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Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písmeno c) zákona 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, za použití ustanovení § 55a), b) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 171 

až § 174 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 

a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 

 

v y d á v á 

 

Změnu č. 1 územního plánu 

Ledvice 

 

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI  

Správní orgán, který změnu č.1 

územního plánu vydal: 
Zastupitelstvo města Ledvice 

Datum nabytí účinnosti změny č. 1 

územního plánu: 
 

Jméno a příjmení oprávněné úřední 

osoby pořizovatele:  
 

Funkce oprávněné úřední osoby 

pořizovatele:  
 

Otisk úředního razítka:  

 

 

 

 

                                                                                             …………………………………………… 

                                                                                                                     Podpis 
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Změna č. 1 územního plánu Ledvice - výrok 

Změnou č. 1 ÚP se upravují názvy kapitol dle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.. Ve 

výrokové části jsou uvedeny již v novém znění 

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

1) Vkládá se třetí odstavec: „Změna č. 1 ÚP Ledvice zpřesňuje zastavěné území 

převzaté z platného ÚP Ledvice dle podkladové digitální katastrální mapy a 

současného stavu zástavby ke dni 11. 5. 2020.“ 

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT 

B.1. Základní koncepce rozvoje území obce 

2) Vypouští se z šesté odrážky: „a prosazování perspektivní“ a „Maxim“. Doplňuje se: 

„Bílina“. 

3) V sedmé odrážce se vypouští: „a v bytových domech“. 

4) Vkládá se desátá odrážka: „Rozšíření ploch pro individuální rekreaci v rámci Změny 

č. 1 ÚP Ledvice.“ 

B.2. Hlavní cíle rozvoje území obce 

Tato kapitola se Změnou č. 1 ÚP nemění. 

B.3. Ochrana a rozvoj hodnot území obce, kapitola Přírodní hodnoty 

5) Vkládá se třetí odstavec: „Mezi přírodní hodnoty lze zařadit vnitrosídelní park 

obklopený zástavbou a v severním směru napojený na rekultivovaný prostor okolní 

krajiny.“ 

B.3. Ochrana a rozvoj hodnot území obce, kapitola Civilizační hodnoty 

6) Ve druhém odstavci se vypouští: „, zahrnující i právě dokončovaný blok o výkonu 660 

MW“ a „s roční těžbou cca 9 mil. tun hnědého uhlí a s výhledem těžby cca do roku 

2040.“ 

B.3. Ochrana a rozvoj hodnot území obce, kapitola Kulturní hodnoty  

7) V druhém odstavci se vypouští: „sídelní systém parkové zeleně,“ a vkládá se „pomník 

Mistra Jana Husa a“. 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

8) V názvu kapitoly se za slovo „včetně“ doplňuje text „URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“. 

C.1. Urbanistická koncepce a kompozice 

9) V názvu podkapitoly se doplňuje text „a kompozice“. 

10) Vypouští se název kapitoly: „Předpokládaný demografický vývoj“. 

11) V druhém odstavci se vypouští: „Územní plán předpokládá na podkladě demografické 

prognózy v průběhu cca 20 let možnost nárůstu až o 120 obyvatel (stav 560 obyvatel 

k datu 1.1.2012).“ a „a bytových domech; z toho cca 30 bytů v RD (tj. cca 25 RD za 
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předpokladu 1 RD = 1,2 bytů) a cca 50 bytů v bytových domech. Tento počet bytů 

zahrnuje též náhrady za přirozené úbytky bytů v uvedeném časovém úseku - cca 

0.5% ročně (tj. cca15 bytů) a odhad snižování průměrného počtu členů cenzové 

domácnosti, z nynějších 2,7 na 2,5 (potřeba cca 16 bytů).“. Vkládá se: „k zastavení 

negativního demografického vývoje a k vytvoření předpokladu“ a „v největším 

rozsahu na jihozápadním okraji Ledvic a plocha přestavby na východním okraji 

Ledvic“. 

C.1. Urbanistická koncepce a kompozice, podkapitola Základní zónování území Ledvic  

12) V zóně centrální část obce se vypouští: „, hlavní veřejné prostory“. 

13) V zóně západní část obce se vypouští: „rodinné“ a doplňuje se: „v rodinných domech, 

zahrádkářské osady“. 

14) V zóně východní část obce se vypouští: „rodinné“ a „(přestavbové území na ploše 

býv. skladiště mouru s probíhající rekultivací)“ a doplňuje se: „v rodinných domech“ a 

„izolační zeleň“ . 

15) V zóně severozápadní zázemí obce se doplňuje: „a okolní rekultivované území“. 

16) Ve druhém odstavci se vypouští: „v západní části obce“ a „Koridor se odklání od 

obytné a klidové části obce a vede jihozápadním okrajem obce, který je dotčený vlivy 

průmyslové výroby a těžby uhlí. K odclonění vlivů tohoto koridoru vůči budoucím 

zastavitelným plochám se využívá ochranného působení zapuštění do terénu a 

ochranné a izolační zeleně.“. Doplňuje se: „na východním okraji obce“ a „Koridor 

vede severovýchodním směrem od obce Ledvice a částečně využívá prostor 

současné účelové komunikace a trubního koridoru.“. 

17) V této kapitole je nahrazeno grafické schema zónování obce Ledvice. 

