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Územní plán  

MEDLOV 

 
Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje 

 

II. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  

(I) 

 

Postup při pořízení územního plánu Medlov  
Zastupitelstvo městyse Medlov z vlastního podnětu v souladu s § 6 odstavec (5) písmeno a) a § 44 

písmeno a) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) na svém 

zasedání dne 28.února 2012 usnesením č. 7/XVI./2012 rozhodlo o pořízení územního plánu. O jeho 

pořízení požádal městys Medlov v souladu s § 6 odstavec (1) písmeno c) stavebního zákona dne 5.3.2012 

Městský úřad Židlochovice, který je dle téhož ustanovení příslušný orgánem. Zastupitelstvo tímtéž bodem 

určilo jako určeného zastupitele pro plnění úkolů vyplývajících z § 47 odst. (1) a (4), § 51 odst. (1) a (3)  a 

§ 53 odst.(1) stavebního zákona pana starostu Romana Zabila a taktéž ve smyslu § 6 odst. (6) stavebního 

zákona schválilo žádost o pořízení územního plánu Městským úřadem Židlochovice. 

Pořizovatel od 5.3.2012 do 6.3.2012 provedl doplňující průzkumy a rozbory dle § 47 odst. 1 stavebního 

zákona a dle §11 odst. (1) vyhlášky č.500/2006 Sb.. Tyto nebylo nutné provádět příliš rozsáhlé, neboť 

v tomto roce pořizovatel pořizoval aktualizaci územně analytických podkladů. Ve spolupráci s určeným 

zastupitelem zpracoval návrh zadání ÚP dle § 47 odst.(1) stavebního zákona a přílohy č. 6 vyhl. 

č.500/2006 Sb. Dne 7.3.2012 byl založen registrační list ÚP a byl proveden záznam do evidence územně 

plánovací činnosti na webových stránkách Ústavu pro územní rozvoj. 

Projednání návrhu zadání územního s dotčenými orgány, obcí pro niž je územně plánovací dokumentace 

(dále jen ÚPD) pořizována,sousedními obcemi a ostatními subjekty v území bylo zahájeno 6.3.2012 

oznámením jednotlivě dotčeným orgánům, obci a sousedním obcím a veřejnou vyhláškou všem.  

Požadavky na obsah zadání uplatnili u pořizovatele ve svých vyjádřeních či stanoviscích tyto dotčené 

orgány: 

Dotčený orgán: Číslo jednací vyjádření/stanoviska 
Datum 
vydání 

MěÚ Židlochovice - OŽP, Masarykova 100 ,  Židlochovice ozp/3327/2012/vk 6.4.2012 

Krajský úřad Jihomor.kraje, Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 

Brno JMK 28890/2012 4.4.2014 

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno khsjm 11493/2012/bm/hok 15.3.2012 

Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 601 42 Brno sbs/07696/2012 26.4.2012 

Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno hsbm-6-102/2012 26.3.2012 

Ministerstvo zemědělství ČR, PÚ Brno – venkov 43746/201-mze-130755 12.3.2012 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 98/2012/03100 8.3.2012 

Ministerstvo obrany, VUSS, Svatoplukova 84, 602 00 Brno 1804/25623/2012-1383-up-br 19.3.2012 

Ministerstvo zdravotnictví, ČILZ, Palackého nám. 4, Praha mzdr 8980/2012-2-ozd-čil-l 30.3.2012 
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Ve svém stanovisku, které bylo součástí koordinovaného stanoviska uplatnil dotčený orgán (Krajský úřad 

Jihomoravského kraje – dále jen KrÚ JmK ) požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na 

životní prostředí  a také vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast dle § 47 

odst. (3) stavebního zákona. Dne 18.4.2012 se konala koordinační schůzka s tímto orgánem, jelikož 

stanovisko dotčeného orgánu je dle § 4 odst. (2) písmeno b) závazným podkladem pro  opatření obecné 

povahy, jímž je ÚP vydáván. Na koordinační schůzce byly dohodnuty změny návrhu zadání, které ho 

zpřesnily z hlediska požadavků na plochy výroby, plochy těžby, plochy vodohospodářské tak, aby dotčený 

orgán dále neuplatňoval požadavek na posouzení ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí. Dohoda byla 

uzavřena dne 22.6.2012. 

Připomínky k obsahu zadání uplatnili u pořizovatele ve svých vyjádřeních tyto subjekty: 

Připomínající: Číslo jednací vyjádření Datum vydání 

Městký úřad Pohořelice, Vídeňská 699,Pohořelice mupo/20855/2012 2.4.2012 

Národní památkový ústav, ÚOP v Brně, nám. Svobody 8, Brno npú-371/20105/2012 21.3.2012 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, Líšeňská 33A, 636 00 Brno up/1106/12 4.4.2012 

ZVS, ÚP Brno, Hlinky 60, Brno zvhs/487/12 8.3.2012 

Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 11, 601 75 Brno pm01869/2012-203/ho 18.4.2012 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 15, Brno 001385/11300/2012 3.4.2012 

ČEZ a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha  SM 7.3.2012 

ČEZ Distribuce,Teplická 874/8,405 02 Děčín není 14.3.2012 

NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha4-Nusle 1885/12/ovp/n 8.3.2012 

ČEPS,a.s., odbor rozvoje PS, Elektrárenská 774,101 52 Praha 10 127/brn/337/16114/dv 13.3.2012 

MERO ČR,a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2012/4/9-1 5.4.2012 

ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7 4899/12 5.4.2012 

Veřejné vyhlášky byly jak na úřední desce pořizovatele tak městyse vyvěšeny od 7.3.2012 do 10.4.2013. 

Zveřejnění vyhlášek způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo potvrzeno osobami zodpovídajícími za 

toto zveřejňování přímo na svěšených veřejných vyhláškách a překontrolováno pořizovatelem ihned při 

vyvěšení.  O kontrole byl proveden záznam do spisu s přílohou kopií zobrazení webových stránek  

Na základě uplatněných požadavků, stanovisek, dohod a připomínek (kdy žádná s okolních obcí 

neuplatnila podnět) pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání a předložil jej  

dne 27.7.2012 ke schválení zastupitelstvu městyse.  Zadání bylo schváleno zastupitelstvem městyse 

7.8.2012 usnesením č. 4/XXXIII./2012. Dne 9.8.2012 bylo zadání předáno projektantovi ke zpracování 

návrhu.  

Městys ani pořizovatel v zadání nevyžadovali variantní řešení.  Městys nepožadoval vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území; dle pořizovatele nebyl rozsah změn v území vyplývajících z uplatnění územního 

plánu takový, aby vyžadoval toto vyhodnocení. Dotčený orgán po dohodě s pořizovatelem k návrhu zadání 

neuplatnil požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí a vyloučil vliv na 

evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast.  Nemohlo tedy z těchto posouzení vyplynout variantní řešení, 

návrh byl proto zpracováván bez projednání konceptu. 

 

Dne 22.5.2013 byl zastupitelstvu městyse předložen návrh na změnu zadání v bodě 30) z důvodu prověření 

aktuálnosti zastavovacích studií, které pořídila obec. Tuto úpravu schválilo zastupitelstvo městyse na svém 

33. zasedání dne 28.5.2014 pod usnesením č. 9. 

Zpracovaný návrh byl pořizovateli a určenému zastupiteli představen na několika koordinačních 

schůzkách  od 19.10.2012 do 9.5.2013.  

Od 1.1.2013 vstoupila v platnost novela stavebního zákona – zákon č. 350/2012 Sb. a novely prováděcích 

vyhlášek 431/2012 Sb. a 458/2012 Sb., jimiž byl např. upraven obsah územního plánu a upravena jeho 

podrobnost. Na základě těchto předpisů bylo nutno návrh upravit, aby odpovídal platné legislativě. 

Návrh byl předán dne 17.6.2013 pořizovateli a 18.6.2013 pořizovatel v souladu s §50 odst. (2) stavebního 

zákona oznámil přípisem č.j. OÚPSÚ/3186/2012-39 místo a dobu konání společného jednání o návrhu 

územního plánu jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, městysi Medlov a sousedním obcím, 

současně byl krajskému úřadu předán návrh územního plánu pro posouzení podle § 50 odstavce (7) 

stavebního zákona. Taktéž byly tímto přípisem dotčené orgány vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 
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dnů ode dne jednání, které bylo stanoveno na 16.7.2013 a sousedním obcím bylo oznámeno, že mohou ve 

stejné lhůtě uplatnit připomínky. Jak dotčené orgány, tak sousední obce byly přípisem současně 

upozorněny na to, že k později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. 

Pořizovatel doručil návrh územního plánu veřejnou vyhláškou (přípis č.j. OÚPSÚ/ 3183/2012-40), v níž 

upozornil, že do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné 

připomínky a že k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. V této veřejné vyhlášce oznámil také 

lhůtu a místo, v níž bude návrh vystaven k veřejnému nahlížení a upozornil na vystavení návrhu způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 

Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách pořizovatele a 

městyse Medlov a fotokopie úředních desek založil do spisu. Taktéž uveřejnil návrh způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 

Společné jednání se uskutečnilo 16.července 2013 a byl z něj pořízen záznam.  Společného jednání se 

zúčastnil pouze jeden zástupce dotčeného orgánu a to zástupce Krajské hygienické stanice 

Jihomoravského kraje. 

 

K návrhu územního plánu uplatnili svá stanoviska tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska 
Datum 

vydání 

Krajský úřad Jihomor.kraje, Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno JMK 7112/2013 13.8.2013 

MěÚ Židlochovice – odbor živ.prostředí, Masarykova 100 , Židlochovice OZP/2013/VK 17.7.2013 

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno KHSJM 21706/2013/BM/HOK 22.7.2013 

Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-1-136/20143 9.8.2013 

Státní pozemkový úřad, KÚ pro JmK, Brno – Venkov, Kotlářská 53, Brno SPU 265834/2013 26.6.2013 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 26917/2013/31100 20.6.2013 

Ministerstvo obrany, VUSS, Svatoplukova 84, 602 00 Brno 2101/2013-1383-ÚP-BR 7.8.2013 

Státní energetická inspekce, ÚO Brno, Opuštěná 4, 602 00 Brno 1337/13/062.103/ST. 13.8.2013 

 

K návrhu územního plánu uplatnili své připomínky: 

Jméno či název: Číslo jednací  

Datum 

vydání 

Městký úřad Pohořelice, Vídeňská 699,Pohořelice MUPO 14744/2013 22.7.2013 

Státní pozemkový úřad, OSVD,Husinecká 11a, Praha 3 SPU/255912/2013-03 26.6.2013 

LESY ČR, s.p. , LZ Židlochovice, Tyršova 1, Židlochovice LCR004/002506/2013 26.7.2013 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 15, Brno 01870/11300/2013 24.6.2013 

T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 235-13-m-pj 19.6.2013 

NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha4-Nusle 3861/13/ovp/n 19.6.2013 

 
Veřejné vyhlášky byly jak na úřední desce pořizovatele tak městyse vyvěšeny od 18.6.2013 do 3.8.2013. 

Zveřejnění vyhlášek  způsobem umožňujícím dálkový přístup  bylo potvrzeno osobami zodpovídajícími za 

toto zveřejňování přímo na svěšených veřejných vyhláškách. 

 

Krajskému úřadu byla dne 9.10.2013 zaslána stanoviska a připomínky, která pořizovatel obdržel v průběhu 

projednávání návrhu  dle § 50 stavebního zákona jako podklad pro stanovisko z hledisek zajištění 

koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního souladu s 

územně plánovací dokumentací vydanou krajem dle § 50 odst. (7). Ten svým stanoviskem č.j. JMK 

118027/2013 z 11.11.2013 sdělil, že z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 

vazby  a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje nemá připomínek.  

Z koordinovaného stanoviska Krajského úřadu z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. vyplynuly podmínky 

souhlasu, které byly problematicky akceptovatelné z důvodu podmínek stanovených v území rozhodnutími 

o dobývacích prostorech. Dne 10.10.2013 se konala koordinační schůzka s orgánem ochrany ZPF a byla 

dohodnuta změna části koordinovaného stanoviska č.j. JMK 7112/2013. Dohoda byla uzavřena dne 

31.10.2013 a je vyhodnocena níže v kapitole 2.  Soulad se stanovisky dotčených orgánů, odstavec 

2.2.1.1. 

Pořizovatel v souladu s §51 odst. (1) SZ ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil na koordinační 

schůzce  dne 24.2.2013 výsledky projednání návrhu územního plánu. Na základě vyhodnocení výsledků 
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projednání zpracoval pořizovatel pokyny pro projektanta, které mu 10.3.2014 předal a zajistil upravení 

návrhu.  

Dne 7.4.2014 byl pořizovateli doručen upravený návrh a téhož dne oznámil pořizovatel datum konání 

veřejného projednání  a vystavení návrhu dotčeným orgánům, krajskému úřadu,obci, sousedním obcím  

jednotlivě  a všem veřejnou vyhláškou. 

V oznámení pořizovatel upozornil, že námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci 

pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (§ 52 odst.(2) SZ) a 

každý uplatnit své připomínky; nejpozději však do 7 dnů ode dne veřejného projednání, které bylo 

stanoveno na 19.5.2014. 

Jak dotčené orgány tak každý byly přípisem současně upozorněni na to, že k později uplatněným 

stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží. 

V oznámení uvedl pořizovatel také lhůtu a místo, v níž bude návrh vystaven k veřejnému nahlížení a 

upozornil na vystavení návrhu způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města 

Židlochovice. 

V oznámení upozornil pořizovatel na nejvýznamnější změny, ke kterým došlo oproti územně plánovací 

dokumentaci návrhu ke společnému jednání. 

Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách pořizovatele a 

obce Medlov a fotokopie těchto úředních desek založil do spisu. Taktéž uveřejnil návrh způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 

O upraveném a posouzeném návrhu se konalo veřejné projednání dne 19.5.2014. Z tohoto veřejného 

projednání byl pořízen záznam. Stanoviska a připomínky, podané před veřejným projednáním byly 

připojeny k  záznamu z veřejného projednání jako přílohy. Před tímto jednáním ani při něm nebyly 

vzneseny námitky. Kromě zástupců obce, pořizovatele a zpracovatele se veřejného projednávání 

nezúčastnil nikdo z veřejnosti ani  žádný zástupce dotčených orgánů. 

 

Svá stanoviska k upravenému a posouzenému návrhu uplatnily tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska 

Datum 

vydání 

KÚ JmK – OÚPSŘ , Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno  JMK 40436/2014 22.5.2014 

Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 601 42 Brno SBS 1108/2014 12.5.2014 

Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-3-92/2014 16.5.2014 

 

K upravenému a posouzenému návrhu územního plánu uplatnili své připomínky: 

Jméno či název: Číslo jednací připomínky: 

Datum 

vydání 

Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 11, 601 75 Brno PM017266/2014-203-Ho  23.5.2014 

T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 235-13-M-PJ 14.4.2014 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23,69011 Břeclav POZ-2014-001487 6.5.2014 

NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha4-Nusle 2635/14/OVP/N 8.4.2014 

 
Dne 2.6.2014 obdržel pořizovatel koordinované stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. 

40436/2014 z 22.5.2014. Stanoviska dle zákona č.334/1992 Sb., č.114/1992 Sb., č.201/201 Sb., 

č.254/2001 Sb., č.20/1987 Sb.byla souhlasná. Stanovisko z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. bylo také 

souhlasné, ovšem s upozorněním, že návrh neobsahuje zapracování požadavku z hlediska dotčeného 

orgánu  dle ust. § 40 odst. 3 písm. f zákona č. 13/1997 Sb. a to úprav silnic III. třídy v průjezdním úseku 

obcí a jejich funkční skupiny. Dále bylo doporučeno upravit v návrhu správná označení silnic III. třídy. 

Upozornění obsažené ve stanovisku bylo s dotčeným orgánem dohodnuto dne 29.5.2014 e-mailovou 

korespondencí a poté ještě telefonicky dne 2.6.2014. Z dohody byl učiněn záznam do spisu – viz v kapitole 

2.  Soulad se stanovisky dotčených orgánů, odstavec 2.2.1.4. a 2.3.2. 

 

Dne 26.5.2014 uplynula lhůta pro uplatnění stanovisek a připomínek dle § 52 odst. (3)SZ a dne 27.5.2014 

obdržel pořizovatel svěšené veřejné vyhlášky – oznámení o řízení o ÚP dle § 52 odst.(1) – z úřední desky 

pořizovatele a Úřadu městyse Medlov. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil dne 

28.5.2014 výsledky projednání, zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh vyhodnocení připomínek 

uplatněných k návrhu územního plánu a to, jak připomínek dle § 50 odst.(2) a (3), tak dle § 52 odst.(3) – 
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viz kapitola 6. Vyhodnocení připomínek v odůvodnění pořizovatele. Námitky uplatněny nebyly-viz 

kapitola 5. Rozhodnutí o námitkách v odůvodnění pořizovatele. 

Návrh vyhodnocení připomínek byl 29.5.2014 doručen krajskému úřadu a dotčeným orgánům. V zákonné 

lhůtě dle § 53 odst.(1), která uplynula 30.6.2014 nebyla dotčenými orgány uplatněna nesouhlasná 

stanoviska.  

 
Svá stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek uplatnily tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska 

Datum 

vydání 

KÚ JmK – OÚPSŘ , Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno  JMK   62790 /2014 27.6.2014 

Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 601 42 Brno SBS 16416/2014 27.6.2014 

Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM -3-138//2014 23.6.2014 

   

 
Pořizovatel 30.6.2014 doplnil přezkoumání návrhu dle § 53 odst. 4 a 5 dle projednání návrhu ve veřejném 

projednání a předložil  dne  30.6.2014  zastupitelstvu městyse  Medlov návrh na vydání územního plánu 

Medlov s jeho odůvodněním. 
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(II) 

Odůvodnění zpracovatele ÚP 
  

 

1. Soulad s PUR a soulad s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem 
dle § 53 odst. (4) písm. a: 

 

1.1. Politika územního rozvoje 

ÚP Medlov je v souladu s jednotlivými požadavky PUR ČR: 

Z Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR ČR“), schválené vládou dne 

20.7.2009, usnesením č.929/2009 vyplývají pro územní plán Medlov požadavky, které jsou řešeny 

v ÚP Medlov: 

1) Medlov se nachází v jižní části rozvojové oblasti republikového významu OB3 Rozvojová oblast 

Brno dle  Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen PUR) schválené vládou 20. 

července 2009. Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Brna s velmi 

silnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností, které mají z velké části mezinárodní 

významový přesah. Rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a 

rychlostními komunikacemi, tak I. tranzitním železničním koridorem. Předpokládá se tedy vyšší 

tlak na změny v území a jeho dynamičtější rozvoj. Tato skutečnost je návrhu zohledněna  - 

zejména na ni reaguje rozsah rozvojových ploch – viz bilance využívání zastavěného území a 

návrh zastavitelných ploch – viz kap. 7. 

2) Návrh ÚP neomezuje budoucí využití dopravních koridorů – na území k.ú. Medlov se nachází 

stávající dopravní koridor R52 , tento je plně respektován. V návaznosti na tento dopravní koridor 

jsou vymezeny rozvojové plochy dopravní infrastruktury - zařízení pro dopravu, které mají 

nadmístní význam a umožní doplnit R52 dopravními zařízeními. 

  

Republikové priority dle PÚR ČR jsou respektovány a zohledněny v ÚP Medlov takto: 

3) v souladu s čl. (14) je dbáno na minimalizaci negativních vlivů rozvoje sídel na kulturní a 

civilizační hodnoty v území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, 

na přírodní a krajinné hodnoty území a na dostatečné zastoupení veřejné zeleně v jeho 

urbanizovaných částech – rozvoj městyse je navržen tak, aby bylo mimo jiné zamezeno vytváření 

satelitů v krajině viz textová část kap. B bod 2),10), a kap F.2 zejména tab. 1.1), 1.2), 1.3), 2.1), 

respektuje plochy zeleně a lesních pozemků, navrhuje nové plochy přírodní v souvislosti  

s vymezením skladebných částí regionálního ÚSES, prostorové regulace jsou stanoveny tak, aby 

byly ochráněny architektonické a urbanistické hodnoty 

4) Dle čl. (32) ÚP umožňuje hospodárné využití zastavěného území, jsou vymezeny nové zastavitelné 

plochy Z7, Z8 (oproti platnému ÚPO) v blízkosti zastavěného území a jsou (oproti platnému ÚPO) 

zmenšeny na polovinu zastavitelné plochy vzdálenějších zastavěnému území – Z3 - viz textová 

část kap. C.2. Vymezení veřejných prostranství umožní dostatečné zastoupení veřejné zeleně - viz 

- viz textová část kap. C.1.3, kap. F.2 tab. 6.1), 6.2) 

5) Dle čl. (42) vytváří ÚP územní podmínky pro rozvoj rekreačního potenciálu okolí Brna 

vymezením ploch nezastavěného území tak, aby bylo možné budovat trasy a zařízení pro 

cykloturistiku zejména vymezením ploch veřejných prostranství, na nichž je možno umístit cestní 

síť v nezastavěném území (zejména pro účelové  komunikace), která napomohou zlepšit 

prostupnost krajiny pro rekreaci obyvatel v krajině při uchování hodnoty přírodního prostředí (PP 

niva Jihlavy).  
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 Je věnována zvláštní pozornost přípravě území po ukončení těžby štěrkopísků v prostoru 

Židlochovicka (Iváňské plošiny) právě z hlediska rozvoje rekreačního potenciálu Brna – podmínky 

využití ploch dobývání a těžby kladou důraz na bezodkladnou rekultivaci území, včetně možnosti 

dalšího využití pro rekreační účely - jako potenciálně rekreačně využitelná plocha pro rekreaci 

nepobytovou je uvažována plocha dobývacího prostoru v jihovýchodní části správního území 

městyse - viz textová část kap.F.2 tab. 13.2. (možnost rekultivace na zeleň, vodní plochy), 

vymezená na podkladě Souhrnných plánů sanace a rekultivace stanovených dobývacích prostorů.  

6) dle čl. (26) návrh nevymezuje zastavitelné plochy v záplavových územích; pro vodní tok Jihlavy je 

stanoveno záplavové území s aktivní zónou. V jediném výjimečném a zvlášť odůvodnitelném 

případě, kdy se jedná o plochu změny v krajině je v záplavovém území vymezena plocha 

s možností umístění vodní elektrárny, protože toto zařízení je přímo vázáno svou polohou 

k vodnímu toku. Tato plocha však není plochou zastavitelnou a mimo současné stavební objekty 

(které jsou zastavěným územím) lze situovat pouze technologické objekty a technickou 

infrastrukturu. Přestože tedy plocha obsahuje stavební objekty, není zastavitelnou plochou ve 

smyslu, jak byla definována v rozsudku Krajského soudu v Brně č.j. 67 A 2/2012-185.   

7) Umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovává prostupnost krajiny a minimalizuje její 

fragmentaci (čl.23 PUR), protože nové plochy dopravní infrastruktury  nejsou vymezovány - viz 

textová část kap. D.1, D.2  

8) Dle čl.(23) zachovává návrh prostupnost krajiny a podporuje ji vymezením ploch veřejných 

prostranství U, na nichž je možno umístit cestní síť, která napomůže zlepšit prostupnost krajiny 

pro rekreaci obyvatel v krajině při uchování hodnoty přírodního prostředí (PP niva Jihlavy). – viz 

textová část kap.F.2 tab. 6.2 

9) Dle čl. (19) zajišťuje ochranu nezastavěného území – po vyhodnocení potřeb vyplývajících 

z demografických ukazatelů a příslušnosti k OB3 navrhuje pouze 1 malou zastavitelnou plochu pro 

bydlení Z7, Z8 mimo zastavěné území a bývalým ÚPO vymezené zastavitelné plochy, kdy jedna 

z nich - Z3 byla o polovinu zmenšena. Je zajištěno zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace 

její fragmentace, protože jsou vymezeny plochy veřejné zeleně - viz textová část kap.F.2 tab. 6.1, 

pouze tam, kde je to účelné, je ponechána jako součást veřejných prostranství tak, aby tato 

prostranství bylo možno řešit v průběhu vývoje variabilně 

10) Dle čl.(24) jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a 

bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi a to respektováním 

ploch průjezdné dopravy a stanovením podmínek využití ploch přiléhajícím k průjezdným 

komunikacím - viz textová část kap. D.1 a kap. F.2 tab. 5.2), 6.2) 

11) dle čl. (27) vytváří územní plán předpoklad pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury – 

zastavitelné plochy jsou vymezeny v území, kde je napojení na tuto infrastrukturu jednodušší, 

protože plochy jsou přimknuty k zastavěnému území - viz textová část kap.C.1.1 

 

 

1.2 Územně plánovací dokumentace vydaná krajem - soulad 

Pro území řešené změnou neexistuje územně plánovací dokumentace vydaná krajem ani žádná jiná 

platná nadřazená územně plánovací dokumentace. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 

vydané 22.9.2011 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje byly rozhodnutím Nejvyššího správního 

soudu dne 21.6.2012 zrušeny.  

