letového provozu.

•

stavby lehkých přístřešků pro zemědělství a myslivost za podmínky, že nezpůsobí
snížení ekologické stability krajiny ani nenaruší krajinný ráz

Nepřípustné využití:
•

činnosti, děje a zařízení kromě výše uvedených (zejména umísťování staveb, změny
kultur pozemků vedoucí ke zhoršení ekologické stability a úpravy vodního režimu
zhoršující ekologickou stabilitu území)

I.6.2.12 Plochy přírodní
PLOCHY PŘÍRODNÍ

P

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

prvky ÚSES - biocentra
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Přípustné využití:
•

pozemky sloužící k zajištění podmínek pro převažující ekologickou funkci území –
plochy biocenter a zvláště chráněných území přírody

•

přirozené, přírodě blízké i pozměněné dřevinné porosty, skupiny dřevin a solitérní
dřeviny s podrostem bylin, keřů i travních porostů; travní porosty bez dřevin, květnaté
louky, bylino-travnatá lada, skály, stepi, mokřady

•

turistické trasy

Podmíněně přípustné využití:
•

hospodářské využití lokality za podmínky, že nenaruší přírodní podmínky lokality a
způsob její ochrany

•

související dopravní a technická infrastruktura za podmínky, že nenaruší přírodní
podmínky lokality a způsob její ochrany

•

drobné stavby (sakrální architektura, zařízení pro turistický ruch) za podmínky
zachování krajinného rázu a zachování ekologické stability území)

Nepřípustné využití:
•

činnosti, děje a zařízení kromě výše uvedených (zejména umísťování staveb, změny
kultur pozemků a úpravy vodního režimu zhoršující ekologickou stabilitu území)

I.7 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
I.7.1 Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
Označení

Popis

VD1

Místní komunikace

VD2

Účelová komunikace

VT1

Systém odkanalizování včetně čerpacích stanic a ČOV

VT2

Vodovodní řad

VT3

STL plynovod
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I.7.2 Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
Označení

Popis

VO1

Nádrž pro zvýšení retence vody v území

VO2

Prvek ÚSES

I.7.3 Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro která lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Nejsou vymezeny.
I.7.4 Plochy určené k asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
Nejsou vymezeny.

I.8 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
Nejsou vymezeny.

I.9 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu
Nejsou vymezeny.

I.10 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení
K prověření územní studií jsou navrženy tyto zastavitelné plochy: Z-I - část (Bs1, Q1) a Z-VII
(Bs7). Lhůta zpracování územní studie je 4 roky od vydání ÚP Ledce.
Podmínky pro pořízení územních studií:
•

Předmětem územní studie bude vytvoření koncepce organizace dotčených
rozvojových ploch s důrazem na vymezení veřejných prostranství a obslužného
komunikačního systému a schematické řešení inženýrských sítí

I.11 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití, včetně podmínek pro jeho prověření
Jsou vymezeny plochy územních rezerv R-I až R-III, které vyjadřují směr dalšího rozvoje obce.
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Plocha územní rezervy R-I je určena pro rozvoj smíšeného bydlení (plochy obytné smíšené)
v lokalitě Na nivách. Její rozloha je 5,062 ha.
Plocha územní rezervy R-II je určena pro rozvoj smíšeného bydlení (plochy smíšené obytné)
v lokalitě Nad rybníkem. Její rozloha je 4,542 ha.
Plocha územní rezervy R-III je určena pro rozvoj výroby (plochy výroby – drobná výroba a
podnikání) v lokalitě Pod Skalkou. Její rozloha je 1,570 ha.
Podmínky využití ploch dotčených územní rezervou:
•

Jakékoliv využití, které by v budoucnu znemožnilo zastavění území, je nepřípustné.

I.12 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
Nejsou vymezeny.

I.13 Stanovení kompenzačních opatření
Kompenzační opatření nebyla stanovena.

I.14 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
Počet listů textové části územního plánu včetně obsahu celé dokumentace:

43 stran

Počet výkresů územního plánu:

4 výkresy
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II. Odůvodnění územního plánu
II.1 Postup při pořízení územního plánu
Dne 13.6.2012 rozhodlo zastupitelstvo obce Ledce o pořízení územního plánu (usnesení č.
36/12). Obec Ledce požádala dne 27.6.2012 MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního
plánování, o pomoc při pořízení. Bylo zpracováno zadání pro územní plán. Návrh zadání byl
řádně projednán – zaslání návrhu zadání sousedním obcím (Obec Chotíkov, Žilov, Příšov,
Nevřeň, Město Horní Bříza a Třemošná)) a dotčeným orgánům, návrh zadání byl vystaven
k veřejnému nahlédnutí od 2.1.2014 do 2.2.2014 na Obecním úřadu Ledce, Ledce 232 a na
Městském úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, odboru územního plánování, Americká 39, Plzeň
(pořizovatel územního plánu). Na základě stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu
zadání bylo zadání upraveno a bylo postoupeno obci dne 19.5.2014 ke schválení.
Zastupitelstvo obce upravené zadání svým usnesením č. 35/14 dne 19.6.2014 schválilo.
Na základě schváleného zadání byl vypracován Návrh územního plánu Ledce. Dne 17.2.2016
bylo oznámeno (doručeno veřejnou vyhláškou) zpracování návrhu územního plánu Ledce.
Dále bylo oznámeno, že do návrhu územního plánu Ledce možno nahlédnout od 22.2.2016
do 22.3.2016 u pořizovatele - MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, OÚP, Americká 39, Plzeň. V
souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona byl oznámen termín společného jednání o návrhu
územního plánu Ledce – 9.3.2016. Oznámení bylo zasláno jednotlivě dotčeným orgánům,
krajskému úřadu, obci Ledece a sousedním obcím. Dotčené orgány byly výše uvedeným
oznámení vyzvány k uplatnění písemného stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne společného
jednání o návrhu územního plánu (do 9.4.2016). Sousední obce byly upozorněny na možnost
uplatnění připomínek ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání o návrhu územního plánu
(do 9.4.2016).
Na základě nesouhlasného stanoviska KÚPK OŽP (ochrana ZPF) proběhlo několik pracovních
jednání (22.8.2016 a 13.10.2016), návrh ÚP byl upraven a 14.11.2016 zaslán KÚPK OŽP
k novému vyjádření. KÚPK OŽP s úpravou návrhu souhlasí.
Protože došlo k výrazné úpravě návrhu územního plánu (původní návrh záborů ZPF 20 ha byl
zmenšen na 7 ha), bylo opakováno společné jednání.
Dne 12.6.2017 bylo oznámeno (doručeno veřejnou vyhláškou) zpracování upraveného návrhu
územního plánu Ledce. Dále bylo oznámeno, že do upraveného návrhu územního plánu
Ledce možno nahlédnout od 14.6.2017 do 11.7.2017 u pořizovatele - MěÚ Nýřany, pracoviště
Plzeň, OÚP, Americká 39, Plzeň. V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona byl oznámen
termín společného jednání o upraveném návrhu územního plánu Ledce – 11.7.2017.
Oznámení bylo zasláno jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Ledece
a sousedním obcím. Dotčené orgány byly výše uvedeným oznámení vyzvány k uplatnění
písemného stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání o návrhu územního plánu
(do 11.8.2017). Sousední obce byly upozorněny na možnost uplatnění připomínek ve lhůtě 30
dnů ode dne společného jednání o návrhu územního plánu (do 11.8.2017).
Návrh územního plánu Ledce byl v souladu se stavebním zákonem posouzen Krajským
úřadem Plzeňského kraje, odborem regionálního rozvoje – č.j. PK-RR/1169/17 ze dne
13.3.2019.
Posouzený návrh územního plánu Ledce byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 6.5.2019 do
18.6.2019 na OÚ Ledce a u pořizovatele, byl oznámen termín veřejného projednání návrhu
územního plánu Ledce – 11.6.2019 v 16.00 hodin v sále kulturního domu Ledce. Oznámení o
vystavení návrhu územního plánu a o termínu veřejného projednání územního plánu bylo
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veřejnosti doručeno veřejnou vyhláškou. K veřejnému projednání byla přizvána Obec Ledce,
sousední obce a dotčené orgány.
K návrhu územního plánu bylo uplatněno 13 námitek a 1 připomínka.
Na základě uplatněných stanovisek, námitek a připomínek došlo k drobné úpravě návrhu
územního plánu.
Návrh rozhodnutí o námitkách byl projednán v souladu s § 53 odst. 1.

II.2 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska
širších vztahů
II.2.1 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje
Politika územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR 2008) byla schválena
vládou České republiky usnesením č. 929/2009 ze dne 20.07.2009. Dne 15.04.2015 byla
usnesením vlády České republiky č. 276 schválena její Aktualizace č. 1. Dle aktualizované
Politiky je obec Ledce součástí rozvojové oblasti OB5. Je to území ovlivněné rozvojovou
dynamikou krajského města Plzně. Jedná se o silnou koncentraci obyvatelstva a
ekonomických činností, z nichž značná část má mezinárodní význam.
Z Politiky 2008 nevyplývá žádný konkrétní požadavek týkající se této rozvojové oblasti.
Při zpracování ÚP byly zohledněny republikové priority pro zajištění udržitelného rozvoje
území, uvedené v aktualizované Politice územního rozvoje ČR 2008.
Naplnění priorit, týkajících se řešeného území:
(14) Územní plán vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a návrhem podmínek využití
území chrání přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví.
(16) V návrhu územního plánu je upřednostněno komplexní řešení – nová zástavba je
navrhována pouze v lokalitách navazujících na současné zastavěné území, v souladu
s požadavky obce.
(17) Územní plán umožňuje v nevyužitých částech či objektech ploch výroby rozvoj
podnikatelských aktivit. Některé podnikatelské aktivity, zejména služby lze umísťovat i do
dalších ploch s rozdílným způsobem využití.
(18) Pro zájemce o bydlení v obci je v územním plánu navrženo dostatek nových ploch
k výstavbě rodinných domů.
(20) Územní plán respektuje chráněné přírodní lokality a navrhuje místní územní systém
ekologické stability. Rozvojové záměry tyto hodnoty neovlivňují.
(22) Územní plán respektuje stávající značené cyklotrasy.
(23) Územní plán zachovává prostupnost krajiny a návrhem nových účelových cest ji zvyšuje.
(25) Vsakování dešťových vod se vzhledem k typu zástavby (rozptýlená) předpokládá na
jednotlivých pozemcích.
Územní plán Ledce
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(27,28) Územní plán řeší stav i návrh veřejné infrastruktury v území.
(29) Územní plán vytváří podmínky pro budování a užívání pěších a cyklistických cest v obci i
krajině.
(30) Územní plán řeší komplexním způsobem rozvoj technické infrastruktury v obci.

II.2.2 Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
Pro Plzeňský kraj byly vydány Zásady územního rozvoje. Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne
10. 3. 2014 na svém 8. jednání vydalo usnesením č. 437/14 Aktualizaci č.1 těchto Zásad.
Ze ZÚR Plzeňského kraje vyplývá respektovat následující:
Rozvojová oblast OB5
V rámci ZÚR Plzeňského kraje došlo k upřesnění vymezení rozvojové oblasti republikového
významu OB5. Do této oblasti bylo zahrnuto celé katastrální území obce Ledce.
Úkoly pro ÚP:
•
•
•

V územních plánech vymezit dostatek zastavitelných ploch pro rozvoj bytové
výstavby a obslužných funkcí.
Usměrňovat suburbanizační tendence rozvoje obcí, zejména s ohledem na
infrastrukturní předpoklady území, soudržnost obyvatel území (nevytvářet funkčně
a sociálně oddělená satelitní sídla obcí).
Minimalizovat negativní dopady na životní prostředí v návaznosti na hlavní
rozvojové impulsy v oblasti, tj. dopravu a lokalizaci podnikatelských aktivit (zejména
rozvojových zón nadmístního významu).

Návrh:
Územní plán navrhuje 12 lokalit k rozvoji bytové výstavby formou rodinných domů. Tyto plochy
bezprostředně navazují na současné zastavěné území. Rozvojové zóny nemístního významu
ani jiné plochy s negativními dopady na životní prostředí v území navrženy nejsou.
Regionální ÚSES
Katastrální území obce je dotčeno regionálním biocentrem RB 1439. Tento prvek je zařazen
do veřejně prospěšných opatření nadmístního významu.
Úkoly pro ÚP:
V územních plánech je nutné zpřesnit území vymezených částí regionálního a nadregionálního
ÚSES. Řešení územních plánů musí vytvářet podmínky pro spojitost a funkčnost ÚSES a jeho
návaznost na sousedící území. Na skladebné části ÚSES vyšších úrovní navazuje ÚSES
lokální úrovně pro jednotlivé obce a města. RB 1439 bude součástí VPO vymezených
územním plánem.
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Návrh:
Část regionálního ÚSES, která se v řešeném území nachází (regionální biocentrum RB 1439),
byla zpřesněna v měřítku územního plánu. Vzhledem k tomu, že na území obce Ledce je
regionální biocentrum funkční, není zahrnuto do veřejně prospěšných opatření.
Ochrana horninového podloží
Na k.ú. Ledce se nachází výhradní ložiska Ledce – Žilov a Ledce u Plzně.
Úkoly pro ÚP:
Zahrnout plochy s předpokládanými a zjištěnými výhradními ložisky i ložisky nevyhrazených
nerostů do územních plánů obcí jako přírodní hodnoty území a jako limity pro jeho využití.
Návrh:
Tyto plochy byly do územního plánu zahrnuty. Nacházejí se mimo zastavěné a zastavitelné
plochy, ve volné krajině. V těchto lokalitách není navržena změna využívání území.
Krajinná oblast
V ZÚR Plzeňského kraje jsou vymezeny cílové charakteristiky krajiny - jednotlivé krajinné
oblasti a krajinné typy. Řešené území se nachází v krajinné oblasti 1 Plzeňská. Nachází se
zde dominantní krajinný pól a krajinná dominanta.
Zásady péče o krajinu:
•
•

v územích krajinných vedut a dominant je cílem jejich ochrany uchovávání
dochovaných, případně dotvoření narušených siluet a struktur pohledově
exponovaných svahů, odvíjejících se od tradičních způsobů využívání
v územích jednotlivých ohraničených krajinných oblastí je cílem uchování
dochovaných, případně dotvoření narušených siluet

Návrh:
Územní plán nenavrhuje změnu, která by ovlivnila stávající dominantní krajinný pól a krajinnou
dominantu.
Protipovodňová ochrana
V územních plánech je třeba při koncipování povodňových opatření respektovat širší vazby
protipovodňových plánů celých povodí.
Protipovodňová ochrana musí být v první řadě zaměřena na retenci vody v krajině, tedy na
způsoby hospodaření a od nich se odvíjející krajinné struktury.
Územní plány musí především:
•
•
•
•

minimalizovat nebo zcela vyloučit novou výstavbu v inundačních územích vodních
toků, především v aktivních zónách
vymezit rezervní plochy pro vymístění zástavby ze inundačních území vodních toků
a ze záplavových území, především z jeho aktivních zón
zajistit, aby výstavbou komunikací nevznikaly v území bariéry, zhoršující odtok vody
z území
návrhem lokálního územního systému ekologické stability přispět ke zvýšení
retenčních schopností území obcí
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•

respektovat schválené Plány oblastí povodí včetně souvisejících zařízení

Návrh:
Požadavky byly respektovány. Jako další opatření proti povodni je navrženo pročištění profilu
potoka a výstavba víceúčelové (tedy i akumulační) nádrže.
Ochrana kulturních památek
V návrhu územního plánu respektovat zásady ochrany kulturních památek a území
s archeologickými nálezy.
Návrh:
Ochrana kulturních památek je územním plánem respektována.