C.1. Urbanistická koncepce a kompozice, podkapitola Vnější vlivy promítnuté do řešení 

urbanistické koncepce 

18) V prvním odstavci se vypouští: „již dlouhodobě a dále bude“ a „převratnými“. 

19) V odrážce Severovýchodní směr se vypouští: „jediný“, „již v současnosti“ a 

„blahodárnou“. 

20) V odrážce Jižní směr se vypouští: „mj. zahrnující přesun úpravny uhlí“ a doplňuje se 

„s provedenou modernizací úpravny uhlí“. 

21) V odrážce Západní směr (v širším měřítku) se vypouští: „a též prověření možnosti 

propojení Ledvického rybníka a budoucího jezera Maxim (ve zbytkové jámě lomu 

Bílina) plavebním kanálem“. 

22) Vkládá se podkapitola ve znění: 

Urbanistická kompozice 

Změnu v urbanistické kompozici ÚP představuje pouze převedení obnovované silniční 

komunikace Ledvice – Duchcov z jižní trasy v kontaktu s průmyslovým areálem ELE do vedení 

v severní poloze, okrajem zalesněného rekultivovaného území.  

Ostatní principy kompozičního uspořádání obsažené (ale neformulované) v ÚP 

Ledvice zůstávají v návrhu změny č. 1 ÚP zachovány, pouze se aktualizují a zpřesňují. Jedná 

se o tyto záměry:  

- Respektování stávajících kompozičních hodnot Ledvic – zejm. zónace území Ledvic 
(poloha naznačené centrální části, poloha klidové části – sport, školství, pietní části 
hřbitova; západní a východní obytná zóna), drobné měřítko zástavby, rozsáhlé vnitřní 
parkové plochy, uliční síť.  
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- Posílení a rozšíření centra obce v blízkosti MěÚ, na křižovatce ulic Mírová a Polní 
cesta, vymezením zastavitelné plochy pro OV a návrhem parkové úpravy v bývalé 
cihelně. Podporu centra bude znamenat navrhovaná rozvojová lokalita na JZ okraji 
Ledvic. 

- Kultivace a posílení vstupní části do Ledvic návrhem zastavitelné plochy BI pro RD na 
bývalém skladišti mouru úpravny uhlí. 

- Rekultivace bývalého odkaliště ELE s redukovanou plochou Ledvického rybníka, 
plocha vymezená pro hromadnou rekreaci a související rekultivace Ledvického potoka. 

 

C.2. Vymezení zastavitelných ploch a koridorů 

23) Vypouští se zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z9, Z20, Z22, Z27 a Z45 

24) V ploše Z15 ve specifických podmínkách se vypouští: „a byty“ a „2010“ a doplňuje se 

„2020“. 

25) V ploše Z16 ve specifických podmínkách se vypouští: „a byty“ a „2010“ a doplňuje se 

„2020“. Vypouští se také plocha: „0,39“ a nahrazuje se „0,41“. 

26) V ploše Z18 ve specifických podmínkách se vypouští: „a byty“ a „2010“ a doplňuje se 

„2020“. Vypouští se také plocha: „0,47“ a nahrazuje se „0,58“. 

27) V ploše Z19 ve specifických podmínkách se vypouští: „a byty“ a „2010“ a doplňuje se 

„2020“. 

28) V ploše Z21 se vypouští: „BH“, „plocha bydlení – hromadné“, „0,55“, „0,6“, 

„odhadovaná kapacita cca 20 bytů s pobytovým zázemím;“, „a byty“ a „2010“. 

Doplňuje se: „BI“, „plocha bydlení - individuální“, „0,33“, „0,5“ a „2020“. 

29) V ploše Z26 se vypouští: „BH“, „plocha bydlení – hromadné“, „0,84“, „0,6“, 

„odhadovaná kapacita cca 30 bytů, s pobytovým zázemím, předpoklad situování 

společné garáže využívající zahloubený prostor bývalé cihelny, vytvoření odstupu a 

bariery před nepříznivými vlivy sousedícího území areálu ELE a SD;“, „a byty“ a 

„2010“. Doplňuje se: „BI“, „plocha bydlení - individuální“, „0,30“, „0,5“ a „2020“. 

30) V Z44 se vyouští: „0,22“ a „a zpřístupňující rozvojové plochy pro bydlení na JZ okraji 

obce; principy řešení převzít ze studie: Rodinné domy a byty města Ledvice, 

jihozápad - 2010“. Doplňuje se: „0,12“. 

31) Pod tabulku zastavitelných ploch se doplňuje: „Pozn. Číselná posloupnost označení 

zastavitelných ploch je ovlivněna změnami v průběhu projektových prací.“ 

32) Vkládá se:  

Změna č. 1 ÚP Ledvice vymezuje tyto zastavitelné plochy: 

Kód 

záměru 
Kód 

využití 
Způsob využití 

Výměra 

[ha] 

Index max. 

zastavění, vč. 

zpevněných 

ploch 

Specifické podmínky, poznámka 

Z1 (1) RZ 
plocha rekreace - 

zahrádkářské kolonie 
0,14 0,3 

Respektování OP el. vedení; 

principy zástavby převzít ze studie: 

Rodinné domy města Ledvice, 

jihozápad - 2020 

Z2 (1) RZ 
plocha rekreace - 

zahrádkářské kolonie 
0,10 0,3 

Respektování OP el. vedení; 

principy zástavby převzít ze studie: 