 

1.3  Další rozvojové dokumenty Jihomoravského kraje: 

  

Generel dopravy Jihomoravského kraje, Generel krajských silnic Jihomoravského kraje – tyto 

dokumentace neuvažují na řešeném území s budováním nových či změnou trasování 

stávajících komunikací a návrh ÚP v dopravní koncepci žádné takovéto záměry nezohledňuje. 

 - zapracováno viz kap. D.1 textové části a kap. 6.4.1 text. části odůvodnění  
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ÚAP JmK uvažují jako záměr v území městyse pouze regionální ÚSES – viz výše a také 

protipovodňovou ochranu (poldr) v záplavovém území Jihlavy. ÚP mimo již stávající plochy 

v záplavovém území žádné zastavitelné plochy nevymezuje a vymezením vodních a 

vodohospodářských ploch vytváří územní podmínky pro realizaci záměru. 

Územní plán respektuje vymezení regionálního ÚSES, protože vyplývá z Koncepčního vymezení 

regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability (odvětvový podklad orgánů 

ochrany přírody) – a zpřesňuje tuto koncepci v podrobnosti jím umožněné - viz kap. E.4 textové 

části a kap. 6.5.4. text. části odůvodnění. 

Návrh ÚP Medlov respektuje síť krajských silnic JMK - III/39521, III/39523, III/ 42510 - viz kap. 

D.1 textové části a kap. 6.4.1 text. části odůvodnění,   zapracoval cyklistické stezky 

v mikroregionu. - viz kap. 6.4.1 text. části odůvodnění,  

Návrh ÚP byl koordinován s ÚPD okolních obcí (Malešovice, Odrovice a ÚPNSÚ Pohořelice) – -  

je zajištěna návaznost komunikací - účelová komunikace směr Malešovice přes Medlovský mlýn 

(vymezeno veřejné prostranství) 

- nejsou vymezeny takové rozvojové plochy v blízkosti hranic k.ú., které by negativně ovlivnily 

sousední k.ú. 

 

2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování 
dle § 53 odst. (4) písm. b 

ÚP Medlov naplňuje cíle a úkoly územního plánování dle § 18 a 19 Stavebního Zákona takto: 

 

dle § 18: 

Cíle územního plánování 

 1) Byly vytvořeny předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 

soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 

ohrožoval podmínky života generací budoucích, a to vymezením rozvoje úměrného velikosti sídla 

a tempu jeho rozvoje - potřeba dalšího rozvoje byla bilancována v textové části odůvodnění kap. 7 

a plochy stavebního rozvoje vymezeny v textové části kap. C.2, C.3 - byly vymezeny rozvojové 

plochy s rozdílným způsobem využití tak, aby rozvoj byl vyvážený. 

 2) Územní plán zajistil předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 

řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 

souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území, a to vymezením koncepce plošného 

uspořádání v text. části kap. C.1.3 a koncepce prostor. uspořádání v kap. C.1.4 - resp. kap. F.2  - 

všechny tab. oddíl e). 

Společenský a hospodářský potenciál rozvoje byl sledován a vyhodnocen, ÚP na tato zjištění 

reaguje - a to vymezením ploch občanského vybavení - v text. části kap. C.1.3 a F.2, tab. 4.1) až 

4.5)  , veřejných prostranství - v text. části kap. C.1.3 a F.2, tab. 6.1), 6.2)  , zeleně veřejné a 

krajinné - v text. části kap. C.1.3 a F.2, tab. 6.1), 11.1), 14.3)  , hospodářský potenciál je rozvíjen 

v plochách výroby a skladování a plochách smíšených výrobních - v text. části kap. C.1.3 a F.2, 

tab. 3.1) až 3.3)   

 

 3) Orgán územního plánování postupem dle SZ koordinoval veřejné i soukromé záměry 

změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných 

zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů - viz text. část odůvodnění kap.4. 

  

 4) Územní plán ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví -  cíle ochrany a 

rozvoje hodnot - v text. části kap. B - body 10) až 16).   Přitom chrání krajinu jako podstatnou 

http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-1-paragraf-18
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složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti - vymezení a podmínky využití ploch 

s rozdílným způsobem využití sledují totiž kontinuitu územního plánování a plynulost vývoje 

v řešeném území - voz koncepce uspořádání krajiny - v text. části kap. E.1, E.2, s ohledem na to 

jsou stanoveny určeny podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území, zajišťují i ochranu 

nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. - v text. části kap. F.2 - zejména tab. 8.1) až 

14.3)  

Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 

zastavěného území (viz kap. 7 text. č. odůvodnění) - pouze v plochách Z1až Z16 a odpovídají 

koncepci původní ÚPD 

 

 5) Požadavek SZ, že v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat 

stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu 

nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro 

snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále 

taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a 

cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra 

je respektován - viz podmínky text. části kap F.2 zejména tab. 8.1) až 14.3)   

 

 

dle § 19 

 

Úkoly územního plánování 

1) byly naplněny úkoly územního plánování: 

 

 a) byl zjištěn a posouzen stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

především v ÚAP  a pak v rámci doplňujících průzkumů. V kap. C textové části  byly vymezeny 

stabilizované plochy v území (viz kap. B textové části), dále viz výkres I/2 (Hlavní výkres), resp. 

II/1 (Koordinační výkres) a vymezené typy ploch viz text. část kap.C.1.3 

 b) byla stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 

hodnoty a podmínky území, - urbanistická koncepce viz text. část kap. C.1.3, C.2, C.3, koncepce 

veřejné infrastruktury viz text. část kap. D, koncepce uspořádání krajiny viz text. část kap E. 

 c) byla prověřena a posouzena potřeba změn v území, byla shledána potřeba rozvoje území  

a proto byly vymezeny plochy změn (viz text. část kap. C.2, C.3, E.3), byl prověřen a posouzen 

veřejný zájem na jejich provedení a v případech, kde byl nalezen veřejný zájem, byly vymezeny 

veřejně prospěšné stavby - viz text. část kap.G. Byly prověřeny a posouzeny  jejich přínosy, 

problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu 

území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na základě toho byly vymezeny podmínky využití těchto 

ploch - zejména viz text. část kap. F.3. 

 d) byly stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a 

prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb - 

podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

- viz text. část kap.F.2 oddíl e) ve všech tabulkách 

 e) byly stanoveny podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a 

uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území  - viz text. část kap. F.1, F.2, 

F.3 

 f) nebylo stanoveno pořadí provádění změn v území (etapizace), protože to vzhledem ke 

koncepci rozvoje v různých alternativních plochách v rámci území, kde nelze vymezit pořadí 

využití těchto ploch není účelné 

 g) jsou vytvořeny v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků - jsou vymezena zejména opatření pro snižování 

ohrožení území povodněmi - v ploše K20, opatření proti přívalovým vodám - v koridorech TD1, 

http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-1-paragraf-19
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TD2, řešení havarijních situací - viz text. část odůvodnění kap. 4 odst. "Ochrana obyvatelstva" bod 

g) 

 h) jsou vytvořeny v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských 

změn, a to vymezením možnosti do jisté míry polyfunkčního využívání ploch dle podmínek viz 

text. část kap. F.2 - zejm. u ploch výroby a skladování viz tab. 3.1, ploch smíšených viz  tab. 2.1 

 i) jsou stanoveny podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, a 

to vymezením rozvojových ploch pro bydlení v zastav. plochách Z1 a ž Z8 

 j) jsou prověřeny a vytvořeny územní podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z 

veřejných rozpočtů na změny v území, a to zejména soustředěním rozvojových ploch podél 

stávající dopravní a technické infrastruktury, minimalizující nároky na doplnění veřejné 

infrastruktury a v návaznosti na zastavěné území obce 

 k) jsou vytvořeny v území podmínky pro zajištění civilní ochrany tím, že nebyly vymezeny 

zastavitelné plochy v území ohroženém zvláštní povodní - viz text. část odůvodnění kap 4. 

"Ochrana obyvatelstva"  

 l) nejsou vymezeny nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území – v 

území se nenacházejí nefunkční průmyslové areály. Nejrozsáhlejší výrobní areál původního 

zemědělského družstva je kontinuálně využíván pro výrobu. Za území vyžadující rekonstrukci lze 

považovat areál Medlovského mlýna. S ohledem na polohu území (záplavové území) a vymezení 

plochy ve změně č. III předchozí platné ÚPD bylo vymezeno využití plochy jako plochy výroby 

elektrické energie – malá vodní elektrárna - podmínky využití viz textová část, kap. F.2 tab. 3.2) 

 m) jsou vytvářeny podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před 

negativními vlivy záměrů na území  - vymezením vhodné struktury plochy s rozdílným způsobem 

využití a podmínek jejich využití (textová část kap. E.2, kap. F.2. zejména v Přírodním parku Niva 

Jihlavy, v záplavovém území Jihlavy. Podmínky pro ochranu byly vytvořeny nevymezením 

zastavitelných ploch v tomto území.  V zastavěném území (stávající plochy) v lokalitě 

Medlovského mlýna byly vymezeny plochy bydlení venkovského typu 1(BV1), plochy zeleně 

soukromé a vyhrazené 1 (ZZ1), zohledňující ochrabu území  (viz textová část kap F.2, tab.1.2) a 

14.2)  

Nejsou navržena kompenzační opatření, protože záměry, kterých by se toto týkalo, se v území 

nevyskytují. 

 n) je regulován rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, protože v území se nacházejí 

přírodní zdroje (nerostné suroviny) a to umožněním dobývání a těžby v plochách ozn. v graf. části 

DT, DT1, DT2, protože se jedná o plochy stanovených dobývacích prostorů 

 o) v ÚP Medlov byly uplatněny poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, 

územního plánování a ekologie a památkové péče, koncepce ÚP dle kap. C respektuje hodnoty 

území (historický objekt kaple, urbanisticky hodnotné území v centrální části kolem návsi dle 

ÚAP) 

 

2) Úkol posouzení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1) -  posouzení 

vlivů na životní prostředí a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 

nebyl vypracován, neboť orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv vyloučil. 

Koncepce rozvoje území vychází z územně analytických podkladů, doplňujících průzkumů a 

rozborů a rozboru udržitelného rozvoje území, zpracovaného pořizovatelem, jakožto rozhodujících 

podkladů pro vymezení koncepce ÚP Medlov. 
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3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

vyhlášek 
dle  § 53 odst. (4) písm. c 

 

Soulad se stavebním zákonem - 183/2006S. v platném znění: 

1) požadavky  dle § 43 odst.(1) jsou splněny : 

- Územní plán stanovil základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot  - a to v kap. B 

textové části územního plánu - dále stanovil jeho plošné a prostorové uspořádání ("urbanistická 

koncepce") - v kap. C textové části územního plánu ,  

uspořádání krajiny - v kap. E textové části územního plánu a koncepci veřejné infrastruktury - v 

kap. D textové části územního plánu;  

- Územní plán vymezil zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, veřejně 

prospěšné stavby, pro územní rezervy - viz výkresy grafické části  I/1, I/2, I/3 a s nimi související 

části textové části ÚP : zejména kap. A (vymezení zastavěného území), kap. C.1.3 (koncepce 

plošného uspořádání), ÚP stanovil podmínky pro využití těchto ploch a koridorů - viz text. část 

kap. F. 

Plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 

znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby") byly vymezeny v ploše P1, protože bylo 

třeba je vymezit pro obecně prospěšné záměry (výstavba čistírny odpadních vod a splaškové 

kanalizace), které je nutno lokalizovat v zastavěném území v ploše jiného využití. 

 

2) požadavky  dle § 43 odst.(2) jsou splněny : 

 Možnost územního plánu ve vybraných plochách a koridorech uložit prověření změn jejich využití 

územní studií jako podmínku pro rozhodování o změnách v území byla využita v případě 

zastavitelných ploch Z2, Z3, které je třeba podrobněji řešit vzhledem k rozsahu ploch. Možnost 

uložit pořízení regulačního plánu nebyla využita, protože pro plochy v řešeném území se to nejeví 

jako účelné. 

 

3) požadavky  dle § 43 odst.(3) jsou splněny : 

Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesnil a rozvíjí cíle a úkoly územního 

plánování v souladu s politikou územního rozvoje - viz text. část odůvodnění kap. 1. 

 

4) požadavky  dle § 43 odst.(4) jsou splněny : 

Územní plán se vydává pro celé území městyse. Územní plán se vydává formou opatření obecné 

povahy podle správního řádu. 

 

6) požadavky dle § 43 odst.(6) jsou splněny : 

ÚP je zpracován zejména v souladu s vyhl. 500/2006Sb. a 501/2006Sb. v platném znění  

7) požadavky dle § 58 jsou splněny : 

Zastavěné území – bylo vymezeno v souladu s §58 - viz kap.A textové části a kap. 6.1 textové 

části odůvodnění.   

 

Soulad s vyhláškou č. 500/2006 Sb. v aktuálním znění včetně novel s účinností od 1.1. 2013:  
Obsah územního plánu včetně odůvodnění je v souladu s § 13 odst. (1) vyhlášky zpracován podle 

přílohy č. 7 vyhlášky – a to textová i grafická část. Viz. textová část kapitoly A až L, textová část 

odůvodnění kapitoly (I), (II) -  1. až 11., (III). 

Obsah výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a výkresu koordinačního jsou v 

souladu s § 2.  

http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
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Dle § 3 je mapovým podkladem katastrální mapa v digitální podobě poskytnutá městysem Medlov 

(která ji obdržela prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje od katastrálního úřadu 

Brno – venkov).  

Podle § 13 odst. (2) byl ÚP zpracován a vydán v měřítku 1 : 5000, výkres širších vztahů v měřítku 

1 : 25000 (měřítko větší než byly zrušené Zásady územního rozvoje jihomoravského kraje, aby 

byla zajištěna zobrazitelnost vazeb obce k okolí).  

 

Soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb. v aktuálním znění včetně novel s účinností od 1.1. 2013:  
- V souladu s § 3 odst. (1) byly vymezeny plochy většinou o rozloze větší než 2000 m2, pouze 

některé plochy nezbytně nutné k vymezení zejména ploch občanského vybavení  (oz. OV, OK, 

OŠ, OH) jsou menší velikosti. Toto je i v důsledku velikosti obce a jí přiměřené velikosti 

potřebných ploch pro veřejnou infrastrukturu s důrazem na zachování určité funkce v konkrétním 

území ( školství, kultura, prodejna, úřad v centru městyse) apod.  

V souladu s § 3 odst. (2) byly vymezeny plochy podle a) stávajícího a požadovaného způsobu 

využití – viz rozlišení stav / plochy změn v grafické části ÚP. a b) podle významu (plochy 

zastavitelné, plochy přestavby) – vše viz grafická část ÚP.  

V souladu s § 3 odst. (5) byly plochy vymezeny tak, aby byly zachovány bezpečně přístupná 

veřejná prostranství a stávající cesty umožňující bezpečný průchod krajinou, a byly vymezeny 

plochy veřejných prostranství pro nové komunikace pro prostupnost území K19.  

Plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny v souladu s § 3 odst (3) a v souladu s odst. 

(4) byly dále členěny – členění ploch - typy ploch - viz text. část kap. C.1.3. 

Byly vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití dle § 4, §6 až §11, §13 až §18, protože 

hlavní využití ploch v řešeném území odpovídají využití dle uvedených §§  - viz text. část 

odůvodnění kap. 6.3.1.3. - odstavce dle jednotlivých ploch 1.1) až 14.3) 

Byly vymezeny i plochy s jiným způsobem využití - plochy zeleně, protože toto vymezení bylo 

nezbytné - viz text. část odůvodnění kap. Odůvodnění koncepce plošného uspořádání  - 6.3.1.3.1. 

 

 

4. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 
 

Územní plán byl zpracován v souladu se zvláštními právními předpisy: 

  Koncepce dopravní infrastruktury zejména v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o 

pozemních komunikacích, 

 Koncepce vodního hospodářství byla zpracována zejména v souladu se zákonem č. 

254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákonem č. 274/2001 Sb. o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů - další legislativa viz 

odůvodnění ÚP kapitola 6.4.2. 

 Koncepce zásobování plynem a zásobování el. energií byla zpracována zejména v souladu 

se zákonem č. 458/2000 Sb. Energetický zákon, další legislativa viz odůvodnění ÚP kapitola 6.4.2  

.  

 Koncepce uspořádání krajiny respektuje zvláštní předpisy v souladu s typy ploch s 

rozdílným způsobem využití, které se na k.ú. vyskytují. Zemědělský půdní fond byl řešen v 

souladu zejména se zákonem č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu – viz. text. část 

odůvodnění kap. 6.6.2 tab. 9.1) Plochy zemědělské. 

Plochy lesní jsou v souladu se zákonem č. 298/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon) – viz. text. část odůvodnění kap. 6.6.2 tab. 10.1) Plochy lesní. Textová část 

odůvodnění v kap.11 obsahuje pasáž týkající se záborů lesních pozemků a déle odůvodnění 

vymezení zastavitelné plochy Z3 (viz textová čsádt odůvodnění kap. 6.6.3. Požadavek umisťování 

zastavitelných ploch ve vzdálenosti větší než 50m od hranice PUPFL  není dodržen z následujících 

důvodů:Lesní porost situovaný u zastavitelné plochy  zejména Z3 (ale i část Z1, Z4, Z5) má 
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minimální hloubku (20až 55m) s výškou porostu maximálně 15m a druhovou skladbou převážně 

akátových porostů. Nemá tedy potenciál způsobovat škody do vzdálenosti 50m. Ustanovení §14  

zákona o lesích nezakazuje umisťování staveb ve vzdálenosti 50m od okraje lesa, podmiňuje pouze 

rozhodnutí příslušných orgánů souhlasem( závazným stanoviskem) orgánu ochrany lesa (tedy 

v tomto případě MěÚ Židlochovice) a to ve stádiu řízení o umístění stavby. Neexistuje tedy žádný 

zákonný důvod omezující ve stadiu ÚP vymezení zastavitelné plochy na soukromých nelesních 

pozemcích. Zastavitelné plochy pro bydlení připouští nejen umístění stavby, ale také zahrady, 

zeleň, drobné hospodaření. Plocha Z3 je také podmíněna územní studií, která  území podrobněji 

prověří i z hlediska umístění staveb. Důvod, aby byly plochy vymezeny v uvedeném rozsahu je 

také ten, že stávající ÚPO tyto plochy jako zastavitelné plochu stále obsahuje a to v případě plochy 

Z3 v mnohem větším rozsahu. V plochách Z1 a Z4 již byla vydána platná územní rozhodnutí pro 

výstavbu. 

Plochy přírodní a ochrana přírody a krajiny byla zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. 

o ochraně přírody a krajiny – viz. text. část odůvodnění kap. 6.6.2 tab. 11.1) Plochy přírodní. 

Plochy dobývání a těžby byly vymezeny v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb. o ochraně a 

využívání nerostného bohatství (horní zákon) –  viz. text. část odůvodnění kap. 6.6.2 tab. 13.1), 

13.2) a 13.3).  

Územní systém ekologické stability byl pracován v souladu se zákonem 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny – viz. text. část odůvodnění kap. 6.5.4 Územní systém ekologické stability.  

 

Při zpracování ÚP byly respektovány požadavky na ochranu zdraví vyplývající z platné legislativy 

– zejména zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změny některých souvisejících 

předpisů, díl.6, ochrana před hlukem a vibracemi a neionizujícím zářením, odstavec Hluk a 

vibrace, § 30, a přípustnými limity hluku podle nařízením vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací – ty byly použity při stanovování podmínek u některých ploch 

s rozdílným způsobem využití - v odůvodnění zejména v kapitole 6.6.1. 

 Při vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu bylo kromě zákona o 

ochraně ZPF postupováno v souladu s vyhláškou č. 48/2011 Sb. – podrobně v kapitole 11. 

(Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 

pozemky určené k plnění funkce lesa)  

Při zohledňování hodnot území bylo postupováno v souladu se zákonem 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči – viz odůvodnění ÚP kapitola 6.2  

Civilní ochrana byla řešena v souladu se zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a vyhl, č. 380/2002 Sb. – viz odůvodnění kapitola 4 níže - oddíl "Civilní ochrana". 

 

V koordinačním výkrese jsou zakresleny všechny limity, týkající se daného území tak, jak 

vyplývají z platné legislativy a z vydaných správních rozhodnutí (zobrazitelné v měřítku ÚP) 

 

ÚP Medlov respektuje  a zapracoval požadavky dotčených orgánů státní správy, uplatněné 

při v zadání ÚP:  

 
1) jsou respektovány požadavky dle vyjádření HZS JmK č.j. HSBM-6-102/2012 dle platné 

legislativy z hlediska požární ochrany v platném znění, vyhláška č.380/2002 Sb  

 

V návrhu ÚP Medlov je požadavek § 29, odst. 1, písmeno k, zákona č.133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů – „zdroje vody pro hašení požárů“ zapracován v kap. 6.4.2. 

textové části odůvodnění územního plánu. 
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Území bylo vyhodnoceno z hlediska potřeb vymezení ploch pro požární ochranu a civilní ochranu 

obyvatelstva takto: 

 

Ochrana obyvatelstva 

a) - návrh ploch pro požadované potřeby ochrany území před průchodem průlomové vlny 

vzniklé zvláštní povodní 

zájmové území je ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní způsobenou poruchou či 

havárií (protržením hráze) vodního díla poruchou či havárií (protržením hráze) vodního díla 

Dalešice a Mohelno na řece Jihlavě, a dále vodního díla Mostiště na řece Oslavě 

Území ohrožené zvláštní povodní je vymezeno dle § 69 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon). Ohrožené území ovlivňuje zástavbu na pravém (i levém) 

břehu řeky Jihlavy. Ochrana tohoto území je řešena v souladu s metodickým pokynem odboru 

ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním 

dílem před zvláštní povodní č. 14 ze září 2005. Do výkresové části odůvodnění - koordinační 

výkres č, II/1 - je zakresleno aktuální území ohrožené zvláštní povodní pro vodní nádrž Dalešice a 

Mohelno na řece Jihlavě, a dále vodního díla Mostiště na řece Oslavě 

dle podkladů z OŽP JMK. – v území ohroženém zvláštní povodní ÚP nevymezuje žádné 

zastavitelné plochy 

 

b) - návrh ploch pro požadované potřeby zón havarijního plánování  

Zóny havarijního plánování stanovuje pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná 

nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, a které jsou zařazeny do skupiny B,    podle 

odst. 1 § 20  zákona č. 59/2006, o prevenci závažných havárií Sb.,  krajský úřad, odbor životního 

prostředí, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit případné následky závažných havárií na 

zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a 

v jejich okolí. Hasičský záchranný sbor (dále jen „HZS JMK“) zpracovává pro stanovené zóny 

havarijního plánování vnější havarijní plány a zabezpečuje realizaci plánovaných opatření v jeho 

působnosti.  

HZS JMK vede přehledy o dalších objektech a zařízeních na území JMK, které manipulují 

s nebezpečnými látkami, a pro které se nezpracovávají vnější havarijní plány podle uvedených 

právních předpisů, ale které představují zdroj možného ohrožení obyvatelstva, a pro vybrané z nich 

zpracovává „Plány opatření“. Katastrální území městyse Medlov není potenciálně ohroženo 

haváriemi zdrojů nebezpečných látek. 

Proto v zájmovém území nejsou vymezeny zóny havarijního plánování. a plochy pro jejich 

potřeby.  

 

c) – návrh ploch pro potřeby ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

Stálé úkryty se v zástavbě městyse Medlov nevyskytují. Samosprávou obce není na Úřadu městyse 

Medlov také evidován žádný stávající protiradiační úkryt. 

Dotčený orgán státní správy nemá požadavek návrh ploch pro potřeby ukrytí obyvatelstva 

v důsledku mimořádné události, proto tyto plochy nebyly v UP Medlov vymezeny. 

 

d) -  návrh ploch pro požadované potřeby evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Evakuace obyvatelstva a  jeho ubytování řeší havarijní plán JMK. Způsob provádění evakuace a 

jejího všestranného zabezpečení stanoví § 12 a 13 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a 

provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

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. 
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V zájmovém území je plánovaná evakuace ze záplavového území Jihlavy, z ohroženého prostoru 

zóny HP JE Dukovany. 

