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Věc:   Oznámení o vydání  Územního  plánu  Medlov 
a o místech, kde je možno nahlédnout do územně plánovací dokumentace a její dokladové části 

 

 

Pořizovatel územního plánu Medlov,  Městský  úřad Židlochovice, Masarykova 100, 66701 

Židlochovice, odbor územního plánování a stavební úřad, oznamuje v souladu s § 165 odst. (3)  

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, že 

 

zastupitelstvo městyse Medlov vydalo na svém 45. zasedání dne 30.6.2014  

pod číslem usnesení č.4/XLV./2014 

Územní plán Medlov 
 

Opatření obecné povahy, jímž byl územní plán vydán, nabylo účinnosti dne 16. července 2014. 
 

Územní plán Medlov v souvislostech a podrobnostech území městyse zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly 

územního plánování v souladu s Politikou územního rozvoje ČR. Územní plán se vydává pro celé 

katastrální území Medlov. 

 
Hlavními cíli územního plánu bylo zejména  

1) vytvořit územní podmínky pro rozvoj bydlení v obci zejména východně od zastavěného území a 

tím podpořit hlavní funkci této obce. 

2) bydlení rozvíjet pouze v přímé návaznosti na zastavěné území 

3)  vytvořit územní podmínky pro využití území v okolí Medlovského mlýna směřující  

 k revitalizaci bývalého mlýnského náhonu a prostředí mlýna a územní podmínky  pro vybudování 

vodní elektrárny  

4) zajistit územní podmínky pro zvýšení podílu zeleně zejména vymezením nových přírodních ploch 

převážně v nivě Jihlavy  

5) vytvořit územní podmínky pro dobudování technické a dopravní infrastruktury pro stávající 

zástavbu i rozvojové plochy, plochu technické infrastruktury (určenou pro ČOV a odpadové 

hospodářství)  

6)  vytvořit územní podmínky pro výrobní činnosti včetně zemědělství tak, aby nebyly negativně 

ovlivňovány plochy bydlení v obci 

8) vytvořit územní podmínky pro těžbu nerostů v již vymezených dobývacích prostorech včetně 

následné revitalizace ploch těžby zahrnující možnosti užívání pro rekreaci tam, kde je to 

umožněno plány sanace a rekultivace 

9) vytvořit územní podmínky pro zvýšení prostupnosti krajiny vymezením sítě veřejně přístupných 

cest v rámci celého správního území městyse zejména na východě k.ú. 
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10)  vytvořit podmínky využití ploch v centrální části městyse tak, bylo chráněno urbanisticky 

hodnotné území jádra městyse, a to zejména zachováním výškové hladiny zástavby a zamezením 

nežádoucímu přetvoření prostředí např. výstavbou nových dominant   

11) vytvořit územní podmínky ochrany obce proti povodním 

12) vytvořit územní podmínky ochrany obce proti přívalovým vodám 

13) chránit rozhledovou linii nad obcí omezením výškové hladiny zástavby okolních zastavitelných 

ploch 

14)  vytvořit územní podmínky využití ploch v nivě Jihlavy tak, aby bylo chráněno přírodní prostředí 

zejména v přírodním parku Niva Jihlavy 

15)  zamezit rozvoji další výstavby v nivě Jihlavy  

16) vytvořit takové územní podmínky pro těžbu nerostů v území, které zabezpečí eliminaci jejích 

negativních vlivů na kvalitu prostředí v obci; plochy pro těžbu nebudou rozšiřovány mimo 

stávající vymezené dobývací prostory 
 

Do podrobností k jednotlivým koncepcím a ostatních částí opatření obecné povahy, kterým 

byl územní plán vydán, je možno nahlédnout na Městském úřadě  Židlochovice, odbor 

územního plánování a stavební úřad  – úřad územního plánování  a na úřadu městyse Medov, 

zejména v úřední dny, jinak dle telefonické dohody.  

Do dokladové dokumentace územního plánu lze nahlédnout na obecním úřadu Medlov. 

Dle §165 odst.(1) byl územní plán poskytnut také Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a 

Stavebnímu úřadu Židlochovice. 
        

Opatření obecné povahy, jímž byl územní plán vydán, je také uveřejněno na webových stránkách 

města Židlochovice – www.zidlochovice.cz 
 

 

OTISK RAZÍTKA 

 

 

 

         

 

 

 Ing. Karel Suchánek 

vedoucí  OÚPSÚ MěÚ Židlochovice 
 

Rozdělovník  - dotčené orgány :  
1. MěÚ Židlochovice -OD, Masarykova 100 , 667 01 Židlochovice 

2. MěÚ Židlochovice - OŽP, Masarykova 100 , 667 01 Židlochovice 

3. MěÚ Židlochovice – KT, pracoviště památkové péče, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice 

4. Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 

5. Ministerstvo životního prostředí, OVSS VII, Mezírka 1, 602 00 Brno 

6. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno 

7. Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno 

8. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,  

Pobočka Brno– venkov, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 

9. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 

10. Ministerstvo obrany, AHNM Brno, Svatoplukova 84, 602 00 Brno 

11. Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

12. Státní energetická inspekce, ÚO Brno, Opuštěná 4,602 00 Brno 

13. Krajská veterinární správa pro JmK, Palackého 174, 612 38 Brno 
 

http://www.zidlochovice.cz/