Jiné územně plánovací podklady vydané krajem:
Koncepce dopravy Plzeňského kraje
Silnice II/180, procházející obcí je zařazena do tzv. Aglomeračního okruhu. Cílovým stavem
je homogenizovaný silniční okruh aglomeračního - příměstského prostoru Plzně s obvodovým
rozvedením dopravy a s návaznostmi na nadřazené silnice I. třídy radiálně směřující do
jádrového území Plzně.
Požadavky na řešení ÚP:
Konkrétní požadavky nevyplývají.
Obcí prochází neregionální cyklotrasa č. 35. Plzeň - Horní Bříza - Dolní a Horní Bělá Manětín – Žlutice Cyklotrasa je v návaznosti na nadregionální cyklotrasu č. 31 v Plzni vedena
severně ve směru na Manětín, Žlutice a dále do Karlovarského kraje v relaci Chyše - Kadaň Klášterec n. Ohří – Měděnec. Spolu s cyklotrasou č. 31 vytváří ucelený koridor severojižního
propojení Plzeňského kraje. Cyklotrasa není doposud terénně vyznačena, využívá převážně
silnice II. a III. třídy, pouze krátké úseky jsou vedeny po místních a účelových komunikací.
Požadavky na řešení ÚP:
Respektovat vedení cyklotrasy.
Návrh:
Respektováno.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Zásobování vodou
V obci Ledce je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který umožňuje připojení všech
obyvatel. Vlastníkem i provozovatelem je obec. Vodovod Ledce je připojený na skupinový
vodovod Žilov–Stýskaly–Tatiná, jehož vodní zdroje, úpravna vody a čerpací stanice jsou
situované na katastru obce Stýskaly. Jejich vlastníkem a provozovatelem je obec Žilov. Celý
připojený vodovodní systém se všemi obcemi je výtlačný. Současná kapacita zdroje vody pro
úpravnu vody Žilov nepostačuje pro plynulé zásobování všech připojených obcí. Rozvodné
řady po obci jsou z PVC D 110 – 6,63 km. Na koncovku vodovodní sítě je od roku 2003
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připojený vodovod Příšov. Vodovodní přípojky nejsou ve vlastnictví obce. Technický stav
vodovodu z roku 2002 je dobrý, kvalita vody je vyhovující. Zdroj vody skupinového vodovodu
Žilov–Stýskaly–Tatiná je kapacitně nevyhovující a neumožňuje připojení zbývajících
nepřipojených obyvatel a další rozvoj obce. Část obyvatelstva je dosud zásobena z domovních
studní, v nichž je kolísavé množství vody, s nevyhovující kvalitou z hlediska zvýšené
koncentrace železa, manganu a dusičnanů. V obci jsou tři obecní studny. Jako zdroj požární
vody slouží rybník za obcí směrem na Příšov a řeka Třemošná.
Navrhujeme připojení vodovodu na jiný, pro současnost a výhled lépe zabezpečený zdroj
vody, který umožní připojení zbývajících obyvatel a další rozvoj obce Ledce. Tímto zdrojem by
mohl být Skupinový vodovod Plzeň–Chotíkov–Kůští. Následně na vodovod připojit zbývající
obyvatele obce. Do připojení je třeba trvale sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách a
v případě, že nebude vyhovovat platným předpisům, kterými se stanoví požadavky na pitnou
vodu a rozsah a četnost kontroly, bude nutné využít individuální úpravu vody dezinfekcí a
osazením filtrů s příslušnou náplní nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné
účely ve formě balené pitné vody.
Odkanalizování
Obec Ledce má vybudovanou jednotnou stokovou síť, která odvádí předčištěné splaškové
vody z biologických septiků ( od 107 nemovitostí ) a ze 13 domovních čistíren ( od 13
nemovitostí ) přes 9 volných kanalizačních výustí. Větší část obce ( 126 nemovitostí ) je
odkanalizováno do bezodtokových jímek ( žump ) na vyvážení. Kanalizaci vlastní a provozuje
obec Ledce. Stoková síť má platný kanalizační řád, který je v souladu s prováděcí vyhláškou
Mze č. 428/2001 Sb., § 24 a 25. Platnost kanalizačního řádu je stanovena do 31.12.2015,
povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových ( vodní tok Třemošná ) je platné do
31.12.2010. Celková délka stokové sítě je 5,9 km. Stoky vybudované do roku 2000 jsou
převážně z kameninového potrubí DN 400 mm, nové stoky z roku 2006 až 2007 jsou z
plastového potrubí DN 205 až 500 mm Obec Ledce má vypracovaný a schválený plán obnovy
kanalizace do roku 2018 podle přílohy č. 18 prováděcí vyhlášky Mze č. 428/2001 Sb., ve znění
vyhlášky č. 515/2006 Sb. Obec do roku 2015 provede kontrolu a zhodnocení technického
stavu kanalizace vybudované před rokem 2000. S výstavbou centrální čistírny odpadních vod
obec do roku 2015 neuvažuje. Obec nebude povolovat připojování dalších nemovitostí bez
předchozího čištění odpadních vod.
Požadavky na řešení ÚP:
Z PRVK Plzeňského kraje vyplývá požadavek návrhu odkanalizování obce a návrhu na změnu
v zásobování obce vodou.
Návrh:
Respektováno.

II.2.3 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
Ledce jsou samosprávnou obcí v Plzeňském kraji. Z hlediska působnosti orgánů státní správy
náleží Ledce do správního obvodu obce s rozšířenou působností Nýřany.
Z hlediska širších vztahů nemá samotná obec nadmístní význam, obec se však nachází v
blízkosti krajského města Plzeň a je turisticky vyhledávaným územím. Řešeným územím také
procházejí dvě cyklotrasy: 35 (Měděnec – Štruncovy sady), 2293 (Úterý – Ledce) a dvě
turistické značené cesty - zelená (Kaznějov – Krašovice – Kokořov – Ledce – Krkavec – Plzeň
Územní plán Ledce
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Bolevec – Plzeň Bílá hora) a červená (Plzeň Bolevec – Krkavec – Chotíkov – přehrada
Hracholusky hráz – Pňovany – Stříbro – Svojšín – Planá – Mariánské Lázně)
Obec Ledce dopravně jednoznačně spáduje k asi 12 km (po III/1085) vzdálenému krajskému
městu Plzni s dalším možným napojením na Prahu (D 5), Německo (D 5), respektive Klatovy
(I/ 27) a Č. Budějovice (I/20). Spojení na severní Čechy je možné po II/108 a dále I/27, do
Karlových Varů potom II/108 a I/20. Obcí prochází silnice II. třídy - II/180. Svým významem je
v dopravních vztazích převažující silniční doprava jak v osobní individuální a hromadné
dopravě, tak v dopravě nákladní. Katastrem obce neprochází železniční trať, nejbližší stanicí
jsou asi 4 km vzdálená Horní Bříza resp. Třemošná na trati ČD č.160 Plzeň- Žatec).
Rozvoj technické a dopravní infrastruktury vychází ze stávajících zařízení, která respektuje,
územní plán navrhuje chybějící dopravní a technickou infrastrukturu nebo její doplnění v
souladu s rozšířením zástavby.
Přes řešené k.ú. obce prochází dvě trasy napájecího vedení distribuční soustavy nadmístního
významu v napěťové hladině 110 kV. Severozápadní částí k.ú. ve směru SV-JZ prochází trasa
dvojitého vedení 2 x 110 kV – VVN 1216/1220 spojující rozvodny 110 kV Toužim – Křimice a
Kralovice – Křimice. Druhá trasa dvojitého vedení 2 x 110 kV – VVN 1217/1218 je trasována
po SV okraji katastru ve směru SZ-JV a spojuje rozvodny R110 kV Horní Bříza – Chrást a
Kralovice – Chrást. Řešené území obce je zásobováno elektrickou energií z rozvodné
soustavy 22kV odbočkami z kmenového hlavního vedení VN 22 kV spojující rozvodny
R110/22kV Horní Bříza – Křimice. Odbočky z hlavního kmenového vedení a přípojky
k jednotlivým transformačním stanicím jsou realizovány nadzemním vedením, pouze TS 12 –
Edikt (v areálu bývalého Řempa) je připojena podzemní kabelovou přípojkou. Stávající vedení
vyhovuje současným i výhledovým přenosovým požadavkům, nepředpokládají se žádné
zásadní úpravy.
Obec je v celém rozsahu plynofikována. Napojena je STL přivaděčem PE 110 ze severního
směru z regulační stanice RS1200 VTL/STL umístěné v obci Žilov. Z této RS jsou zásobovány
3 obce – Žilov, Ledce, Tatina – kapacitně je podle provozovatele dostačující pro celé
zásobované území všech tří obcí vč. výhledových záměrů.
Západním okrajem zastavěné částí území obce prochází ve směru JV – SZ provozovaná
radioreléová trasa (RRT). Další trasa RRT prochází územím ve směru JV – SV mimo
zastavěnou část obce. Tyto trasy nejsou návrhem ÚP dotčeny, jsou v celém rozsahu
respektovány. Na jižní hranici k.ú. obce – lokalita Krkavec se nachází komplex zařízení pro
provoz radioelektronických, telekomunikačních a dalších zařízení armády ČR. Tato zařízení
jsou ve správě AČR (MO), GES ELEKTRONIC, ČR Praha a jsou chráněna v ochranném
pásmu o poloměru 600m, které je návrhem ÚP respektováno, ani nedojde návrhem nových
lokalit pro výstavbu RD a OV k zásahu do RRT a dalších spojů, neboť se jedná o výstavbu
nepřesahující 30m nad stávajícím terénem.
Obec Ledce má vodovod pro veřejnou potřebu, který je napojen na skupinový vodovod Žilov–
Stýskaly–Tatiná, jehož vodní zdroje, úpravna vody a čerpací stanice jsou situované na katastru
obce Stýskaly. Jejich vlastníkem a provozovatelem je obec Žilov. Vodovod zásobuje obce
Žilov, Tatiná, ledce a Příšov. Zdroj vody skupinového vodovodu je kapacitně nevyhovující a
neumožňuje připojení zbývajících nepřipojených obyvatel a další rozvoj obce. Z tohoto důvodu
jsou navrhována následující opatření:
o

Nové stavby budou do realizace technických opatření na skupinovém vodovodu
vedoucích k zajištění dostatečné kapacity zásobovány vodou z místních zdrojů, při
povolování staveb je nutné toto řešení prověřit HG posudkem.
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o

Na přívodním vodovodním řadu do obce bude umístěn vodojem s akumulační funkcí,
který bude sloužit k zabezpečení vody pro krytí odběrových špiček, které jsou větší než
vydatnost prameniště.

Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje je uvažováno s napojením obce
Příšov na skupinový vodovod Plzeň–Chotíkov–Kůští. Po realizaci napojení Příšova bude
uvolněná kapacita použita pro rozvoj obcí napojených na skupinový vodovod Žilov–Stýskaly–
Tatiná. V Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje je počítáno s napojením obce
Ledce rovněž na SV Plzeň–Chotíkov–Kůští. Toto napojení bude možno realizovat přes obec
Příšov trase stávajícího vodovodního řadu Příšov – Ledce. Stávající vodovodní trubní síť bude
doplněna o nové řady, které budou sloužit pro zásobování vodou ploch určených k nové
zástavbě.
Obec Ledce má vybudovanou jednotnou stokovou síť, která odvádí předčištěné splaškové
vody z biologických septiků (od 107 nemovitostí ) a ze 13 domovních čistíren ( od 13
nemovitostí ) přes 9 volných kanalizačních výustí. Větší část obce ( 126 nemovitostí ) je
odkanalizováno do bezodtokových jímek ( žump ) na vyvážení. Kanalizaci vlastní a provozuje
obec Ledce. Návrh oddílné kanalizace je v ÚP řešen dle projektové dokumentace Kanalizace
a ČOV Ledce zpracované firmou VODOPLAN s.r.o.., Sokolovská 41, 323 00 Plzeň. V obci
bude realizována kompletní síť oddílné splaškové kanalizace, napojená na centrální ČOV.
Část k.ú. je dotčena záplavovým území toku Třemošná.
Součástí koncepce uspořádání krajiny v územním plánu je především rozčlenění krajiny do
ploch s rozdílným způsobem využití, vymezení územního systému ekologické stability a
zabezpečení prostupnosti krajiny. V řešeném území se nacházejí prvky ÚSES regionálního a
významu. Jedná se o regionální biocentrum RBC 1439 – Doudlevce.
Koncepce uspořádání krajiny i koncepce veřejné infrastruktury je koordinována s ohledem na
širší územní vztahy.

II.3 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení
Nejsou navrženy.

II.4 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
Současné zastavěné území je účelně využito. Volné proluky v zastavěném území jsou
návrhem ÚP zahrnuty mezi některé návrhové plochy, další výstavba je umožněna v
soustředěných lokalitách v logické návaznosti na zastavěné území obce. Návrhová plocha
Bs7 navazuje na zastavěné území obce Příšov.
Návrh respektuje stávající přírodní i technické limity a odpovídá jak poptávce po stavebních
pozemcích, tak snaze o její regulaci a přiměřený rozvoj obce. Vzhledem ke zjištěnému
migračnímu přírůstku (podle údajů Českého statistického úřadu) v posledních letech (od r.
2001 do r. 2014 je to 119 obyvatel) lze předpokládat i nadále zájem o bydlení v této lokalitě.
Počet dokončených bytů (většinou v RD) v letech 2001 – 2014 je 51. Tento trend odpovídá
bezprostřední blízkosti krajského města Plzně (cca 12 km do středu města) a turisticky a
rekreačně přitažlivému okolí.
Územní plán Ledce
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Návrh zastavitelných ploch a odhad jejich kapacity pro výstavbu
Předpokládaný
počet domů

Označení

Popis

Z-I

Plocha smíšená obytná
veřejných prostranství Q1

Z-II

Plocha smíšená obytná Bs2

0,053

1

Z-III

Plocha smíšená obytná Bs3

0,450

4

Z-IV

Plocha smíšená obytná Bs4

0,303

4

Z-V

Plocha smíšená obytná Bs5

0,726

4

Z-VI

Plocha smíšená obytná
veřejných prostranství Q2

plocha 0,862

4

Z-VII

Plocha smíšená obytná Bs7

1,590

8

Z-VIII

Plocha smíšená obytná
veřejných prostranství Q3

plocha 0,399

1

Z-IX

Plocha individuální rekreace Ri1

0,044

-

Z-X

Plocha výroby a skladování – drobná výroba 0,351
Vd1

-

Z-XI

Plocha technické infrastruktury T1 - ČOV

0,104

-

Z-XII

Plocha smíšená obytná Bs9

0,307

1

Z-XIII

Plocha smíšená obytná Bs10

0,426

3

Z-XIV

Plocha výroby a skladování – recyklace Vr1

8,856

-

Rozloha
Bs1

Bs6

Bs8

a

a

a

plocha 2,527

15

II.5 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
Územní plán je navržen tak, aby řešil úkoly územního plánování. Základním cílem územního
plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Územní plán
tento cíl naplňuje. Územní plán Ledce je určen k soustavnému zhodnocování území, ke
zvyšování jeho celkového užitku při zachování jeho nenahraditelných hodnot. Veřejný zájem
je soustředěn na racionální využívání zastavěného území a na ochranu nezastavěného území
s cílem snižování nevratného procesu jeho přeměny. Udržitelný rozvoj obce Ledce je daný
vyváženým vztahem územních podmínek pro zdravé životní prostředí, hospodářský rozvoj a
sociální soudržnost. Navržené řešení je v souladu s požadavky na vyvážený rozvoj území. ÚP
bude chránit proti dalšímu neuváženému záboru kvalitní zemědělské půdy a narušování
krajinného rázu. Je zde zajištěna ochrana přírodních hodnot v území.
Rozsah zastavitelného území odpovídá potenciálu rozvoje území v dlouhodobém horizontu a
vytváří podmínky pro koncepční řešení vazeb rozvojových ploch a stávajícího zastavěného
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území. Vymezeny jsou plochy smíšené obytné ve vazbě na společenské funkce sídla. V území
je upřednostňována složka bydlení s možností podnikatelských aktivit a je v souladu
s charakterem předchozího vývoje. Návrh je v souladu s požadavkem nadřazené
dokumentace na vytvoření dostatku zastavitelných ploch pro rozvoj bytové výstavby a
obslužných funkcí. V lokalitách určených pro bydlení se předpokládá zejména výstavba
rodinných domů, převážně objektů přízemních s obytným podkrovím. Byly stanoveny zásady
využívání území – zejména prostřednictvím podmínek využití. ÚP podporuje rozvoj obce
v návaznosti na jeho historický vývoj. V rámci nezastavěného území jsou vymezeny zejména
plochy zemědělské, lesní a vodohospodářské. Plochy výroby a podnikání jsou respektovány
jako samostatné výrobní plochy. Stávající zařízení občanského vybavení jsou v území
stabilizovaná a jsou respektována v současných plochách. Významným prvkem je ochrana
ploch biokoridorů a biocenter. Jsou stanoveny podmínky pro činnosti v těchto plochách,
zejména jejich nezastavitelnost.

II.6 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů
Územní plán je vypracován a pořízen v souladu s požadavky stavebního zákona a příslušných
prováděcích vyhlášek.

II.7 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Při projednávání územního plánu byly akceptovány všechny podmínky dotčených orgánů. Bylo
řádně projednáno zejména stanovisko orgánu ochrany ZPF – viz postup pořízení.

II.8 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
Krajský úřad Plzeňského kraje jako příslušný orgán ochrany přírody nepožadoval po
projednání Zadání ÚP Ledce vyhodnocení vlivu na životní prostředí. Rovněž vydal, že ÚP
Ledce nebude mít samostatně či ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura
2000).