Rodinné domy města Ledvice, 

jihozápad - 2020 

Z3 (1) RZ 
plocha rekreace - 

zahrádkářské kolonie 
0,43 0,3 

principy zástavby převzít ze studie: 

Rodinné domy města Ledvice, 

jihozápad - 2020 

Z4 (1) BI 
plocha bydlení - 

individuální 
0,39 0,5 

Respektování OP el. vedení; 

principy zástavby převzít ze studie: 
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Rodinné domy města Ledvice, 

jihozápad - 2020 

Z7 (1) DS 
plocha dopravní 

infrastruktury - silniční 
1,45 neurčuje se 

V rámci plochy umístit oddělený 

pruh pro cyklostezku 

Z8 (1) RH 
plocha hromadné 

rekreace 
2,71 neurčuje se 

 charakter využití plochy musí 

respektovat budoucí krajinné 

hodnoty okolí po provedené 

rekultivaci; využití RH bude 

následovat až po ukončení 

rekultivačních a sanačních úprav 

území 

Z9 (1) BI 
plocha bydlení - 

individuální 
0,11 0,5 – 

Z10 (1) DS 
plocha dopravní 

infrastruktury - silniční 
0,01 neurčuje se 

plocha bude využita v návaznosti 

na plochu Z11 

Z11 (1) ZX 
zeleň ochranná, 

izolační, ostatní 
0,05 neurčuje se – 

Z12 (1) ZX 
zeleň ochranná, 

izolační, ostatní 
0,44 neurčuje se 

Izolační zelený pás mezi plochou 

pro výstavbu RD a areálem ELE 

Z13 (1) ZP park 0,32 neurčuje se 

parková úprava na místě bývalé 

cihelny (specifická zahloubená 

plocha) a přilehlého území 

Pozn. Číselná posloupnost označení zastavitelných ploch může být ovlivněna změnami v průběhu projektových 
prací. 

 

Kód 

záměru 
Kód 

využití 
Způsob využití Výměra ha Index max. zastavění, 

vč. zpevněných ploch 

Specifické podmínky, 

poznámka 

KOR1 (1) DS 

koridor dopravní 

infrastruktury - 

silniční 

13,97 neurčuje se 

v rámci dopravního 

koridoru bude řešen i 

samostatný jízdní pruh 

pro cyklostezku; Zajistit 

začlenění silnice do 

krajiny prvky doprovodné 

krajinné zeleně.  

Využití plochy je 

podmíněno zajištěním 

splnění hygienických 

limitů. 

KOR2 (1) DS 

koridor dopravní 

infrastruktury - 

silniční 

1,19 neurčuje se 

část silničního koridoru, 

která doplňuje vymezený 

koridor v ÚP Duchcov 

Pozn. Číselná posloupnost označení koridorů může být ovlivněna změnami v průběhu projektových prací. 

 

C.3. Vymezení ploch přestavby 

33) Vypouští se plochy přestavby P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 

34) Pod tabulku ploch přestavby se vkládá: „Pozn. Číselná posloupnost označení ploch 

přestavby je ovlivněna změnami v průběhu projektových prací.“ 

35) Vkládá se: 

Změna č. 1 ÚP vymezuje tyto plochy přestavby: 
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Kód 

záměru 

Kód 

využití 
Způsob využití 

Výměra 

[ha] 

Index max. 

zastavění, 

vč. 

zpevněných 

ploch 

Specifické podmínky, poznámka 

P1 (1) ZX 
zeleň ochranná, izolační, 

ostatní 
1,95 

neurčuje 

se 

Plocha vymezená v lokalitě bývalého 

uskladnění mouru 

P2 (1) BI 
plocha bydlení - 

individuální 
1,18 0,5 

Plocha vymezená v lokalitě bývalého 

uskladnění mouru; při využití plochy 

budou dodrženy hygienické limity ve 

vztahu k silnici III. třídy v rámci 

vymezeného koridoru KOR1 (1); 

Využití plochy je podmíněno 

zajištěním splnění hygienických limitů 

P3 (1) VD 
plocha pro drobnou výrobu 

a výrobní služby 
0,07 0,8 

Plocha bude využita v návaznosti na 

plochu P9; Využití plochy je 

podmíněno zajištěním splnění 

hygienických limitů 

P4 (1) OV plocha veřejné vybavenosti 0,04 
neurčuje 

se 

Využití plochy zohlední specifické 

terénní podmínky (zahloubený prostor 

bývalé cihelny) 

 

C.4. Vymezení ploch asanací 

36) Vypouští se plochy asanací A1, A2, A4 

37) V ploše A5 ve specifických podmínkách se vypouští: „max. index zpevněných ploch 

cca 0,3 podílu celé plochy, zástavba objekty se nepředpokládá – podklad: Souhrnný 

plán sanací a rekultivací Dolu Bílina v aktuální podobě.“. 