Pro případ neočekávané (neplánované) mimořádné události  lze využít  pro nouzové, případně i 

náhradní ubytování obyvatelstva následující plochy:  

- plochy občanského vybavení (OV, OŠ, OK) 

 

Nebyl vznesen požadavek na návrh ploch níže uvedených, proto tyto plochy nebyly v UP Medlov 

vymezeny: 

e) -  návrh ploch pro požadované potřeby skladování materiálu humanitární pomoci 

f) -  návrh ploch pro požadované potřeby vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo 

současně zastavěná území a zastavitelná území obce, 

g) - návrh ploch pro požadované potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro 

odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace vzniklých při mimořádné události 

nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

h) – návrh ploch pro požadované potřeby ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných  

v území 

i) - návrh ploch pro požadované potřeby nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou 

energií  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Je respektována aktivní zóna záplavového území řeky Jihlavy (požadavek Odboru 

životního prostředí MěÚ Židlochovice) - viz výkresová část, viz podmínky využití ploch - zejména 

viz text. část kap. F.2 tab. 1.2), 14.2), v aktivní zóně nejsou navrženy rozvojové plochy pro 

výstavbu 

3) Je respektována platná legislativa o ochraně ovzduší – Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší (požadavky OŽP KrÚ JmK č.j. JMK 28890/2012 z 4.4.2012)  - viz text. část odůvodnění 

odst. 6.2 "cíle ochrany a rozvoje hodnot" 

4) jsou respektována a zakreslena ve výkresové části (koordinační výkres II/2) ložiska 

nerostných surovin (limity území), jsou respektovány dobývací prostory (požadavek z vyj. 

Obvodního báňského úřadu č.j. SBS/07696/2012) - ve stanovených dobývacích prostorech jsou 

Plochy dobývání a těžby ozn. v graf. části DT, DT1, DT2 

5) Je zapracováno řešení vyplývající z komplexní pozemkové úpravy - Plán společných 

zařízení KPÚ Medlov (vyjádření Ministerstva zemědělství - útvar Pozemkový úřad č.j. 

43746/2012-MZE-130755)  

6) řešení ÚP (urbanistické koncepce a koncepce krajiny) neovlivňuje negativně zájmy 

vojenského letectva a obrany státu - je respektována skutečnost, že je celé kat.území v ochranném 

pásmu radiolokačního zařízení - koncepce neumožňuje výškové stavby - a to stanovením 

podmínek prostorového uspořádání - v text. části kap. F.2, neumožňuje satelitní zástavbu v krajině, 

ani třeba zásadní výsadby na exponovaných polohách - viz vymezené zastavitelné plochy - viz 

text. část kap. C.2,  existence ochranného pásma radiolokačního zařízení je citována i konkrétním 

upozorněním  - textu v legendě v koordinačním výkresu  

7) v ÚP je vyznačeno „manipulační pásmo vyplývající z § 49 odst. vodního zákona“ a to 

v koordinačním výkrese, záplavová území jsou respektována z hlediska zastavitelných ploch  - jen 

zvláště zdůvodněné případy lze v záplavovém území umisťovat - viz odůvodnění - kap. 9.3 bod 

15)  

8) je minimalizována možnost ohrožení hlukem a vibracemi ploch s chráněnými vnitřními 

prostory budov a chráněnými prostory, zejména u komunikací III.třídy tak, že tyto nejsou v 

sousedství silnic III. třídy navrhovány s výjimkou ploch Z1a - Z1d, které byly již vymezeny 

platným ÚPO, jejich rozvoj probíhá. 
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9) je snaha návrhem ÚP zabezpečit, aby plochy a to i stabilizované obsahující chráněné 

prostory dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb. nebyly v budoucnu vystavovány nadlimitními hodnotami 

hluku a vibrací vyplývajícími z umisťování nových zdrojů hluku a vibrací, což je řešeno návrhem 

podmínek využívání ploch, které v plochách bydlení  nebo smíšených obytných neumožní 

souběžně umisťovat zdroje hluku a vibrací (viz kap. F.1, F.2 textové části), hluk z dopravy na 

průjezdných komunikacích zejména vůči stávající zástavbě eliminovat nelze a je nutno vymezit 

podmínky rozvoje v těchto plochách - opět podm. viz. kap. F.1 textové části 

10)  podmínky stanovené ve vyjádření Krajské hygienické stanice č.j. KHSJM 

11493/2012/BM/HOK byly zapracovány jako podmínky využití ploch do kap. F.2 textové části 

11) požadavky ze stanoviska OŽP KrÚ JmK č.j.JMK 28890/2012 jsou zapracovány v textové 

části odůvodnění kap.11 - Vyhodnocení předpokládaného důsledku navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 

12) je zohledněno upozornění  ze stanoviska OŽP KrÚ JmK č.j. JMK  28890/2012 na 

odnímání kvalitních půd I.a II tříd obsažené v MP MŽP OOLP/1067/96 z 1.10.1996 - opět viz 

textová část odůvodnění kap. 11 

13) v koordinačním výkrese jsou zakresleny všechny limity, týkající se daného území tak, jak 

vyplývají z platné legislativy, z vydaných správních rozhodnutí,  

14) Je respektováno záplavové území včetně aktivní zóny vodního toku a návrh protierozních 

opatření v k. ú.  Medlov, vyplývající z Plánu spol. zařízení KPÚ Medlov (viz koncepce ÚP text. 

část kap. C, výkresy odůvodnění ÚP) 

 

Obrana státu 

Protože celé k.ú. Medlov se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany, byla v textové části 

územního plánu - kap.E.2 uvedena podmínka :„Ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které 

negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany státu“. 

 Tato podmínka byla zařazena z důvodu, že se celé území obce se nachází v ochranném 

pásmu radiolokačního zařízení, které je zájmovým územím Ministerstva obrany České republiky 

dle § 175 stavebního zákona. Projednávání staveb v tomto území podléhá platné legislativě 

z hlediska obrany ČR. 

 

5. zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení 

včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí, 
 

ÚP nebyl posuzován z hlediska vyhodnocení vlivu územního plánu na vyvážený vztah územních 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

obyvatel území (dále jen "vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území").  

Vyhodnocení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí nebylo požadováno. 
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6. komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 
 

6.1  Odůvodnění vymezení zastavěného území 

zdůvodnění kap.A textové části ÚP: 

 

Je vymezeno zastavěné území v souladu s §58 odst.1 

Je vymezeno zastavěné území centra Medlova spolu se spojitě navazujícími částmi obce, protože 

urbanismus obce je kompaktní  - historicky se obec rozvíjela v okolí návsi a kostela a na tato 

prostranství byla postupně napojována síť ulic, které tvoří kompaktní centrální část obce. 

Zastavěné území je vymezeno v území výroby a skladování (užívaná k 15.5.2013 jako kafilerie) 

v jižní části k.ú. po obou stranách silnice III. třídy, protože se jedná o ohrazené území 

průmyslového areálu 

Zastavěné území je vymezeno v dílčích plochách zastavěných objekty v lokalitě okolo 

„Medlovského mlýna“ západně od jádra obce, protože se jedná o stavby bydlení a stavby a jiných 

objektů (zastavěné plochy dle KN) a parcely užívané spolu s těmito objekty pod společným 

oplocením v souladu se zák. 183/2006Sb.§2 od. 1 písm.c) 

 

Zastavěné území je vymezeno v jižně od centra, protože je zastavěné v krajině samostatně stojícím 

objektem (zastavěná plocha dle KN - parc.č.6258 – zemědělská stavba), nebyla v době vydání ÚP 

oplocená, proto je jako zastavěné území vymezena jen zem. stavba.  

Zastavěné území je vymezeno v územích s objekty technické infrastruktury mimo zastavěné území 

centra městyse, protože se jedná o stavby bydlení a stavby a jiných objektů (zastavěné plochy dle 

KN) a parcely užívané spolu s těmito objekty pod společným oplocením. 

Č.p. 6336 a okolí je vymezeno jako zastavěné území, oplocení je i na 6333, přestože patří jinému 

vlastníkovi - dle § 58 a § 2 zák. 183/2006Sb. se jedná o stavební parcelu a další pozemkové 

parcely pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s budovou čerpací stanice. 

Zastavěné území je vymezeno v ploše veřejného sportoviště mezi Jihlavou a Jezerem, protože se 

jedná o ostatní veřejné prostranství, užívané ve veřejném zájmu, veřejně přístupné. (p.č. 6403 je 

sportoviště dle  KN a tudíž je zastavěným územím dle § 58 od.2 d) zák. 183/2006Sb. 

Zastavěné území je graficky vyjádřeno ve všech výkresech grafické části ÚP. 

 

 

6.2  Odůvodnění základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

zdůvodnění kap.B textové části ÚP: 

V kap. B jsou uvedeny pojmy užité v textových i grafických částech ÚP Medlov tak, aby byl 

zřejmý jejich význam v souvislosti s užitím v ÚP Medlov. 

 

Hlavní cíle rozvoje 

1) Cíl: vytvořit územní podmínky pro rozvoj bydlení v obci zejména východně od centrální 

zastavěné části a tím podpořit jednu z hlavní funkci městyse ( bydlení), protože Medlov je 

dynamicky se rozvíjející obec s výrazným podílem bydlení, plochy pro rozvoj lze vymezit 

pouze východně od stávající zástavby, protože ze západní strany zasahuje k zástavbě obce 

záplavové území Jihlavy (aktivní zóna), západní část obce zasahuje do území Přírodního 

parku Niva Jihlavy. Důvodem vymezení těchto ploch je také kontinuita s původní ÚPD, 

která podstatnou část rozvojových ploch bydlení již vymezila a jsou stále aktuální. 

2) Cíl:bydlení rozvíjet pouze v přímé návaznosti na zastavěné území, protože je nutný soulad 

s §18 odst.(4).  

3)  Cíl: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, protože vymezení této plochy bylo již provedeno změnou č. 
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III předchozí platné ÚPD, záměr je stále aktuální,(byla již podána žádost o územní 

rozhodnutí) plocha je vymezena jako plocha změn v krajině (K15a, K15b, K15c), lze v ní 

umístit objekt vodní elektrárny jakožto technickou infrastrukturu umisťovanou mimo 

zastavěné území, není však rozvojovou plochou stavební  s polohou a její využití je 

slučitelné s polohou v Přírodním parku Niva Jihlavy. 

4) Cíl: zajistit územní podmínky pro zvýšení podílu zeleně zejména vymezením nových 

přírodních ploch převážně v nivě Jihlavy, protože území je součástí regionálního 

biokoridoru dle Koncepčního vymezení regionálního a nadregionálního územního systému 

ekologické stability (odvětvový podklad orgánů ochrany přírody), obsahuje plochu RBC 

Medlovský  mlýn a zvýšení podílu zeleně přispěje mimo jiné ke zlepšení vodního režimu v 

krajině 

5) Cíl: vytvořit územní podmínky pro dobudování technické a dopravní infrastruktury pro 

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

odpadové hospodářství) byl stanoven, protože obec má vybudovánu veškerou veřejnou 

technickou infrastrukturu s výjimkou splaškové kanalizace. Tato je již vyprojektována má 

vydáno rozhodnutí o umístění stavby. Je nutno vymezit plochu technické infrastruktury v 

pozemku uvažovaném pro ČOV, protože se jedná technickou infrastrukturu, kterou nelze 

umisťovat v plochách jiného využití.  

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

negativně ovlivňovány plochy bydlení v obci, protože výrobní funkce v obci jsou situovány 

zejména v areálu bývalého ZD, které navazuje na ostatní, zejména obytnou zástavbu obce a 

je nutno předcházet střetům mezi těmito využitími 

8) Cíl: 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 , protože podstatnou severní a východní části 

území zaujímají stanovené dobývací prostory 

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

přístupných cest v rámci celého správního území městyse zejména na východě k.ú., protože 

prostupnost krajiny v k.ú. je v současnosti omezená jen na silniční síť a několik účelových 

komunikací, dle KPÚ včak byly vytvořeny pozemky pro další komunikace v krajině, které 

zlepší prostupnost krajiny 

 

Cíle ochrany a rozvoje hodnot 

10)  Cíl: vytvořit takové podmínky využití ploch v centrální části městyse tak, aby bylo 

chráněno urbanisticky hodnotné území jádra městyse, je v územním plánu naplňován, a to 

zejména zachováním výškové hladiny zástavby  a zamezením nežádoucímu přetvoření 

prostředí např. výstavbou nových dominant (stanovením podmínek prostorového 

uspořádání omezujících maximální výšku zástavby - viz kap. F.2 textové části odst e) v 

tabulkách). Cíl byl stanoven,  protože kvalita prostředí v obci  je předurčena také velikostí, 

urbanismem sídla a měřítkem jeho zástavby, je tudíž nutné zachování kvalitního životního 

prostředí, a to z pohledu zdravého a estetického prostředí, které směřuje další vývoj obce 

pozitivním směrem.  Cíl byl stanoven. protože území návsi spolu s navazující zástavbou 

bylo vyhodnoceno dle ÚAP ORP jako urbanisticky hodnotné území 

 Centrální část obce je také prostředím chráněných kulturních památek, a to proto je třeba 

chránit její urbanistické hodnoty. 

11) Cíl:vytvořit územní podmínky ochrany obce proti povodním, protože část území se nachází 

v záplavovém území řeky Jihlavy  

12) Cíl: vytvořit územní podmínky ochrany obce proti přívalovým vodám, protože zástavba 

území je potenciálně ohrožena přívalovými vodami - splachy z polí nad terénní hranou nad 

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

zastavitelných ploch, protože se jedná o hodnotu krajiny  

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

prostředí zejména v přírodním parku Niva Jihlavy, protože se jedná o cenné přírodní 

prostředí přirozeně meandrujícího dolního toku řeky, které bylo včleněno do koncepce 

regionálního ÚSES (Koncepčního vymezení regionálního a nadregionálního územního 

systému ekologické stability) 

15)  Cíl: zamezit rozvoj další výstavby v nivě Jihlavy z důvodu polohy v aktivní zóně 

záplavového území a v Přírodním parku Niva Jihlavy 

16) Cíl: 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, protože již dnes zaujímají značnou část 

nezastavěného území a těžba převážné části ploch nebyla zahájena 

 

Zásady celkové koncepce rozvoje obce 

Byly stanoveny zásady: 

18)  nerozvíjet zástavbu obce do nivy Jihlavy v západní části řešeného území ani do ploch 

obsahujících dobývací prostory ve východní části území, protože není přípustné umisťovat 

zástavbu ani v záplavovém území a přírodním parku dle platné legislativy (Zákon č. 

254/2001 Sb., Zákon č. 114/1992 Sb)., ani ve stanovených dobývacích prostorech (Zákon 

č. 44/1988 Sb) 

19) vymezit bydlení v kvalitním prostředí (eliminace hluku, znečištění, dostatek zázemí ve 

veřejných prostranstvích, zeleni) , protože prostředí obce má potenciál kvalitního prostředí 

pro bydlení a je třeba jej využít - vymezením vhodných ploch pro bydlení a související 

funkce 

20) zajistit podmínky pro vzájemně se doplňující, podmiňující nebo nekolidující činnosti  u 

ploch s rozdílným způsobem využití - zejména ploch obsahujících bydlení a ploch 

obsahujících výrobu, protože je potřeba územně předcházet možným konfliktům, 

plynoucím z lokalizace vzájemně neslučitelných činností ve vzájemné blízkosti, tyto 

podmínky jsou pak předmětem kap. F.2 textové části územního plánu a jsou vymezeny k 

jednotlivým plochám s rozdílným způsobem využití a jsou také uvedeny v kap. F.1  

21) vytvořit územní podmínky pro rovnovážný rozvoj obce vymezením nejen rozvojových 

ploch pro bydlení, ale také ploch pro hospodářský rozvoj a vybavenost, protože 

nerovnoměrný a nadměrný rozvoj území není žádoucí a je v rozporu s trvale udržitelným 

rozvojem  

22)  vytvořit územní podmínky pro zvýšení ekologické stability území vymezením ploch pro 

funkční a v budoucnosti realizovatelný ÚSES, protože požadavkem zadání je zapracování 

koncepčního dokumentu orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Jihomoravského kraje – 

územní systém ekologické stability  

 

6.3  Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 

přestavby a systému sídelní zeleně 

(zdůvodnění kap.C textové části ÚP) 

 

6.3.1   Odůvodnění urbanistické koncepce 

(zdůvodnění kap.C.1 textové části ÚP) 

6.3.1.1  Odůvodnění základní koncepce rozvoje území obce 

zdůvodnění kap. C.1.1  textové části ÚP: 

 

1) Vymezuje se rozvoj původní urbanistické kompozice obce a rozvoj obce v plochách 

 změn, nejsou navrhovány podstatné zásahy do původní koncepce v zastavěném území. 
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Toto vymezení vychází z následujících skutečností: 

Městys Medlov je sídlo, jehož sídelní strukturu do značné míry ovlivnily geomorfologické 

podmínky. 

Využití území k.ú. Medlov v mnoha ohledech limitují přírodní a technické limity, z nichž 

nejpodstatnější jsou: 

- záplavové území Jihlavy v západní části správního území městyse - dobývací prostory ve 

východní části katastrálního území Medlova 
Je proto nezbytné tyto limity respektovat a směřovat rozvoj obce do ploch nezatížených těmito 

limity. 

 

V zásadě lze v urbanismu zastavěné části rozlišit: 

- dochovanou návesní strukturu v jádru obce, v níž lze vysledovat historický půdorys obce  

- ulicovou zástavbu navazující na původní jádro  

- utilitární zástavbu většího měřítka v obou původně zemědělských družstevních areálech 

- novodobou obytnou zástavbu, zejména v lokalitě U staré váhy 

- solitérní objekty podél toku v oblasti Medlovského mlýny 

 

Jádro obce (centrum obce) 

se nachází se na levobřežní terase řeky Jihlavy, při jejím přítoku - tzv. Staré Jihlavě neboli 

Medlovských jezerech. Konfigurace zástavby tak byla založena na postupně se zvedajícím svahu 

nad říční nivou pod terénní hranou, která výškově odděluje západní část správního území městyse ( 

říční nivu) od části východní (rovinaté polní krajiny na štěrkopískových terasách).  

Jádro sídla tvoří oblast návsi , kde je dosud dochovaná původní urbanistická struktura.  

Pod terénní hranou je vedena trasa hlavní dopravní spojnice - dnes silnice mezi Němčičkami a 

Smolínem. Návesní prostor je vlastně spojnicí mezi nábřežím vodního toku - Jezerem a touto 

komunikací. Nad silnicí je v úbočí svahu vystavěna hlavní historická dominanta obce - kostel sv. 

Bartoloměje, který dominuje kompozici návsi. 

Naproti návsi se z údolní silnice odpojuje další komunikace, která vystoupá na terénní hranu a 

pokračuje k východu. Jádro obce se tak nachází při křižovatce silnic, ale není přímo ztíženo 

průjezdnou dopravou. 

Zástavba obklopila postupně jádro obce a silnice procházející obcí a postupně vystoupala až na 

terénní hranu nad obcí, kde se nyní nachází nejnovější výstavba. 

Urbanismus sídla je postupně rostlý, domy sledují nepravidelný průběh ulic, přírodních prvků, 

vyrovnávají se s průběhem terénu. 

Původní urbanistickou strukturu obce představuje ulicová  a návesní zástavba maximálně 

dvoupodlažních řadových domů, se sedlovými střechami orientovanými podélně k ulicím s 

postupným rozvolněním zástavby v okrajových částech zastavěného území, proto jsou stanovena 

podmínky prostorového uspořádání, stanovující maximální výšku zástavby popř. formu zástavby a 

velikostní parametry parcel. 

Jižně od zástavby obce v místě, kde se údolí již poněkud rozevírá do roviny podél toku, bylo 

situováno zemědělské družstvo, dnes vymezeno jako plochy výroby a skladování, který zástavbu 

situovanou v severní části správního území městyse uzavírají. 

V jižní části správního území městyse  je samostatně vyčleněn průmyslový areál - kafilérie. 

 

Samostatnou enklávou zástavby je Medlovský mlýn a několik solitérních staveb v jeho okolí, 

původně postaven na dnes již nefunkčním a většinou zarostlém mlýnském náhonu, který jej 

zásoboval vodou z Jihlavy. 
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2) Podstatnou část centrální zastavěné části zaujímají  objekty bydlení a objekty smíšené 

funkce, vymezení ploch s rozdílným využitím v tomto území vychází z dosavadního 

historického vývoje území a jeho dosavadní koncepce.  

Plochy smíšené obytné  - jsou vymezeny v centrální části - zejména starší objekty zahrnují 

zpravidla větší škálu funkcí nežli navazující zástavba. 

Plochy bydlení jsou proto vymezeny v plochách navazující na původní jádro - zástavba je zde 

většinou užívaná pouze pro bydlení a jeho zázemí.  

Jsou vymezeny dvě kategorie ploch bydlení - bydlení venkovského typu, protože řadová původní 

zástavba s dvorními trakty umožňuje i určité drobné hospodářské využití a zásadně se odlišuje od 

výstavby přibližně po r. 1970, která zahrnuje monofunkční obytnou zástavbu na poměrně malých 

pozemcích.  

Je vymezen rozvoj zástavbu pro bydlení i smíšenou obytnou, protože se obec poměrně dynamicky 

rozvíjí , zejména od 90. let 20. stol. –  mezi roky 1991 a 2006 přibylo v obci 54 domů (počet 

obyvatel však nevzrostl). Zastavitelné plochy tohoto využití (smíšeného obytného, bydlení 

venkovského typu i bydlení čistého) jsou vymezeny v návaznosti na koncepci ÚPO platného 

v době pořizování ÚP , v lokalitách navazujících přímo na zastavěné území.  

Vzhledem k značným zastavitelným plochám, které původní ÚPO vymezil, byla prověřena potřeba 

ploch  - viz kap.7 textové části odůvodnění a vyhodnoceno, že je vhodné u lokality Z3 přistoupit k 

redukci ploch, neboť tato lokalita není dlouhodobě využita a vzhledem k nesnadným podmínkám 

(terén, majetkové vztahy, délka přístupové komunikace) je vhodné upřednostnit rozvoj v 

lokalitách, které jsou snadněji dostupné a výstavba v nich se jeví jako reálnější - byly tedy 

vymezeny rozvojové plochy Z7, Z8.  

Pro lokality podstatnějšího rozsahu, které je třeba prověřit a navrhnout konkrétnější podmínky,  je 

požadováno zpracování územní studie - lokality Z2, Z3. 

 

Je třeba rovnoměrně rozvíjet i ostatní funkční složky obce v návaznosti na rozvoj bydlení - 

zejména občanskou vybavenost a infrastrukturu, možnosti zaměstnanosti v obci (výrobní aktivity, 

služby) protože monofunkční rozvoj bydlení, spoléhající pouze na dojížďku do spádových obcí je 

pro rozvoj obce v zásadě nezdravý a neposiluje soudržnost obce, nerozvíjí obec jako sídlo, proto je 

navržen zejména rozvoj ploch výroby a skladování, rozvoj ploch veřejných prostranství.  

 

Plochy výroby a skladování jižně od zástavby mají dostatečný plošný rozsah z hlediska možného 

rozvoje. Rozvojová  plocha výroby a skladování je vymezena v území sousedící s nynějším 

výrobním areálem z jihu proto, aby byl umožněn rozvoj tohoto využití ještě mimo stávající areál. 

 

Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny na části pozemků stávajícího výrobního areálu 

jako plochy přestavby, protože je respektováno již vydané územní rozhodnutí na ČOV (a 

splaškovou kanalizaci). 

ÚP Medlov vymezuje Plochy technické infrastruktury tak, aby bylo možné situovat v návaznosti 

na ČOV ještě další technické plochy - např. sběrný dvůr.  

Lokalita v okolí kafilérie byla předmětem změny č. III ÚPO - rozsah takto vymezených ploch je 

ÚP respektován, protože dochází k jejich využívání. V území využívaném jako kafilérie jsou proto 

vymezeny jak stávající a rozvojové plochy výroby a skladování, tak i plochy technické 

infrastruktury. 

Plochy výroby a skladování - fotovoltaická elektrárna (vymezené původně změnou ÚPO č. III) 

a převzaté ÚP byly v předchozím období využity, plochy pro ni vymezené jsou respektovány. 

Plocha je již pro fotovoltaickou elektrárnu využívána, je tedy vymezena jako stávající plocha, 

nelze však vymezit jako zastavěné území, protože parcela není zapsána v KN jako parcela 

stavební. 