II.9 Vyhodnocení splnění požadavků zadání a pokynů pro úpravu návrhu ÚP
II.9.1 Vyhodnocení splnění Zadání ÚP Ledce
Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem obce Ledce na zasedání zastupitelstva obce konaném
dne 19. 6. 2014, usnesením číslo č. 35/14. Požadavky uvedené v Zadání byly splněny.
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Požadavky vyplývající ze zadání

Řešení

a) Požadavky vyplývající z Politiky
územního rozvoje ČR

Bylo respektováno a řešeno v jednotlivých
kapitolách.

b, c) Požadavky vyplývající z územně
plánovací dokumentace a územně
plánovacích podkladů vydaných krajem

Bylo respektováno a řešeno v jednotlivých
kapitolách.

d) Požadavky vyplývající z územně
analytických podkladů

Bylo respektováno a řešeno v jednotlivých
kapitolách.

e) Požadavky na urbanistickou koncepci

Bylo respektováno a řešeno v jednotlivých
kapitolách.

f) Požadavky na koncepci veřejné
infrastruktury

Bylo respektováno a řešeno v jednotlivých
kapitolách. Pro možnost napojení
průmyslové zóny ze severní strany ze
silnice III/1804 byla v území vymezena
rezerva pro obslužnou komunikaci. Plochy
pro speciální služby (např. domovy pro
seniory) nebyly navrženy, tato zařízení
mohou vznikat v rámci ploch smíšených
obytných.

g) Požadavky na uspořádání krajiny

Bylo respektováno a řešeno v jednotlivých
kapitolách.

Požadavky na vymezení ploch a koridorů
územních rezerv

Oproti předpokladu byla vymezena plocha
územní rezervy pro další rozvoj ploch
smíšených obytných. Důvodem je snaha
naznačit další vývoj obce v případě potřeby
tak, aby nedošlo k jeho omezení.

Požadavky na prověření veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací

Bylo respektováno, veřejně prospěšné
stavby a veřejně prospěšná opatření byly
navrženy.

Požadavky na vymezení ploch a koridorů,
ve kterých bude rozhodování o změnách
v území podmíněno vydáním regulačního
plánu, zpracování územní studie nebo
uzavřením dohody o parcelaci

Byly vymezeny dvě plochy pro prověření
změn jejich využití územní studií. Důvodem
je jejich rozlehlost a snaha zajistit optimální
postup výstavby v těchto lokalitách.

Požadavky na zpracování variant řešení

Nebylo požadováno.

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu
územního plánu a na uspořádání jeho
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu
vyhotovení

Požadavky byly splněny.

g) Požadavky na vyhodnocení
předpokládaných vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území

Nebylo požadováno.
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II.9.2 Vyhodnocení splnění požadavků na úpravy dokumentace po společném
jednání
Požadavky na úpravu byly splněny.
Po společném jednání byly provedeny tyto úpravy:
o

úprava v počtu a vymezení návrhových ploch

o

úprava v počtu a vymezení ploch rezerv

o

úprava požadavku na zpracování územní studie

Po 2. společném jednání byly provedeny tyto úpravy:
o

doplnění podmínek v souvislosti se zohledněním přístupu na pozemky v okolí
zastavitelných ploch do kapitoly I.6.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití - podmínky pro plochy Bs, Ri, Vd a T

o

oprava textu dle požadavků z vodoprávního hlediska v příslušných kapitolách

o

doplnění podmínek k oplocování krajiny do kapitoly I.6.2 Podmínky pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití

o

doplnění podmínek ke stavbám realizovaným v biokoridorech do kapitoly I.5.2 Územní
systém ekologické stability

o

doplnění rejstříkových čísel památkově chráněných objektů v kapitole I.2.2.1 Ochrana
kulturních hodnot

o

doplnění seznamu archeologických lokalit v kapitole I.2.2.2 Území s archeologickými
nálezy

o

doplnění podmínek ochrany kulturních hodnot obce do podmínek využití ploch Bs do
kapitoly I.6.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

o

doplnění podmínek k návrhu zásobování vodou v kapitole I.4.2.5 Koncepce
zásobování vodou a k návrhu odkanalizování v kapitole I.4.2.6 Koncepce
odkanalizování

o

doplnění podmínky týkající se vymezování ploch pro zástavbu v ochranném pásmu
lesa do podmínek využití ploch Bs v kapitole I.6.2 Podmínky pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití

o

doplnění podmínky týkající se výstavby v návrhové ploše Bs10 do podmínek využití
ploch Bs v kapitole I.6.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

o

doplnění podmínky týkající se podmíněně přípustného využití (nerušící činnosti)do
podmínek využití ploch Bs v kapitole I.6.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití

o

vymezení a návrh podmínek využití nové plochy Vr pro podnikatelský záměr recyklace
stavebního materiálu

o

oprava sdělení o záplavovém území

o

úprava výkresové části ve všech bodech sdělených požadavků
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II.9.3 Vyhodnocení splnění požadavků na úpravy dokumentace po ukončení
veřejného projednání
Na základě uplatněných stanovisek, námitek a připomínek došlo k drobným úpravám návrhu
územního plánu.
Úprava textu dle vyjádření dotčených orgánů - Státní pozemkový úřad (doplnění infrastruktury
hlavních odvodňovacích zařízení, Ministerstvo obrany (doplnění vymezeného území
Ministerstva obrany pro nadzemní stavby a dle vyjádření Povodí Vltavy.
Dále byl návrh drobně upraven na základě uplatněných námitek a připomínek (viz rozhodnutí
o námitkách a vyhodnocení připomínek).

II.10 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných
důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
II.10.1 Vymezení zastavěného území
Při vymezování zastavěného území bylo postupováno dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb. v
platném znění. Zastavěné území je vyznačeno ve všech výkresech grafické části.

II.10.2 Zdůvodnění koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
V řešeném území se nacházejí tyto kulturní památky:
o

rejstříkové č. 166544/4-1358 – kostel sv. Jakuba, farní – areál (kostel, ohradní zeď)

o

rejstříkové č. 26474/4-1359 – fara č.p.1

o

rejstříkové č. 44301/4-4517 – venkovská usedlost
s hospodářskou částí, stodola, brána s brankou)

č.p.54

(obytné

stavení

V obci se nachází rovněž několik objektů, které je třeba řadit mezi místní památky. Tyto
památky jsou reprezentovány především křížemi a pomníky.
V řešeném území se nacházejí lokality – území s archeologickými nálezy:
Území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických
nálezů:
o

Archeologické naleziště typu I. - JZ od vrchu Špitál (12-33-06/15)

o

Archeologické naleziště typu I. - Ledce u Plzně – kostel sv. Jakuba (12-33-06/3)

o

Archeologické naleziště typu I. - Ledce (12-33-06/1)

o

Archeologické naleziště typu I. - Ledce, u mateřské školky (12-33-06/5)

Území na němž nebyl doposud prokázán výskyt arch. nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují:
o

Archeologické naleziště typu II. - lokalita okolí kostela sv. Jakuba, náves
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Označena jsou rovněž území, kde je nereálná pravděpodobnost arch. nálezů:
o

Ledce – lom 1

o

Ledce – lom 2

V případě jakýchkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu v katastru obce je jejich
investor povinen dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění již v době
přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AVČR, Brno a uzavřít v
dostatečném předstihu před vlastním zahájením prací smlouvu o podmínkách provedení
záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění arch. výzkumů.
Dále byly respektovány přírodní hodnoty s legislativní ochranou, významné přírodní a
ekologické hodnoty a civilizační hodnoty území.

II.10.3 Zdůvodnění urbanistická koncepce
Bydlení
Vzhledem k migračnímu přírůstku v posledních letech lze i nadále předpokládat zájem o
bydlení v této lokalitě. V současnosti je v obci cca 794 obyvatel a 360 bytových jednotek.
Kapacita nově navrhovaných ploch je cca 81 bytů (v RD). Nárůst obyvatel při zastavění všech
lokalit se předpokládá v počtu cca 243.
Občanská vybavenost a služby
Současné plochy občanské vybavenosti jsou stabilizovány v plochách občanské vybavenosti,
případně v plochách smíšených obytných. Navrženy jsou dvě nové plochy občanské
vybavenosti. Jedná se o rozšíření současného sportovního areálu na západním okraji obce a
nový sportovně rekreační areál v lokalitě Balkán.
Rekreace
V území se nacházejí objekty individuální rekreace – chaty. Území je turisticky využíváno,
nacházejí se zde turistické stezky i cyklotrasy, především v jižní části k.ú., v zalesněné oblasti
v okolí Krkavce. V oblasti rekreace je navržena pouze jedna drobná plocha pro objekt
individuální rekreace, plochy hromadné rekreace navrženy nejsou.
Výroba
V obci se nachází dva areály drobné výroby. Další plochy výroby se nacházejí na jižním okraji
katastru obce s přesahem do sousedního k.ú. Třemošná. Zde je navržena nová plocha pro
rozšíření drobné výroby v lokalitě.
Veřejná prostranství
Všechny veřejné plochy stávající i nově navržené jsou územním plánem určeny jako plochy
veřejných prostranství. Důvodem je zdůraznění jejich významu jako sociálního prostředí –
místa k setkávání lidí, ne jen prostoru k umístění komunikací a inženýrských sítí. Hlavní funkci
veřejného prostranství – společnému prostoru pro obyvatele i návštěvníky musí také odpovídat
jeho konkrétní řešení – výběr materiálu pro výstavbu komunikací a chodníků, výsadba zeleně,
mobiliář a stanovení podmínek pro případné předzahrádky a jiné soukromé aktivity, což by
mělo být řešeno v podrobnější dokumentaci. Základní hodnotou, která by měla být sledována,
je celistvost stávajícího případně nově vznikajícího prostranství. Ta by se dala charakterizovat
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jako jasné vymezení prostoru objekty v případě souvislé zástavby ulice či návsi nebo ploty
pozemků samostatně stojících objektů. U souvislé zástavby (objekty na sebe navazují nebo
jsou opticky spojeny vysokým zděným oplocením s vjezdy) je veřejný prostor vnímán jako
vymezený těmito objekty. Případné zahrady či předzahrádky, které do tohoto prostoru vstupují,
by měly být celkovému vjemu podřízeny – oplocením, výběrem dřevin apod.

II.10.4 Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury
Koncepce dopravní infrastruktury
Současný stav silniční sítě
Katastrálním územím obce Ledce prochází silnice:
II/180 Příšov – Chrást –Dobřany – Nýřany - Nová Hospoda
III/1083 Ledce – Žilov
III/1084 Ledce – Horní Bříza
III/1085 Ledce – Plzeň
Mimo zastavěné území činí šířka zpevněné části vozovky u silnic II/108 asi 6,5 m a je tvořena
značně poškozeným asfaltovým kobercem. Průtah II/108 obcí není na téměř celém úseku
stavebně odlišen v požadovaném typu MO2 10/7,5/50.
Silnice III/1083, III/1084 a III/1085 mají značně nekvalitní konstrukci (většinou penetrační
makadam) o šířce cca 6 m.
Prostorové uspořádání okolní zástavby umožňuje dokončení spojité úpravy v téměř celé délce
(zejména homogenizace chodníků). Šířkové uspořádání neodpovídá MO2 10/7,5/50.
Naléhavost řešení dopravních závad (viz návrhová část ÚP) bude záviset na tendencích
intenzity dopravy na předmětné komunikaci, v současnosti ve většině případů vyhoví regulace
dopravy dopravním značením. Existující dopravní závady jsou navrženy řešit. Dopravní
závady jsou vymezeny.

Dopravní závady a jejich řešení:
DZ 1
Popis: Průtah silnice II/108 obcí neodpovídá na větší části požadovanému typu MO2 10/7,5/50
a to zejména vybudováním průběžného (alespoň jednostranného) chodníku.
Řešení: Provedení stavebních úprav (homogenizace úseku) je vzhledem k dostatečné šířce
mezi okolní zástavbou možné.
DZ 2
Popis: Průtah silnic III/1083 a III/1084 obcí neodpovídá požadovanému typu MO2 10/7,5/50 a
to zejména vybudováním průběžného (alespoň jednostranného) chodníku.
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Řešení: Provedení stavebních úprav (homogenizace úseku) je vzhledem k dostatečné šířce
mezi okolní zástavbou možné.
DZ 3
Popis: Nevyhovující rozhledové (i směrové) poměry na napojení II/108 a III/1085.
Řešení: Náhrada svislé dopravní značky C 1a Dej přednost v jízdě osazením značky C 2 Stůj,
dej přednost v jízdě
DZ4
Popis: Nevyhovující uspořádání zastávky Ledce Kulturní dům
Řešení: stavební
DZ 5
Popis: Nevyhovující rozhledové (i směrové) poměry na napojení MK na silnice (není hodnoceno vzájemné napojení/křížení MK)
Řešení: Náhrada svislé dopravní značky C 1a Dej přednost v jízdě osazením značky C 2 Stůj,
dej přednost v jízdě – většinou neřešeno
DZ 6
Popis: Nevyhovující šířkové poměry a technický stav části MK
Řešení: organizačně (zklidnění), postupné zkvalitnění konstrukce vozovky
DZ 7
Popis: Nevyhovující sjezdy ze silnic na přilehlé pozemky.
Řešení: Stavební úpravy (překonání příkopu propustkem) a zpevnění ÚK v návaznosti na
silnici v délce min. 20 m.
DZ 8
Popis: Nevyhovující technický stav účelových komunikací.
Řešení: Stavebně-technické řešení, vzhledem k písčité půdě není prioritní.
DZ 9
Popis: Nevyhovující šířkové poměry a technický stav cesty mezi II/108 (zastávka Dubský Mlýn)
a částí obce Dubský Mlýn
Řešení: organizačně (zklidnění), postupné zkvalitnění konstrukce vozovky
Sčítání dopravy
Celostátní sčítání dopravy bylo v roce 2010 provedeno na silnici II/108 (sčítací stanoviště 31250), bližší v kap. 8.
Požadavky na výhledové řešení silniční sítě
Ve výhledovém řešení silniční sítě se v katastru obce dle vyjádření příslušných správních
orgánů neočekávají výraznější změny již stabilizované stávající silniční sítě s výjimkou
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odstranění existujících dopravních závad a průběžné úpravě komunikací v třídách,
požadovaných ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, případně ČSN 73 6110 Projektování
místních komunikací.
Kategorizace silnic
Dle kategorizace silniční sítě dle zásad ČSN 73 6101 II/108 v kategorii S 7,5/70, ostatní silnice
potom v kategorii S 7,5/60.
V zastavěné části obce byl v souladu s požadavky ČSN 73 6110 „Projektování místních
komunikací“ zařazen silniční průtah II/108, III/1083, III/1084 a III/1085 ve funkční skupině C
(obslužná), které odpovídá typ MO2 10/7,5/50. Požadovaný stav je dosažen pouze na části
průtahu II/108 a III/1085.
Konkrétní závady jsou označeny (DZ 1, DZ 2, DZ3 a DZ5).
Ochranné pásmo u silnic II.a III. třídy činí 15 m od osy včetně průtahů silnice zastavěným
územím (Silniční zákon 13/97 Sb.)
Rozhledové pole u křižovatek (silnic a MK) bylo posuzováno dle ČSN 73 6102:2007,
kap.5.2.9.2.
Síť místních komunikací
MK v obci lze zařadit do funkční skupiny D1 - zklidněné se smíšeným provozem.
Je však třeba stanovit jednu komunikaci, navazující na III/1084 a směřující k objektům ZD a tu
zařadit do funkční skupiny C (včetně úpravy příčného uspořádání MO 10/7/50(40).
Na části MK je omezen vjezd nákladních vozidel nad 6t.
Šířkové/ směrové úpravy jsou částečně limitovány okolní zástavbou.
Specifická je MK, spojující II/108 s částí Dubský mlýn.
Doprava v klidu
S ohledem na malou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti v obci je výpočet dle ČSN
73 6110 problematický, parkovací plochy je nutno navrhovat spíše podle potřeb jednotlivých
objektů.
Výpočet koeficientu pro přepočet počtu potřebných stání pro obec - informativní
stupeň
automobilizace

velikost sídel.
(počet obyvatel)

2,5

do 20 000

1

1

1

1
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výsledný koeficient

1,0
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Současný a požadovaný stav parkovišť je zachycený v následující tabulce (1)
druh objektu

účel.jed./1stání

potřeba

skutečný stav

OÚ

25 m

6

20 plocha za II/108

Škola

5 žáků

6

12 plocha u III/1083*

Kostel

4 sedadla

15

12 plocha u III/1083*

obchod (kult. Dům)

50 m

5

12 plocha u III/1083*

Restaurace

8m

10

12 plocha u III/1083*

Mateřská škola

5 žáků

7

Před objektem na MK

Pošta

25 m

2

4

Před objektem **

obchod Kolonial

50 m

2

2

u II/108 resp **

Hřbitov

1000 m

4

5

ZD Ledce

4 zaměstnanci

5

v objektu

Fleišman - pomníky

4 zaměstnanci

3

v objektu

Autoservis MATAS

0,25 prac.