38) Pod tabulku ploch asanací se vkládá: „Pozn. Číselná posloupnost označení ploch 

přestavby je ovlivněna změnami v průběhu projektových prací.“ 

39) Vkládá se tabulka ploch asanací: 

Změna č. 1 ÚP vymezuje tyto plochy asanací: 

Kód záměru 
Kód 

využití 
Způsob využití 

Výměra 

[ha] 

Specifické podmínky, 

poznámka 

A1 (1) 
WT vodní plocha a tok 30,92 

Využití plochy bude 

vycházet ze studie 

"Rekultivace odkaliště 

Fučík“ (2018) 

A2 (1) 
NS.x 

plocha smíšená nezastavěného 

území 
27,80 

Využití plochy bude 

vycházet ze studie 

"Rekultivace odkaliště 

Fučík“ (2018) 

A3 (1) 
L plocha lesní 1,42 

Plocha asanace se týká 

prostoru bývalého vedení 

odvádějící kal z ELE. 

A4 (1) 
ZX zeleň ochranná, izolační, ostatní 0,33 

Využití plochy bude 

vycházet ze studie 

"Rekultivace odkaliště 

Fučík“ (2018) 
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Kód záměru 
Kód 

využití 
Způsob využití 

Výměra 

[ha] 

Specifické podmínky, 

poznámka 

A5 (1) 
NS.x 

plocha smíšená nezastavěného 

území 5,09 

Využití plochy bude 

vycházet ze studie 

"Rekultivace odkaliště 

Fučík“ (2018) 

A6 (1) 
NS.x 

plocha smíšená nezastavěného 

území 7,38 

Využití plochy bude 

vycházet ze studie 

"Rekultivace odkaliště 

Fučík“ (2018) 

A7 (1) 
L 

plocha lesní 

3,03 

Plocha asanace 

nahrazující překonaný 

návrh dopravního spojení 

Duchcov - Ledvice 

A8 (1) 
L 

plocha lesní 
8,42 

Využití plochy bude 

vycházet ze studie 

"Rekultivace odkaliště 

Fučík“ (2018) 

A13 (1) 
NS.x 

plocha smíšená nezastavěného 

území 
5,54 

Využití plochy bude 

vycházet ze studie 

"Rekultivace odkaliště 

Fučík“ (2018) 

Pozn. Číselná posloupnost označení ploch asanací může být ovlivněna změnami v průběhu projektových prací. 

 

Změna č. 1 ÚP respektuje plochy asanace ASA6 a ASA7 vymezené v úplném znění ZÚR 

ÚK po vydání 1., 2., 3. aktualizace. 

C.5. Systém sídelní zeleně 

40) Ve druhém odstavci se vypouští: „(ÚP - celá sestava návrhů asanačních území A1 - 

A14).“. 

41) Vkládá se čtvrtý odstavec: „Změna č. 1 ÚP posiluje sídelní zeleň o plochu parku Z13 

(1) v blízkosti centra obce a vymezuje nové plochy izolační zeleně Z12 (1), Z11 (1) a 

P1 (1).“ 

 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 
INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH 
VYUŽITÍ 

42) V nadpisu kapitoly D. se doplňuje: „, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO 

VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH 

VYUŽITÍ“. 

D.1. Dopravní infrastruktura, podkapitola Koncepce dopravy a dopravní infrastruktury 

43) V prvním odstavci se vypouští: „komunikační síť mimo území obce.“ a doplňuje se 

„silnici III. třídy pro obnovení spojení Duchcova a Ledvic pro níž je ve Změně č. 1 ÚP 

vymezen koridor KOR1 (1).“. 

D.1. Dopravní infrastruktura, podkapitola Silniční doprava 
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44) Vypouští se Koridor Z2, Koridor Z5, Koridor Z22, Koridor Z34,  

45) V Koridoru Z18 se doplňuje: „Změna č. 1 ÚP Ledvice upravuje vymezení tohoto 

koridoru v jeho východní části dle aktualizované studie „Rodinné domy města 

Ledvice, jihozápad“ (Atelier T-plan, s. r. o., 2020).“ 

46) V Koridoru Z44 se vypouští: „Místní komunikace rozvojových ploch Ledvice - 

centrum: Koridor určený pro prodloužení silnice III/25319 od ulice Polní cesta ke 

komunikacím umístěným v koridorech Z18 a Z22.“ Doplňuje se: „Změna č. 1 ÚP 

Ledvice upravuje vymezení tohoto koridoru v jeho západní části dle aktualizované 

studie „Rodinné domy města Ledvice, jihozápad“ (Atelier T-plan, s. r. o., 2020).“ 

47) Vypouští se Plocha Z45, Koridor R8 - územní rezerva a Koridor R10 - územní rezerva 

48) Ve dvanáctém odstavci se doplňuje: „Doporučený“. 

49) V nadpisu tabulky doporučeného návrhu zpřístupnění se doplňuje: „DOPORUČENÝ“. 

50) V nadpisu čtvrtého sloupce se vypouští: „navrhovaných“ a doplňuje se „Doporučený“. 

51) V tabulce ROZVOJOVÉ PLOCHY - DOPORUČENÝ NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ se 

vypouští plochy A1, Z9, Z20, Z24, Z27, P1, P3, P4, P6, P9 

52) Vkládá se: 

Změna č. 1 ÚP Ledvice vymezuje tyto koridory a zastavitelné plochy pro silniční dopravu: 

KOR1 (1) - Silnice III. třídy Duchcov - Ledvice: Koridor pro umístění trasy silnice III. třídy 

extravilánového charakteru. Koridor je veden po severním okraji zastavěného území Ledvic 

v blízkosti Ledvického rybníka. Plánovaná komunikace slouží k obnovení dopravního spojení 

Duchova a Ledvic. V rámci koridoru bude současně umístěna oddělená cyklostezka. Pro 

koridor je částečně využit prostor bývalého vedení odvádějící kal z ELE.  