Plochy bydlení venkovského typu 1 a plochy zeleně soukromé a vyhrazené 1 jsou vymezeny 

odděleně od Ploch bydlení venkovského typu a ploch zeleně soukromé a vyhrazené  jako 
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samostatný způsob využití v lokalitě okolo Medlovského mlýna - protože  se nacházejí v 

záplavové oblasti v aktivní zóně záplavového území, není proto vymezen stavební rozvoj této 

oblasti. Důvodem je i ochrana přírodního prostředí nivy Jihlavy (PP). Podrobněji odůvodnění 

rozvedeno viz textová část odůvodnění kap.6.3.1.3 - odst 14.2) plochy zeleně soukromé a 

vyhrazené 1 (ZZ1)  

 

Plochy pro výrobu el. energie - malá vodní elektrárna byly v této oblasti vymezeny změnou č. 

III ÚPO Medlov a vzhledem k tomu, že záměr trvá a je žádoucí pozitivní dopad znovuzprovoznění 

mlýnského náhonu na okolní prostředí (celková revitalizace území), jsou vymezeny jako rozvojové 

plochy. 

Vzhledem k poloze v záplavovém území však v ploše nelze situovat nové nadzemní objekty např. 

zázemí, pro něj bude možno využít stávající stavby, ve vymezené ploše lze na vodním toku 

budovat jen vlastní technologická zařízení jako stavby technické infrastruktury. 

Plochy občanského vybavení  jsou samostatně vymezeny tam, kde je situování konkrétních druhů 

vybavenosti nutné k zachování funkčnosti obce, k rozvoji území. 

Plochy občanského vybavení jsou proto vymezeny zejména na pozemcích s objekty obecního 

úřadu, základní a mateřské školy, knihovny, kulturního domu, církevních objektů a hřbitova. 

Ostatní občanské vybavení, pokud se vyskytuje, je včleněno v plochách smíšených obytných.  

Občanské vybavení obce je jen základní - vzhledem k dobrému dopravnímu propojení okolních 

sídel a dojížďce obyvatel za prací.  

Je vymezena plocha občanského vybavení pro možnost rozšíření hřbitova.  

Je umožněno umisťování občanského vybavení v rámci vymezených ploch s různým způsobem 

využití včetně ploch smíšených obytných a v omezené míře i bydlení tak, aby se různé druhy 

vybavení daly umisťovat  dle aktuální potřeby.  

Plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport  jsou vymezeny na území s tradičním 

sportovištěm - hřištěm - v nivě řeky Jihlavy, ostatní menší plochy jsou většinou součástí ploch 

veřejných prostranství. Území s hřištěm v nivě Jihlavy je vymezeno jako zastavěné území, zázemí 

hřiště (např. pro sociální zařízení, šatny, skladování pomůcek, zázemí pro kulturní letní akce) lze 

umístit pouze mimo aktivní zónu  záplavového území (jižní část plochy), což vyplývá z podmínky 

využití této plochy v textové části - kap. F.2 tab. 4.5) 

Plochy veřejných prostranství  jsou vymezeny na pozemcích návsí, ulic, koridorech místních 

komunikací a zahrnují i pozemky chodníků, zeleně, odpočinkových prostranství, menších hřišť 

apod. Rozsáhlejší charakter má plocha veřejného prostranství v prostoru návsi. Jako plochy 

veřejných prostranství jsou i veřejně přístupné koridory účelových komunikací –mimo zastavěné 

území. Plochy veřejných prostranství jsou vymezeny z důvodu užívání veřejných prostranství v 

souladu s jejich účelem a významem a z důvodu zajištění prostupnosti krajiny. 

Plochy s jiným způsobem využití představují plochy zeleně, které  jsou vymezeny z důvodu 

nutnosti zachování objemu veřejné i soukromé zeleně v obci tam, kde je to účelné - z důvodu 

dostatečnosti veřejné zeleně uvnitř obce, soukromé zeleně tam, kde má zároveň funkci 

hygienického a estetického filtru. Jedná se zejména o plochy sídelní zeleně soukromé a vyhrazené. 

Je vymezen rozvoj ploch zeleně vymezením plochy změn v krajině - plochy zeleně ochranné a 

izolační (ZI), protože tato může vytvořit účinnou bariéru, chránící zástavbu proti větrné erozi. 

Plochy dopravní infrastruktury  

jsou vymezeny v pozemcích komunikací III. třídy a rychlostní komunikace. Tyto plochy tvoří 

kostru dopravní koncepce území. V návaznosti na plochy dopravní infrastruktury silniční - 

rychlostní komunikace  jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury - dopravní zařízení, protože 

plocha je potenciálně vhodná pro situování zařízení typu čerpací stanice pohonných hmot 

(nadmístního využití).  

. 
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3) Způsoby využití a podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití 

jsou stanoveny pro jednotlivé druhy ploch - viz kap. F.2 textové části a kap. 6.6.1, 6.6.2 

text. části odůvodnění 

4) Kompaktní charakter sídla zůstane zachován. Vymezením zastavitelných ploch (viz kap. 

C.2 textové části) je vymezeno doplnění tvaru obce novou zástavbou pouze v kompaktním 

tvaru soustředěném okolo centrální části zastavěného území, protože tato koncepce je 

v souladu s požadavky zadání a požadavky na ochranu krajiny dle §18 odst.(4) Stavebního 

zákona 

5)  Rozvojové plochy jsou vymezeny zejména pro bydlení, protože bydlení je podstatným 

využitím zastavěného území centrální části městyse a rozvojové plochy pro bydlení 

navazují plynule na stávající plochy shodné funkce 

6) Zastavitelné plochy jsou vymezeny v souladu s §67 zákona č.254/2001 Sb. O vodách mimo 

aktivní zónu záplavového území Jihlavy a v souladu s § 15 odst.(1) a § 16 zákona č. 44/88 

Sb.- horní zákon mimo plochy s vymezenými dobývacími prostory  

 

 

6.3.1.2  Odůvodnění koncepce ochrany hodnot území obce 

zdůvodnění kap. C.1.2  textové části ÚP: 

1)  Urbanisticky hodnotné jádro obce bude zachováno respektováním výškové úrovně zástavby 

a respektováním způsobu zastavění, protože je nutná jeho ochrana z důvodu koncentrace 

památkových objektů (kostel sv. Bartoloměje a další - viz níže v této kap. - ochrana 

památek).  

 Jsou proto vymezeny podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek 

ochrany krajinného rázu v kap. F.2 textové části, a to zejména v tab. 1.1 - 1.3, 2.1,3.1, 4.1 - 

4.5, vždy oddíl tab. e). 

2) Protipovodňová opatření v území okolo Medlovských jezer (Jezero) jsou vymezena jako 

ochrana obce proti povodním, protože zástavba západní části je ohrožena povodněmi - je 

zde stanoveno záplavové území - "stoletá voda" Q100).  

 Je tady možná ochrana zástavby realizací protipovodňových opatření ve vymezené ploše 

K20. Na  protipovodňová opatření je již vydáno územní rozhodnutí. 

3) Jsou vymezeny trasy pro odvedení přívalových vod v území severně a jižně od zástavby 

pro ochranu obce před přívalovými vodami, protože východní část zástavby pod terénní 

hranou je potenciálně ohrožena přívaly vod z polních pozemků východně od něj, neboť se 

nachází zejména ve svazích pod těmito poli.  

4) Je stanoveno chránit rozhledovou linii nad obcí omezením výškové hladiny zástavby 

zastavitelných ploch Z2, Z3.  Podmínkou pro změny v území v těchto plochách je pořízení 

územní studie, protože plochy a jejich budoucí zástavba je ve velmi exponované poloze, 

která poskytuje daleké výhledy do krajiny a toto je hodnotou dle ÚAP ORP. 

5)  Jsou vymezeny plochy změn v krajině pro plochy přírodní v Přírodním parku Niva Jihlavy, 

protože jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti  a spolupůsobení prvků ÚSES v tomto území 

- zejména regionální biocentrum RBC 139 Medlovský mlýn. 

6) Není umožněn stavební rozvoj v plochách území v nivě Jihlavy, protože zastavitelné 

plochy jsou vymezeny mimo záplavové území. 

7) Jsou vymezeny plochy dobývání a těžby včetně podmínek využití pro eliminaci negativních 

vlivů těžby na kvalitu prostředí v obci - v kap. F.2 textové části, tab. 13.1 - 13.3, je 

vymezena plocha zeleně izolační tam, kde plochy dobývání a těžby navazují na zastavitelné 

plochy, protože jejich vymezením se předchází střetu ploch bydlení a ploch dobývání a 

těžby (resp. střetu bydlení a zemědělského obhospodařování před a po těžbě v území)  

 

Koncepce ochrany hodnot území obce vychází z požadavku na ochranu a tvorbu životního 

prostředí: 
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Půda 

Zemědělská půda zabírá cca 80,1% výměry katastrálního území Medlova 70,4% této půdy je 

zorněno. Zahrady se nacházejí zejména kolem zastavěné části obce, jako zahrady jsou užívány i 

některé pozemky v údolní nivě, dále pak svažité pozemky střední části katastrálního území 

Medlova. Svah nad údolní nivou byl v minulosti osázen sady a vinohrady, většina ploch však v 

současné době není již sadařsky obhospodařována a pozemky zarůstají nálety - lze je tedy chápat 

spíše jako krajinnou zeleň. 

Část svahu severně od obce byla upravena do teras kvůli obhospodařování, záměr však nebyl 

dokončen.  

Ostatní využití půd v území mimo plochy zemědělské pak především přináleží plochám 

zastavěným a ostatním, lesní pozemky a vodní plochy zaujímají významnější podíl v západní části 

území v nivě Jihlavy. 

Ochrana půd nezastavěného území je zajištěna vymezením ploch nezastavěného území  - zejména 

ploch zemědělských, ploch smíšených nezastavěného území - viz textová část  - kap. C.1.3 a 

podmínek využití těch ploch v text. části kap. F.2 

Lesní pozemky se nacházejí zejména v údolní nivě podél břehů Jihlavy, Medlovských jezer a 

mlýnského náhonu. Ve východní části správního území městyse se nachází souvislý lesní porost na 

jihovýchodní části a navazuje do správního území Ledců. Ostatní lesní pozemky jsou zpravidla 

větrolamy a lemují i horní hranu svahu nad nivou Jihlavy. 

Ochrana lesních pozemků je zajištěna vymezením ploch nezastavěného území  - zejména ploch 

lesních - viz textová část  - kap. C.1.3 a podmínek využití těch ploch v text. části kap. F.2 

V zájmu zvýšení ekologické stability území dle vymezeného ÚSES (kap. 6.5.4) jsou v části 

zemědělských půd na západě správního území městyse vymezeny plochy přírodní  

Vodní eroze ohrožuje v řešeném území více svažité pozemky orné půdy jedná se zejména o 

pozemky ve svahu nad silnicí III/39521 v jižní části správního území městyse, vymezené jako 

plochy smíšené nezastavěného území. Podmínky těchto ploch stanovují protierozní opatření jako 

přípustné využití - viz kap. F.2 textové části tab. 12.1), protože je to vzhledem ke svažitosti těchto 

ploch účelné. Protierozní opatření jsou přípustným využitím ploch zemědělských - viz kap. F.2 

textové části tab. 9.1), protože jeto vzhledem k hlavnímu využití ploch účelné. 

Větrná eroze postihuje pozemky ve východní části správního území městyse obce.  

 

V podstatné části nezastavěného území na východě k.ú. jsou stanoveny dobývací prostory. Je tedy 

předpoklad zásadního zásahu do půdních horizontů. Je proto stanovena podmínka zejména ploch 

dobývání a těžby (viz kap. F.2 textové části tab. 13.1,13.2,13.3): dobývání a těžba je podmínečně 

přípustná , za podmínky, že následná rekultivace území bude provedena bezodkladně po vytěžení i 

části území   

 

Voda 

Hlavními znečišťovateli povrchových a podzemních vod jsou v řešeném území jednotlivé 

domácnosti, zemědělská výroba. Městys nemá kanalizaci ani ČOV, na obojí je vydáno územní 

rozhodnutí. 

ÚP stanovuje koncepci odvodnění splaškových vod systémem kanalizace s ČOV, což je koncepční 

opatření pro ochranu vod v území.  

 

Ovzduší 

Znečištění ovzduší je působeno z lokálních topenišť, výroby (kafilérie), exhalacemi z dopravy 

Zdrojem znečištění ovzduší je i větrná eroze a zvýšená prašnost při ponechávání otevřených 

netěžených dobývacích prostorů 

Provětrávání území ovlivňuje rozptyl emisí - rozptylové podmínky jsou v Medlově vzhledem k 

převládajícím směrům větrů relativně dobré..   
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Stanovené podmínek pro využití ploch výroby a skladování neumožňují umisťovat nové zdroje 

znečištění ovzduší  

 

Hluk 

V obci se nevyskytuje žádný stacionární významnější zdroj hluku, nejvýznamnějším zdrojem 

hluku je hluk z dopravy - z provozu na silnicích III. tř. 

Jsou vymezeny podmínky v textové části, které podmiňují umisťování staveb obsahující chráněné 

prostory v blízkosti komunikací - viz podm. textové části F.1 odst.1)  

 

 

Ochrana přírody a krajiny 

ÚSES vymezuje v území struktury ploch, které již mají nebo na kterých mohou být vytvořeny 

nejlepší podmínky pro uchování a rozvoj společenstev odpovídajících původním (žádoucím) 

přírodním podmínkám. 

Území - zejména jeho východní část - má nízkou ekologickou stabilitu. Protože lze změny úrovně 

ekologické stability  dosáhnout provedením ÚSES,  vytváří ÚP územní podmínky vymezením 

ÚSES v návaznosti na Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního územního systému 

ekologické stability (odvětvový podklad orgánů ochrany přírody Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje)  

V řešeném území byly provedeny komplexní pozemkové úpravy, které uspořádaly vlastnické 

vztahy, tyto však zcela nezohledňují plošné nároky ÚSES na vymezení ploch přírodních v území 

regionálního biocentra RBC 139 Medlovský mlýn. 

Část prvků ÚSES (RBC 138 Červené vrchy) je v současnosti sice funkční (les), ale  nachází se ve 

stanoveném dobývacím prostoru, kde lze opětovně vybudovat funkční struktury ÚSES až po 

vytěžení a rekultivaci ploch těžby. 

 

Při vymezení ÚSES (viz textová část odůvodnění dále v kap.6.5.4) byly respektovány tyto funkční 

segmenty krajiny, mezi které patří i významné krajinné prvky (jakožto limity přírodní, 

zapracované ve výkresu II/1 grafické části):  

 

významné krajinné prvky registrované: 

1. Pod Příčkami – 0,23 ha  

Postagrární křovinato-bylinná lada v horní části západně orientovaného svahu údolí řeky Jihlavy 

jihovýchodně od obce.  

 

významné krajinné prvky evidované: 

2. Jihlava – 59,55 ha 

 Přirozený až přírodě blízký tok Jihlavy s doprovodnými společenstvy severozápadně až 

jižně od obce.  

3. Stará Jihlava (Medlovská jezera) – 20,62ha  

Staré odstavené rameno řeky Jihlavy bez spojení se současnou řekou, jdoucí od severu k jihu až 

jihovýchodu podél západního okraje obce.  

Medlovské jezero tvoří hodnotné přírodní zázemí vlastní obce, dokreslující její výjimečnou polohu 

v těsné blízkosti nivy Jihlavy a spojující obec s nivní krajinou.  

 

Krajinný ráz   

Katastrální území městyse Medlov má charakter zemědělské krajiny s nízkým podílem lesů. 

Typické jsou velké bloky orné půdy rozdělené liniemi cest. 

V katastrálním území Medlov se vyskytují typy krajiny dle Studie cílových charakteristik krajiny 

JmK ( ÚS JMK - Ageris): 

- typ nivní zemědělské krajiny (v území nivy Jihlavy) 
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- typ ploché až mírně zvlněné zemědělské krajiny (v severovýchodní části území)  

- typ ploché až mírně zvlněné lesozemědělské krajiny (v jihovýchodní části území) 

- typ výrazně zvlněné zemědělské krajiny (část severně od zástavby) -  

 

Jsou respektovány zásady (pravidla) pro ochranu, správu a plánování (dosažení cílové 

charakteristiky) v těchto typech ploch, vymezené v ÚS: 

 

typ nivní zemědělské krajiny  

- zejména zalesňování vhodných ploch v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny a 

protipovodňové ochrany, omezený urbanistický rozvoj 

Esteticky hodnotné území představuje údolní niva Jihlavy - přírodní park Niva Jihlavy. Celkově 

lze řešené území s jejím okolím hodnotit jako krajinu antropogenně ovlivněnou,  

s dochovaným krajinný rázem právě v oblasti nivy Jihlavy, kde se částečně zachovalo 

meandrování koryta toku, fragmety původního lužního lesa  

Přírodní park Niva Jihlavy zasahuje celou západní část řešeného území , koncepce ÚP zde proto 

vymezuje zejména plochy změn krajiny pro funkční ÚSES (K1 - K9), plochy pro snižování 

ohrožení území povodněmi (K20) 

 

typ ploché až mírně zvlněné zemědělské krajiny 

- zejména respektování zemědělského intenzivního využívání a lesního obhospodařování ploch, 

které se v Medlově nachází hlavně v dobývacích prostorech  (větrolam) stanovením podmínek 

využití dle kap. F.2 textové části tab. 13.1, 13.3 (plocha změn v krajině K17) 

- rozvoj sídla je zde vymezen v plochách Z1a - Z1d dle zahájené koncepce výstavby, půlocha je 

uzavřena vůči polím větrolamy 

 

typ ploché až mírně zvlněné lesozemědělské krajiny  

- rozvoj sídla je zde vymezen v plochách Z4,Z5, Z6, Z7, Z8, a to tak, aby zohlednil celkový 

charakter sídel,  organicky navázal na jejich historický vývoj, je minimalizována délka 

společných hranic zastavitelných ploch a nezastavěného území (zachování kompaktnosti 

sídla) 

- v nezastavěném území jsou vytvořeny územní podmínky pro pestřejší strukturu využití 

(vymezení smíšených ploch nezastavěného území) 

 

typ výrazně zvlněné zemědělské krajiny 

zaujímá v Medlově plochy prudších agrárních teras přibližně v poloze lokality Z3 a jejího okolí 

- rozvoj sídla je zde vymezen v plochách Z2, Z3, a to tak, aby zohlednil celkový charakter sídel,  

organicky navázal na jejich historický vývoj 

- v nezastavěném území jsou vytvořeny územní podmínky pro pestřejší strukturu využití 

(vymezení ploch zeleně soukromé a vyhrazené, ploch lesních atd.) 

 

 

Intenzifikace zemědělské výroby se výrazně negativně projevila v celkovém snížení ekologických 

a estetických hodnot krajiny, koncepce ÚP naopak směřuje k celkovému zvýšení hodnot krajiny: 

- pozemky orné půdy scelené do velkých ploch, které nejsou členěny dostatečným množstvím 

protierozních překážek (mezí, trvalých vegetačních formací), jsou postiženy erozí, rušením polních 

cest došlo ke snížení celkové prostupnosti krajiny, obraz krajiny byl ochuzen o doprovodné 

výsadby podél cest. Tento problém ÚP řeší návrhem ploch veřejných prostranství v krajině, kde je 

přípustné budování cest a zeleně v souladu KPÚ (plochy K19) 

- je respektován přirozený tok řeky Jihlavy a její okolí - oblast Přírodního parku Niva Jihlavy, ÚP 

sleduje posílení přírodních funkcí návrhem ÚSES a s tím spojeným vymezení nových přírodních 

ploch (K1 až K12) 
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- s likvidací mezí výrazně poklesl podíl rozptýlené dřevinné vegetace, což ÚP řeší podmínkami 

vymezení ploch nezastavěného území, umožňující realizaci krajinné zeleně v rámci např. 

zemědělských ploch- viz textová část kap. F.2 tab. 9.1 

 

 

Koncepce ochrany hodnot území obce vychází z požadavku a ochranu památek: 
V městysi se nacházejí  nemovité kulturní památky kostel sv. Bartoloměje, socha sv. Jana 

Nepomuckého  a sloup se sousoším Nejsvětější Trojice na návsi a krucifix na okraji obce směrem 

na Němčičky. 

Památky na návsi jsou součástí jádra sídla. Bylo ÚAP vyhodnoceno jako  urbanisticky hodnotné 

území v centrální části městyse dokladující historickou strukturu zástavby. 

- jsou proto stanoveny podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany 

krajinného rázu zejména viz textová část kap. F.2 tab a to zejména v tab. 1.1 - 1.3, 2.1,3.1, 4.1 - 

4.5, vždy část tab. e)   

 

Ve správním území městyse Medlova nejsou zmapována archeologická naleziště. 

 

Celé katastrální území Medlova je ale klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve 

smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

6.3.1.3 Odůvodnění koncepce plošného uspořádání 

zdůvodnění kap. C.1.3  textové části ÚP: 

 

 

6.3.1.3.1 Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití s příslušnými 

podmínkami využití na všech plochách řešeného území (viz hlavní výkres - č. I/2 a text kapitoly 

F.2), protože tímto vymezuje v území plošné celky, ve kterých jsou stanoveny podmínky využití 

v souladu se základní urbanistickou koncepci území. 

 

Základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití dle §4 - §19 vyhlášky č.501/2006Sb. byly 

rozšířeny o další druh plochy, což umožňuje §3 odst.4 vyhl. č.501/2006Sb. Tímto druhem jsou 

"plochy s jiným způsobem využití". Tyto jsou dále členěny na plochy zeleně soukromé a 

vyhrazené (ozn. v graf. části ZZ), plochy zeleně soukromé a vyhrazené 1 (ozn. v graf. části ZZ1), 

plochy zeleně ochranné a izolační (ozn. v graf. části ZI) 

Vymezení těchto ploch bylo nezbytné , mimo jiné pro vymezení systému sídelní zeleně dle přílohy 

č.7, část I., odst.1, písm.c) vyhlášky č. 500/2006 Sb. , protože vyhláška 501/2006Sb. neobsahuje v 

§4 až §19 žádný nástroj - druh plochy, který by obsahoval jako hlavní využití zeleň (sídelní či 

krajinnou zeleň). Charakter řešeného území vyžaduje vymezení ploch, ve kterých by zeleň byla 

hlavním využitím, protože pro kvalitu života v městysi je nutné zachování objemu zeleně jako 

hygienického a estetického filtru. 

 

1) PLOCHY BYDLENÍ 

1.1)  plochy bydlení venkovského typu (BV) 

Jsou vymezeny v souladu s § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy bydlení v lokalitách, které jsou určeny výhradně nebo podstatnou 

měrou pro funkci bydlení a kde se očekává zachování tohoto funkčního využití i nadále. Jedná se 

zejména o lokality obklopující jádro obce. 

Vymezení ploch bydlení umožňuje využití pro další funkce v souladu s vymezenými podmínkami 

využití za předpokladu, že bude dodržena primárně funkce bydlení. 
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Koncepce řešení : 

Návrh ÚP vymezuje nové zastavitelné plochy určené pro bydlení venkovského typu, protože tento 

způsoby využití pozemků lze v sídle velikosti Medlova považovat za tradiční a vhodný i pro nově 

vznikající zástavbu. 

Celková bilance je uvedena v tabulce "Zastavitelné plochy vymezené územním plánem" v textové 

části územního plánu (kap. C.2).   

Plochy změn ( rozvojové plochy) pro bydlení: 

Jsou v řešeném území vymezeny tak, že respektují územní podmínky správního území městyse - 

území umožňuje jen velmi limitovaný rozvoj  - je omezeno z východní strany dobývacími prostory 

a chráněným ložiskovým územím, ze západní strany Přírodním parkem Niva Jihlavy a zejména 

záplavovým územím a jeho aktivní zónou. Rozvoj jižním směrem je omezen vlivem provozu 

kafilérie, situované v plochách areálu v jižní části katastrálního území Medlova. V takto sevřeném 

území lze plochy pro rozvoj zástavby pro bydlení vymezit  pouze obdobně, jako v předchozí platné 

ÚPD: 

- rozvojová plocha Z2 severně od stávající zástavby, jedná se o jednu z podstatných rozvojových 

ploch obce, navazuje přímo na zastavěné území, vzhledem k rozsahu lokality a potřebě dořešení 

vazeb v území (stanovený DP) je plocha podmíněna zpracování územní studie.  

 

- rozvojová plocha Z3 severně od stávající zástavby, jedná se o jednu z podstatných rozvojových 

ploch obce, vzhledem k tomu, že plocha nebyla dlouhodobě využita a její rozsah se vzhledem k 

potřebě obce jeví nadbytečný, byl omezen původně vymezený rozsah ploch na část situovanou 

výše ve svahu, protože se jedná o zajímavější lokalitu z hlediska situování staveb (rozhled do 

krajiny), mimo negativní vliv silnice III. třídy, pro dořešení vazeb v území je plocha podmíněna 

zpracování územní studie - viz podmínky v kap. L. textové části. 