1

v objektu

2

2

2

2

*,- sdílené odstavné plochy

Veřejná hromadná doprava osob
Svým významem je v dopravních vztazích převažující silniční doprava jak v osobní individuální
a hromadné dopravě, tak v dopravě nákladní.
Autobusová doprava
V katastru obce se nachází tři zastávky HD, dvě přímo na II/108, jedna u křižovatky s III/1083
(Ledce, Kulturní dům). Pouze tato zastávka má vybudován krytý přístřešek a částečně
zpevněnou zastávkovou plochu. Celkové řešení je však nevyhovující a je označeno jako (DZ
4).
Umístění zbývajících zastávek na II/108 lze vzhledem k intenzitě dopravy a četnosti spojů /
zastavení autobusu připustit (ČSN 73 6425-1, čl. 6.1.1).
Docházkové vzdálenosti pro část obyvatel obce přesahují doporučenou hodnotu (500 m
chůze).
Železniční doprava
Katastrem obce neprochází železniční trať, nejbližší stanicí jsou asi 4 km vzdálená Horní Bříza
resp. Třemošná na trati ČD č.160 Plzeň- Žatec).

Územní plán Ledce

Strana 61

Pěší a cyklistická doprava
Pěší trasy
V obci jsou vybudovány přilehlé chodníky (částečně jednostranné)v části průtahu II/108 DZ1.
U silnic III/1083 a III/1084 nejsou chodníky vybudovány vůbec (DZ 2).
Samostatné pěší stezky se v obci téměř nevyskytují.
U MK ve funkční skupině D 1 nejsou chodníky většinou vybudovány, případné přerušení nelze
vzhledem k jejich zařazení jako zklidněné považovat za závadu.
Cyklistická doprava
Intenzity cyklistické dopravy odpovídají okolnímu atraktivnímu terénu, blízkosti velkého města
s tradicí cyklistické dopravy. S ohledem na vyšší zátěže motorové dopravy v řešeném území
není vhodné ji vést společně s touto dopravou po silnici II/108.
Po silnicích II/108 a III/1085 a částečně polních cestách a MK jsou vedeny cyklotrasy:
o

2293 (po II/108)

o

35 (po III/1085)

Účelová doprava
Účelové komunikace v katastru slouží zejména zemědělskému hospodářství. Objekty, sloužící
zajištění rostlinné výroby jsou umístěny ve východní části obce bez možností přímého
napojení na silniční síť.
. K dopravní obsluze přilehlých polí slouží účelové komunikace, napojené na silniční síť. Tyto
cesty jsou většinou pouze lehce zpevněné štěrkem bez výraznějšího odvodnění, jejich šířka
se pohybuje okolo 3-4 m (DZ 8). Jejich další rozvoj a úprava dopravně -technických parametrů
(zesílení konstrukce, řádné odvodnění) je závislé na jejich dalším využití. Nevyhovující
napojení na silnice II/108, III/1083, III/1084 a III/1085 je hodnoceno jako DZ 7.
Vliv dopravy na životní prostředí
Hladina hluku z dopravy ve venkovním prostoru je stanovena výpočtem podél průtahů silnic
II/108, III/1083, III/1084 a III/1085 zastavěnou části obce v průměrné vzdálenosti 15 m od osy
komunikace a výšce 1,5 m nad terénem. U všech komunikací je stanovena izofona.
Nejvyšší přípustné hladiny hluku z dopravy ve venkovním prostoru jsou stanoveny ve smyslu
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 ze dne
ze dne 24. 8. 2011. Podle tohoto předpisu je nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku A
ve venkovním prostoru pro účely územního plánování stanovena v hodnotě LAeq,16h = 50 dB.
Po započtení korekcí dle přílohy č. 3 A, odstavec č. 3 je v okolí průtahu silnic II II/108, III/1083,
III/1084 a III/1085 , nejvyšší přípustná 24 hodinová dlouhodobá ekvivalentní hladina L dvn rovna
55 dB, noční dlouhodobá ekvivalentní hladina Ln potom 45 dB. - vypočtené hodnoty jsou
uvedeny v následující tabulce.
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označení
komunikace

LAeq,16h
2010

II/108

56,1

III/1083

dB(A) LAeq,8h
2010

dB(A) I55/45dB(A)

I55/45dB(A)

2010 (m)

2030 (m)

49,1

14/24

13/22

52,5

45,7

8/14

8/15

III/1084

52,3

45,4

8/14

8/15

III/1085

53,2

46,4

9/16

8/15

Výpočet hladin hluku je proveden dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční
dopravy, zpracované RNDr. Milošem Liberkem a Ing. Liborem Ládyšem - Praha 2011 a je
přílohou této zprávy. Přesnější stanovení hlukové hladiny v obci je nutno ověřit podrobnějším
rozborem a hlukovou studií.

Koncepce technické infrastruktury
Většina technické infrastruktury je liniového charakteru, což představuje nadzemní a podzemní
sítě. Pro tuto strukturu nejsou vymezeny žádné plochy určené hlavním využitím pro vedení
sítí. Plochy technické infrastruktury jsou určeny pro umístění objektů technického vybavení.
Stávající trasy technických sítí ve výkresové části ÚP byly převzaty z poskytnutých podkladů
zpracovaných ÚAP. Tyto byly upřesněny v rámci terénních průzkumů a dalších dostupných
informačních zdrojů a odpovídají věcnému umístění.

Zásobování elektrickou energií
Návrh ÚP respektuje trasy stávajících vedení všech napěťových úrovní.
Přenosové soustavy a zdroje
V řešeném území obce nejsou vybudována žádná vedení přenosové soustavy v napěťové
hladině 220 – 400 kV ani výrobny elektrické energie.
Nová zařízení přenosové soustavy ČEPS nejsou v území navrhována.
Distribuční soustavy a zdroje
Provozovatelem distribuční soustavy je ČEZ a.s.
Přes řešené k.ú. obce prochází dvě trasy napájecího vedení distribuční soustavy nadmístního
významu v napěťové hladině 110 kV. Severozápadní částí k.ú. ve směru SV-JZ prochází trasa
dvojitého vedení 2 x 110 kV – VVN 1216/1220 spojující rozvodny 110 kV Toužim – Křimice a
Kralovice – Křimice. Druhá trasa dvojitého vedení 2 x 110 kV – VVN 1217/1218 je trasována
po SV okraji katastru ve směru SZ-JV a spojuje rozvodny R110 kV Horní Bříza – Chrást a
Kralovice – Chrást.
V řešeném území nejsou vybudovány žádné velkoplošné zdroje el. energie (fotovoltaické
elektrárny – FVE) dodávající energii do distribuční soustavy na straně VN 22 kV, ani nejsou
nárokovány požadavky na vymezení ploch. V obci je ale provozováno cca 18 privátních FVE
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umístěných na střechách domů jednotlivých provozovatelů s výkonem v rozsahu cca 5-30
kWp, které dodávají energii přímo do distribuční rozvodné sítě NN. Podle informací ČEZ se
jedná o celkový výkon cca 160-200 kWp.
Zásobování obce
Správcem a provozovatelem distribuční soustavy, ze které je obec zásobována je ČEZ
Distribuce a.s. Děčín, Regionální pracoviště Plzeň. Její řešení a požadavky na zajištění
potřebného příkonu jsou ovlivněny situací, že obec je zásobována energiemi dvojcestně a to
el. energií a plynem. Nepřepokládá se tedy výrazné zvyšování nároků na zajištění elektrického
příkonu pro vytápění, vaření a ohřev TUV, neboť pro tyto účely je uvažováno v převážné míře
s využíváním plynu v rozsahu cca 70%.
Řešené území obce je zásobováno elektrickou energií z rozvodné soustavy 22kV odbočkami
z kmenového hlavního vedení VN 22 kV spojující rozvodny R110/22kV Horní Bříza – Křimice.
Odbočky z hlavního kmenového vedení a přípojky k jednotlivým transformačním stanicím jsou
realizovány nadzemním vedením, pouze TS 12 – Edikt (v areálu bývalého Řempa) je připojena
podzemní kabelovou přípojkou.
Stávající vedení vyhovuje současným
nepředpokládají se žádné zásadní úpravy.

i

výhledovým

přenosovým

požadavkům,

Vlastní obec a ostatní odběratelé řešeného k.ú. jsou z hlediska současných požadavků
na dodávku elektrické energie plně zajištěni.
Předpokládaný potřebný příkon s ohledem na plánovaný rozvoj obce bude zajištěn
ze stávající distribuční soustavy po jejím rozšíření, případně úpravě.
Transformační stanice 22/0,4kV (TS)
Transformační stanice jsou v majetku ČEZ – z toho 2 jsou umístěny mimo zastavěnou část
vlastní obce – TS 6 – Krkavec a TS 10 – Skládka a neovlivňují její vlastní zásobování. Další
dvě jsou odběratelské (cizí) umístěné jižně pod obcí (TS 10 – 11 – bývalý areál Řempa).
Přehled stávajících transformačních stanic
Označení
TS

Název

Konstrukční
provedení

Max. výkon Stávající
(kVA)
TR (kVA)

Využití
(uživatel)

TS 1
PS 0306

Obec IV

ocel příhr.
PTS 400

400

250

ČEZ distr.

TS 2
PS 0307

Obec I

Zděná věžová 400

400

ČEZ distr.

400

250

ČEZ distr.

400

250

ČEZ distr.

TS 3
PS 0308
TS 4
PS 0309

Obec II + ZD
Obec III

2 sl. bet.
BTS 400
ocel příhr.
PTS 400

TS 5
PS 0310

Mlýn

Zděná věžová 400

160

ČEZ distr.

TS 6
PS 0311

Krkavec

ocel příhr.
PTS 400

400

250

ČEZ distr.

TS 7
PS 0312

Chaty

ocel příhr.
PTS 400

400

160

ČEZ distr.

TS 8
PS 0313

ZDŠ

ocel příhr.
PTS 400

400

400

ČEZ distr.
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TS 9
PS 0314

Rybník

ocel příhr.
PTS 400

400

100

ČEZ distr.

TS 10
PS 0315

Skládka

1 sl. bet.
BTS 400

400

100

ČEZ distr.

TS 11
PS 0316

Řempo

Zděná věžová 400

250

Cizí
Odběratelská

TS 12
PS 0935

Edikt

1 sl. bet.
BTS 400

400

160

Cizí
Odběratelská

TS 13
PS 0958

K Žilovu

1 sl. bet.
BTS 400

400

160

ČEZ distr.

Celková současná přípojná hodnota území
5200
obce
z toho
pro distrib. odběr obce
3600
pro distrib. odběr mimo zastavěné
800
území obce (TS 6, TS 10)
cizí odběratelské (TS 11, TS 12)
800

2890
2130
350
410

Umístění stávajících distribučních trafostanic je z hlediska plošného pokrytí území obce
transformačním výkonem vyhovující a je respektováno i pro návrh.
Distribuční rozvodná síť NN, veřejné osvětlení
Distribuční rozvodná síť NN byla v minulém období převážně modernizována, střed obce je
po celkové rekonstrukci. Provedena je převážně nadzemním vedením na betonových
sloupech vodiči AlFe a závěsnými kabely AES, napájecí vývody z TS podzemním kabelovým
vedením. V nových lokalitách RD je síť realizována podzemním kabelovým vedením. Pro
současnou potřebu obce je její stav vyhovující.
Stávající rozvodná síť NN zůstává základním článkem rozvodu při zachování současné
koncepce – nadzemní vedení s úseky podzemních kabelových rozvodů.
Veřejné osvětlení je v obci provedeno převážně nadzemním vedením na společných stožárech
s rozvodnou sítí NN, bylo postupně modernizováno, v menším rozsahu je realizováno
podzemní kabelovou sítí na samostatných stožárech.
Navrhované řešení na zásobování obce elektrickou energií
Bilance elektrického příkonu
Výchozí údaje
Počet obyvatel - současný stav

cca 789

Počet obyvatel - výhled

cca 900

Počet bytů - současný stav (vč. chalup a neobydlených)

360

Předpoklad v návrhu (vč. neobydlených a rekreace) – pro bilanci

400

Rekreační chaty – současný stav

55 + 1 návrh

Předpokládaná plynofikace území
Územní plán Ledce
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cca do 75% kapacity bytového fondu a obč. vybavení – pro vytápění
Ostatní druhy vytápění
elektrické vytápění, tepelná čerpadla, dřevo, dřevní odpad, obnovitelné zdroje,
uhlí minimum
Výhledový rozvoj - drobné podnikatelské aktivity v rozptýlené zástavbě obce, občanská
vybavenost, ČOV, vodojem.
Zpracovaná výkonová bilance vychází po konzultaci s provozovatelem distribuční sítě pro
návrhové období ze stávajícího odběru z DTS a ze stanovení podílových maxim vč. nových
odběrů u jednotlivých odběratelských sfér, t.j. bytového fondu, občanské výstavby (nevýrobní
sféry) a podnikatelských aktivit.
Z energetického hlediska je pro bilanci potřebného příkonu respektováno, že obec je
zásobována energiemi dvojcestně, tj. elektřinou a zemním plynem, u kterého se předpokládá
v maximální míře využití pro vytápění, vaření a ohřev TUV. Pro novou výstavbu dle návrhu je
uvažován stupeň elektrizace bytového fondu B a C – do 10% s ohledem na současný stav a
předpokládaných užití elektrické energie – s ohledem na zvyšující se standard v
domácnostech (fritézy, grily, mikrovlnné trouby, klimatizace, myčky nádobí apod.), které jsou
energeticky náročnější.
Bilance potřebného příkonu je zpracována podle požadavku provozovatele distribučních sítí t.j. ČEZ, Regionální správa Plzeň pro měrný příkon 3 kW/b.j. – to odpovídá 4 kVA/b.j., pro
nebytové odběry vč.VO 0,35 kW/b.j. – to odpovídá 0,45 kVA na úrovni TS. Pro chaty je
bilancován měrný příkon 1,3 kW – to odpovídá 1,7 kVA.
Pro občanskou výstavbu a drobné podnikatelské aktivity je stanoveno zatížení odhadem podle
předpokládaného rozvoje obce v jednotlivých lokalitách.
Kapacita území v navrhovaných obytných plochách umožňuje výstavbu cca 41 RD. Reálný
nárůst v návrhu ÚP je tedy bilancován pro 40 RD.
Ve sféře podnikání budou využívány stávající areály, které jsou zásobovány z vlastních
odběratelských trafostanic – TS 11 a TS 12 (PS 0316 – Řempo, PS 0935 – Edikt), případně
ze stávající distribuční sítě.
Aktivity realizované v zastavěném území obce včetně nové bytové a občanské výstavby budou
zásobovány ze stávajících distribučních TS, jejichž kapacita je dostačující.
Předpokládaný příkon území
1. bytový fond - stávající (vč. neobydlených a rekreačních)
- návrh

– 360 b.j.
– 40 b.j.

Celkem

400 b.j. x 4 kVA = 1600 kVA

2. nebytové odběry - sport, OV, komunální sféra, drobné podnik. aktivity, služby
400 b. j. x 0,45 kVA = 180 kVA
3. chaty

- stávající 55 + 1 návrh

56 x 1,3 kVA =

73 kVA

=

50 kVA

4. OV, škola, obecní úřad (odborný odhad)
5. podnikat. aktivity – býv. farma, ČOV, výroba, obč. vybavenost, sport, atp.
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- napojeno z DTS (odb. odhad-předpokl. rozvoj.)