KOR2 (1) - Místní komunikace pro obsluhu plochy hromadné rekreace vymezené v ÚP 

Duchcov. Na území obce Ledvice je pouze okrajová část vymezeného koridoru určeného pro 

tuto komunikaci. 

Z7 (1) - Místní komunikace pro obsluhu Ledvického rybníka a napojení rekreačního areálu na 

severní straně rybníka na území Duchcova. Zároveň tato komunikace zajistí propojení s obcí 

Zabrušany. V rámci této plochy bude současně umístěna oddělená cyklostezka. 

Z10 (1) - Prodloužení komunikace (Z11) pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelné plochy Z9 

(1). 

 

 

Změna č. 1 ÚP Ledvice navrhuje pro tyto zastavitelné plochy a plochy přestavby 

dopravní napojení: 

Kód 

záměru 
Kód 

využití 
Způsob využití 

Výměra 

[ha] 

Index max. 

zastavění, 

vč. 

zpevněnýc

h ploch 

Doporučený návrh zpřístupnění 

Z1 (1) RZ 
plocha rekreace - 

zahrádkářské kolonie 
0,14 0,3 

Zpřístupnění vnitřní komunikací 

vymezenou jako zastavitelná plocha Z18 

Z2 (1) RZ 
plocha rekreace - 

zahrádkářské kolonie 
0,10 0,3 

Zpřístupnění vnitřní komunikací 

vymezenou jako zastavitelná plocha Z18 

Z3 (1) RZ 
plocha rekreace - 

zahrádkářské kolonie 
0,43 0,3 

Zpřístupnění vnitřní komunikací 

vymezenou jako zastavitelná plocha Z18 

Z4 (1) BI 
plocha bydlení - 

individuální 
0,39 0,5 

Zpřístupnění vnitřní komunikací 

vymezenou jako zastavitelná plocha Z18 
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Z8 (1) RH 
plocha hromadné 

rekreace 
2,71 

neurčuje 

se 

Zpřístupnění z komunikace III. třídy 

umístěné v KOR1 (1) 

Z9 (1) BI 
plocha bydlení - 

individuální 
0,11 0,5 

Zpřístupnění z komunikace vymezené 

jako zastavitelná plocha Z11 a Z10 (1) 

navazující na ulici Mírová 

Z13 (1) ZP Park 0,32 
neurčuje 

se 

Zpřístupnění z ulice Polní cesta a ze 

zastavitelné plochy Z18 

P2 (1) BI 
plocha bydlení - 

individuální 
1,18 0,5 

Zpřístupnění z komunikace III. třídy 

umístěné v KOR1 (1) v návaznosti na 

ulici Mírová a samostatně z ulice 

Fučíkova 

P3 (1) VD 
plocha pro drobnou 

výrobu a výrobní služby 
0,07 0,8 

Zpřístupnění z komunikace III. třídy 

umístěné v KOR1 (1) v návaznosti na 

ulici Mírová 

P4 (1) OV 
plocha veřejné 

vybavenosti 
0,04 

neurčuje 

se 
Zpřístupnění z ulice Polní cesta. 

 

 

D.1. Dopravní infrastruktura, podkapitola Nemotorová doprava 

53) Vypouští se Koridor Z3, Koridor Z6, Koridor P7 a Koridor R9 - územní rezerva 

54) Vkládá se šestý odstavec: 

Koridor R17 - územní rezerva - pro budoucí případné doplňkové napojení Ledvic na 

silnici III. třídy Duchcov - Ledvice (o záměru může být rozhodnuto až po realizaci a 

zkušenostech z provozu silnice III. třídy Duchcov-Ledvice) 

D.1. Dopravní infrastruktura, podkapitola Železniční doprava 

55) V prvním odstavci se vypouští: „- šířka koridoru 250 m.“. 

 

D.1. Dopravní infrastruktura, podkapitola Doprava v klidu 

Tato kapitola se Změnou č. 1 ÚP nemění. 

D.1. Dopravní infrastruktura, podkapitola Veřejná hromadná doprava osob 

56) V prvním odstavci se vypouští: „s novou zastávkou v severní části města nedaleko 

mateřské školky. V rámci posilování integrace všech druhů dopravních prostředků do 

jednoho integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje, jenž má být zřízen v 

roce 2015 na celém území kraje, je navržena nová komunikace funkční skupiny D2 

(Z40), zřízením komunikace dojde k zvýšení bezpečnosti a zkrácení docházkové 

vzdálenosti k zastávce vlaku Chotějovice.“. 

D.2. Technická infrastruktura 

D.2.1. Energetika a spoje 

57) V prvním odstavci se vypouští: „navrhuje novou“ a vkládá se „zachovává“. 

58) V druhém odstavci se vypouští: „P1, P3, P4, P6,“ a doplňuje se „P3 (1) a P2 (1). 

Poloha navržené přípojky el. vedení uvedené v grafické dokumentaci územního plánu 

je orientační a nezávazná a bude nutno její trasu koordinovat s trasou silnice III. třídy 

Duchcov-Ledvice.“. 
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59) Ve čtvrtém odstavci se vypouští: „souběžně se zpracováním této etapy územního 

plánu“. 