 

- rozvojová  plocha Z5 jižně od  stávající zástavby a rozvojové plochy Z4, vzhledem k pozemkové 

úpravě byl mírně modifikován tvar plochy oproti platné ÚPD 

 

- rozvojové plochy Z6 jižně navazující na stávající zástavbu, zájem o její využití dále trvá - je 

perspektivní rozvojovou plochou  

 

- rozvojové plochy Z7 a Z8 jsou jedinými zastavitelnými plochami pro bydlení, vymezenými tímto 

ÚP, které nejsou plochami vymezenými v předchozí platné ÚPD, protože se jedná o lokalitu přímo 

navazující na stávající zástavbu jižní části obce, zpřístupněnou veřejným prostranství Z12, je 

rozvíjena zástavba v té části obce, kde již nová výstavba proběhla, není vhodné pokračovat v 

dopravním napojování pozemků přímými sjezdy ze silnice III. třídy, rovněž se pro výstavbu jeví 

vhodnější poloha výše ve svahu (vzhledem k silnici III. třídy, kterou je třeba co nejvíce ponechat 

odstíněnou pásem zeleně) 

 

Plochy pro bydlení jsou lokalizovány severně a jižně od stávající zástavby obce, neboť v jiných 

částech nelze vzhledem k limitujícím faktorům (záplavové území Jihlavy s aktivní zónou, přírodní 

park Niva Jihlavy, dobývací prostory atd.) rozvojové plochy umístit. Mimo jiné se tím také 

využívá polohy v horní části svahu se zajímavými výhledy.  

Jednotlivé podmínky podmínečně přípustného využití  v plochách byly stanoveny z důvodu 

zachování priority bydlení a proto aby byl umožněn nerušený a bezpečný pobyt a každodenní 

relaxace obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanské vybavení. 

 

1.2) plochy bydlení venkovského typu 1  (BV1) 

Jsou vymezeny v souladu s § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Plochy bydlení venkovského typu 1  byly samostatně vymezeny, protože se jedná o specifické 

plochy bydlení venkovského typu, které se nacházení na území přírodního parku Niva Jihlavy, v 
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aktivní zóně záplavového území a vyžadují proto stanovení specifických podmínek -  viz textová 

část kap. F.2, tab. 1.2) 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy bydlení venkovského typu 1 v plochách staveb pro bydlení a 

rekreaci v lokalitě Medlovského mlýna. 

Je předpoklad zachování tohoto funkčního využití i nadále. Stávající rozsah ploch je respektován - 

jedná se o původní zástavbu, která se však nachází v záplavovém území. 

Koncepce řešení : 

Nejsou vymezeny plochy změn ( rozvojové plochy) s touto funkcí. S ohledem na polohu v 

záplavovém území není přípustný žádný stavební rozvoj stávajících objektů. 

 

1.3) plochy bydlení čistého (BC)  

Jsou vymezeny v souladu s § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Plochy bydlení čistého byly samostatně vymezeny, protože se jedná o specifické plochy bydlení, 

které zejména z důvodu způsobu zástavby a velikostních parametrů pozemků neumožní některé 

druhy využití, jinak obvyklé pro venkovské prostředí (např. hospodaření) a vyžadují proto 

stanovení specifických podmínek -  viz textová část kap. F.2, tab. 1.3) 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy bydlení v lokalitách, které jsou určeny výhradně pro funkci 

bydlení a kde se očekává zachování tohoto funkčního využití i nadále. Velikost a poloha pozemků 

v plochách neumožní situování jiných využití (např. hospodářského zázemí). 

Koncepce řešení : 

ÚP vymezuje zastavitelné plochy určené pro bydlení čisté tam, kde velikosti pozemků a jejich 

vzájemná poloha neumožní situování jiných využití (např. hospodářského zázemí). Celková 

bilance je uvedena v tabulce "Zastavitelné plochy vymezené územním plánem" v textové části 

územního plánu (kap. C.2).   

Rozvojové pro bydlení jsou vymezeny: 

- rozvojové plochy Z1 v lokalitě U staré váhy, protože jde o lokalitu, která byla vymezeny již 

dřívější ÚPD. Lokalita je již ke svému účelu využita z více než 50%. 

 

 

2) PLOCHY SMÍŠENÉ  

2.1) plochy smíšené obytné  (SO) 

Jsou vymezeny v souladu s §8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy smíšené obytné v lokalitách, které obsahují nebo mohou obsahovat 

více funkcí, které se vzájemně doplňují. Je předpoklad zachování tohoto funkčního využití i 

nadále. Jedná se o většinu ploch původní zástavby v centru obce zahrnujících zástavbu podél 

návsi. 

Vymezení ploch smíšených obytných umožňuje umisťování různých využití v souladu s 

podmínkami využití za předpokladu, že nedojde k vzájemnému negativnímu ovlivnění., což 

vyjadřují podmínky stanovené ve kap. F.2 v textové části (tab. 2.1)  

Tyto funkční plochy byly vymezeny proto, že obsahují obytné stavby - zejména rodinné domy, ale 

tradičně také další funkční využití (občanskou vybavenost, drobné hospodaření, služby) a je 

předpoklad, že v průběhu času se využití ploch a objektů v nich může měnit. Není tedy účelné v 

rámci těchto ploch jednotlivé funkce odlišovat. Jelikož však podstatná část ploch je věnována 

bydlení, je nezbytné, aby ostatní funkční využití bylo v souladu s touto skutečností. 

Koncepce řešení : 

Návrh ÚP vymezuje zastavitelné plochy smíšené obytné. 

Celková bilance je uvedena v tabulce "Zastavitelné plochy vymezené územním plánem" v textové 

části územního plánu (kap. E.3).   
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Rozvojové plochy smíšené obytné jsou vymezeny: 

- rozvojové plochy Z4 naproti lokality U staré váhy, protože jde o lokalitu, ve které jsou již 

umístěny a částečně realizovány stavby "senior parku", zahrnujícího využití pro bydlení, ubytování 

a občanské vybavení pro starší občany, v blízkosti obytné zástavby a ve vazně na funkce a 

zástavbu obce, část plochy bude využita pro bydlení, část pro ostatní funkce vybavení. 

Plochy již byly vymezeny již dřívější ÚPD, ale s funkcí bydlení. 

Jednotlivé podmínky podmínečně přípustného využití  v plochách byly stanoveny z důvodu 

zachování priority bydlení a proto aby byl umožněn nerušený a bezpečný pobyt a každodenní 

relaxace obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanské vybavení. 

 

3) PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

3.1) plochy výroby a skladování (VS) 

Jsou vymezeny v souladu s §11 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy výroby a skladování ve stávajících areálech v jižní části 

zastavěného území a jižně od obce. Areály obsahují zejména halové objekty  - nadále vhodné pro 

výrobní nebo skladové využití,  areály mají i omezené plošné rezervy pro dostavby. 

Koncepce řešení : 

Jsou vymezeny rozvojové plochy výroby a skladování Z10 v jižní části u kafilerie, protože je zde 

možno vytvořit územní podmínky pro vybudování zázemí výrobního areálu kafilérie (např. 

parkování), plocha je vymezena v souladu s předchozí platnou ÚPD, resp. její změnou č.III. . 

Jsou vymezeny rozvojové plochy výroby a skladování jižně od obce (plocha Z9) pro možnost 

rozšíření výrobních funkcí jinde, než ve stávajícím areálu.  

 

  

3.2) plochy výroby elektrické energie – malá vodní elektrárna (VE) 

Jsou vymezeny v souladu s §11 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Nejsou vymezeny stávající plochy s touto funkcí.  

Koncepce řešení : 

Funkční využití - VE plochy pro výrobu elektrické energie - malá vodní elektrárna je navrženo v 

prostoru bývalého mlýnského náhonu v ploše K15a, K15b, K15c, protože: 

- území bývalého mlýnského náhonu a stávající objekt mlýna umožňují po nutných úpravách 

využití pro účely malé vodné elektrárny 

- Záměr MVE napomůže rekultivaci území bývalého mlýnského náhonu, obnoví jeho původní roli 

v kulturní krajině a celkově zkultivuje prostředí okolí mlýna, které je nyní degradováno. 

- Využití území bylo nutné řešit v souladu s polohou v záplavovém území řeky Jihlavy  , 

Nepřípustné využití tohoto druhu plochy stanoví, že v záplavovém území  nebudou umísťovány 

žádné stavby, které by mohly nepříznivě ovlivnit odtokové poměry, plocha proto není vymezena 

jako zastavitelná. 

- Podmínečně přípustným využitím v odstavci F2.3.1) c) jsou však respektovány stávající objekty, 

které lze pro zázemí malé vodní elektrárny využít. 

- Podmínky v ploše jsou stanoveny tak, že stávající objekty lze využít i pro bydlení a služby, neboť 

toto využití je stávající. 

Podmínky prostorového uspořádání stanovené v textové části - kap F.2., tab.3.2), část e)  reflektuje 

polohu lokality v krajině tak, aby využití bylo v souladu s okolním územím. 

Jsou stanoveny podmínky využití ploch v textové části - kap F.2., tab.3.2), v souladu s polohou v 

záplavovém území řeky Jihlavy. Realizace záměru MVE není v rozporu s vymezeným biocentrem, 

protože podmínky využití plochy neumožní umisťovat v ploše jiné než technické  a  technologické 

objekty. 
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3.3) plochy výroby elektrické energie - fotovoltaická elektrárna (FE) 

Jsou vymezeny v souladu s §11 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy pro výrobu elektrické energie - fotovoltaická elektrárna v jižní 

části katastrálního území v souladu s aktuálním využitím ploch - na území je stávající 

fotovoltaická elektrárna. 

Při umístění  této elektrárny byl vydán souhlas s dočasným záborem ZPF, nedojde k trvalému 

odnětí ze ZPF, respektive k trvalému znehodnocení území.  Po následné technické a biologické 

rekultivaci  lze plochu vrátit zpět k zemědělskému využití.  

Koncepce řešení : 

Nejsou vymezeny rozvojové plochy s touto funkcí.  

  

 

4)  PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

4.1) plochy občanského vybavení - veřejné  (OV) 

Jsou vymezeny v souladu s §6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy občanského vybavení : 

- v centru obce v pozemcích obecního úřadu,  knihovny apod., protože je potřebné samostatně 

vymezit plochy pro tyto funkce tak, aby byly vytvořeny podmínky pro jejich dlouhodobou fixaci v 

obci v dané poloze.  

Koncepce řešení : 

Nejsou vymezeny nové plochy s touto funkcí, neboť není aktuální potřeba pro jejich vymezení. 

Může nastat potřeba zřizování nové základní občanského vybavení typu zdravotnického zařízení, 

nelze však bez konkrétního záměru jednoznačně lokalizovat tato zařízení ve stávajících nebo 

rozvojových plochách. Je proto prostřednictvím podmínek využití ploch umožněno lokalizovat 

související občanskou vybavenost dle potřeby v plochách jiného funkčního využití - především 

plochách bydlení a plochách smíšených obytných (viz textová část kap. F.2, tab. 1.1, tab. 2.1) 

 

4.2) plochy občanského vybavení - kultura a církevní využití (OK)  

Jsou vymezeny v souladu s §6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy občanského vybavení: 

- kulturní dům, kostel apod., protože je potřebné samostatně vymezit plochy pro tyto funkce tak, 

aby byly vytvořeny podmínky pro jejich dlouhodobou fixaci v obci v dané poloze.  

Koncepce řešení : 

Nejsou vymezeny nové plochy s touto funkcí, neboť není aktuální potřeba pro jejich vymezení. 

Může nastat potřeba zřizování nového základního občanského vybavení typu komunitního centra 

nebo jiné kulturní vybavenosti, nelze však bez konkrétního záměru jednoznačně lokalizovat tato 

zařízení ve stávajících nebo rozvojových plochách. Je proto prostřednictvím podmínek využití 

ploch umožněno lokalizovat související občanskou vybavenost dle potřeby v plochách jiného 

funkčního využití - především plochách bydlení a plochách smíšených obytných (viz textová část 

kap. F.2, tab. 1.1, tab. 2.1). 

 

4.3) plochy občanského vybavení - školství (OŠ) 

Jsou vymezeny v souladu s §6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy občanského vybavení : 

- základní škola a mateřská škola, protože je potřebné samostatně vymezit plochy pro tyto funkce 

tak, aby byly vytvořeny podmínky pro jejich dlouhodobou fixaci v obci v dané poloze.  

Koncepce řešení : 
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Nejsou vymezeny nové plochy s touto funkcí, neboť není aktuální potřeba pro jejich vymezení. 

Může nastat potřeba zřizování nové základní občanského vybavení typu školských zařízení pro 

předškolní věk, dětských hřišť, nelze však bez konkrétního záměru jednoznačně lokalizovat tato 

zařízení ve stávajících nebo rozvojových plochách. Je proto prostřednictvím podmínek využití 

ploch umožněno lokalizovat související občanskou vybavenost dle potřeby v plochách jiného 

funkčního využití - především plochách bydlení a plochách smíšených obytných (viz textová část 

kap. F.2, tab. 1.1, tab. 2.1).. 

 

4.4) plochy občanského vybavení - hřbitovy (OH) 

Jsou vymezeny v souladu s §6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy občanského vybavení - hřbitovy ve stávající poloze hřbitova v 

obci, protože je potřebné samostatně vymezit plochy pro tyto funkce tak, aby byly vytvořeny 

podmínky pro jejich dlouhodobou fixaci v obci v dané poloze.  

Koncepce řešení : 

Jsou vymezeny rozvojové plochy pro rozšíření hřbitova v návaznosti na stávající hřbitov dle 

přepokládané potřeby obce. 

 

4.5) plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

Jsou vymezeny v souladu s §6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport na pozemcích se 

stávajícím hřištěm v nivě Jihlavy.  

Jedná se o plochu s přírodní úpravou, nekoliduje tak se záplavovým územím, ve kterém se nachází. 

Funkční plocha je v této poloze dlouhodobě fixovaná. V obci nelze vymezit jinou plochu dané 

funkce ve shodném rozsahu.  Ostatní menší plochy hřišť a sportovišť nejsou samostatně vymezeny 

a jsou součástí veřejných prostranství (malé hřiště na nohejbal na východním okraji zástavby). V 

části plochy, která se nenachází v aktivní zóně záplavového území, je podmínečně přípustné 

vybudování zázemí pro stávající sportoviště 

Koncepce řešení : 

Je respektován stávající rozsah ploch občanského vybavení pro tělovýchovu a sport, jiná možnost 

vybudování sportoviště vzhledem k řadě limitů v okolí nebyla nalezena. Veřejná hřiště menšího 

rozsahu je přístupné zřizovat v plochách veřejných prostranství, případně jako související 

občanské vybavení  v plochách bydlení a posílit tak tato zařízení na základě postupného rozvoje 

obce.  

 

  

5)   PLOCHY  DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY 

5.1) plochy dopravní infrastruktury - zařízení pro dopravu (DZ) 

Jsou vymezeny v souladu s §9 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Nejsou vymezeny stávající plochy s touto funkcí.  

Koncepce řešení : 

Jsou vymezeny rozvojové plochy dopravní infrastruktury - zařízení pro dopravu v plochách při 

rychlostní komunikaci, protože na pozemcích, kde se dlouhodobě uvažuje jeho zřízení, nekoliduje 

tento záměr s žádnými dalšími limity apod. Dle podmínek stanovených v  v textové části - kap 

F.2., tab.5.1), c) je přípustná vybavenost typu čerpací stanice pohonných hmot s doprovodnými 

funkcemi - obchodním prodejem, sociálním zařízením, odpočinkovými prostory, protože toto 

vybavení doplní vhodně hlavní využití plochy.  

Jedná se o záměr nadmístního významu, protože plocha je obsluhována prostřednictvím 

komunikace R52, nemá přímou vazbu na zástavbu obce. Plocha není vymezena v ÚPP kraje nebo 
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jiné nadřazené dokumentaci. Její vymezení je možné, protože podobná vybavenost v tomto úseku 

silnice R52 chybí - nejbližší je v Rajhradě (13km) nebo Pohořelicích (12km), nikoli však přímo při 

R52. Přímo na trase se nachází až v Modřicích (16km) nebo opačným směrem v při I/52 v 

Pasohlávkách (20km) 

 

  

5.2) plochy dopravní infrastruktury silniční - silnice III. třídy (DS)  

Jsou vymezeny v souladu s §9 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

V rámci správního území městyse jsou vymezeny stávající plochy dopravní infrastruktury silniční, 

 které zahrnují pozemky silnic III. třídy, neboť tyto pro svou monofunkčnost nelze zařadit do 

jiných funkčních ploch. Stávající průběh silnic je respektován. 

Koncepce řešení : 

Nejsou vymezeny rozvojové plochy dopravní infrastruktury silniční. Úprava křižovatky silnic v 

centru obce je řešitelná v rámci ploch dopravní infrastruktury silniční a okolních ploch veřejných 

prostranství (prověřena dopravní studií), protože je to podmínečně přípustné viz podm. kap. F.2 

text. části tab. 6.2). 

 

5.3) plochy dopravní infrastruktury silniční - rychlostní komunikace (DR) 

Jsou vymezeny v souladu s §9 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

V rámci správního území městyse jsou vymezeny stávající plochy dopravní infrastruktury silniční, 

 které zahrnují pozemky rychlostní komunikace R52, neboť tyto pro svou monofunkčnost nelze 

zařadit do jiných funkčních ploch. Stávající průběh silnic je respektován. 

Koncepce řešení : 

Nejsou vymezeny rozvojové plochy dopravní infrastruktury silniční - rychlostní komunikace. 

 

  

6)   PLOCHY  VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

6.1) plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň (ZV) 

Jsou vymezeny v souladu s §7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Samostatně jsou vymezeny plochy zeleně veřejné zejména podél komunikací tam, kde je nezbytné 

jejich zachování a kde je jejich plošné vymezení natolik velké, že je zobrazitelné v měřítku 

územního plánu. 

Je vymezeno na pozemcích, které jsou dlouhodobě věnovány veřejně přístupné zeleni a je 

nanejvýš žádoucí ji v těchto plochách stabilizovat tak, aby nemohla být v rámci veřejných 

prostranství využita např. pro rozšiřování parkovišť atd., což je  v souladu s § 3 odst.5 vyhlášky 

č.501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Veřejná zeleň stávající se také ale nachází v podobě  parkových úprav v rámci veřejných 

prostranství - zejména prostoru návsi. 

Koncepce řešení : 

Nadále bude zachována  stávající  veřejná zeleň (plochy stavu), jsou navrženy rozvojové plochy 

pro  umístění veřejné zeleně v severovýchodní části obce v plochách Z14,Z15, protože je to 

potřebné  pro vytvoření zázemí nových ploch bydlení - Z2, Z3. 

V plochách veřejných prostranství (U) je přípustné umisťovat další zeleň ve veřejném prostoru 

(podm. kap. F.2 text. části tab. 6.2) 

Realizace další zeleně je umožněna ve funkčních plochách v zastavěném území ve vazbě na hlavní 

funkci plochy podmínkami využití ploch dle kap. F.2 textové části. 
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6.2) plochy veřejných prostranství (U)  

Jsou vymezeny v souladu s §7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

V rámci správního území městyse jsou vymezeny plochy stávajících veřejných prostranství, které 

zahrnují: 

- veřejné prostory ulic, místních komunikací, prostranství, návsí apod. 

- chodníky, pěší cesty 

 - parky a jiné úpravy veřejné zeleně 

- síť cest v katastrálním území Medlov, která zabezpečuje prostupnost krajiny 

Plochy veřejných prostranství obsahují zpravidla také koridory veřejných inženýrských sítí. 

Tyto pozemky jsou veřejně přístupné a obsahují místní komunikační systém obce. 

Součástí ploch veřejných prostranství jsou i parkoviště a odstavné plochy, veřejná zeleň. 

Do těchto ploch nejsou zahrnuty pozemky ploch silniční dopravy silnic  III. třídy, protože tyto jsou 

vymezeny v plochách dopravní infrastruktury silniční  - silnice III. třídy (DS) 

Koncepce řešení : 

Síť veřejných prostranství je doplněna o rozvojové  plochy veřejných prostranství, vymezené v 

souvislosti s rozvojovými plochami pro novou zástavbu, a to v plochách Z3, Z7, Z14. 

Je umožněno v nutných případech využít část veřejných prostranství pro úpravy silnic III. třídy 

(rozšíření profilu, úpravy křižovatek apod.) podmínkami využití ploch veřejných prostranství 

v textové části - kap F.2., tab.6.2), odst. c) 

Jsou vymezeny plochy veřejných prostranství na pozemcích účelových komunikací a komunikací, 

jejichž vymezení vyplynulo z KPÚ a které zajišťují prostupnost krajiny. 

Jsou vymezeny také plochy veřejných prostranství, která umožní využití např. pro dětské hřiště, 

malé rekreační hřiště (plocha nad hřbitovem u severního okraje území, část plochy Z4), protože je 

třeba je vymezit jakožto chybějící zázemí obytné zástavby s cílem vytvoření kvalitního prostředí 

pro bydlení v  souladu s § 19 odst.1 písmeno i) stavebního zákona. 

 

7)  PLOCHY  TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY 

7.1) plochy technické infrastruktury (TI) 

Jsou vymezeny v souladu s §10vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy technické infrastruktury na pozemcích s objekty vodojemů v 

krajině a obdobných technických objektů, protože tyto plochy jsou svou povahou specifické a je 

třeba je samostatně vymezit, protože mohou být ve svém užívání ve střetu s plochami okolními  

Tyto plochy nadále slouží svému účelu nebo bude jejich další užívání obdobného charakteru. 

Koncepce řešení : 

Vymezené plochy technické infrastruktury nadále slouží svému účelu. Jsou vymezeny plochy 

technické infrastruktury v ploše přestavbové P1, protože se jedná o plochu uvažovanou pro 

umístění  ČOV a  v návaznosti na ni pak i možnost zřízení sběrného dvora. 

Ostatní technická infrastruktura bude v souladu s pomínkami kap. F.2 text. části ÚP umístěna v 

plochách s rozdílným způsobem využití a není třeba ji samostatně plošně vymezovat, protože její 

užívání není v rozporu s využitím těchto ploch. 

 

  

8)   PLOCHY  VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

8.1) plochy vodní a vodohospodářské (W) 

Jsou vymezeny v souladu s §13vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

V rámci správního území městyse jsou vymezeny stávající plochy vodní a vodohospodářské. 

Zahrnují pozemky vodních toků, jejich koryt a břehových porostů. Stávající pozemky vodních 

ploch i vodohospodářských opatření typu poldru se ve správním území městyse nevyskytují.  
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Koncepce řešení : 

Je vymezena plocha změny v krajině K20, určená pro snižování ohrožení území povodněmi 

 

Vodní plochy a koryta toků (úpravy a rekultivace koryt) lze umisťovat v souladu s podmínkami s 

podmínkami zejména v plochách zemědělských - kap. F.2 text. části, tab. 9.1 přípustné a 

podmínečně přípustné využití., a plochách dobývání a těžby 1 -  kap. F.2 text. části, tab. 13.2 

přípustné využití, protože je v současnosti nelze jednoznačně lokalizovat. 

 

  

9)   PLOCHY  ZEMĚDĚLSKÉ 

9.1) plochy zemědělské (NZ) 

Jsou vymezeny v souladu s §14vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy zemědělské - zahrnující zejména ornou půdu, které pokrývají 

podstatnou část řešeného území mimo zastavěné území. 
Struktura zemědělského půdního fondu je v řešeném území dlouhodobě stabilizovaná. Jedná se 
zejména o intenzívně zemědělsky využívanou ornou půdu. 
V obci byly zpracovány komplexní pozemkové úpravy, které jsou respektovány územním plánem 

vymezením polohy a rozsahu ploch zemědělských. 

Koncepce řešení : 

Nejsou navrženy rozvojové plochy s tímto využitím, stávající rozsah zemědělského půdního fondu 

(ZPF) je vyjma vymezených rozvojových ploch (včetně prvků ÚSES) respektován. 

Z hlediska dopadu na krajinu a životní prostředí je žádoucí provádění protierozních úprav, které 

jsou proto v těchto plochách vymezeny jako přípustné. Změna využití v území plochy ve smyslu 

zalesnění je možná pouze tehdy, je-li výsledkem pozitivní dopad na krajinu - není tedy žádoucí 

využívání tradičně zemědělských půd např. na produkci dřevoštěpky -  kap. F.2 textové části, tab. 