=

50 kVA

celková potřeba pro zastavěnou část obce pro zajištění z DTS
1953 kVA
6. aktivity realizované mimo zastavěnou část obce – lokalita Krkavec, Skládka
napojeny z DTS - TS 6 (PS 0311), TS 10 (PS 0315)
odborný odhad vč předpokládaného rozvoje (350 kVA + 50 kVA)
400 kVA
celková potřeba obce pro zajištění z DTS

2353 kVA

7. výroba a ostatní odběratelé v obci - zásobování z vlastních TS (TS 11 PS 0316, TS 12 PS
0935) – vychází se ze současného stavu a předpokládaného rozvoje
- odborný odhad ( 410+40 kVA) 450 kVA
- navrhovaná výrobní plocha Vd 1

- odborný odhad

100 kVA

Potřebný transformační výkon na úrovni TR je uvažován při účiníku v síti 0,95 a optimální
využití transformátoru na 80%.
Celkové maximální zatížení řešeného území obce na úrovni TS dle návrhu ÚP
se předpokládá cca 2,9 MVA = (2353 kVA + 550 kVA)
Reálná hodnota se však s ohledem na soudobost mezi jednotlivými skupinami odběru
předpokládá nižší.
Bilancovaný potřebný příkon v návrhu ÚP bude možné plně zajistit ze stávající distribuční
soustavy po jejím rozšíření do navrhovaných lokalit a vybudováním nové odběratelské
trafostanice TSN1 v návrhové výrobní zóně Vd1 – JV okraj k.ú. obce.
Návrhovou lokalitu pro výstavbu RD – Bs7 – 8 RD na západním okraji k.ú. obce bude možné
připojit ze stávající distribuční rozvodné sítě NN obce Přišov, případně rozšířením distribuční
sítě NN z obce Ledce.
Návrh řešení - vedení VN 22 kV, přípojky k TS v obci
Konfigurace stávající nadzemní sítě VN 22 kV vč. přípojek k TS zůstane v zásadě zachována.
Transformační stanice 22/0,4 kV (TS)
Stávající TS jsou pro současnou potřebu obce ve vyhovujícím stavu, v případě potřeby budou
stávající transformátory vyměněny za vyšší výkonovou jednotku v daných lokalitách.
Nově navrhované trafostanice
Pro vlastní zásobování obce nejsou nové distribuční TS navrhovány , pouze pro výrobní zónu
Vd 1 na JV okraji obce je navrhováno podle požadavků na zajištění výkonu s výstavbou nové
odběratelské, případně distribuční TS – podle charakteru odběru (VO, MO), případně
jednotlivých investorů.
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Rozvodná síť NN a veřejné osvětlení
Stávající rozvodná síť NN zůstává základním článkem rozvodu při zachování současné
koncepce-nadzemní vedení s úseky podzemních kabelových rozvodů.
V nových lokalitách soustředěné zástavby RD doporučujeme řešit rozvodnou síť NN
podzemním kabelovým vedením. U nové zástavby v zastavěném území obce řešit podle
koncepce stávající rozvodné sítě.
Rozšíření VO pro návrhové lokality bude navazovat na stávající soustavu ve vymezených
plochách veřejných prostranství. Jeho realizaci navrhujeme samostatnou podzemí kabelovou
sítí.
Koncepce navrhovaného řešení na výhledové zásobování el. energii byla konzultována
na ČEZ a.s., Regionální pracoviště Plzeň v průběhu zpracování ÚP – únor 2015.

Elektronická komunikační zařízení
Stávající trasy technických sítí ve výkresové části ÚP byly převzaty z poskytnutých podkladů
zpracovaných ÚAP. Tyto byly upřesněny v rámci terénních průzkumů a dalších dostupných
informačních zdrojů a odpovídají věcnému umístění.
Telefonní zařízení a sítě
V k.ú. obce v souběhu se státními silnicemi a v jejím zastavěném území jsou uloženy
podzemní kabely přístupové a přenosové telefonní sítě ve správě Telefonica O2 Czech
Republic, a.s. MPO Plzeň.
Všechna podzemní komunikační zařízení jsou návrhem ÚP respektována.
Telefonní zařízení - přístupová síť
V obci je vybudována účastnická přístupová síť, která je dimenzována na 100 % telefonizaci
bytového fondu s účelovou rezervou pro její rozšíření do nových lokalit výstavby.
V rámci digitalizace telefonního provozu byla provedena celková modernizace místní
přístupové sítě. Tato je provedena podzemní kabelovou sítí.
V rozvojovém období v návaznosti na realizaci výstavby v nově navrhovaných lokalitách
bude místní účastnická síť podle potřeby a požadavků na zřízení nových účastnických stanic
operativně rozšiřována navázáním na stávající stav, její rozšiřování v nových lokalitách bude
řešeno podzemní kabelovou sítí ve vymezených plochách případně využitím nových
komunikačních technologií – bezdrátovou technologií LTE.
Mobilní telefonní síť
Kromě pevné telekomunikační sítě O2 je území obce pokryto signálem operátorů mobilní
telefonní sítě GSM. Zařízení mobilních operátorů jsou umístěna na jižní hranici k.ú. obce –
lokalita Krkavec.
Radiokomunikace
Západním okrajem zastavěné částí území obce prochází ve směru JV – SZ provozovaná
radioreléová trasa (RRT). Další trasa RRT prochází územím ve směru JV – SV mimo
zastavěnou část obce. Tyto trasy nejsou návrhem ÚP dotčeny, jsou v celém rozsahu
respektovány.
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Na jižní hranici k.ú. obce – lokalita Krkavec se nachází komplex zařízení pro provoz
radioelektronických, telekomunikačních a dalších zařízení armády ČR. Tato zařízení jsou ve
správě AČR (MO), GES ELEKTRONIC, ČR Praha a jsou chráněna v ochranném pásmu o
poloměru 600m, které je návrhem ÚP respektováno, ani nedojde návrhem nových lokalit pro
výstavbu RD a OV k zásahu do RRT a dalších spojů, neboť se jedná o výstavbu nepřesahující
30m nad stávajícím terénem.
Z ostatních elektronických komunikačních zařízení jsou v obci dostupné a využívány internet,
TV a místní rozhlas, který bude v návrhovém období modernizován na bezdrátovou síť
s autonomním napájením reproduktorových hnízd. Stávající zařízení jsou respektována, při
požadavcích na jejich rozšíření bude navázáno na stávající stav.

Zásobování plynem
Nadřazené sítě – přenosová soustava nad 40 bar (VVTL)
V řešeném území se nevyskytují a ani nejsou navrhovány.
Zásobování obce – distribuční soustava do 40 bar (VTL)
Veškeré požadavky na dodávku potřebného množství ZP vyplývající z návrhu ÚP lze zajistit
prostřednictvím stávající sítě v obci po jejím rozšíření do příslušných lokalit případně
k jednotlivým odběratelům.
Stav plynofikace
Obec je v celém rozsahu plynofikována. Napojena je STL přivaděčem PE 110 ze severního
směru z regulační stanice RS1200 VTL/STL umístěné v obci Žilov. Z této RS jsou zásobovány
3 obce – Žilov, Ledce, Tatina – kapacitně je podle provozovatele dostačující pro celé
zásobované území všech tří obcí vč. výhledových záměrů.
Na STL přivaděč do obce navazuje místní STL síť provedená potrubím PE 90/63 mm.
Realizace plynofikace proběhla v letech 2002-2003.
Zpracovaný generel plynofikace obce, který předcházel vlastní realizaci řeší její celoplošnou
plynofikaci.Stávající soustava bude kapacitně postačující i pro navrhovaný rozvoj řešený ÚP.
Plynofikací obce došlo ke snížení nároků na používání a zajištění el. energie pro vytápění,
vaření i ohřev TUV, neboť pro tyto účely se uvažuje s maximálním využitím plynu.
Vlastní zásobování obce - místní distribuční síť je provedena středotlakým rozvodem (STL) s
provozním přetlakem do 0,3 MPa. U všech odběratelů je tedy nutné provádět doregulaci na
provozní tlak plynospotřebičů. Síť v obci je provedena tak, aby v max. možné míře pokryla
potřeby zemního plynu (ZP) všech obyvatel a podnikatelských subjektů, kteří projeví o
připojení zájem a to včetně výhledových záměrů.
Návrh
Využití plynu v domácnostech je uvažováno v rozsahu cca 75 %, rovněž i u dalších
odběratelů – podnikatelských provozů a ostatních subjektů komunální sféry. Specifická
potřeba plynu v kat. „C“ - obyvatelstvo je uvažovaná 1,8 m³/hod. při roční spotřebě 2800 m³/rok
na jednoho odběratele. Tato spotřeba je plně pokryta včetně ostatní skupiny maloodběratelů,
případně potenciálních velkoodběratelů. Podle provozovatele plynovodní sítě regulační
stanice plně zajistí zvýšené požadavky na dodávku plynu pro uvedené obce.
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V návrhu ÚP je kapacitně v plochách možné zajistit výstavbu cca 76 RD. V reálné hodnotě se
předpokládá výstavba cca 50% možné kapacity. Pro bilanci je tedy uvažováno se zajištěním
potřeby plynu pro 40 RD, jejichž potřebu bude možné pokrýt příkonem ze stávající soustavy.
V rozsahu návrhu dojde k navýšení nových odběratelů a zvýšení hodinového příkonu cca o:
40 b.j. x 1,8 m³/h tj.
40 b.j.x 2 800 m³/r tj.

cca o 72 m³/h při koeficientu současnosti 1
cca o 112 000 m³/r

ostatní odběratelé-OV, služby, drobná výroba cca 10 m³/h….….................25 000 m³/r
Předpokládaný nárůst

82 m³/h………..……..137 000 m³/r

Reálná hodnota se však předpokládá nižší.
Veškeré nové odběry v navrhovaných plochách jsou v dosahu stávajících STL plynovodů.
Připojení těchto ploch na stávající distribuční STL síť bude provedeno jejím rozšířením
potrubím PE 63-90 mm a bude řešeno v další fázi zpracování projektové dokumentace pro
jednotlivé lokality.
Pro lokalitu Bs12 (výstavba 8 RD) není uvažováno s její plynofikací vzhledem k malé kapacitě
výstavby a značné vzdálenosti od stávající středotlaké sítě v obci. Obec Příšov není
plynofikována, ani výhledově se s její plynofikací dle informace provozovatele plynovodu
neuvažuje.
Stávající plynovodní zařízení je ve správě RWE Distribuce Plzeň a je v celém rozsahu
respektováno.

Zásobování teplem
V obci není vybudován žádný centrální tepelný zdroj s ohledem na charakter zástavby, kde
převažují nízkopodlažní rodinné domky. Jedná se tedy o decentralizované zásobování.
V současné době je zásobování teplem zajišťováno ve všech RD individuálně. Převážná část
bytového fondu využívá pro vytápění zemní plyn formou ústředního vytápění – podle
informace provozovatele plynovodní sítě v rozsahu cca 60-65%. Další skupinu tvoří v malém
rozsahu tepelná čerpadla, elektrická energie, obnovitelné zdroje, dřevo-dřevní štěpky,
minimálně uhlí.
Z hlediska rozvoje vytápění doporučujeme maximální vytváření podmínek k využívání
ekologických topných médií, plyn, elektrická energie, tepelná čerpadla, dřevní odpadyobnovitelné zdroje čímž se výrazně zlepší životní prostředí v obci a okolí.

Zásobování vodou
Obec Ledce má vodovod pro veřejnou potřebu, který je napojen na skupinový vodovod Žilov–
Stýskaly–Tatiná, jehož vodní zdroje, úpravna vody a čerpací stanice jsou situované na katastru
obce Stýskaly. Jejich vlastníkem a provozovatelem je obec Žilov. Vodovod zásobuje obce
Žilov, Tatiná, ledce a Příšov - celkem 1362 obyvatel z 1631 obyvatel trvale bydlících v
uvedených obcích. Zdrojem vody je podzemní voda jímaná třemi vrty celkové vydatnostri 2 l/s
(HV1) + 0,8 l/s (HV2) + 3,3 l/s (HV3). Voda z vrtů HV2 a HV3 není pro vysoký obsah železa a
manganu upravitelná technologií stávající úpravny vody. Úpravna vody hrubého výkonu 3 l/s
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upravuje vodu provzdušněním, jednostupňovou pískovou filtrací otevřenými filtry a dezinfekcí.
Dávkován je chlornan sodný a manganistan draselný. Automatická tlaková stanice čerpá vodu
z akumulačních nádrží objemu 15 m3 a 42 m3 přiváděcími řady do předávacích objektů Ledce
a Tatiná. Na řady je připojená i rozvodná síť v Žilově a Stýskalech. Celý připojený vodovodní
systém se všemi obcemi je výtlačný. Zdroj vody skupinového vodovodu Žilov–Stýskaly–Tatiná
je kapacitně nevyhovující a neumožňuje připojení zbývajících nepřipojených obyvatel a další
rozvoj obce. Část obyvatelstva je dosud zásobena z domovních studní, v nichž je kolísavé
množství vody, s nevyhovující kvalitou z hlediska zvýšené koncentrace železa, manganu a
dusičnanů. V obci jsou tři obecní studny.
Popis obecního vodovodu
Rozvodné řady po obci jsou z PVC D 110 – 6,63 km. Na koncovku vodovodní sítě je od roku
2003 připojený vodovod Příšov. Vodovodní přípojky nejsou ve vlastnictví obce. Zásobovací
řady a jednotlivé větve jsou osazeny sekčními šoupaty a podzemními hydranty, které slouží k
odvzdušňování a odkalování vodovodní sítě. Dále jsou dle možností a potřeby jednotlivé
zásobovací řady zaokruhovány (v centru zástavby) a zároveň větve vybíhají do krajových částí
zástavby. Technický stav vodovodu z roku 2002 je dobrý, kvalita vody je vyhovující. Jako zdroj
požární vody slouží Ledecký rybník za obcí směrem na Příšov a řeka Třemošná.
Bilance obce Ledce dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Plán rozvoje pro: Plzeňský kraj - územní celek: Plzeň-sever

Provozní skupina :

Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ032.3407.3208.0251.01
Ledce
Položka

označ. rozměr

2002

2013

2014

2015

poč.obyvatel

N

obyv.

671

712

716

720

poč.zásob.obyvatel

Nz

obyv.

500

643

657

682

poč. osob s ČOP

Np

obyv.

150

150

150

150

poč. zás. osob s ČOP Nzp

obyv.

0

0

0

0

poč.všech zás.obyv.

Nv

obyv.

500

643

657

682

prům.denní potřeba

Qp

m3/d

71,233

104,11

106,849 112,329

koef.denní nerov.

kd

1,5

1,5

1,5

max.denní potřeba

Qd

1,5

m3/d

106,849 156,164 160,274 168,493

voda vyrobená celkem VVR

mil.m3/r

0,026

0,038

0,039

0,041

voda fakturovaná

VFC

mil.m3/r

0,021

0,025

0,025

0,026

dtto pro obyvatele

VFD

mil.m3/r

0,017

0,021

0,022

0,023
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dtto pro ost.odběr.

VFO

mil.m3/r

0,004

0,004

0,003

0,003

voda nefakt.-úniky

VNFú

mil.m3/r

0,005

0,013

0,014

0,015

voda nefakt.-ostatní

VNFo

mil.m3/r

0

0

0

0

spec.potř.fakt.obyv.

Qs,d

l/(os.d)

69,412

80,807

84,182

87,519

spec.potř.fakt.vody

Qs

l/(os.d)

85,744

96,198

95,661

98,935

spec.potř.vod.vyrob

Qs,v

l/(os.d)

106,159 146,221 149,231 156,012

Vysvětlivky :

Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově
omezeným pobytem

Výpočet potřeby vody dle Přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.:– výhled pro návrh ÚP
Obyvatelstvo
Počet obyvatel
S tab. Spotřebou 96 l/den
Spotřeba vody pro obyvatelstvo celkem
m3/den
Koeficient denní nerovnoměr.
Kd
Potřeba pro obyvatelstvo
m3/den (max. m3/den)

960
92,16
1,5
92,16 (138,24)

Vybavenost obce + ostatní potřeba
Odhad potřeby vody pro vybavenost obce a ostatní vybavenost byl stanoven na základě
rozboru stávající spotřeby vody, ze kterého vyplývá, že z celkového množství fakturované
vody (VFC) připadá 88 % na obyvatelstvo a 12% na vybavenost obce a ostatní potřebu.
Potřeba vody pro vybavenost obce a ostatní potřebu tedy byla odhadnuta na 15% z potřeby
vody pro obyvatelstvo ve výhledu územního plánu.
Qp = 0,15 * Qp-obyv = 0,15 * 92,16 = 13,82 m3/den
Potřeba vody - prům. (max. denní)
Obyvatelstvo
Vybavenost
CELKEM

92,16 (138,24)
13,82
105,98 (152,06)

Qp = 92,16 m3/den
qp = 1,07 l/s
Qd = 138,24 m3/den
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qd = 1,76 l/s
Qrok= 33 638 m3/rok
Návrh
Kapacita stávajících zdrojů skupinového vodovodu Žilov–Stýskaly–Tatiná je dle vyjádření
provozovatele (obec Žilov) omezena a systém vodovodu je bilančně vyrovnaný. Provozovatel
vodovodu upozornil na skutečnost, že nelze zabezpečit dodávku vody pro významnější odběr
bez rozšíření kapacity vodních zdrojů a technických opatření na vodovodní síti. Z tohoto
důvodu jsou navrhována následující opatření:
Nové stavby budou do realizace technických opatření na skupinovém vodovodu vedoucích
k zajištění dostatečné kapacity zásobovány vodou z místních zdrojů, při povolování staveb je
nutné toto řešení prověřit HG posudkem.
Na přívodním vodovodním řadu do obce bude umístěn vodojem s akumulační funkcí, který
bude sloužit k zabezpečení vody pro krytí odběrových špiček, které jsou větší než vydatnost
prameniště.
Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje je uvažováno s napojením obce
Příšov na skupinový vodovod Plzeň–Chotíkov–Kůští. Po realizaci napojení Příšova bude
uvolněná kapacita použita pro rozvoj obcí napojených na skupinový vodovod Žilov–Stýskaly–
Tatiná.
V Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje je počítáno s napojením obce Ledce
rovněž na SV Plzeň–Chotíkov–Kůští. Toto napojení bude možno realizovat přes obec Příšov
trase stávajícího vodovodního řadu Příšov – Ledce.
Pro zajištění dodávky vody pro rozvoj obce doporučujeme zpracovat technicko-ekonomickou
studii, která prověří jednotlivá technická řešení zásobováni vodou.
Stávající vodovodní trubní síť bude doplněna o nové řady, které budou sloužit pro zásobování
vodou ploch určených k nové zástavbě. Vodovod bude i nadále provozován v rámci jednoho
tlakového pásma. Rozsah a trasování navrženého vodovodního potrubí je patrné z výkresové
části předkládané dokumentace (situace 1 : 2000). Materiál a profily nového potrubí budou
řešit následující stupně PD na základě podrobného výpočtu, vzhledem k průtoku požární
vody (u zástavby do tří podlaží 6,7 l/s) však předpokládáme v zaokruhovaných řadech DN min.
100 a u větví min. DN 80. (Při výpočtech stanovujících profily potrubí je nutné zejména v
koncových úsecích vzít v úvahu možnou stagnaci vody v potrubí při normálním provozu, která
může mít negativní vliv na jakost vody v potrubí). Při případných podchodech pod silnicí bude
potrubí opatřeno chráničkou, rýha vyplněna betonem, aby nedošlo k pozdějšímu sedání
vozovky. Požární hydranty budou zbudovány jako podzemní, jejich umístění vyplyne při
podrobnějším zpracování na základě podélného profilu, kdy se osadí do zlomových bodů
a budou zároveň plnit funkci kalosvodů a vzdušníků. Při návrhu bude dále dodržena podmínka
max. vzdálenosti mezi jednotlivými požárními hydranty a největší vzdálenost od objektů dle
ČSN.
V případě potřeby budou původní řady postupně rekonstruovány ve stávajících trasách.