60) V pátém odstavci se vypouští: „Do územního plánu je převzat projekt místního 

rozvodu tepla, jehož realizace proběhla souběžně se zpracováním této etapy 

územního plánu.“ a doplňuje se „tepla“. 

61) Vypouští se celý šestý odstavec. 

D.2.2. Vodní hospodářství  

62) V kapitole D.2.2. Vodní hospodářství se doplňuje podkapitola včetně textu: 

Vodní plochy a vodní toky 

1. Změna č. 1 ÚP vymezuje Ledvický rybník dle zpracované studie a související a 

vodohospodářské úpravy (Osecký potok, obtokové koryto rybníka, odtok z nádrže a jeho 

zaústění do Ledvického potoka určeného k revitalizaci) 

2. Změna č. 1 ÚP vymezuje vodní plochy na rekultivované vnitřní výsypce dolu Bílina 

jako stavové. 

3. Změna č. 1 ÚP v návaznosti na rekultivaci bývalého odkaliště ELE navrhuje 

revitalizaci Ledvického potoka. 

 

D.2.2. Vodní hospodářství, podkapitola Vodní zdroje a zásobování pitnou vodou 

63) Ve čtvrtém odstavci se vypouští: „provedena“ a „řadu v Mírové ulici“. Doplňuje se: 

„postupně prováděny“ a „vodovodních řadů“. 

D.2.2. Vodní hospodářství, podkapitola Kanalizace a čištění odpadních vod 

64) Ve čtvrtém odstavci se ruší: „Některé rozvojové plochy zejména“ a doplňuje se 

„bývalé“. 

D.2.3. Odpadové hospodářství 

Tato kapitola se Změnou č. 1 ÚP nemění. 

D.3. Občanské vybavení 

65) Doplňuje se šestý odstavec: „Změna č. 1 ÚP vymezuje plochu přestavby občanské 

vybavenosti P4 (1) v místě polorozbořeného domu při ulici Polní cesta a v návaznosti 

na navrhované parkové plochy.“ 

D.4. Veřejná prostranství 

66) Ve druhém odstavci se vypouští: „- zejména se to týká ploch hromadného bydlení 

Z21 a Z26.“. 

67) Vkládá se třetí odstavec: „Změna č. 1 ÚP vymezuje návrhovou plochu parku Z13 (1) 

při ulici Polní cesta v návaznosti na rozvojovou lokalitu rodinných domů“ 

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 
OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A POD. 

E.1. Koncepce uspořádání krajiny 
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68) Ve druhém odstavci se vypouští: „A1“ a „územních rezerv R3 - R7).“. Doplňuje se „A1 

(1)“ a „asanační“. 

69) Ve čtvrtém odstavci se doplňuje: „Změna č. 1 ÚP Ledvice vymezuje novou plochu 

parku Z13 (1).“ 

70) V pátém odstavci se vypouští: „právního institutu“. 

E.2. Návrh systému ÚSES 

71) V charakteristice LBC 1 se doplňuje čtvrtá odrážka: „Změna č. 1 ÚP Ledvice drobně 

upravuje západní hranici LBC 1 vzhledem k přítomnosti KOR1 (1). Minimální výměra 

lokálního biocentra bude dodržena.“. 

72) V charakteristice LBK A se doplňuje čtvrtá odrážka: „Změna č. 1 ÚP Ledvice upravuje 

severní hranici LBK A a jeho napojení na na LBC 1 vzhledem k přítomnosti KOR1 (1). 

Minimální šířka lokálního biokoridoru bude dodržena.“. 

E.3. Prostupnost krajiny 

73) V druhém odstavci se doplňuje: „v rámci dopravních“ a „a zastavitelných ploch“. 

Vypouští se slovo „pro“. 

74) Ve třetím odstavci se vypouští: „stávajícího“. Doplňuje se: „bývalého“ a „které jsou 

umožněny v rámci podmínek využití ploch (viz kapitola F. této přílohy)“. 

E.4. Koncepce rekreačního využívání krajiny 

75) V prvním odstavci se vypouští: „(předběžný odhad: na území Ledvic cca 65 ha, 

celková rozloha rybníka včetně území patřícího k Duchcovu cca 80 ha).“ 

76) Doplňuje se druhý odstavec: „Pro hlavní rekreační využití je v rámci Změny č. 1 ÚP 

navržena plocha hromadné rekreace Z8 (1). V dalších přilehlých plochách 

Ledvickému rybníku bude možné vybudovat síť komunikací a další zařízení, která 

umožní rekreační využití celého rekultivovaného území.“ 

77) Vypouští se čtvrtý a pátý odstavec. 

78) V šestém odstavci se vypouští: „(dle studie Revitalizace Ledvického potoka před 

zaústěním - projekt na odstranění ekologických škod .. BPT, a.s. 7/2010), která 

obsahuje i zřízení drobných vodních ploch (asanační plochy A12, A13).“ 

E.5. Opatření proti povodním  

79) V druhém odstavci se vypouští: „dočasný“ a „tohoto úložiště, a to po dobu existence 

tohoto úložiště.“. Doplňuje se: „bývalého“ a „Ledvického rybníka“. 

80) V druhém odstavci se vypouští: „Územní plán navrhuje provést“ a doplňuje se 

„Provedena jsou“. 

81) Vypouští se třetí odtavec. 