9.1.c) 

  

10)   PLOCHY  LESNÍ 

10.1) plochy lesní (NL) 

Jsou vymezeny v souladu s §15 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 
Pozemky určené k plnění funkce lesa jsou v katastrálním území Medlova zastoupeny především v 
oblasti nivy Jihlavy v břehových porostech  a dále zejména na hraně terénní terasy nad údolní 
nivou. Lesy jsou také zastoupeny v podobě větrolamů, členících krajinu. 
Jedná se o převážně o lesy hospodářské, větrolamy jsou lesy zvláštního určení.  
Koncepce řešení : 

Stávající rozsah lesních ploch je respektován, zpravidla jsou zahrnuty do prvků ÚSES. Územní 

plán nenavrhuje k zalesnění žádné pozemky. Způsob rekultivace lesních pozemků v plochách 

dobývání a těžby po vytěžení je řízen dle schválených plánů rekultivace pro stanovené dobývací 

prostory (týká se lesů v plochách dobývání a těžby DT2) 

  

11)   PLOCHY  PŘÍRODNÍ 

11.1) plochy přírodní (NP) 

Jsou vymezeny v souladu s §16vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy s tímto využitím v plochách, kde krajinná zeleň plní funkce 

ochrany krajiny a je zahrnuta do systému ÚSES.  

Rozsah ploch přírodních je i v rámci prvků ÚSES omezen, protože mimo plochy přírodní plní 

funkci ochrany krajiny i stávající plochy lesní, plochy vodní a vodohospodářské.  

Koncepce řešení : 
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Jsou vymezeny rozvojové plochy přírodní v území, kde je třeba zajištění podmínek pro ochranu 

přírody a krajiny - pro prvky ÚSES - zejména je třeba posílit plochy, které je třeba zapojit do 

regionálního systému ÚSES, neboť plochy lesů a přírodě blízkých ploch nejsou dostatečné pro 

zajištění funkčního systému (více viz kap. 6.5.4 v text. části odůvodnění ÚP). 

  

 

12)   PLOCHY  SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

12.1) plochy smíšené nezastavěného území (NS) 

Jsou vymezeny v souladu s §17 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Stávající plochy smíšené nezastavěného území jsou vymezeny na pozemcích, jejichž využití není 

zcela vyhraněné. Jedná se o pozemky ostatních ploch v nezastavěném území nebo plochy 

zemědělské, které již plní spíše funkci krajinné zeleně nebo jsou zčásti zemědělsky obdělávány 

spolu se sousedící ornou půdou,  ale také zahrady a sady, které mají spíše funkci krajinnou nežli 

produkční.  

Koncepce řešení : 

Nejsou navrženy plochy změn s tímto způsobem využití 

 

13)   PLOCHY  DOBÝVÁNÍ A TĚŽBY 

13.1) plochy dobývání a těžby (DT) 

Jsou vymezeny v souladu s §18 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Stávající plochy těžby a dobývání  jsou vymezeny na pozemcích, kde se nachází otevřené 

dobývací prostory.  

Koncepce řešení : 

Jsou navrženy rozvojové plochy s tímto využitím na pozemcích, kde je stanoven dobývací prostor, 

avšak pozemky stále slouží původnímu využití - zejména jsou využívány jako zemědělská půda. 

Jsou stanoveny takové podmínky využití ploch, které vyžadují bezodkladnou obnovu krajiny po 

ukončení těžby v kap. F.2 textové části tab. 13.1), odůvodněné v kap. 6.6.2, 13.1). 

 

13.2) plochy dobývání a těžby 1 (DT1) 

Jsou vymezeny v souladu s §18 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Nejsou  vymezeny stávající plochy s tímto využitím 

Koncepce řešení : 

Jsou vymezeny rozvojové plochy s tímto využitím na pozemcích, kde je stanoven dobývací 

prostor, avšak pozemky stále slouží původnímu využití -  zejména jsou využívány jako zemědělská 

půda. Jsou navrženy takové podmínky využití ploch, které vyžadují bezodkladnou obnovu krajiny 

po ukončení těžby v kap. F.2 textové části tab. 13.2), odůvodněné v kap. 6.6.2, 13.2). 

Plochy ozn. DT1 se odlišují od ploch DT, protože je na na nich umožněna rekultivace směřující k 

jinému funkčnímu využití rekultivovaných ploch než plochy zemědělské tak, aby výsledek byl pro 

krajinu co nejvíce optimální. (lze tedy založit lesní pozemek tam, kde se dnes nachází zemědělská 

půda a stávající plochu lesa naopak využít např. pro vodní plochu, je-li tato možnost navržena jako 

nejvhodnější dle plánu rekultivace).  

Dále je v plochách ozn. DT1 (na rozdíl od ploch DT)  podmínečně přípustné využití ploch pro 

nepobytovou rekreaci v přírodním prostředí, protože krajinné prostředí toto umožní na pozemcích 

jihovýchodní části katastrálního území. kde je to v souladu s plány rekultivace - způsob rekultivace 

se řídí schválenými plány sanace a rekultivace. 
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13.3) plochy dobývání a těžby 2 (DT2) 

Jsou vymezeny v souladu s §18 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Nejsou  vymezeny stávající plochy s tímto využitím  

 

Koncepce řešení : 

Jsou vymezeny rozvojové plochy s tímto využitím - a to na pozemcích PUPFL, kde je stanoven 

dobývací prostor, avšak pozemky stále slouží původnímu využití, jedná se o lesní pozemky (na 

rozdíl od ploch oz DT a DT1) - lesní pozemky. Jsou proto navrženy takové podmínky využití 

ploch, které vyžadují bezodkladnou obnovu krajiny po ukončení těžby a opětovné zalesnění, je 

však umožněna i rekultivace směřující k jinému plošnému vymezení lesů v rámci celků 

rekultivovaných ploch tak, aby výsledek byl pro krajinu co nejvíce optimální -  v kap. F.2 textové 

části tab. 13.3), odůvodněné v kap. 6.6.2, 13.3). Způsob rekultivace se řídí schválenými plány 

sanace a rekultivace. 

 

14)   PLOCHY S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

14.1) plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZZ) 

Jsou vymezeny v souladu s §3 odst.4. vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

protože jejich vymezení bylo nezbytné -  viz textová část odůvodnění, odst. 6.3.1.3.1  

Stávající stav : 

Samostatně jsou vymezeny plochy zeleně soukromé a vyhrazené v plochách zahrad v rámci 

zastavěného území obce i mimo něj, tyto plochy nejsou bezprostředně zázemím zastavěných ploch 

smíšených či bydlení a zároveň se nejedná o plochy proluk nebo pozemků využitelných pro novou 

zástavbu typu bydlení, neboť jsou vymezeny zpravidla v okraji zástavby, v sousedství přírodních 

prvků nebo v záplavovém území. Plochy zeleně lze omezeně doplňovat stavebními objekty jako 

zahradními domky apod., protože hlavní využitím plochy je zeleňa vymezení těchto ploch zajistí 

její zachování jako součásti sídelní zeleně - viz podmínky  v kap. F.2 textové části tab. 14.1). 

Stávající sídelní zeleň soukromá a vyhrazená  je také zahrnuta  v podobě zahrad,a předzahrádek či 

např. zeleně na školních pozemcích do ploch více typů:  ploch pro bydlení,  ploch smíšených 

obytných, ploch občanského vybavení i jiných, které tvoří rámec stávající zástavby. Zeleň 

napomáhá plynulému začlenění zástavby do krajiny. 

Koncepce řešení : 

Nejsou vymezeny rozvojové plochy s tímto způsobem využití, protože objem sídelní zeleně je 

zachován a vytvářen i v rámci ploch bydlení, smíšených obytných, občanského vybavení a není a 

není účelné ji proto vymezovat . 

  

14.2) plochy zeleně soukromé a vyhrazené 1 (ZZ1) 

Jsou vymezeny v souladu s §3 odst.4. vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

protože jejich vymezení bylo nezbytné -  viz textová část odůvodnění, odst. 6.3.1.3.1  

Samostatně jsou vymezeny plochy zeleně soukromé a vyhrazené 1 v plochách pěstebních a 

rekreačních zahrad zejména v území Medlovského mlýna a okolí. Plochy se nachází v nivě Jihlavy 

v aktivní zóně záplavového území, není tudíž přípustné realizovat v plochách zástavbu, byť 

drobných stavebních objektů typu zahradních chat, tímto se odlišují od ploch tzeleně soukromé a 

vyhrazené ozn. ZZ - viz podmínky v kap. F.2 textové části tab. 14.2)  Využití ploch pro zahrady 

jakožto trvalou zeleň je těmito podmínkami respektováno.  

Některé plochy s uvedeným vaužitím jsou zastavěným územím dle §58 zák.183/2006Sb., 

vzhledem k poloze v aktivní zóně záplavového území však rozvoj zástavby není možný - další 

zastavování území v blízkosti toku nežádoucí – viz PUR čl.25, který jako republikovou prioritu 

uvádí vytváření podmínek pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potencionálními 

riziky a přírodními katastrofami.  
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Koncepce řešení : 

Nejsou vymezeny  rozvojové plochy s tímto využitím. 

  

14.3) plochy zeleně ochranné a izolační (ZI) 

Jsou vymezeny v souladu s §3 odst.4. vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

protože jejich vymezení bylo nezbytné -  viz textová část odůvodnění, odst. 6.3.1.3.1  

Stávající stav : 

Nejsou vymezeny stávající plochy s touto funkcí. 

Koncepce řešení : 

Jsou vymezeny plochy zeleně ochranné a izolační mimo zastavěné území proto, aby plochou této 

zeleně jednak vzrostl podíl zeleně v krajině mimo zastavěné území, jednak aby zeleň chránila 

zastavěné území obce před erozními vlivy z okolní zemědělské krajiny a rovněž před negativními 

vlivy plynoucími z povrchové těžby, protože dobývací prostor v dotčených lokalitách přiléhá až 

pro hranu stávajících a rozvojových ploch. Zeleň může poskytnout také prostředí pro denní 

rekreaci obyvatel. 

  

 

6.3.1.3.2 Odůvodnění ploch s rozdílným způsobem využití  
pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území, protože je to v souladu s požadavky dle 

§ 43 odst.(4) SZ 

 

 

6.3.1.3.3 Na plochách s rozdílným způsobem využití se stanovuje: 

a) typ plochy,  

b) pořadí změn v území,  

c) podmínky pro využití ploch, prostorové regulace 

A to z důvodů níže uvedených : 

 

ad a) Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití  

je uveden, protože uvádí úplný přehled typů ploch s rozdílným využití, vymezených v ÚP Medlov 

a vztah textové a grafické části (vyznačení názvy ploch a kódovými značkami v grafické části - 

zejména výkresy I/2, II/1) - vymezené typy ploch viz výše v této kap.  

 

ad b) pořadí změn v území  

V územním plánu se rozdělují plochy z hlediska pořadí změn v území: 

1) stav (stávající využití):  

- plochy, jejichž jejich způsob využití je již realizovaný, intenzivní rozvoj využití se nevymezuje, 

plochy bez zásadních plánovaných změn, protože není žádoucí zásadní změna využívání těchto 

ploch a je třeba je odlišit od ploch naopak určených pro rozvoj obce: 

2) plochy změn (rozvojové plochy): 

- plochy, kde je požadována změna využití plochy – je vymezen její rozvoj dle požadovaného 

způsobu využití, (zastavitelné plochy,plochy přestavby, plochy změn v krajině) protože vymezují 

možný rozsah rozvoje obce v následujících letech. 

 

ad c) podmínky pro využití ploch, prostorové regulace  jsou  vymezeny v kap. F textové části 

územního plánu a odůvodněny v kap. 6.6.2 tohoto odůvodnění 

 

 

6.3.1.4 Odůvodnění koncepce prostorového uspořádání 

zdůvodnění kap. C.1.4  textové části ÚP: 

je uvedeno v kap. 6.6.2 tohoto odůvodnění - u jednotlivých využití vždy oddíl e). 

http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
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6.3.2 Odůvodnění vymezení jednotlivých zastavitelných ploch 

zdůvodnění kap. C.2 textové části ÚP: 

Urbanistická koncepce územního plánu vymezuje rozvojové plochy, které jsou vymezeny jako 

zastavitelné: 

Rozvojové plochy jsou v řešeném území vymezeny tak, že respektují územní podmínky správního 

území městyse - území umožňuje jen velmi limitovaný rozvoj  - je omezeno z východní strany 

dobývacími prostory a chráněným ložiskovým územím, ze západní strany Přírodním parkem Niva 

Jihlavy a zejména záplavovým územím a jeho aktivní zónou. Rozvoj jižním směrem je omezen 

vlivem provozu kafilérie, situované v plochách areálu v jižní části katastrálního území Medlova.   

V takto limitovaném území lze plochy pro rozvoj zástavby  - zastavitelné plochy vymezit  pouze 

obdobným způsobem, jako v předchozí platné ÚPD, aktuálnost vymezení těchto ploch byla  

prověřena a naprostá většina rozvojových ploch je proto vymezena v návaznosti na předchozí 

ÚPD, neboť nebyly nalezeny jiné možnosti vymezení zastavitelných ploch.  

Byly proto vymezeny : 

- plochy bydlení čistého Z1a, Z1b, Z1c, Z1d -  z podstatné části je původní plocha využita, 

zbývající již vymezené pozemky jsou zahrnuty do rozvojové plochy, protože rozvoj již probíhá 

-  plocha bydlení venkovského typu Z2 -  plynule navazuje na zastavěné území obce  

-  plochy bydlení venkovského typu a plochy veřejných prostranství Z3  - plocha byla 

vzhledem k značnému nevyužitému rozsahu pozemků zmenšena oproti rozsahu plochy v daném 

území, vymezené předchozí ÚPD, protože dle Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 

vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je potřeba rozvojových ploch pro bydlení 

menší a jedná se o plochu dlouhodobě nevyužitou k vymezenému účelu - viz kap. 7 text. části 

odůvodnění 

- plochy bydlení venkovského typu a plochy veřejných prostranství Z7 a plochy bydlení 

venkovského typu Z8 , protože byly nalezeny jako vhodné pro možný rozvoje obce jižním 

směrem od zástavby centrální části , jsou v poloze ve svahu, ve vazbě na zpřístupnění ploch 

prostřednictvím plochy Z14 

-  plochy bydlení venkovského typu Z5, Z6, které navazují na stávající zástavbu při 

veřejném prostranství 

- plochy smíšené obytné a plochy veřejných prostranství Z4 , protože plynule navazuje na 

zastavěné území obce a výstavba byla započata 

-  plochy výroby a skladování Z9, protože navazuje na stávající plochy shodného využití 

-  plochy výroby a skladování Z10, protože navazuje na stávající plochy shodného využití 

-  plochy technické infrastruktury Z11 protože navazuje na plochy výroby a skladování, 

pro jejichž technické zázemí byla vymezena (již  předchozí ÚPD), v návaznosti na záměr, jehož 

aktuálnost trvá, je sledována kontinuita územního plánování 

- plochy dopravní infrastruktury - zařízení pro dopravu Z12, protože pozemky vhodné 

polohy a velikosti jsou vymezeny, zámět vybudování dopravního zařízení je dlouhodobý a není v 

rozporu s užváním okolí 

- plochy veřejných prostranství Z14, protože umožní propojit stávající ulice a zprostupnit 

tak lépe území v jižní části obytné zástavby   

-  plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň Z15, Z16 při severovýchodním okraji 

zastavěného území, protože veřejná zeleň je v daném území nedostatečné zejména s ohledem na 

vymezený rozvoj ploch bydlení.  

- 

6.3.2 Odůvodnění vymezení ploch přestavby 

zdůvodnění kap. C.3 textové části ÚP: 

- plochy technické infrastruktury P1 v severozápadní části výrobního areálu jsou 

vymezeny, protože je třeba zajistit v rámci obce vhodnou plochu pro technickou vybavenost 
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neslučitelnou s umístěním v jiných plochách: Plocha byla proto vymezena jako plocha přestavby 

ve stávajících plochách výroby, protože v dané poloze nemůže mít negativní vliv na okolní plochy 

- není v návaznosti na plochy zahrnující využití pro bydlení, její poloha je v údolí při vodním toku, 

v blízkosti zastavěného území, což je optimální pro polohu čistírny odpadních vod.  

 

6.3.3 Odůvodnění vymezení systému sídelní zeleně 

zdůvodnění kap. C.4 textové části ÚP: 

Do systému sídelní zeleně byly zařazeny tyto druhy ploch: 

-  plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň (ozn.v grafické části ZV)  

 - viz výše kap. 6.3.1 

-  plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ozn.v grafické části ZZ) a plochy zeleně soukromé a 

vyhrazené 1 (ozn.v grafické části ZZ1), protože tvoří rámec zástavby obce, jsou vymezeny 

zpravidla v okraji zástavby, v sousedství přírodních prvků nebo v záplavovém území, mají zásadní 

vliv na prostředí obce a její výraz v krajině 

- plochy zeleně ochranné a izolační (ozn.v grafické části ZI) , protože spolu s pozemky 

větrolamů (plochy lesní) vytvoří souvislý zelený pás na východním okraji obce, působící proti 

větrné erozi negativním účinkům těžby 

 

6.4  Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 

(zdůvodnění kap.D textové části ÚP) 

 

6.4.1      Dopravní infrastruktura 

zdůvodnění kap. D.1  textové části ÚP: 

  

1)            Stávající koncepce nadřazené i místní dopravy je respektována a nemění se, protože je 

takto funkční.  

2)            Stávající koncepce dopravy v k.ú. městyse představovaná vedením rychlostní 

komunikace a sítí komunikací III. třídy 

3)            Vymezují  se plochy dopravní infrastruktury silniční - rychlostní komunikace  

                (plochy ozn. v grafické části DR), po nichž je vedena rychlostní komunikace 

R52               

4)            Vymezují  se plochy dopravní infrastruktury silniční - silnice III. třídy  (plochy ozn. v 

grafické části DS), po nichž jsou vedeny silnice III/42510 Brno – Pohořelice, silnice 

III/39521 Smolín – Medlov – Němčičky a silnice III/39523 Medlov – křižovatka III/42510 

směr Hrušovany u Brna 

 

odůvodnění k bodů 2) až 4): 

  

Silniční  síť 

Katastrálním územím obce procházejí silnice: 

- rychlostní silnice R52 Brno - Pohořelice – státní silnice 

- silnice III/39521 Smolín – Medlov – Němčičky  

- silnice III/39523 Medlov – křižovatka III/42510 směr Hrušovany u Brna   

- silnice III/42510 Brno – Pohořelice  

V průjezdním úseku jsou silnice III/39521 a III/39523 upravovány ve funkční skupině C. 

  

 Silnice III/42510 prochází západní částí katastrálního území obce na hranici k.ú obklopena poli a 

lesy, značně vzdálená od zastavěného území. Je to původní historická silnice Brno – Vídeň. Byla 

budována a upravována jako silnice I. třídy. ÚP Medlov kolem ní nevymezuje ani zastavěné území 

ani zastavitelné plochy. 
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Rychlostní komunikace R 52 Rajhrad - Pohořelice je vedena západně od zastavěného území. 

Městys na ni není napojen ve svém katastrálním území; sjezd se nachází na k.ú. Sobotovice, se 

kterým městys hraničí. 

Silnice III/39521 prochází  přibližně středem správního území městyse od severu k jihu, přes 

centrum zastavěného území, kde z něj odbočuje silnice III/39523. 

Trasy silnic jsou dlouhodobě stabilizované, úprava tras je umožněna v  křižovatce silnic  III/39521 

a III/39523  u kostela, kde úprava ploch navržená studií je podmínečně přípustným využitím v 

plochách veřejných prostranství vymezených v návaznosti na plochy dopravní infrastruktury. 

Silnice III/42510 je dle koncepčního dokumentu odboru dopravy Jihomoravského kraje „Generel 

krajských silnic JMK“ tahem oblastního významu, silnice III/39521  a III/39523 jsou tahy 

lokálního významu. V koncepčním dokumentu „Návrhová kategorizace krajských silnic JMK“ 

jsou uvedeny návrhové kategorie silnic (v souladu s ČSN 736101), ve kterých by měly být silnice 

mimo zastavěné území obcí na území JMK upravovány. Stanoví, že pro silnici III/42510 je to 

kategorie S 7,5 a pro silnice III/39521 a III/39523 kategorie S 6,5. Stabilizované plochy dopravní 

infrastruktury silniční, po nichž jsou vedeny výše zmiňované silnice III. třídy, jsou vymezeny 

v dostatečných šířkách, aby zajistily mimo zastavěné území obce bezproblémové úpravy dle 

„Návrhové kategorizace krajských silnic JMK“ a v zastavěném území obce v šířce odpovídající 

funkční skupině a zatížení silnice. 

  

U křižovatek s nedostatečnými rozhledovými poměry nejsou, vzhledem k hodnotám původní 

zástavby a majetkoprávním poměrům, navržena žádná asanační opatření.  

  

V návrhu nebyly oproti plochám vymezeným ÚPO Medlov a již částečně využívaným přidávány 

plochy obsahující chráněné prostory do sousedství silnic III. třídy, nebyly změkčovány podmínky 

využití vzhledem k hluku ze silnice. (viz podm. ve textové části územního plánu  kap. F.2). 

  

5)            Vymezují se plochy dopravní infrastruktury - zařízení pro dopravu Z12, protože v 

současnosti se na blízkém úseku trasy R52 ani v k.ú. Medlova nevyskytuje zařízení pro dopravu - 

blíže viz kap. 6.3.1. - odst.  5.1. a protože v ploše je záměr dopravního zařízení typu čerpací stanice 

pohonných hmot. 

  

6)            Vymezují se plochy veřejných prostranství – (plochy ozn. v grafické části U), na kterých 

je umístěna anebo lze v souladu s podmínkami využití umisťovat dopravní infrastruktura, a 

to zejména:               

                 

Místní  komunikace 

Místní komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží převážně místní 

dopravě na území obce. Místní komunikace umožňují dopravní obsluhu území, jsou veřejné a ve 

správě lokální samosprávy. Stávající síť místních komunikaci navazuje na silnici II. třídy.  

Místní komunikace jsou převážně ve vlastnictví obce, zajišťují dopravní obsluhu objektů. 

Místní komunikace jsou situovány a navrhovány v plochách veřejných prostranství, pro novou 

zástavbu bude doplněna síť místních komunikací.  

  

Územním plánem obce jsou respektovány stávající místní komunikace v současných trasách. Síť je 

možno doplnit v rámci vymezených veřejných prostranstvích v rámci funkčních ploch, jejichž 

regulace to umožňuje.  

  

Návrhové zastavitelné plochy jsou obsluhovány prostřednictvím stávajících místních komunikací a 

MK, které budou navrhovány v plochách navržených veřejných prostranství (navazujících na 

stávající MK), zastavitelná plocha Z4 bude obsluhována sjezdem z III/39523. Pro vymezenou 
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funkční plochu návrhu Z4 lze vybudovat jen 1 sjezd na III/39523 v souladu s podmínkami textové 

části územního plánu kap. E.2. 

  

Pěší  trasy 

Pěší doprava v řešeném území se děje na chodnících, v profilech silnic a místních komunikacích, 

po účelových komunikacích a pěších stezkách.  

Plochy pěší dopravy jsou převážně zahrnuty ve vymezených veřejných prostranstvích.  

Částečně jsou realizovány chodníky podél místních komunikací, nové lze v prostorech veřejných 

prostranství doplnit. Stávající chodníky musí být zachovány. 

Stávající pěší komunikace (místní a účelové) jsou respektovány.  

  

Cyklistické  trasy 

Obcí prochází registrované cyklotrasy  - trasa č.404 - Brněnská ve směru od Němčiček po silnici 

III. třídy a dále odbočuje přes Medlovský Mlýn po účelových komunikacích do k.ú. Malešovice 

- stávající krajský cyklistický koridor 

Byly prověřeny územní podmínky, územní vymezení krajských cyklistických koridorů v souladu s 

dokumentací rozvojových záměrů kraje a s ohledem na koordinaci koridorů cyklistické dopravy v 

širších návaznostech. Je zajištěna územní koordinace a ochranu mezinárodních a krajských 

cyklistických koridorů  - Územní plán nevymezuje nové cyklotrasy, neboť dle těchto dokumeací 

není v k.ú. konkrétní záměr, který by toto požadoval  

  

Doprava  v  klidu 

ve stávajícím stavu nejsou vymezeny plochy parkovišť. 

Plochy dopravy v klidu jsou převážně zahrnuty ve vymezených veřejných prostranstvích.  

Nadále lze odstavovat vozidla v plochách přilehlých k místním komunikacím. Vzhledem k nízké 

dopravní zátěži na obslužných komunikacích je možno navrhnout odstavná stání v rámci projektů 

rekonstrukcí místních komunikací, na veřejných prostranstvích. 