Odkanalizování
Obec Ledce má vybudovanou jednotnou stokovou síť, která odvádí předčištěné splaškové
vody z biologických septiků (od 107 nemovitostí ) a ze 13 domovních čistíren ( od 13
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nemovitostí ) přes 9 volných kanalizačních výustí. Větší část obce ( 126 nemovitostí ) je
odkanalizováno do bezodtokových jímek ( žump ) na vyvážení. Kanalizaci vlastní a provozuje
obec Ledce.
Stoková síť má platný kanalizační řád, který je v souladu s prováděcí vyhláškou Mze č.
428/2001 Sb.,§ 24 a 25. Platnost kanalizačního řádu je stanovena do roku 2020.
Celková délka stokové sítě je 5,9 km. Stoky vybudované do roku 2000 jsou převážně z
betonového potrubí DN400 mm, nové stoky z roku 2006 až 2007 jsou z plastového potrubí DN
250 až 500 mm.
Návrh
Odvod a čištění odpadních vod v obci je řešeno dle projektové dokumentace Kanalizace a
ČOV Ledce zpracované firmou VODOPLAN s.r.o.., Sokolovská 41, 323 00 Plzeň. V obci
bude realizována kompletní síť oddílné splaškové kanalizace, napojená na centrální ČOV.
Odkanalizování obce je řešeno jako gravitační (v profilech DN 250 – 500) v kombinaci s
výtlačnými řady (V-I, V-2, V-3, V-4). Nátok na ČOV bude centrální, výtlakem z čerpací stanice
ČSOV 1. Odpadní vody budou z lokalit nevhodných pro gravitační odkanalizování čerpány
pomocí čerpací stanice ČSOV 1, 2, 3, 4. Trasy kanalizačních sběračů jsou navrženy v celém
intravilánu obce Ledce tak, aby bylo možno odkanalizování všech objektů v obci. Kapacita
ČOV je limitována pro napojení 1000 EO. Čistírna je navrhována průtoková, biologická,
aktivační, s úplnou aerobní stabilizací kalu s integrovaným terciálním dočištěním. Vyčištěné
vody z ČOV budou odváděny do místní vodoteče (Třemošná). U ČOV bude vybudována
zpevněná plocha pro její obsluhu. Všechny stavební objekty umístěné pod stanovenou
hladinou Q 100 budou provedeny jako vodotěsné. Stávající kanalizační stoky budou využity
pro účely odvedení dešťových vod.. Při návrhu nové zástavby doporučujeme minimalizovat
rozsah zpevněných ploch a nezvyšovat odtokový součinitel dané lokality. U nově navržených
RD se předpokládá s vyvedením dešťových vod ze střech na terén a s jejich zachycováním
pro závlahu. V případě nemožnosti vsaku budou řešeny stoky oddílné gravitační dešťové
kanalizace se zaústěním do přilehlých vodotečí.

Množství odpadních vod
Bilance množství vody (dle projektu Kanalizace a ČOV Ledce):
Návrhové kapacity ČOV
Počet ekvivalentních obyvatel

EO 1000

Průměrná denní produkce splašků

Q24

Max. denní produkce

Qmax = 138,04 m3/ den

Max. hodinová produkce

Qhod = 12,65 m3/ hod

= 98,6 m3/ den

BSK5 (60 g.os d)

60,00

(kg/d)

608,5

mg/l

CHSKcr (98 g . os .d)

98,00

(kg/d)

993,9

mg/l
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NL (55 g.os . d)

55,00

(kg/d)

557,8

mg/l

N-NH4+ (11 g.os.d) .0,47

5,170

(kg/d)

52,4

mg/l

Pcel,5 g.os.d)k (1)

1,500

(kg/d)

15,21

mg/l

Navrhovaná ČOV je v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečišťování povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení
vlády č. 229/2007 Sb. a NV č. 401/2015 Sb.

II.10.5 Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny a opatření v krajině
Koncepce uspořádání krajiny vychází z respektování stávajícího stavu, který je dán polohou
k. ú. Ledce v mírně zvlněné, značně zorněné, vrchovině, jejíž osu tvoří středem zastavěného
i správního území obce ze západu na východ tekoucí říčka Třemošná s jedním pravostranným
a třemi levostrannými přítoky. Soutok s říčkou Bělá (již mimo k. ú. Ledce) vytváří širokou
zamokřenou travnatou nivu s rozptýlenou zelení, jejíž podstatná část vytváří regionální
biocentrum 1439 Doudlevce. Lesy s dominantní dřevinou borovicí lesní, částečně přirozenou
s významnou příměsí listnáčů. V četných menších lesních plochách podél polních strží
převládají listnáče, zejména duby, jasany, lípy, místy modříny. Hojné jsou křovinné lemy,
tvořené zvláště hlohy a růží šípkovou.
Území dominuje jeho nejvyšší vrchol Krkavec s rozhlednou v typických chudých acidofilních
borových lesích s dominantním podrostem borůvek. Unikátem území jsou písečné duny na
kraji lesa mezi obcí a Krkavcem porostlé druhotně bory a suchomilnou vegetací.
Rozdělení krajiny na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití zajistí optimální využívání
krajiny s ohledem na dílčí přírodní podmínky jednotlivých lokalit a zachování krajinného rázu.
Toto rozdělení umožní podporu obnovy některých méně stabilních částí a ochranu přírodních
hodnot.
Krajina správního území obce Ledce je uspořádána z následujících neurbanizovaných ploch
s rozdílným způsobem využití:
L

Plochy lesní

Situovány v jihovýchodní části území, částečně i v severozápadním cípu k. ú. V menších
plochách též podél potoků, strží a na kratších a prudších svazích. Druhová skladba lesů je
mnohde blízká přirozené (bory s příměsí dubu, klenu, lípy, jasanu), místy převládají smrky
nebo modříny. Hojné jsou keřové lemy tvořené hlohem a růží šípkovou. Jihovýchodně od
zastavěného území obce je navržena nová plocha k zalesnění.
P

Plochy přírodní

Tyto plochy jsou územním plánem vymezeny zejména v prostoru funkčních skladebných částí
místního ÚSES a významných krajinných prvků. Podrobněji viz kapitola ÚSES.
Zk

Plochy zemědělské – trvalé travní porosty

Trvalé travní porosty se vyskytují v drobnějších plochách, nejvíc v nivě Třemošné a to zejména
ve východní části území, kde tvoří regionální biocentrum 1439 Doudlevce. V menší míře jde i
o některé malé plochy na okrajích lesů a lesní luční enklávy. Zemědělské plochy ve správním
území obce obhospodařuje převážně ZD Žilov.
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Plochy zemědělské – zahrady a sady

Zs

Soukromé zahrady prakticky výhradně navazují na zastavěné plochy, tvoří tak spolu se
záhumenky zelený prstenec kolem obce.
Plochy smíšené nezastavěného území

N

Jsou významnými složkami krajiny, neboť slouží jako:
o

interakční prvky ÚSES;

o

tradiční a funkční protierozní opatření;

o

útočiště drobné polní květeny a zvířeny;

o

členěním rozsáhlých bloků orné půdy vytvářejí esteticky hodnotný krajinný detail;

o

přispívají k místně typickému krajinnému rázu.

Vzhledem k charakteru území obce jakožto převážně zorněné, mírně zvlněné pahorkatiny mají
tyto plochy charakter spíše menších celků typu ekotonů na rozhraní lesů, luk a polí a nejsou
ve správním území obce nijak dominantní.
Zp

Plochy zemědělské – orná půda

Vyplňují největší část k. ú., obklopují celou obec kromě jihovýchodní strany.
H

Plochy vodní a vodohospodářské

Tvoří říčka Třemošná s dvěma pravostrannými a třemi levostrannými přítoky a jednou
víceúčelovou nádrží na západním okraji zastavěného území. Navržena je nová vodní nádrž
nad současnou nádrží.

Územní systém ekologické stability
Návrh opatření vychází ze zjištěného stavu jednotlivých skladebných částí ÚSES a je
proveden tak, aby jednotlivá biocentra, biokoridory a interakční prvky plnily postupně, v
závislosti na míře a kvalitě provedených opatření co nejlépe své funkce. Současně však je
návrh proveden tak, aby nebyl v konfliktu s dalšími stávajícími i navrženými funkcemi území,
zejména obytnou, výrobní, dopravní a rekreační.
Řešení systému ekologické stability bylo převzato z platných územně analytických podkladů
obce s rozšířenou působností Nýřany. Generel ÚSES zpracoval v r. 2011 pro k. ú. Ledce ing.
Krásný ze Zemprojektu Plzeň.
Osy území tvoří funkční biokoridory mokrých řad vedoucí údolím Třemošné s třemi
navazujícími biokoridory podél bezejmenných přítoků. V západní části k. ú. bylo vymezeno
regionální nivní biocentrum Doudlevce. Jižní části k. ú. se dotýká nadregionální biokoridor 50
Kladská – Týřov, Křivoklát. S ohledem na budoucí možné pozemkové úpravy v k.ú. Ledce
může být lokalizace skladebných částí ÚSES ještě pozměněna či upřesněna.

Přehled jednotlivých prvků:
Biocentra:
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Regionální biocentrum RBC 1439 Doudlevce
o

Zahrnuje podmáčené polokulturní louky nivy na soutoku Třemošné s Bělou v západní
části k. ú. S bohatými břehovými porosty vrbin a olšin. Na RBC navazuje ze severu
regionální biokoridor RK 1060 a z jihozápadu RK 1164. Do k. ú. Ledce však nezasahují.
Biocentrum funkční, vymezené.

Lokální biocentrum LBC 1 Ledecký rybník
o

Víceúčelový rybník s částečně přirozeným břehovým porostem bez výraznějšího
litorálního pásma. Biocentrum částečně funkční, vymezené.

Lokální biocentrum LBC 2 Žilovská strana
o

Smíšené druhově pestré porosty při prameništi a bočních stržích bezejmenného
potoka. Částečně narušeno těžbou hlíny. Na okrajích sousedících s ornou půdou
ruderální porosty. Z větší části funkční, vymezené.

Lokální biocentrum LBC 3 Krkavec
o

Vymezeno na NRBK 50 Kladská – Týřov, Křivoklát, který však do k. ú. Ledce
nezasahuje. Vrcholová partie oligotrofních borů na pískovcových podkladech s
dominantní přirozenou borovicí lesní a převažující borůvkou. Na k. ú. Ledce jen severní
část. Biocentrum funkční, vymezené.

Biokoridory:
Lokální biokoridor LBK 1a (Niva Pod Pohodnicí – Ledecký rybník)
o

Travnatá niva Třemošnice se zachovalým převážně Vrbo olšovým břehovým porostem.
Z větší části funkční vymezený.

Lokální biokoridor LBK 1b (Ledecký rybník – LBK 2)
o

Z LBC Ledecký rybník veden osou toku procházejícím zástavbou s mezernatým
břehovým porostem potoka k soutoku s levostranným bezejmenným potokem.
Částečně funkční, částečně vymezený.

Lokální biokoridor LBK 1c (LBK 2 – LBK4)
o

Niva Třemošnv s převážně zachovalým vrbo-olšovým břehovým porostem. V západní
části prochází zástavbou, mimo obec součástí RBC Doudlevce. Z větší části funkční
vymezený.

Lokální biokoridor LBK 1d (LBK 4 - V lužích (k. ú. Záluží))
o

Na k. ú. Ledce jen krátký úsek součástí RBC Doudlevce zahrnuje břehový porost
v široké travnaté nivě Třemošné. Funkční, vymezený

Lokální biokoridor LBK 2 (Žilovská strana – LBK 1)
o

Tvořen druhově pestrými břehovými porosty bezejmenné vodoteče po její soutok
s Třemošnou. V jihovýchodní části, kde prochází zástavbou je místy potok opevněn a
porost je nesouvislý. Na styku s ornou půdou ruderální vegetace. Částečně funkční,
vymezený.
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Lokální biokoridor LBK 3 (NRBK 50 – LBK 1)
o

Prochází lesním porostem z hřebene pod Krkavcem bezejmenným pravostranným
přítokem Třemošné s břehovými porosty, na styku s ornou půdou částečně
ruderalizovanými. Ve spodním úseku procházejícím zástavbou tok zpevněn obrubníky,
kanalizován, místy zatrubněn. Porost zde převážně chybí. S výjimkou krátkého
nefunkčního úseku při ústí do Třemošné funkční, vymezený.

Lokální biokoridor LBK 4 – Doudlevce – k. ú. Horní Bříza
o

Prochází travnatou nivou levostranného bezejmenného přítoku Třemošné pod
Dubským mlýnem a výše ležícími chatami a nadále pak nivou Bělé na k. ú. Horní Bříza.
Funkční, vymezený.

Interakční prvky
IP je nepostradatelná část krajiny, která zprostředkovává působení stabilizujících funkcí
přírodních prvků na kulturní plochy (pole). Mají většinou liniový charakter a slouží jako cenné
biotopy pro existenci drobných savců, ptáků, hmyzu atd.
IP mají význam zejména na lokální úrovni. Jedná se většinou o okraje lesa, remízy, skupiny
stromů, meze, suché či zamokřené loučky, doprovodné porosty cest a vodních toků, drobné
tůně, mokřady, skalky, kamenice apod. Často je prostorové uspořádání, charakter, druhová
skladba a další znaky interakčních prvků typické pro daný region a tvoří tak nenahraditelnou
součást krajinného rázu. Současně mohou být např. v intenzivní zemědělské krajině často
jedinými prvky nelesní zeleně a mít tak zásadní význam rekreační a estetický.
Ve správním území Ledce byly interakční prvky vymezeny dle výše uvedených zásad a dále
navrženy nejčastěji jako doprovod vodních toků, polních cest, případně doplnění a rozšíření
porostů stávajících.

Prostupnost krajiny
Pro zlepšení průchodnosti krajiny je navržena nová účelová cesta západně od obce, směřující
ke Kokořovu.