E.6. Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin 

82) Vypouští se text pátého odstavce: „U zastavitelných ploch, které se nacházejí na 

poddolovaném území (Z21, Z26, Z17) územní plán navrhuje, v rámci dalších územně 

plánovacích a projektových prací, zpracování odborného posudku báňským znalcem 

hodnotícího vlivy poddolování na podmínky využití území.“ a nahrazuje se: „Využití 

zastavitelných ploch a ploch přestavby, které se nacházejí na poddolovaném území 

se bude řídit zákonnými podmínkami stanovenými pro tento typ území.“. 

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), 
POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, 
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NEPŘÍPUSNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH 
JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ 
PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ 
STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ 
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

83) V prvním odstavci této kapitoly se vypouští: „rekultivace“ a „Názvy a obsah regulace 

těchto ploch jsou dále uvedeny.“. Doplňuje se: „specifické“. 

84) Vkládá se: 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou vyjádřeny v této škále:  

•Hlavní využití vyjadřuje jediný nebo převažující účel využití území (tj. nejméně polovina 

vymezené plochy musí být využita pro hlavní využití).    

•Přípustné využití v hlavních principech navazuje, rozvíjí či doplňuje hlavní využití území; 

není-li hlavní využití specifikováno, není stanoven poměr způsobu využití ploch.  

•Nepřípustné využití odporuje stanovenému hlavnímu i přípustnému využití a je v území 

vyloučeno.  

•Podmínky prostorového uspořádání podporuje ochranu a tvorbu krajinných, urbanistických, 

architektonických hodnot území. 

85) Ve způsobu využití BI plochy bydlení - individuální v rodinných domechse v 

„Nepřístupném využití“ doplňuje třetí odrážka ve znění: 

 „stavby mobilheimů (mobilních domů)“ 
 

86) Upravuje se název využití OV, vypouští se: „veřejné“. 

87) Upravuje se název využití DS, vypouští se slovo: „silnice“. Doplňuje se: „silniční“. 

88) Upravuje se název využití DZ, vypouští se: „drážní doprava“. Doplňuje se: 

„železniční“. 

89) Vypouští se ze způsobu využití TX a DX: „a DX“ a „a specifické dopravy“ a z hlavního 

využití se vypouští: „uzlové a liniové“. 

90) Ve způsobu využití ZX zeleň izolační, ochranná, ostatní se do Přípustného 

využití doplňuje: „trvalý travní porost“. 

91) Vypouští se způsob využití K - plochy krajinné zeleně 

92) Vypouští se způsob využití N - plochy ovlivněné těžbou nerostů 

93) Upravuje se název způsobu využití X, vypouští se: „rekultivace a“. 

94) Ve způsobu využití X plochy pro specifické asanace, v Hlavním využití se vypouští 

první odstavec. 

95) Ve způsobu využití X plochy pro specifické asanace, v Nepřístupném využití se 

vypouští: „rekultivace vnitřních a vnějších výsypek povrchových lomů a“. 

96) Ve způsobu využití X plochy pro specifické asanace, v Podmínkách prostorového 

uspořádání se vypouští první odstavec. 

97) Ve způsobu využití X plochy pro specifické asanace, v Podmínkách prostorového 

uspořádání se v druhém odstavci vypouští: „je určena k provedení asanace s max. 

indexem zpevněných ploch cca 0,3 podílu celé plochy, zástavba objekty se 

nepředpokládá. Využití území“. 

98) Vypouští se způsob využití WP - plochy bývalého odkaliště. 

99) Vkládá se: 
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RH - rekreace hromadná 

Hlavní využití:  

 stavby a zařízení pro hromadnou rekreaci (ubytovací, stravovací a hygienická 

zařízení)  

Přípustné využití: 

 stavby, zařízení a jiná opatření a činnosti podmiňující hlavní nebo přípustné využití 

nebo s ním související 

 dopravní a technická infrastruktura místního významu; 

 dočasné (sezónní) stavby pro zajištění obsluhy sportovně rekreačních aktivit, např. 

stravování, hygienická zařízení, výstavnické a informační stavby apod.  

 veřejná prostranství, veřejná zeleň;  

 sportovní a dětská hřiště; 

Nepřípustné využití: 

 stavby pro bydlení; 

 stavby, zařízení, jiná opatření nebo činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 

využitím; 

 záměry, jejichž vlivy by mohly narušit rekreační funkce 

Specifické podmínky využití: 

• hlavní a přípustné využití lze realizovat až po ukončení rekultivačních úprav území 

 

NS.x - plochy smíšené nezastavěného území  

Hlavní využití:  

 fragmenty ZPF a PUPFL, plochy krajinné zeleně (nelesní zeleň, sukcesní plochy, 

vegetace podél vodotečí, apod.) vzniklé rekultivací;   

Přípustné využití: 

 územní systém ekologické stability (ÚSES); 

 záměry sloužící rekreačním účelům nepobytové rekreace (např. stezky pro pěší a 

cyklisty, hipostezky, altány, odpočinková a informační místa apod.); 

 drobné vodní toky a plochy; 

 dopravní a technická infrastruktura místního významu; 

Nepřípustné využití: 

 stavby, zařízení, jiná opatření nebo činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 

využitím; 

 stavby, zařízení a činnosti, které by zvýšily erozní ohroženost půdy nebo zhoršily její 

vsakovací schopnosti, zhoršily odtokové poměry v území, snížily ekologickou stabilitu 

v území; 

 stavby, zařízení a jiná opatření nebo činnosti, které by zamezovaly přístup nebo 

snižovaly prostupnost území (např. trvalé oplocení) 
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Všeobecná ustanovení  

• V případě zástavby a stavebních úprav zástavby ve stabilizovaných plochách se při 

zachování půdorysu a objemu dosavadních objektů připouští nedodržení stanoveného 

indexu maximálního zastavění, vč. zpevněných ploch.  