Pro zástavbu je nezbytné zajistit odstavování vozidel na vlastních pozemcích v souladu s 

legislativou. Umístění dopravy v klidu umožňuje regulace řady funkčních ploch, kde je žádoucí 

zajištění parkovacích ploch v rámci funkční plochy (související dopravní infrastruktura). 

U navržené zástavby pro bydlení a smíšené je třeba  zajistit potřebné kapacity parkovacích stání v 

rámci návrhových ploch. 

Kapacitu  parkovišť je nutno řešit v podrobnější dokumentaci, v souladu s ČSN 736110. 

  

Účelové komunikace 

Účelové komunikace jsou pozemní komunikace sloužící ke spojení jednotlivých nemovitostí pro 

potřeby vlastníků těchto nemovitostí, nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními 

komunikacemi, nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Účelové komunikace 

jsou ve správě právnických a fyzických osob.  

Veřejně přístupné jsou všechny účelové komunikace (bez ohledu na vlastnické poměry), s 

výjimkou komunikací v uzavřených areálech. 

Veškeré zemědělské komunikace jsou navrženy v souladu s  komplexními pozemkovými 

úpravami. 

ÚP vymezuje jako veřejné účelové komunikace všechny komunikace na správním území obce 

mimo silnice, místní komunikace a neveřejné komunikace. Jedná se zejména o síť polních a 

lesních cest. 

Neveřejné účelové komunikace nejsou v ÚP řešeny a zakresleny  a nachází se v uzavřených 

objektech a prostorech. 

ÚP respektuje  stávající účelové komunikace. 

Účelové komunikace veřejně přístupné budou řešeny tak, aby umožňovaly bezpečný pohyb pěších, 

cyklistů, techniky zemědělské a lesnické. 
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7) Je stanovena podmínka – viz textová část územního plánu kapitola D1 odst.7, že jakýmkoliv 

využitím plochy nesmí být znemožněno vedení průjezdního úseku silnice v plynulé trase a šířce 

odpovídající funkční skupině dle Návrhové kategorizace krajských silnic JMK“ a zatížení silnice, 

která zajistí, že nebude možné jinými stavbami či opatřeními v ploše znemožnit úpravy silnice dle 

koncepčního dokumentu „Návrhová kategorizace krajských silnic JMK“. 

 

8) K dopravní obsluze zastavitelných ploch byly vymezeny nápojné body a linie: 

 Plocha Z2 v nápojném bodě 1, protože se jedná o kapacitně omezený stávající přístupový 

bod k dílčí části plochy (napojí cca 6 objektů)  a nápojné linii 12, protože navazuje na veřejná 

prostranství, kde lze vytvořit dostatečně kapacitní přístup 

 Plocha Z3 v nápojném bodě 2, který umožní kapacitně omezené napojení lokality ve směru 

od zástavby obce a bodě 3, který umožní přímou obsluhu ze silnice III/39521 

 Plocha Z4 v nápojném bodě 4,8, protože tyto umožní napojení na silnici III/39523 a na 

komunikaci v přilehlé ulici, případné propojení lokality 

 Plocha Z5 v nápojné linii 11, protože tato umožní napojení na komunikaci v přilehlé ulici. 

 Plocha Z6 v nápojné linii 10, protože tato umožní napojení na komunikaci v přilehlé ulici. 

 Plochy Z7,Z8 v nápojných bodech 5,6,7, protože tyto body umožní napojení přímo na 

silnici III/39521 bez nutnosti průjezdu stávající zástavbou obce i napojení na komunikaci v přilehlé 

ulici (přes plochu Z14) 

Nápojné body a linie byly vymezeny v ÚP proto, aby bylo umožněno optimální využití 

zastavitelných ploch a aby byla omezena přímá dopravní obsluha z krajských silnic. 

 

9)  Plochy  Z3 a Z7, Z8 budou dopravně obslouženy dopravní infrastrukturou, která bude 

 umístěna: 

 - v ploše Z3 je vymezen koridor dopravní obsluhy DM3 pro komunikaci, protože tato 

dopravně napojí  rozvojové plochy bydlení v severní části území (Z3 a takto i Z2) přímo na silnici 

III/39521 bez nutnosti průjezdu stávající zástavbou obce 

 

 - v ploše Z7 je vymezen koridor dopravní obsluhy DM2 pro komunikaci, protože tato 

dopravně napojí  rozvojové plochy bydlení v jižní části území (Z3 a takto i Z2) prostřednictvím 

koridoru DM1 v ploše Z14 přímo na silnici III/39521 bez nutnosti průjezdu stávající zástavbou 

obce 

 

10)  V ploše Z14 je vymezen koridor dopravní obsluhy DM1 pro komunikaci, protože tato 

vzájemně propojí stávající komunikace směřující jižně a umožní dále dopravní obsluhu 

navazujících ploch  

 

11)  Zastávky veřejné linkové dopravy jsou přípustným využitím vymezených ploch dopravní 

infrastruktury silniční (DS) a přiléhajících ploch veřejných prostranství (U). – viz přípustné využití 

odst. F.2 - bod.16) a přiléhajících ploch veřejných prostranství (U) -  viz přípustné využití odst. F.2 

- bod.17) 

 Prostorové možnosti zastávek, které jsou situovány v centru obce, jsou limitovány plochou 

dopravní infrastruktury silniční  a navazujícími plochami veřejných prostranství vymezených 

stávající zástavbou. Úpravy prostorových možností otáčení spojů v zastávce Medlov je možno řešit 

v rámci těchto ploch, protože plošné výměry jsou dostatečné, podstatná je budoucí organizace 

tohoto veřejného prostoru. 

 

12)  Doprava v klidu - parkovací stání - bude umisťována zejména v rámci ploch veřejných 

prostranství - viz textová  část odůvodnění kap. 6.4.1. bod6) 
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13) Cyklostezky a cyklotrasy budou umisťovány v rámci ploch dopravní infrastruktury silniční 

a v rámci ploch veřejných prostranství - viz tex. část odůvodnění kap. 6.4.1. bod6) 

 

14) K ostatní dopravní infrastruktuře 

Veřejná linková doprava 

Železniční doprava 

není v dostupné vzdálenosti od sídla, proto nejsou pro ni vytvářeny územní podmínky 

Autobusová doprava  

Do blízkých měst a obcí vyššího významu je organizováno autobusové spojení pravidelnou 

autobusovou dopravou, tato se děje v trase stávající silnice a nevyžaduje vymezení dalších ploch 

pro vytvoření územních podmínek. 

Linky jsou směřovány zejména na krajské město. 

Spojení je zajišťováno autobusovou dopravou se zastávkami při sil. III/39521  

Poloha zastávek je ponechána v stávající poloze. 

Na katastrálním území Medlova jsou zastávky v centru a u kafilerie, což je z hlediska dosavadní 

velikosti obce a docházkové vzdálenosti dostatečné, zastávky hromadné dopravy jsou přípustným 

využitím ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury silniční - silnic III. třídy. 

Obsluha veřejnou linkovou dopravou je respektována, jsou pro ni vytvořeny dostatečné územní 

podmínky (např. parametry zastávek) - viz výše text. část odůvodnění kap. 6.4.1 bod  11) 

 

15) Ochranná pásma dopravy a negativní účinky hluku 

Ve výkresové části odůvodnění územního plánu jsou vykreslena silniční ochranná pásma jako 

limit pro silnici III. třídy  mimo zastavěnou část obce, rychlostní komunikace. 

Hluková zátěž silnice III. tř. má dopad především na stávající zástavbu. Stavby a plochy obsahující 

chráněné prostory a přiléhající k silnici budou umožněny pouze při nepřekročení přípustné hladiny 

hluku v chráněných prostorech, což je třeba doložit v rámci územního řízení pro konkrétní stavby, 

což vyplývá z požadavku platných právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Negativní účinky hluku mohou mít vliv na plochy Z1a až Z1d, proto je stanovena podmínka 

v textové části kap. F.3, bod 1). 

 

16) Dopravní  závady a návrh řešení  

Dopravní závada se vyskytuje v centru obce na křižovatce silnic III/39521 a III/39523, která nemá 

dostatečné rozhledové parametry. 

Vzhledem k dostatečné ploše veřejných prostranství lze závadu řešit úpravou křižovatky v rámci 

územním plánem vymezených ploch veřejných prostranství. 

 

 

6.4.2 Technická infrastruktura 

zdůvodnění kap. D.2 textové části ÚP: 

 

1) Zásobování pitnou vodou 

 V obci je rozveden veřejný vodovod a obec je zásobena ze skupinového vodovodu 

Pohořelice přívodním řadem od vodojemu Smolín (2x1000 m
3
-222,0 m n.n.). Zástavba je na terénu 

195-225 m n.m. a proto je na začátku obce technické zařízení s akumulací 80 m
3
, které zajišťuje 

tlakové poměry v síti. 

Vodovod slouží současně i jako požární a dimenze i zdroj vyhoví i pro rozvoj obce. Navíc požární 

zabezpečení je zajištěno i kapacitním vodním tokem. Stávající studny a zdroj vody v bývalém 

zemědělském středisku, jsou nekvalitní a mohou sloužit jen jako zdroj užitkové vody. Objekt 

kafilerie Agris Medlov má samostatné zásobení vodou. Na správním území městyse nejsou žádná 

ochranná pásma zdrojů pitné vody či minerálních vod. 

 Orientační spotřeba vody: 
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Vysvětlivky: 

Qp průměrná spotřeba pitné vody  

Qm  maximální spotřeba pitné vody ( 

Pro stávajících cca 670 obyvatel včetně vybavenosti je Qp= 54 m
3
/den (0,62 l /s), Qm=76 m

3
/den 

(0,9 l/s).  Při rozšíření o 500 obyvatel se spotřeba teoreticky zvýší o Qp= 50 m
3
/den (500 x 100 

l/os/den včetně vybavenosti, t.j. o 0,58 l /s), Qm=70 m
3
/den (0,81 l/s) při využití všech rozvojových 

ploch. Celkově tedy teoretická spotřeba bude Qp=104 m
3
/den (1,2 l/s), Qm=145,6 m

3
/den (1,69 l/s).  

 

Stávající platný ÚPO včetně změn (I, II, III) měl 15,75 ha rozvojových ploch (předpoklad nárůstu 

cca 570obyv., celkem cca 1240 obyv.), nový má jen 13,32 ha (předpokládá nárůst cca 500 obyv., 

celkem 1170 obyv.).  

 

Pro stávajících cca 670 obyvatel včetně vybavenosti je Qp= 54 m
3
/den (0,62 l /s), Qm=76 m

3
/den 

(0,9 l/s).  Při rozšíření o cca 570 obyvatel se spotřeba teoreticky zvýší o Qp= 57 m
3
/den (57 x 100 

l/os/den včetně vybavenosti, t.j. o 0,66 l /s), Qm=79,8 m
3
/den (0,92 l/s) při využití všech 

rozvojových ploch. Celkově tedy teoretická spotřeba byla uvažována  Qp=111 m
3
/den (1,19 l/s), 

Qm=155,8 m
3
/den (1,82 l/s). 

 

Nárůst spotřeby vody je oproti stávajícímu ÚPO menší. 

 

Rozvoj vyvolá hodnoty spotřeby  vyšší než se kterými stávající systém počítal. V PRVK JmK z 

roku 2004 bylo uvažováno s výhledovou spotřebou Qp=62,9 m
3
/den (0,73l /s), Qm= 88,1 m

3
/den 

(1,0 l/s) pro výhledový počet 629 obyv. v roce 2015 (včetně vybavenosti, služeb apod.).   

 

Stávající dimenze řadů včetně hlavního přívodu je ale dostačující i pro rozvoj. Rovněž kapacita 

zdroje na k.ú. Cvrčovice je pro předpokládaný nárůst dostatečná - dle vyjádření dodavatele 

(BVAK Břeclav) předpokládané navýšení potřeby vody pro městys Medlov o cca Qp= 52 m
3
/den, 

Qm = 72,8 m
3
/den lze zabezpečit z vodního zdroje Cvrčovice. 

 

Hlavními dokumenty, které byly podkladem pro vyhodnocení zásobování obce vodou jsou: 

- zákon č. 274/2001 Sb. v pozdějším znění (vodovody a kanalizace) 

- plán rozvoje vodovodů a kanalizace Jihomoravského kraje 

- zásady politiky rozvoje Jihomoravského kraje 

 

Jsou vymezeny nápojné body na veřejnou technickou infrastrukturu tak, aby byly vymezené 

rozvojové plochy napojeny z veřejných prostranství. 

 

2) Odvádění a čištění odpadních vod 

V obci je jen dešťová kanalizace zaústěna do Jezera. Jen v nové malé části zástavby 

v severovýchodní části obce je již oddílná kanalizace v souladu s požadavky řešit odvodnění 

rozvojových ploch především oddílnou kanalizací. Městys má zpracovanou dokumentaci na 

splaškovou kanalizaci, ukončenou v nové ČOV a zpracovanou už s ohledem na rozvoj. Základní 

parametry připravované ČOV jsou EO 1250, Qp = 225 m
3
/den (2,6 l/s), Qm = 300 m

3
/den (3,5 l/s), 

resp. 24,5 m
3
/hod. ČOV o této kapacitě vyhoví i vymezenému rozvoji. Kapacita dešťové 

kanalizace bude dostačující i při rozšíření zástavby o rozvojové plochy, pokud bude dodržena 

vyhláška č. 501/2006 Sb. regulující odtoky srážkových vod z území. 

 

Pokud bude dodržena platná legislativa (§21 vyhlášky 501/2006 Sb) a zohledněna z  ČSN 75 90 10 

regulující odtoky srážkových vod z území, je technicky možné dosáhnout přibližně stejného 

koeficientu odtoku z území jako je stávající stav. Z rozvojových ploch, které byly obsaženy 

v předcházející ÚPD je koeficient odtoku 0,05-0,1 (dle spádu terénu). Výpočtem dle ČSN 759010 
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(vsakovací zařízení) lze pro každou konkrétní lokalitu dosáhnout toho, aby se odtok z řešeného 

území nezvýšil (vsakování na svém pozemku dle hydrogeologických podmínek, regulovaný odtok 

ze zdrží ap.).  

Nejsou tedy nutná další jiná opatření, než ta, která může stanovit v následných řízeních 

vododprávní úřad (na př. povolený odtok z území v rozmezí 10-15 l/s/ha, což odpovídá cca 

stávajícímu koeficientu odtoku 0,05-0,1 a tedy současnému stavu). 

Objekt kafilerie má samostatnou ČOV.  

 Hlavními dokumenty, které, byly podkladem pro vyhodnocení zásobování obce vodou 

jsou: 

- zákon č. 274/2001 Sb. v pozdějším znění (vodovody a kanalizace) 

- vyhláška č. 501/2006 Sb. v pozdějším znění (zejména § 20, 21) včetně ČSN 759010. 

- plán rozvoje vodovodů a kanalizace Jihomoravského kraje 

- zásady politiky rozvoje jihomoravského kraje 

 

Koncepce řešení : 

-  plochy technické infrastruktury v plochách TK1 a TK2 byly vymezeny, protože je třeba zajistit v 

rámci obce vhodnou plochu pro technickou vybavenost neslučitelnou s umístěním v jiných 

plochách: Plochy byly proto vymezeny tam, kde nemohou mít negativní vliv na okolní plochy - 

bez návaznosti na plochy zahrnující využití pro bydlení, poloha ploch je v údolí při vodním toku, 

v blízkosti zastavěného území, což je optimální pro polohu čistírny odpadních vod a také ploch pro 

odpadové hospodářství.  

Jsou vymezeny trasy pro odvádění přívalových vod severně od zástavby v koridoru TD1 a jižně od 

stávající zástavby v koridoru TD2 z důvodu ohrožení východní části zástavby přívalovými vodami. 

Uvedené trasy byly vymezeny s ohledem na jejich optimální polohu  - viz textová část odůvodnění 

kap. 6.5.7 

 

 

4) Zásobování plynem 

Městys je zcela plynofikován a rozvody, včetně zdroje jsou dostatečně dimenzovány i na 

předpokládaný rozvoj. Zdrojem je přívodní vedení vysokotlakého plynovodu po východní okraj 

zástavby, včetně regulační stanice.  Areál Kafilerie má samostatnou vysokotlakou přípojku 

z přívodního vedení vysokotlakého plynovodu zakončenou regulační stanicí.. Průměrná spotřeba 

zemního plynu pro cca 220 objektů se předpokládala 450 m
3
/hod (660.000 m

3
/rok) a není zcela 

vyčerpána. Při využití všech rozvojových ploch (143 b.j.) by se spotřeba zvýšila průměrně o 215 

m
3
/hod (3,600.000 m

3
/rok). Zásobování teplem a TUV je ve všech objektech individuelní a 

spotřeba se mění dle cen za zdroje (plyn, elektřina, pevná a kapalná paliva ap.). Areál kafilerie má 

samostatný provoz včetně hospodaření. Využívání alternativních zdrojů energií je zatím malé, 

převládají tradiční zdroje.  

 Pro novou zástavbu a přestavbu platí zásady snižování energetické náročnosti objektů dle 

zákona č. 506/2000 Sb. resp. vyhlášky č. 78/2013 Sb. při respektování životního prostředí 

(snižování úniku zplodin ze spalování do ovzduší). Teoreticky by pro 147 b.j. mohla spotřeba 

plynu stoupnout až o 382 m
3
/hod (147x2,6 m

3
/hod/b.j.) při 100% plynofikaci a využití na vytápění, 

přípravu TUV a vaření. Při dodržování výše uvedené vyhlášky toto navýšení bude nižší ale odvislé 

na vyprojektovaném způsobu stavby (pasívní nebo nízkoenergetické domy, navržený zdroj 

zejména vytápění apod.)  

 Plynovody mají ochranná a bezpečnostní pásma vymezená zákonem.  

Hlavními dokumenty, které byly podkladem pro vyhodnocení zásobování obce plynem jsou: 

- zákon č.458/2000 Sb. v pozdějším znění (energetický) 

- zákon č. 506/2000 Sb. v pozdějším znění (energetická náročnost) 

- zásady politiky rozvoje Jihomoravského kraje 
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Jsou vymezeny nápojné body na veřejnou technickou infrastrukturu tak, aby byly vymezené 

rozvojové plochy napojeny z veřejných prostranství, protože to usnadňuje přípravu staveb 

technické infrastruktury a jejich následnou údržbu a neomezuje soukromé vlastníky ve využívání 

jejich pozemků nutností zdržet se některých činností v ochranných pásmech těchto staveb. 

 

5) Zásobování elektrickou energií 

Bude zachována stávající koncepce: 

 zásobování elektrickou energií ze stávající distibuční sítě. 

Městys Medlov je zásobován elektrickou energií venkovním napájecím vedení VN 22kV  

(odbočka z kmenového vedení VN č. 90),  přivedeném zezápadní strany k zastavěnému území.  

Dodávka el. energie pro obec je zajištěna 3 distribučními trafostanicemi 22/0,4 kV: 

- U kostela 

- Zděná 

- U sadu  

Areál ploch průmyslu a skladování (zemědělské družstvo) je zásobován vlastní trafostanicí. 

Samostatně jsou vedeny odbočky ke dvěma trafostanicím pro závlahy. Závlahy nejsou 

v současnosti funkční. 

Areál kafilerie v jižní části řešeného území je napojen samostatným vedením VN z jihu, 

ukončeným trafostanicí nad areálem. 

Kabelová vedení vysokého napětí se v obci nevyskytují. 

Sekundární síť nízkého napětí je venkovního provedení, většinou dobrá, vyhovující současnému 

stavu.  

          Územním plánem jsou vymezeny zastavitelné plochy pro cca 143 nových rodinných domů. 

Z energetického hlediska se u nové výstavby předpokládá dvojcestné zásobování energiemi, a to 

elektřinou a plynem (vaření + topení + TUV). 

Návrh nových kapacit pro bydlení představuje nárůst instalovaného příkonu Pi = 1358,5 kW. 

Soudobost B = 0,31. Nárůst soudobého příkonu (požadovaného) je cca 425 kW. Dále je vymezena 

plocha pro komerční aktivity , tedy plocha  výroby a skladování Nárůst el. odběru je velmi závislý 

od typu komerční či výrobní aktivity a lze stanovit jen odhad - nárůst el. odběru cca 25 kW. 

Pak celkové soudobé zvýšení el. příkonu pro nově navrhovanou výstavbu bude cca 450 kW. 

 

 Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že bude zachována stávající koncepce zásobování el. 

energií. Zásobování el.energií bude zajištěno rozšířením stávající sítě NN a zesílením stávajících 

trafostanic, případně postavením nové trafostanice. Lokalizace nové TS je umožněna jakožto 

související technická infrastruktura ve všech funkčních typech rozvojových ploch. 

 Kapacitní údaje využití ploch lze chápat jen jako orientační, funkční regulace ploch 

umožňuje určitou variabilitu způsobu užití pozemků (připouští drobné hospodaření, umisťování 

služeb a občanského vybavení v plochách bydlení i smíšených obytných) a toto ovlivní skutečné 

nároky na kapacitní pokrytí rozvojových ploch.  

 

 Jsou vymezeny nápojné body na veřejnou technickou infrastrukturu tak, aby byly 

vymezené rozvojové plochy napojeny z veřejných prostranství, protože to usnadňuje přípravu 

staveb technické infrastruktury a jejich následnou údržbu a neomezuje soukromé vlastníky ve 

využívání jejich pozemků nutností zdržet se některých činností v ochranných pásmech těchto 

staveb. 

 

6) Elektronické komunikace 

Spoje a zařízení spojů 

V obci není provozovna pošty, ani ve výhledu se s jejich zřízením nepočítá.  

Telefonní účastníci jsou připojení pomocí kabelové místní sítě. Počet telefonních přípojek je 

dostačující. Kapacita sítě pokrývá i případné výhledové potřeby.  
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Řešeným územím neprochází dálkové vedení této TI. ÚP vymezuje k rozvojovým plochám 

koridory technické infrastruktury, které umožňují umístění těchto vedení. 

 

Radiokomunikace 

Nad k.ú. Medlov se nenachází radioreléových spojů. 

 

Celé území obce nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je zájmovým územím 

Ministerstva obrany České republiky dle § 175 stavebního zákona - tuto skutečnost reflektuje 

podmínka v části E.2 textové části územního plánu. Projednávání staveb v tomto území podléhá 

platné legislativě z hlediska obrany ČR. 

 

7) Odpadové hospodářství - sběr a třídění odpadu. 

Bude zachována stávající koncepce likvidace komunálního odpadu.: 

Nakládání s komunálním odpadem v městysi Medlov je upraveno obecní vyhláškou, vycházející 

ze platných zákonných předpisů.  

Kromě běžného svozu komunálního odpadu, obec organizuje obec separovaný sběr tříděného 

odpadu a svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. 

Umístění sběrného dvora je přípustným využitím  v ploše technické infrastruktury (plocha 

přestavby P1) v návaznosti na lokalizaci ČOV (plocha přestavby P1), protože se nachází 

v dostupné vzdálenosti od zastavěného území, má logickou vazbu na odpadové hospodářství 

(ČOV) a je vymezena v nezastavěné části původně družstevního areálu,  je samostatně přístupná 

veřejným prostranstvím.  

Sběrná místa tříděného odpadu jsou přípustným využitím v plochách veřejných prostranství (viz 

textová část úezního plánu kap. F.2 tab. 6.2), 

V řešeném území se nenacházejí staré skládky ani jiné ekologické zátěže. 

Zřízení sběrného místa tříděného odpadu nebo sběrného dvora je přípustným využitím také v ploše 

výroby a skladování. 

 

8) Podmínky umisťování sítí a objektů technické infrastruktury: 

Podmínka, že  technická infrastruktura bude umisťována přednostně v plochách veřejných 

prostranství, byla stanovena, protože je nezbytné zajistit přístupnost veřejných řadů technické 

infrastruktury ve shodě s legislativními požadavky, protože to usnadňuje přípravu staveb technické 

infrastruktury a jejich následnou údržbu a neomezuje soukromé vlastníky ve využívání jejich 

pozemků nutností zdržet se některých činností v ochranných pásmech těchto staveb. 