Protierozní opatření
Eroze nejen degraduje produktivní zemědělskou půdu, znamená nenávratnou ztrátu ornice,
humusu a živin a tím vysoušení půdy a utlumení mikrobiálního života. Škody se projevují i
mimo zemědělství poškozováním komunikací, zanášením toků a nádrží splaveninami a tím
zhoršování životního prostředí. Realizací velkých honů pro zemědělskou velkovýrobu byly
zrušeny prvky přirozených protierozních zábran a vodní eroze je na dlouhých či strmějších
svazích dosti intenzivní, na otevřených rovných plochách se projevuje eroze větrná.
Vzhledem k poměrné značné délce nepřerušených pozemků orné půdy v severní, západní i
jižní části k. ú. Ledce je třeba navrhnout účinnou soustavu protierozních opatření (vyloučení
erozně rizikových plodin, ochranné zatravnění, případně průlehy a meze s dřevinným
doprovodem.) v rámci pozemkových úprav. Erozně ohrožené pozemky byly vymezeny na
základě hodnocení sklonitosti, délky svahu a skutečného průběhu eroze dle místních znalců.
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Vodní toky
Hydrologické poměry
Řešené území leží v povodí řeky Vltavy. Dále katastr obce náleží k povodí III. řádu 1-10-01
Mže po soutok s Radbuzou, 1-10-04 Radbuza od Úhlavy po soutok se Mží a Berounka od
soutoku Mže a Radbuzy po Úslavu a povodí 1-11-01 Berounka od Úslavy po Střelu. přesněji
do povodí 1-10-01-185 Malešický potok, 1-10-04-003 Bolevecký potok, 1-11-01-051
Třemošná, 1-11-01-056 Bělá, 1-11-01-057 Bělá.
Charakteristika vodních toků
Voda z řešeného území je odváděna významným vodním tokem Třemošná a jejími přítoky:
________________________________________________________________________
název vod. toku

č. povodí

správce

ID toku

________________________________________________________________________
Třemošná

1-11-01-051

Povodí Vltavy, s.p.

10100088

Žilovský potok

1-11-01-051

Povodí Vltavy, s.p.

10268452

Bělá

1-11-01-056

Povodí Vltavy, s.p.

10100287

_______________________________________________________________________
Hlavní osou hydrografické sítě je tok Třemošná, Třemošná pramení 2 km sz. od obce Čbán
ve výšce 566 m n.m. a do Berounky ústí zleva u Kaceřova ve výšce 279 m n.m. Délka toku je
44,5 km, celková plocha povodí je 249,27 km2, průměrný průtok u ústí 0,69 m/s, max. průtok
Tok protéká obcemi Čbán, Podmokly, Radimovice, Všeruby, Nevřeň, Příšov, Ledce,
Třemošná, Hromnice, Chotiná. V zájmovém území střední části toku se střídají úseky, kde je
otevřenější údolí s širokou údolní nivou, s úseky, kde je údolí sevřeno poměrně strmými svahy
na obou stranách. Dno údolí tvoří převážně nivní porosty obhospodařovaných luk, lokálně
zorněné plochy polí, místy mokřadní plochy zarostlé vysokou vlhkomilnou vegetací či lužní
porosty olší a vrb. Mimo zastavěné území má Třemošná přirozený charakter s meandrujícím
členitým korytem a zapojeným, spojitým břehovým porostem. V úseku přes zastavěné území
obce bylo koryto toku místy upraveno a opevněno.
Řešeným územím dále protékají dva levostranné přítoky Třemošné – tok Bělá a Žilovský
potok.
Návrh
o

Na tocích bude prováděna běžná údržba – čištění od sedimentu a údržba břehových
porostů o funkčních objektů

Vodní nádrže
Ledecký rybník
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Vodní nádrž je umístěna na pravý břeh toku Třemošná , západně od zástavby obce. Nádrž je
řešena jako boční, obtékaná, je vybavena břehovým odběrným objektem vybudovaným nad
vzdouvacím prahem umístěném v korytě Třemošné. Nádrž je vybavena betonovým
požerákem a bezpečnostním přelivem.. Výpustné potrubí je vyústěno do koryta Třemošné.
Plocha rybníka je 2,8 ha, zásobní objem je 37,8 m3. Účelem nádrže je chov ryb.
Rybník je v majetku obce Ledce.
Návrh
o

Na nádrži bude prováděna běžná údržba, manipulace bude prováděna v souladu
s platným manipulačním plánem

o

V rámci kapitoly vodní hospodářství byla na základě žádosti obce vymezena do
výkresové části plocha pro výstavbu vodní nádrže. Jedná se o plochu při západním
okraji zástavby obce Ledce, na pravém břehu Třemošné. Předběžné technické
parametry nádrže – obtékaná nádrž se zemní, sypanou hrází. Odtok z nádrže bude
prováděn prostřednictvím sdruženého objektu, umožňujícího jak neškodný odtok, tak
převedení kulminačních průtoků v případě zaplnění retenčního prostoru nádrže.
Konečnou podobu vodní nádrže, její objem, konstrukční řešení hráze a funkčních
objektů, stanoví další stupně PD základě hydrologických, hydrogeologických a
geologických podkladů a hydrotechnických výpočtů. Účelem nádrže bude zadržení
vody v krajině, rekreačně-sportovní funkce.

Odvodnění
V katastru obce bylo v několika místech provedeno odvodnění zemědělsky
obhospodařovaných pozemků systematickou trubní drenáží (odvodňované plochy byly
zakresleny do grafických příloh předkládané dokumentace). Údržba by měla být pod
odborným dohledem prováděna právě současnými uživateli pozemků
Návrh
o

Na stávajícím odvodnění bude prováděna běžná údržba. Odvodnění v místech
určených pro rozvoj obce, revitalizaci toků nebo tech. Infrastruktury bude zrušeno. Tyto
zásahy musí být technicky vyřešeny tak, aby nedošlo k narušení funkce odvodňovacích
zařízení na přilehlých pozemcích.

Ochrana před povodněmi
V řešeném území byla stanovena OkÚ Plzeň-sever záplavová území kolem toku Třemošná
po ústí do toku Berounka a toku Bělá po ústí do Třemošné. Záplavová území byla stanovena
pod č.j. ŽP/1580/98 ze dne 29.6.1998 a ŽP/1939/00 ze dne 11.4.2000. Do výkresové části
předkládané dokumentace byla převzata hranice aktivního záplavového území.
Návrh
Umisťování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je
možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu v souladu s
ustanovením § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu dle § 71 odst.
4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo
mohou zhoršit průběh povodně.
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Umisťování staveb do záplavového území
Dle vodního zákona § 67 platí omezení v záplavových územích
(1) V aktivní zóně záplavový území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s
výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí
opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se
zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění
srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování
konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích
vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů,
za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na
povodňové průtoky.
(2) V aktivní zóně je dále zakázáno
a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní
úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
(3) Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit omezující
podmínky. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.
Vzhledem k těmto skutečnostem byly návrhové rozvojové plochy pro zástavbu navrženy mimo
plochu stanoveného záplavového území.

Rekreace
Zájmové území obce umožňuje kvalitní, ale nenáročnou rekreaci v podobě turistiky, rozhledny
na Krkavci, atraktivního území kaolínových lomů, houbaření, koupání v rybníce i cykloturistiky,
případně i jezdecké turistiky.
Obec nabízí památkově velmi hodnotný barokní kostel Svatého Jakuba v komplexu s farní
budovou na návrší a pod ní poměrně zachovalým mlýnem a několika dalšími typickými
vesnickými štítovými domy.
Obcí nebo okrajem k. ú. procházejí následující cyklotrasy:
o

35 (Měděnec – Kadaň - Valeč – Chyše- Žlutice – Manětín – Ledce – Plzeň, Štruncovy
sady) 126 km.

o

2293 (Úterý – Umíř – Zahrádka – Všeruby – Příšov – Ledce)

Územím dále prochází následující turistické značené cesty:
o

zelená (Kaznějov – Krašovice – Kokořov – Ledce – Krkavec – Plzeň Bolevec – Plzeň
Bílá hora

o

červená (Plzeň Bolevec – Krkavec – Chotíkov – přehrada Hracholusky hráz – Pňovany
– Stříbro – Svojšín – Planá – Mariánské Lázně)

Územní plán Ledce
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O atraktivitě obce svědčí cca 50 rekreačních chalup a chat v k.ú. obce. Ponejvíce jsou
situovány v jihozápadní části k. ú. a nad lem Dubským mlýnem.

Dobývání nerostných surovin
Na k.ú. Ledce se nachází výhradní ložiska Ledce – Žilov a Ledce u Plzně. Tato ložiska se
nacházejí mimo zastavěné a zastavitelné plochy, ve volné krajině. Ložiska jsou respektována,
v lokalitách není navržena změna využívání území.

II.10.6 Zdůvodnění ploch s rozdílným způsobem využití
Při stanovení těchto podmínek návrh ÚP vycházel z vyhl. č. 501/2006 Sb. Vzhledem k nutnosti
specifikace podmínek využití byly některé plochy – plochy smíšené obytné, občanské
vybavenosti, plochy výroby a skladování a plochy zemědělské dále členěny.

II.10.7 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, asanace, pro které
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Do VPS byly zařazeny stavby v souladu s odst.1, bod a) §170 stavebního zákona, tj. pro
dopravní a technickou infrastrukturu, včetně ploch nezbytných k zajištění jejich výstavby a
řádného užívání pro tento účel. Jedná se o komunikace, vybudování vodovodu, oddílné
splaškové kanalizace a vybudování STL plynovodu.
Jedná se o stavby zřizované a užívané ve veřejném zájmu.
Do VPO byla zařazena opatření v souladu s odst.1, bod b) §170 stavebního zákona, konkrétně
vybudování vodní nádrže a prvky ÚSES.

II.10.8 Veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo
Nejsou vymezeny.

II.10.9 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu
Nejsou vymezeny.
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II.10.10 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení
K prověření územní studií jsou navrženy tyto zastavitelné plochy: Z-I - část (Bs1, Q1) a Z-VII
(Bs7). Lhůta zpracování územní studie je 4 roky od vydání ÚP Ledce.
Předmětem studie bude zejména vytvoření koncepce organizace rozvojových lokalit
s důrazem na vymezení ploch veřejných prostranství a obslužného komunikačního systému
v dostatečných šířkových parametrech tak, aby hlavní obslužné komunikace umožňovaly
dopravní obsluhu a ukládání sítí technické infrastruktury mimo vlastní vozovku. Vypracovaná
územní studie bude respektovat následující obecné podmínky:
o

zachovat stávající prostupnost území

o

v území navrhnout pozemky veřejných prostranství v souladu s prováděcí vyhláškou č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění

o

budou navrženy pozemky pro umístění zeleně, která bude opticky oddělovat
návrhovou plochu od volné krajiny a bude mít i funkci izolační a protierozní

o

při řešení připojení návrhové plochy Bs7 na silnici II. třídy je nutno postupovat dle
platných zákonů, příslušných vyhlášek a norem. Dopravní připojení návrhové plochy
bude přednostně řešeno prostřednictvím stávajících místních či účelových komunikací
nebo z návrhové sítě místních či účelových komunikací. Nové obslužné či zklidněné
komunikace mohou být realizovány i v rámci plochy Bs7.

o

v případě novostaveb v ochranném pásmu silnic je nutné požádat o výjimku z tohoto
ochranného pásma

o

novou zástavbu u silnice je nutno řešit tak, aby ani v budoucnu nevznikaly nároky na
ochranu zástavby před škodlivými účinky dopravy ze silnice. Zejména není možné
počítat s dodatečným budováním protihlukových opatření ze strany vlastníka
komunikace

o

Parametry sjezdu a místních komunikací požadujeme navrhnout v souladu
s ustanovením ČSN 73 6110 – projektování místních komunikací. Do rozhledových polí
sjezdu nesmí být navrhovány žádné stavby ani vegetace, které norma neumožňuje
(např. oplocení, přístřešky, místo pro popelnice).

o

Pro umístění napojení nových pozemních komunikací na silnice II. nebo III. třídy
(křižovatek, případně sjezdů) a na jiné pozemní komunikace je nutné dodržení
příslušných ustanovení oborových zákonů a jejich vyhlášek (např. zákon č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů). Dále musí splňovat ustanovení příslušných norem a technických
podmínek (např. ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110)

o

Doporučujeme zvážit řešení přednosti v křižovatkách s předností zprava (uvnitř
zástavby). Dojde tak k redukci počtu dopravního značení a rychlosti vozidel. Je však
nutné pamatovat na úpravu rozhledových trojúhelníků.

o

V případě slepých pozemních komunikací delších než 50m nezapomenout na zřízení
obratišť a u obousměrných jednopruhových pozemních komunikací počítat se zřízením
výhyben pro vozidla dle ČSN 73 6110.

o

Při stanovování šíře veřejného prostoru, jehož součástí bude nová nebo stávající
pozemní komunikace dodržet ustanovení § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
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požadavcích na využívání území. U již existující pozemní komunikace, ke které přiléhá
zástavba, může být šířka veřejného prostranství omezena stávajícím provedením
současné zástavby, avšak v případě nepřiléhající zástavby bude vyžadováno dodržení
§ 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
o

Pamatovat na parkovací místa u potenciálních zdrojů a cílů dopravy (tzn. Povolit jen ta
zařízení, pro která budou stačit parkovací plochy) dle ČSN 73 6110. Rovněž je potřeba
u budoucích lokalit pamatovat na bezpečnost chodců. Pohyb chodců řešit
prostřednictvím chodníků nebo pomocí zklidněných obytných zón.

o

Doporučujeme ponechat mezi stavbou domu a oplocením dostatečný prostor
k odstavení automobilu tak, aby zůstal prostor k pohybu podél stavby domu.

o

Odvodnění nových veřejných prostranství, nových pozemních komunikací nebo ploch
nové výstavby nesmí být provedeno za využití silničních příkopů nebo jinak používat
těleso silnice II. nebo III. třídy

o

Celkové provedení pozemních komunikací musí odpovídat příslušným ustanovením
oborových zákonů a jejich vyhlášek (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, stavební zákon a jeho prováděcí předpisy). Dále musí splňovat ustanovení
příslušných norem a technických podmínek (např. ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN
73 6110, TP 77, TP 78, TP 103 apod.). Toto platí především ve vztahu k šířkovému
uspořádání vlastní pozemní komunikace a zachování rozhledu v křižovatkách a
sjezdech.

II.10.11 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv
Jsou vymezeny tři plochy územní rezervy, které vyjadřují směr dalšího rozvoje obce v oblasti
obytné zástavby, případně výroby. Označeny jsou R-I, R-II a R-III. Jedná se o lokalitu bydlení
severně od zástavby (R-I), rozvoj bydlení v lokalitě u rybníka (R-II) a rezerva pro další rozvoj
drobné výroby na jižním okraji katastrálního území (R-III).

II.10.12 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt
Nejsou vymezeny.

II.10.13 Stanovení kompenzačních opatření
Kompenzační opatření nebyla stanovena.
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II.10.14 Návrh na opatření ÚPN pro potřeby CO
Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Území není ohroženo zvláštní povodní.
Zóny havarijního plánování
Zájmové území není dotčené žádnou zónou havarijního plánování.
Zóny havarijního plánování stanovuje Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního
prostředí.
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
Ukrytí obyvatelstva je řešeno s ohledem na potenciální zdroje ohrožení. Vyhláška č. 380/2002
Sb. stanoví způsob a rozsah kolektivní ochrany. Stálé úkryty se v zástavbě obce Ledce
nevyskytují. Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochraně obyvatelstva před účinky
světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti
tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení
státu a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých
úkrytů. IÚ se budují v mírové době k ochraně obyvatelstva v kterékoliv budově či objektu
(sklepy, patra budov) individuálně podle konkrétní situace v předem vybraných, optimálně
vyhovujících prostorech, ve vhodných částech domů, bytů, provozních a výrobních objektů.
Tyto prostory budou upravovány před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních
materiálních a finančních zdrojů fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro
ochranu jejich zaměstnanců.
Požadovaná kapacita improvizovaného úkrytu je přibližně 1 m2 na osobu. Doběhová
vzdálenost pro úkryty je 500 m, čímž je splněn požadavek dosažení úkrytu do 15 minut.
Organizační zabezpečení není úkolem územního plánu, nutno řešit na úrovni samosprávy
obce Ledce.
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro
evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci
uskladnění.
V případě lokálního ohrožení navrhujeme pro nouzové ubytování osob následující objekty a
plochy:
a) havárií nezasažené domy i ostatní využitelné objekty (evidence v kompetenci OÚ)
b) prostory OÚ, prostory základní školy, místnosti občanských, podnikatelských, kulturně –
společenských a stravovacích zařízení
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Vyhláška 380/2002 Sb. §17 řeší způsob a rozsah individuální ochrany obyvatel. Nová
koncepce ochrany obyvatel nepočítá se skladováním materiálu civilní ochrany v obci. Tento
materiál je skladován centrálně a bude vydáván v případě potřeby.
Pro skladování materiální humanitární pomoci mohou být v případě potřeby využity prostory
OÚ.
Územní plán Ledce
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Vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná a zastavitelná území
obce
Na katastrálním území nejsou dle dostupných informací umístěny sklady nebezpečných látek
ani zde nejsou evidovány subjekty nakládající s nebezpečnými látkami.
Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení, škodlivých účinků
kontaminace, vzniklých při mimořádné události
V případě lokální havárie budou pro nouzové ubytování postižených osob využity havárií
nezasažené domy i ostatní využitelné objekty (evidence v kompetenci OÚ), prostory OÚ,
místnosti občanských, podnikatelských a dalších zařízení.
Záchranné, likvidační a obnovovací práce organizuje obec ve spolupráci s Krajským úřadem
Plzeňského kraje, s hasiči a civilním obyvatelstvem, popřípadě s Armádou České republiky.
Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
Vzhledem k tomu, že v území nejsou umístěny sklady nebezpečných látek, tato ochrana
není řešena.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a el. energií
V obci nejsou v současnosti žádné studny, které by se mohly stát v případě nouzového
zásobování náhradním zdrojem vody. Proto je obec napojena na skupinový vodovod,
využívaný zdroj se nenachází na katastrálním území obce. V případě havárie na tomto
systému se pro nouzové zásobování obyvatelstva počítá s dovozem balené pitné vody. Po
projednání s Vodárenskou akciovou společností, a.s. lze předpokládat dořešení nouzové
situace dovozem vody v cisternách.
Nouzové zásobování elektrickou energií je nutno řešit přes dispečink ČEZ, a.s., který má
zpracovaný havarijní plán pro celou oblast, nikoliv pro jednotlivé obce.