• Podmínkou využití rozvojových ploch je předcházející realizace související nebo 

podmiňující veřejné infrastruktury nebo prokázání dostatečné stávající kapacity stávající 

veřejné infrastruktury. 

• Poloha zobrazených liniových staveb dopravní a technické infrastruktury bude 

upřesněna při projednávání jejich umístění postupy podle stavebního zákona. 

G. VYMEZENÍ VPS, VPO, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A 
BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

G.1.  Vymezení VPS pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

100) Vypouští se záměr na VPS Z2, Z3, Z5, Z6, Z22, Z45 

101) U ploch Z18 a Z44 se doplňuje: „, Změna č. 1 ÚP upravuje vymezení“. 

102) Pod tabulku VPS se doplňuje: „Pozn. Číselná posloupnost označení VPS je 

ovlivněna změnami v průběhu projektových prací.“. 

103) Vkládá se: 

Změna č. 1 ÚP vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby: 

Kód 

záměru 

Kód využití Způsob využití 

VPS-KOR1 

(1) 

DS plocha dopravní infrastruktury - silniční, včetně cyklostezky 

VPS-KOR2 

(1) 

DS plocha dopravní infrastruktury - silniční 

VPS-Z7 (1) DS plocha dopravní infrastruktury - silniční, včetně cyklostezky 

VPS-Z10 (1) DS plocha dopravní infrastruktury - silniční 

 

G.2. Vymezení VPO pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Tato kapitola se Změnou č. 1 ÚP nemění. 

G.3. Vymezení asanací pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

104) Vkládá se:  

Změna č. 1 ÚP vymezuje tyto plochy asanací: 

Kód 

záměru 
Kód využití Způsob využití 

A1 (1) WT vodní plocha a tok 

A2 (1) NS.x plocha smíšená nezastavěného území 

A3 (1) L plocha lesní 

A4 (1) ZX zeleň ochranná, izolační, ostatní 
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Kód 

záměru 
Kód využití Způsob využití 

A5 (1) NS.x plocha smíšená nezastavěného území 

A6 (1) NS.x plocha smíšená nezastavěného území 

A7 (1) L plocha lesní 

A8 (1) L plocha lesní 

A13 (1) NS.x plocha smíšená nezastavěného území 

 

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

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY  

Tato kapitola se změnou č. 1 ÚP nemění. 

I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 
PROVĚŘENÍ 

105) V tabulce územních rezerv se vypouští územní rezervy R1, R3, R4, R5, R6, 

R7, R8, R9, R10, R11, R13, R14, R15 

106) U plochy R16 ve specifických podmínkách se doplňuje: „na místě zbořeného 

kina nyní“. 

107) Doplňuje se: 

Změna č. 1 ÚP vymezuje tuto plochu územní rezervy: 

Kód 

záměru 

Kód 

současn

ého 

využití 

Kód 

budoucí

ho 

využití 

Možné budoucí využití 
Výměra 

[ha] 

Specifické podmínky pro 

prověření, poznámka 

R17 (1) ZP, L DS plocha dopravní infrastruktury - 

silniční 

0,31 pro budoucí případné 

doplňkové napojení Ledvic na 

silnici III. třídy Duchcov - 

Ledvice (o záměru může být 

rozhodnuto až po realizaci a 

zkušenostech z provozu silnice 

III. třídy Duchcov-Ledvice) 

Pozn. Číselná posloupnost označení územních rezerv je ovlivněna změnami v průběhu projektových prací 

J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO 
VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
ČINNOSTI 

108) Vypouští se první a druhý odstavec 
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109) Vypouští se plocha A1. 

110) Doplňuje se: „Územní plán nestanovuje podmínku zpracování ÚS.“. 

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

Tato kapitola se Změnou č. 1 ÚP nemění. 

 

L. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

111) V kapitole L. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) se doplňuje: „Využití 

plochy Z8 (1) pro RH - hromadná rekreace bude předcházet provedení kompletní 

rekultivace bývalého odkaliště ELE.“. 

 

M. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 
STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

Tato kapitola se Změnou č. 1 ÚP nemění. 

 

N. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Tato kapitola se Změnou č. 1 ÚP nemění. 

 

O. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K 
NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Ledvice obsahuje 18 stránek textu. 

Grafická část návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ledvice obsahuje celkem 3 výkresy v tomto 
členění: 

- Výkres základního členení (1 : 5 000 / 1 : 2000) 

- Hlavní výkres (1 : 5 000 / 1 : 2000)  

- Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření 
 (1 : 5 000 / 1 : 2000) 

 

 

Seznam vybraných použitých zkratek 

112) Doplňuje se definice indexu max. zastavění: „Index maximálního zastavění 

(zastavěných ploch) vč. zpevněných ploch vyjadřuje poměr mezi souhrnem těchto 

ploch a rozlohou stavebního pozemku.“ 

 

 