II.10.15 Limity využití území a zvláštní zájmy
Územní plán respektuje limity vyplývající z právních předpisů.
Ochrana přírody a krajiny
o

Ochrana významných krajinných prvků vyplývajících ze zákona

Ochrana lesa
o

Vzdálenost 50 m od hranice lesních pozemků

Ochrana památek
o

Území archeologického zájmu UAN I. a UAN II.

o

Ochrana kulturních památek

Ochrana dopravní a technické infrastruktury
o

OP silnice II. tř. – 15 m od osy vozovky

o

OP silnice III. tř. – 15 m od osy vozovky
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o

rozhledové poměry na křižovatkách

o

OP elektrického vedení VN 22 kV – 7 m od krajního vodiče (postavené do 1994 - 10
m)

o

OP elektrického vedení VVN 110 kV – 12 m od krajního vodiče (postavené do 1994 15 m)

o

OP trafostanice – v okruhu 7 m (postavené do 1994 – 10 m)

o

OP podzemních telekomunikačních vedení – 1,5 m po stranách krajního vedení

o

OP STL plynovodu – 1 m od osy

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace (dle z. 274/2001 §23 odst. 3):
Potrubí do DN 500 včetně – 1,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí

o
o

Potrubí nad DN 500 – 2,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí

o

Ochranné pásmo navrhované ČOV – 50 m

Ochrana DVT a HOZ
o

Manipulační pásmo u významných vodních toků – 8 m od břehové čáry na obou
březích toků

o

Manipulační pásmo u drobných vodních toků – 6 m od břehové čáry na obou březích
toků a HOZ

Zvláštní zájmy
o

Záplavová území kolem toku Třemošná po ústí do toku Berounka a toku Bělá po ústí
do Třemošné. Záplavová území byla stanovena pod č.j. ŽP/1580/98 ze dne 29.6.1998
a ŽP/1939/00 ze dne 11.4.2000

o

Ochranné pásmo zařízení pro provoz radioelektronických, telekomunikačních a dalších
zařízení armády ČR. Tato zařízení jsou ve správě AČR (MO), GES ELEKTRONIC, ČR
Praha a jsou chráněna v ochranném pásmu o poloměru 600m

o

Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany:
vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby, které je nutno respektovat
podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

II.11 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL
Vyhodnocení navrhovaného řešení urbanistického návrhu a jeho důsledků na zábor
zemědělského půdního fondu bylo provedeno ve smyslu vyhlášky č. 13 Ministerstva životního
prostředí ČR ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního ve
znění zákona ČNR č. 10/93 Sb. a přílohy 3 této vyhlášky. Jednotlivé lokality jsou popsány a
vyznačeny ve výkrese č. II/5 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
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Uspořádání zemědělského půdního fondu
Ledce
Zastavěná plocha
Orná půda
Zahrady
Ovocné sady
Vinice
Trvalé travní porosty
Lesní půda
Vodní plochy
Ostatní plochy
CELKEM

Výměra v ha
14,36
437,46
31,13
1,64
73,93
292,37
12,37
72,75
936,02

Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace
Jednotlivé lokality jsou vyznačeny ve výkrese č. II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního
fondu.
Zdůvodnění záboru ZPF a PUPFL
Návrh zastavitelných ploch odpovídá demografickým předpokladům a daným reálným
možnostem území. Do návrhu ploch je promítnut požadavek nadřazené dokumentace - ZÚR
Plzeňského kraje pro oblast OB5: V územních plánech vymezit dostatek zastavitelných ploch
pro rozvoj bytové výstavby a obslužných funkcí. Hlavním hlediskem při výběru lokalit
k umístění nové zástavby byla snaha soustředit nové plochy v co nejtěsnějším kontaktu se
stávajícím zastavěným územím. Nově navržené plochy se nacházejí na půdách nižší třídy
ochrany.
Výjimkou je plocha ZP- XI, která je z části na půdách třídy ochrany I.
Plocha je určena pro výstavbu čistírny odpadních vod. Její umístění je dáno technickými
požadavky, limity v území (vodní toky, plochy lesa) a je určeno zpracovanou projektovou
dokumentací Kanalizace a ČOV Ledce zpracované firmou VODOPLAN s.r.o.., Sokolovská
41, 323 00 Plzeň. Výstavba ČOV i celého kanalizačního systému je ve veřejném zájmu obce
z hlediska ochrany životního prostředí a ochrany přírody – čištění splaškových vod před jejich
vstupem do území .regionálního biocentra Doudlevce.
V rámci územního plánu nejsou žádné návrhy na vynětí pozemků určených k plnění funkce
lesa.
Nová tabulka k veřejnému projednání:
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Tabulka k opakovanému společnému jednání:
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Původní tabulka ke společnému jednání:

Investice do půdy
V katastru obce bylo v několika místech provedeno odvodnění zemědělsky
obhospodařovaných pozemků systematickou trubní drenáží (odvodňované plochy byly
zakresleny do grafických příloh předkládané dokumentace). Údržba by měla být pod
odborným dohledem prováděna právě současnými uživateli pozemků
Opatření k zajištění ekologické stability
Dle zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody byla v území vymezena kostra ekologické
stability jako síť nejstabilnějších trvalých vegetačních formací v krajině, která se stala základem
pro vymezení lokálního ÚSES.

II.12 Rozhodnutí o námitkách
Martin Vrbík, Žlutická 15, 323 00 Plzeň
Námitka:
Žádám o změnu zařazení pozemku p.č. 2135/9 z plochy rekreační do plochy bydlení.
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Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Pozemek zůstane v ploše rekreace. K tomuto účelu byl kupován, obec již odsouhlasila
umístění stavby k rekreaci na tomto pozemku.

Zdeněk Ruml, Ledce 219, 330 11 Třemošná
Námitka:
Žádám o zařazení části pozemku p.č. 2076/39 (1200 m2) do zastavitelné plochy. Důvodem je
řešení bytové situace vnoučat.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Pozemek nebude nově zahrnován do zastavitelných ploch. Obec má v územním plánu dost
ploch určených k výstavbě rodinných domů. V průběhu jejich naplňování bude obec
vyhodnocovat potřebu nových ploch a situaci řešit případnou změnou územního plánu

Jana Hánová, Mlatecká 23, 323 00 Plzeň
Námitka:
Žádám o zařazení pozemku p.č. 998/406 do ploch bydlení. Pozemek by byl využit ke stavbě
rodinného domu mého syna. Pozemek téměř navazuje na zastavitelnou plochu. Původně
v návrhu tato plocha byla, nyní je však pouze v ploše rezervy. V návrhu územního plánu jsou
zahrnuty pro výstavbu pozemky zcela mimo současnou zástavbu ve velice vzdálených
oblastech
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Obec má v územním plánu dost ploch určených k výstavbě rodinných domů. V průběhu jejich
naplňování bude obec vyhodnocovat potřebu nových ploch a situaci řešit případnou změnou
územního plánu. Pozemek zůstane v plochách rezerv pro bydlení. Zástavbu v této lokalitě
bude předem komplexně řešit územní studie, která bude řešit i napojení na přilehlou
komunikaci.
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Jaroslav Kumpa, Ledce 118, 330 11 Třemošná
Námitka:
Přes můj pozemek p.č. 2139/18 a 2139/16 prochází LBK 3. Prosím o sdělení o možnosti
výstavby, event. přeložení LBC mimo můj pozemek.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje..
Odůvodnění:
Pozemek p.č. 2139/18 se nachází ve stávající ploše smíšené obytné. Pozemek p.č. 2139/16
se nachází ve stávající ploše veřejných prostranství. Přes uvedené pozemky prochází lokální
biokoridor LBK 3, který je v této části nefunkční.

Obec Příšov, Příšov 36, 330 11 Třemošná
Námitka:
Nesouhlasíme s umístěním zastavitelné plochy Z-VII. Uvedená plocha přímo navazuje na
katastr naší obce. Budoucí obyvatelé tohoto území budou vzdálení 2 km od obce Ledce,
Problém vidíme v odpadovém hospodářství, v napojení na sítě technické infrastruktury.
V neposlední řadě je zde i problém omezení rychlosti v obci. Tato plocha ani nenavazuje na
zastavěné území naší obce.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Při zveřejnění zadání a návrhu územního plánu v předešlých fázích projednávání neměla obec
Příšov žádnou připomínku. Z tohoto důvodu již nebude obec Ledce provádět změny v dané
lokalitě.

Ing. Eduard Trojánek, Jaroslava Trojánková, Kaznějovská 33, 323 00 Plzeň
Námitka:
Žádám o převedení pozemku p.č. 481/2 a 485 z ploch „N“ – smíšené nezastavěné území –
krajinná zeleň do ploch „Zs“ – plochy zemědělské, zahrady a sady. Uvedené plochy už jako
zahradu užívám. I sousední pozemky už jsou dlouhodobě užívány jako zahrady a sady.
V ploše „Zs“ je možno umísťovat stavby a zařízení související s aktivitami zahrádkaření,
rekreace a údržby pozemků.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Pozemky jsou jako „Zs“ užívány.
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Miroslav Čejka, Tachovská 13, 300 00 Plzeň
Námitka:
Žádám o zařazení pozemku p.č. 494, 486 a 487/2 do ploch rekreačních.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Na pozemku je již několik let chata. Související pozemky jsou k rekreaci užívány.

Ing. Miloš Tyc, Ing. Miroslava Tycová, Boženy Němcové 925/14, 323 00 Plzeň
Námitka č.1
Budoucí místní komunikace „D“ ze silnice ze silnice č. 1805 je na výkrese ukončena jako slepá
pro napojení budoucí „B10“ – dovoluji si požádat o prodloužení navrhované místní komunikace
a 40m dále. Jedná se o jediný přístup do západní části lesa. Dále navrhuji zvážit (ne)zařazení
této cesty do veřejně prospěšných staveb. Vlastník jedné části předmětné cesty s tímto
nesouhlasí.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně.
Odůvodnění:
Cesta bude prodloužena, bude sloužit též k přístupu do lesa. Cesta zůstane ve veřejně
prospěšných stavbách.
Námitka č.2:
Pozemek p.č. 2589/22 je označen žlutě jako veřejné prostranství, tato část je užívána jako
přístup na pozemky mých sousedů. Žádám o zkrácení konce žluté plochy o 29m a převedení
do plochy smíšeného bydlení „B5“.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje:
Odůvodnění:
Předmětná komunikace (veřejné prostranství) neslouží dalším uživatelům.
Námitka č.3:
Žádám o zrušení veřejně prospěšné plochy pro VT1,2 určené pro vybudování navrhovaných
sítí pro můj dům. Dům je už řádně napojen prostřednictvím přípojek. Uvítal bych koridor VT1
(odkanalizování) přes pozemky 2606/1 a 2589/21.
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Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně.
Koridor pro veřejně prospěšnou stavbu VTL1,2 se vypouští – není potřeba. Nový koridor se
nebude zřizovat. Stavby v okolí jsou řádně odkanalizovány.

Lukáš Pašek, Veronika Pašková, Ledce 61, 330 14 Ledce
Námitka č. 1 :
Není zakresleno prodloužení stoky D z dokumentace Kanalizace a ČOV Ledce, vedení
vysokého napětí neprochází přes roh mého pozemku p.č. 587/251, na pozemcích označených
N-krajinná zeleň je napojení mého pozemku p.č. 587/34 na silnici III/1804 a inženýrské sítě.
Neměly by mít tyto plochy jiné označení?
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Prodloužení kanalizace řeší podrobnější projektová dokumentace. Stávající vedení vysokého
napětí(jeho poloha) bude upřesněno. V územním plánu bude zohledněn stávající vjezd na
pozemek p.č. 587/34 včetně přípojek na technickou infrastrukturu.
Námitka č. 2:
Pozemky p.č. 587/251 a 587/273 slouží jako zahrada. Užíváme ja jako celek s pozemkem p.č.
587/34. Žádám o jejich zařazení do zastavitelných ploch, event. do ploch zemědělských –
zahrady a sady.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje. Plocha bude zahrnuta do ploch zemědělských – zahrady a sady – Zs.
Odůvodnění:
Zastupitelstvo obce už dříve souhlasilo s využitím této plochy jako zahrady.

Ing. Jan Klasna, Manětínská 25, 323 00 Plzeň
Námitka:
Vlastním pozemek p.č. 1979/9, který je v zastavěném území obce, spadá však do záplavového
území Q100. Díky tomu by se stal pozemek nezastavitelný. Podle vyjádření Povodí Vltavy
není v záplavovém území zakázána výstavba. Žádám o úpravu tohoto omezení v územním
plánu.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.
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Odůvodnění:
Podle vyjádření vodoprávního úřadu a Povodí Vltavy je možné za určitých podmínek v tomto
území stavby umísťovat.

Ing. Pavel Janda, Západní 1320/8, 323 00 Plzeň, Marie Jandová, Kaznějovská 1301/40,
323 00 Plzeň
Námitka č. 1:
Žádám o vyjmutí podmínky pořízení územní studie před započetím výstavby na pozemku p.č.
1082/26.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Pozemek p.č. 1082/26 bude z lokality, ve které je požadována územní studie vyjmut. Pozemek
je již oplocen a jsou na něm vysázené stromy.
Námitka č. 2:
Žádáme zvážení umístění trasy VT1,2 a VT3 sítí na pozemcích obce Ledce.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Umístění tras bude řešit právě předepsaná územní studie.

Josef Janovský, Ledce 134, 330 11 Ledce
Námitka:
Nesouhlasím s návrhem zastavitelné plochy Bs7 na základě diskuze na veřejném projednání,
kde byly vysloveny pochybnosti k potřebě této plochy.
V souvislosti s návrhem zastavitelné plochy Bs10, jejíž návrh považuji za nevhodný, žádám o
zařazení pozemku p.č. 2540/2 do zastavitelných ploch pro bydlení.
S ohledem na návrh zastavitelné plochy Bs8 žádám o zařazení pozemků p.č.2625/24, 2625/25
a 2625/32 do zastavitelných ploch pro bydlení.
Domnívám se že stávající plocha smíšená obytná by měla zahrnovat rovněž pozemky p.č.
2533/1, 2534 a 2535/1.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
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Odůvodnění:
Obec Ledce má v územním plánu navržený dostatečný počet zastavitelných ploch.
V současné době není možno tento počet navyšovat z důvodů neodůvodněných záborů
zemědělské půdy. Po částečném zaplnění stávajících navržených zastavitelných ploch
vyhodnotí obec potřebu nových ploch. Tyto budou zahrnuty do územnho plánu jeho změnou.

Ing. Jan Rybár, MUDr. Martina Rybárová, PhD., Květná 2736/61, 326 00 Plzeň
Námitka:
Nesouhlasíme s vytvořením ploch Ri – plocha pro individuální rekreaci, tyto plochy zařadit do
ploch smíšených obytných. Nebo žádáme o změnu podmínek využití pro ploch Ri.
Navrhujeme zařazení pozemků p.č. 2072/7, 2076/7 a 311 do ploch smíšených obytných.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Pozemky p.č. 2076/7 a 311 zůstávají v ploše rekreace. Tyto plochy jsou z urbanistického
hlediska nevhodné pro trvalé bydlení. Problematické je zde napojení na dopravní a technickou
infrastruktura.

II.13 Vyhodnocení připomínek
Obec Ledce, Ledce, Ledce 292, 330 14 Ledce
Připomínka:
Zahrnout budovu kulturního domu p.č. 20/1 a 20/2, obecního úřadu p.č. 53 a domu služeb p.č.
55/3 do ploch občanské vybavenosti.
V podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – Bs – bydlení v rodinných
domech venkovského typu vypustit v textu venkovského typu, upravit výškovou regulaci
zástavby na 1 NP + podkroví nebo 2 NP.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se vyhovuje. Bude upravena textová část územního plánu.
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