Podmínka, že veřejná technická infrastruktura v zastavitelných plochách bude umísťována 

zejména v plochách ponechaných jako veřejně přístupné, protože je nezbytné zajistit přístupnost 

veřejných řadů TI ve shodě s legislativními požadavky 

 

6.4.3 Občanské vybavení 

zdůvodnění kap. D.3 textové části ÚP: 

Jsou  vymezeny stávající plochy pro občanské vybavení v následujících plochách s rozdílným 

způsobem využití: 

- plochy občanského vybavení - veřejné (ozn. v graf. části OV), 

- plochy občanského vybavení - kultura a církevní využití (ozn. v graf. části OK), 

 - plochy občanského vybavení - školství (ozn. v graf. části OŠ), 

- plochy občanského vybavení - hřbitovy (ozn. v graf. části OH), 

- plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (ozn. v graf. části OS), 

a to proto, že každá z těchto ploch pobsahuje specifický druh občanského vybavení, který je třeba 

v dané poloze stabilizovat, protože se jedná o základní druhy vybavení, potřebné pro fungování 

městyse. 
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Související občanské vybavení je vymezeno jako přípustné využití i v plochách bydlení 

venkovského typu a smíšených obytných, protože je třeba umožnit umístění základní související 

vybavenosti i v těchto plochách dle potřeby. 

Nejsou vymezeny plochy změn pro tyto způsoby využití, protože toto vymezení není účelné, 

protože potřeba občanského vybavení (jeho plošného vymezení) postačí i pro předpokládaný 

nárůst počtu obyvatel,  doplnění souvisejícího občanského vybavení je umožněno také v plochách 

bydlení venkovského typu, což je v souhrnu postačující. 

 

 

6.4.4 Veřejná prostranství  
zdůvodnění kap. D.4 textové části ÚP: 

 

Jsou vymezeny stávající plochy veřejných prostranství- zejména v plochách návesních a uličních 

prostranství v celém zastavěném území obce, v plochách komunikací a cest v rámci celého 

řešeného území, protože jsou pozemky veřejně přístupnými umožňujícími komunikaci v rámci 

obce i v návaznosti na obce sousední, či pobyt ve veřejném prostoru.  

 

Jsou vymezeny plochy změny - plochy veřejných prostranství  - v části plochy Z3 severně od 

zastavěného území a v ploše Z14 a části ploch Z4, Z7 východně a jižně od zastavěného území 

centrální části obce, proto, aby byl zajištěn přístup k potenciálním objektům bydlení veřejným 

prostranstvím o parameterch odpovídajících vyhl. 501/2006Sb. 

 

 

Jsou vymezeny stávající plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň ve východní části 

zastavěného území  

Jsou vymezeny plochy změny- plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň v plochách Z15, Z16 

zejména při severním a jihovýchodním okraji obytné zástavby, protože jsou nezbytné z hlediska § 

7 od.2 vyhl 501/2006 . 

 

Vyhodnocení z hlediska § 7 od.2 vyhl 501/2006: 

Plocha Z1a, Z1b, Z1c a Z1d  mají celkově rozlohu 1,32ha, nevyžadují proto vytvoření veřejného 

prostranství z hlediska §7 od.2 vyhl 501/2006. Jsou součástí lokality U Staré váhy, která má 

zajištěna veřejná prostranství dle §7 od.2 vyhl 501/2006 v rámci lokality - cca 0,25ha ploch 

veřejných prostranství 

Plocha Z2 má rozlohu 2,11ha, vytvoření veřejného prostranství z hlediska §7 od.2 vyhl 501/2006 

je vymezeno v ploše Z16 (0,31ha). Toto veřejné prostranství souvisí s plochou Z2 -  je v blízkosti 

plochy v docházkové vzdálenosti, je zajištěna dostatečná velikost souvisejícího veřejného 

prostranství. 

Plocha Z3 má rozlohu 4,80ha, vytvoření veřejného prostranství z hlediska §7 od.2 vyhl 501/2006 

je vymezeno v ploše Z15 (0,34ha). Toto veřejné prostranství souvisí s plochou Z3 -  je v blízkosti 

plochy v docházkové vzdálenosti, je zajištěna dostatečná velikost souvisejícího veřejného 

prostranství. 

Plocha Z4 má rozlohu 3,89ha, vytvoření veřejného prostranství z hlediska §7 od.2 vyhl 501/2006 

je vymezeno v rámci této plochy o výměře 0,19ha, přičemž tedy plochy smíšené obytné tvoří 3,70 

ha), z toho vyplývá, že je zajištěna dostatečná velikost souvisejícího veřejného prostranství 

(1000m2 na každé 2ha smíšené obytné plochy). 

Plocha Z5 má rozlohu 1,24ha, plocha Z6 má rozlohu 1,86ha, vzhledem k jejich vzájemné blízkosti 

je vymezeno pro tyto plochy v souhrnu 0,21ha ploch veřejných prostranství - veřejná zeleň ( 

v rámci plochy Z6). 

Plocha Z7 má rozlohu 0,77ha, plocha Z8 má rozlohu 0,90ha, vzhledem k jejich vzájemné blízkosti 

jsou posuzovány v součtu -  mají dohromady výměru 1,67ha a  nevyžadují proto vytvoření 
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veřejného prostranství z hlediska §7 od.2 vyhl 501/2006. V docházkové vzdálenosti se nacházejí 

plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň podél komunikace nad lokalitou, které souvisí rovněž 

se stávající zástavbou a další plochy stávajících veřejných prostranství v docházkové vzdálenosti.   

 

Veřejná prostranství je možno umisťovat i v dalších plochách s rozdílným využitím, zejména v 

plochách bydlení venkovského typu, plochách smíšených obytných, je stanoveno jako přípustné 

využití těchto ploch. 

Jsou vymezeny plochy veřejných prostranství v místě stávajících účelových komunikací a 

komunikací mimo zastavěné území v rámci celého správního území městyse, protože se v nich 

nachází veřejně přístupné komunikace. 

  

6.5  Odůvodnění 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 

zdůvodnění kap.E textové části ÚP: 

 

6.5.1  Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny 

zdůvodnění kap.E.1 textové části ÚP: 

 

Plochy nezastavěného území zaujímají převážně zemědělské plochy.  

Odlišný charakter má území nivy Jihlavy na západě a naopak území terasy nad terénní hranou na 

východě, oddělené svahem, probíhajícím severojižně přibližně středem území. 

V okolí řeky Jihlavy je charakteristické přírodní prostředí meandrující řeky, lemované lesními 

porosty a navazujícími zemědělskými pozemky, periodicky zaplavované území 

Svah mezi nivou a terasou nad ní tvoří zejména pozemky původních sadů, dnes reprezentující 

spíše krajinnou zeleň, svah poskytuje daleké rozhledy a má zajímavý krajinný potenciál. 

Terasa nad nivou je rovinatá, zemědělsky využívaná, lemována a členěna pásy větrolamů. 

Polnosti ve východní části protíná trasa rychlostní komunikace. 

Majoritní část terasy tvoří dobývací prostor, který v severní části dosahuje až k zástavbě. 

Lze tedy očekávat proměnu krajiny ve východní části v souvislosti s těžbou . 

 

Koncepce uspořádání krajiny zajišťuje účelné využívání ploch nezastavěného území, protože 

vymezuje škálu ploch s rozdílným způsobem využití v souladu se skutečným či požadovaným 

využitím těchto ploch, zvyšuje ekologickou stability krajiny, protože vymezuje plochy přírodní a 

plochy vodní a vodohospodářské - tedy koncepce uspořádání krajiny je určena vymezením ploch 

s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území správního území městyse v souladu s 

přírodním charakterem - přírodními podmínkami - území, jakožto základním předpokladem vývoje 

obce. 

  

Přírodní podmínky 

Klima 

Řešené území leží v klimatické oblasti T4, (dle E. Quitta). charakterizované teplým, suchým 

podnebím s mírně teplou zimou. 

 

Geologická stavba a reliéf 

Řešené území  - k.ú. Medlov - přísluší do geomorfologických jednotek s následující posloupností: 

- provincie Západní Karpaty 

   - subprovincie Vněkarpatské sníženiny 

      - oblast Západní Vněkarpatské sníženiny 
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Oblast se nachází v celku Dyjsko-Svrateckého úvalu v přechodové zóně k provincii Česká 

vysočina. Západní Karpaty zasahují na řešené území severozápadní částí Dyjsko- svateckého 

úvalu. Celek Dyjsko-svrateckého úvalu se dále dělí na podcelky, ze kterých jsou v řešeném území 

zastoupeny : 

- Dyjsko-svratecká niva 

- Rajhradská pahorkatina 

Dyjsko-svratecká niva - v území je reprezentována údolní nivou řeky Jihlavy - zaujímá západní 

část řešeného území, má charakter akumulační roviny tvořené čvrtohorními říčními náplavami - 

štěrky, písky, povodňové hlíny. 

Rajhradská pahorkatina - zaujímá východní část správního území městyse a je tvořena sedimenty 

neogénního a kvartérního stáří - štěrky a písky. V severní části katastrálního území Medlova jsou 

překryty nepříliš mocnými vrstvami spraší. Reliéf tvoří plošin, tvořená říčními terasami (Ivaňská 

plošina). Výrazný okrajový svah Rajhradské pahorkatiny je členěn různě mohutnými svahovýmmi 

erozními zářezy. Tvářnost severní části řešeného území je výrazně pozměněna těžbou štěrkopísků. 

 

Hydrologické poměry 

Největším vodním tokem v daném území je řeka Jihlava. .  

Celá oblast říční nivy, kde Jihlava přirozeně meandruje, je však ovlivněna úpravami  toku a 

přehradními díly na horním toku Jihlavy (snížení vydatnosti a průtoku). 

Cenným ekologickým prvkem je "Stará Jihlava", nazývaný také "Medlovská jezera" - nachází se 

po levém břehu řeky Jihlavy. Oblast nivy  je začleněna do regionálního biokoridoru.  

V území je vyhlášeno záplavové území, do území zasahuje záplavové území Q100 a aktivní zóna 

záplavového území. 

V k.ú. je na protipovodňová opatřená vydáno územní rozhodnutí a podmínky využití dotčených 

ploch proto umožňují jejich provedení. 

 

Půdní podmínky  

Charakteristika půd odpovídá půdotvornému substrátu a klimatickým podmínkám, což v řešeném 

území představují černozemě,  hnědé a drnové půdy (regosoly) a nivní půdy.  

Kvalitativně nejcennější půdy, v daném klimatickém regionu s nadprůměrnou produkční 

schopností, zařazené do I. třídy ochrany, jsou nivní půdy na nivních uloženinách. Pozemky 

východně od starého ramene Jihlavy a také v severovýchodní části správního území městyse jsou 

černozemě průměrně kvality (III. třída ochrany ZPF). Na tyto půdy zasahuje západní část současně 

zastavěného území. Rozsáhlé plochy orné půdy v trati Hladové a také severní část současně 

zastavěného území spadají do IV. třídy ochrany. Jedná se většinou o lehké výsušné půdy převážně 

na píscích. Na pozemcích s podprůměrnou produkční schopností a nejnižším, tj. V. stupněm 

ochrany (lehké štěrkovité půdy ve svažitých partiích), se rozkládá jižní část zastavěného území a 

zahrady, sady a vinice, ležící jižně od něj. 

Bonitované půdně ekologické jednotky, které jsou výchozím podkladem pro ochranu 

zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti,jsou znázorněny v grafické části 

odůvodnění - ve výkr.č. II.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF A PUPFL. 

Územní plán na uvedené skutečnosti reaguje vymezením rozvojových ploch  - na produkčních 

velmi chráněných půdách (I. a II. tř. ochrany) nejsou   vymezeny zastavitelné plochy. 

 

6.5.2  Odůvodnění vymezení ploch a stanovení podmínek pro změnu ve využití ploch 

zdůvodnění kap.E.2 textové části ÚP: 

 

Nezastavené území v k.ú. Medlov z podstatné části tvoří polní krajina (orná půda), tato část ploch 

je proto vymezena jako plochy zemědělské.  Plochy lesní jsou vymezeny v plochách 

pozemků určených pro plnění funkcí lesa tam, kde jeho užívání pro les je stabilizované. 

Plochy přírodní  stávající i navržené byly vymezeny pro funkčnost struktur ÚSES . 
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Plochy smíšené nezastavěného území zaujímají podstatnou část svahu nad silnicí III/39521 ve 

směru na Smolín, protože se jedná o území bývalých sadů a agrárních teras, které již zpravidla 

nejsou intenzivně obdělávány, zarůstají a mají dnes spíše hodnotu krajinné zeleně a protierozivní 

funkci. 

Plochy dobývání a těžby (DT, DT1, DT2) jsou vymezeny v plochách dobývacích prostorů, protože 

tyto již byly v daném území stanoveny a předpokládá se tedy proměna krajiny těžbou štěrkopísků a 

následná rekultivace a vužití dle sanačních a rekultivačních plánů. 

Zeleň tvoří nejbližší krajinný rámec zástavby, podstatná část této zeleně jsou soukromé zahrady, 

ovlivňují kvality prostředí obce a jsou proto samostatně vymezeny jako plochy s jiným způsobem 

využití – protože  tvoří nejbližší krajinný rámec zástavby a protože vyhláška 501/2006 Sb. 

nevymezuje žádný druh plochy, který by zajistil ochranu nejbližší krajinného rámce tak, aby 

zamezil ubývání zeleně umisťováním staveb a zpevněných ploch.  

 

V nezastavěném území  jsou i plochy výroby elektrické energie - protože fotovoltaická elektrárna 

v jižní části k.ú. vedle kafilérie poblíž jižní hranice k.ú. je stávající a plocha pro vodní elektrárnu 

byla vymezena předchozí ÚPD  

Plochy dopravní infrastruktury silniční jsou vymezeny, protože tvoří základ dopravní koncepce 

území (rychlostní komunikace, silnice III. třídy). 

V krajině řešeného území se uplatní výrazně vodní tok Jihlavy a jeho ramena, proto jsou vymezeny 

jako plochy vodní a vodohospodářské. 

Plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení  je vymezena  v nivě mezi řekou 

Jihlavou a Jezerem severozápadně od zástavby centra obce v pozemcích veřejného rekreačního 

hřiště, protože se jedná o zásadní plochu tohoto účelu v městysi. 

Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny zejména na pozemcích  s technickými  objekty, 

protože charakter těchto objektů vylučuje možnost jejich začlenění do ploch s jiným využitím 

Veřejná prostranství v krajině představují především účelové komunikace, které zabezpečují 

prostupnost krajiny, vymezené jako plochy veřejných prostranství. 

 

Podrobněji vymezení ploch viz text. části odůvodnění kap. 6.3.1.3 "Koncepce plošného 

uspořádání", podmínky využití viz text. části kap. F.2   a textová část odůvodnění kap.6.6.2 

 

6.5.3  Odůvodnění ploch změn v krajině 

zdůvodnění kap.E.3 textové části ÚP: 

 

V krajině jsou plochy, které jsou vymezeny pro změny v území.  

Jsou vymezeny jako plochy změn v krajině, které jsou označeny K1-K19: 

-  Plocha změny v krajině označená K1 je vymezena z důvodu funkčnosti regionálního 

biocentra RBK 140 severně od Medlovského mlýna  

-  Plochy změn v krajině označené jako  K2-K7 jsou vymezeny z důvodu funkčnosti 

regionálního biocentra RBC 139 Medlovský mlýn v nivě řeky Jihlavy 

- Plochy změn v krajině označené jako  K8-K9 jsou vymezeny z důvodu funkčnosti  

regionálního biocentra RBK 145 jižně od Medlovského mlýna 

- Plochy změn v krajině označené jako  K10-K11 jsou vymezeny z důvodu funkčnosti 

regionálního biocentra RBC 137 Smolín v jižní části k.ú. 

-  Plocha změny v krajině označená K12 je vymezena z důvodu funkčnosti lokálního 

biocentra LBC 2 na terénní hraně jižně od obytné zástavby obce  

-  Plochy změn v krajině označené K15a, K15b, K15c jsou vymezeny v území bývalého 

mlýnského náhonu, protože zde lze toto technologické zařízení  umístit (přítomnost vodního toku - 

více viz kap. 6.3.1.3 Koncepce plošného uspořádání odst. 3.2 
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-  Plocha změny v krajině označená K16 je vymezena v území lemujícím  východní 

rozhraní ploch Z2 a Z3 směrem k vymezeným plochám dobývání a těžby z důvodu ochrany obytné 

zástavby před negativními vlivy větrné eroze a těžební činnosti 

- Plochy změn v krajině označené jako  K17, K18 jsou vymezeny v území dobývacích 

prostorů v severní a východní části k.ú., protože se jedná o podstatnou část krajiny, která bude 

proměněna vlivem těžební činnosti a následné rekultivace  

- Plocha změny v krajině označená K19 je vymezena kvůli zajištění prostupnosti krajiny  

- Plocha změny v krajině označená K20 je vymezena v území Jezera kvůli snižování 

 ohrožení území povodněmi 

 

Nejsou vymezeny plochy, ve kterých je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření, 

pro účely uvedené v § 18 odst. 5 SZ  protože se v k.ú. nenachází území, kde by toto bylo nezbytné 

vymezit, možnosti zástavby v  nezastavěném území jsou limitovány jednak záplavovým územím, 

jednak plochami dobývacích prostorů. 

 

6.5.4  Odůvodnění územního systém ekologické stability  
zdůvodnění kap.E.4 textové části ÚP: 

Podklady 

Hlavními výchozími podklady pro řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) 

jsou: 

 Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability na území 

Jihomoravského kraje - dohodnutý odvětvový podklad orgánů ochrany přírody Jihomoravského kraje z roku 2012 

(dále jen "odvětvový podklad OPK"); 

 Územně analytické podklady (ÚAP) obce s rozšířenou působností (ORP) Židlochovice - úplná aktualizace 2010 

(AGERIS s. r. o., Brno, 2010) a 2. úplná aktualizace 2012 (Městský úřad Židlochovice); 

 Komplexní pozemková úprava (KPÚ) v k. ú. Medlov (Agroprojekt PSO, spol. s r.o.,Brno, 2012) - před 

dokončením; 

 Řešení ÚSES v platné či rozpracované územně plánovací dokumentaci (ÚPD) okolních obcí. 

Výchozí stav řešení 

Hlavním výchozím podkladem pro řešení nadregionální (NR) a regionální (R) úrovně územního 

systému ekologické stability (ÚSES) v územním plánu je odvětvový podklad OPK.  

Nadregionální úroveň ÚSES není v řešeném území dle odvětvového podkladu OPK zastoupená 

žádnou svou skladebnou částí. 

Regionální úroveň ÚSES je v řešeném území dle odvětvového podkladu OPK zastoupená třemi 

regionálními biocentry a třemi regionálními biokoridory: 

 

 regionálním biocentrem RBC137 Smolín zasahujícím do jižní části správního území městyse; 

 regionálním biocentrem RBC138 Červené vrchy zasahujícím do jihovýchodní části správního území městyse; 

 regionálním biocentrem RBC139 Medlovský mlýn situovaným v západní až severozápadní části správního území 

městyse; 

 regionálním biokoridorem RBK074 vedeným v návaznosti na RBC138 Červené vrchy jižním pomezím správního 

území městyse, přes RBC137 Smolín (kterým je biokoridor přerušený); 

 regionálním biokoridorem RBK140 vedeným v návaznosti na RBC139 Medlovský mlýn nivou Jihlavy v 

severozápadní části správního území městyse k severozápadu; 

 regionálním biokoridorem RBK145 vedeným v návaznosti na RBC139 Medlovský mlýn nivou Jihlavy v západní 

až jižní části správního území městyse celkově k jihovýchodu až jihu. 
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Výkresy aktualizovaných ÚAP ORP Židlochovice obsahují částečně shodné a částečně odlišné 

řešení NR a R úrovně ÚSES. Vymezena jsou zde dvě regionální biocentra odpovídající RBC138 

Červené vrchy a RBC139 Medlovský mlýn ve smyslu odvětvového podkladu OPK a regionální 

biokoridor odpovídající regionálnímu biokoridoru RBK074 ve smyslu odvětvového podkladu 

OPK. Namísto regionálních biokoridorů RBK140 a RBK145 jsou v ÚAP ve vazbě na tok Jihlavy 

vymezeny dílčí úseky nadregionálního biokoridoru přerušené lokálními biocentry. Namísto 

regionálního biocentra RBC137 Smolín je vymezeno pouze menší lokální biocentrum. 

Řešení KPÚ je v souladu s odvětvovým podkladem OPK - vymezeny jsou příslušné partie všech 

tří regionálních biocenter a všech tří regionálních biokoridorů (ty jsou v souladu s detailem řešení 

KPÚ členěné vloženými lokálními biocentry). 

Kompletní relevantní výchozí řešení místní úrovně ÚSES obsahují především ÚAP ORP 

Židlochovice. Zahrnují vymezení tří lokálních biocenter (ve všech případech na horní hraně 

údolních svahů) a tří lokálních biokoridorů (dvou propojujících lokální biocentra na hraně 

údolních svahů a jednoho vedeného ve vazbě na výraznou terénní depresi Jezera v nivě Jihlavy). 

Tomu v zásadě odpovídá i řešení ÚSES v KPÚ, přičemž se ovšem biocentrum v severní části 

správního území městyse a většina navazujícího biokoridoru nacházejí mimo území řešené 

pozemkovou úpravou. 

Odůvodnění řešení 

Řešení regionální úrovně ÚSES koncepčně vychází z odvětvového podkladu OPK a zároveň do 

značné míry zohledňuje aktuální stav využití území a navržené nové uspořádání pozemků dle 

KPÚ. 

V případě regionálního biocentra RBC 137 Smolín je jeho základem vymezení dle KPÚ, ovšem s 

podstatným rozšířením severním směrem do zpustlých, částečně obecních sadů v příkrých svazích 

za kafilérií, a také v rámci hraničního větrolamu (na úkor RBK 074, v návaznosti na vymezení 

RBC v ÚAP ORP Pohořelice). 

Do regionálního biocentra RBC 138 Červené vrchy jsou nově začleněné i lesní pozemky při 

východním okraji správního území městyse (částečně státní a částečně soukromé), díky čemuž jsou 

součástí RBC v katastrálním území Medlov dvě vzájemně oddělené plochy (příslušející ovšem do 

jediného lesního celku, jehož hlavní část se nachází v k. ú. Hrušovany u Brna). Téměř celé 

biocentrum se překrývá se stanoveným dobývacím prostorem, takže jeho další osud závisí 

především na způsobu koordinace jeho funkce s využitím dobývacího prostoru Podmínky využití 

ploch dobývání a těžby (textová část kap. F.2, tab.14.3) umožní např. vytěžení s následnou 

rekultivací na les s přírodě blízkou dřevinnou skladbou, příp. se zachováním stávajícího dubového 

porostu v jižní části).  

V případě regionálního biocentra RBC 139 Medlovský mlýn je jeho základem rovněž  vymezení 

dle KPÚ, ovšem s četnými různě rozsáhlými úpravami. Biocentrum je na jedné straně výrazně 

zmenšeno o severní část - vyjmuty jsou z něho plošky stávajících zastavěných území, zahrádková 

kolonie, veřejné rekreační hřiště u Jezera, převážně maloplošně obhospodařované soukromé 

zemědělské pozemky v blízkém zázemí obce (u hřiště) a navazující plochy přírodního charakteru 

(ty jsou ovšem začleněny do jiných skladebných částí ÚSES - viz dále). Na druhé straně jsou do 

biocentra nově začleněny ty části stávajícího bloku orné půdy ze západní strany koryta Jihlavy a 

bývalého náhonu při obou cestách do Malešovic, které jsou dle návrhu KPÚ přiděleny do 

vlastnictví obce (většina) či státu, a do bloku vybíhající drobný lesík (dle řešení KPÚ interakční 

prvek IP 2). Tím se zvyšuje možnost vytvoření skutečně funkčního regionálního biocentra. 

V případě regionálního biokoridoru RBK 074 jde fakticky o biokoridory dva - jeden (velmi krátký) 

spojující navzájem RBC 137 Smolín a RBC 138 Červené vrchy a druhý směřující z RBC 137 

Smolín napříč nivou Jihlavy k západojihozápadu. Z důvodu zachování kontinuity s odvětvovým 

podkladem OPK je však pro oba biokoridory v ÚP zachováno stejné základní označení RBK 074, 

jako kdyby šlo o biokoridor jeden. Vymezení dílčích úseků biokoridoru plně koresponduje s jejich 

vymezením v KPÚ (s formálním zákresem i v místech přerušení komunikacemi) a je dáno 
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stávajícím rozsahem větrolamů při jižní hranici katastrálního území Medlov. Stávající šíře 

větrolamů (včetně jejich přesahů do k. ú. Smolín) ovšem neodpovídá požadované šíři RBK 

(minimálně 40 m). V katastrálním území Medlova bylo možno vymezit pouze část RBK o šíři cca 

25m, širší vymezení by bylo v části v kolizi s vymezenou stávající plochou výroby elektrické 

energie  - fotovoltaická elektrárna. 

V místě křížení RBK 074 s regionálním biokoridorem RBK 145 je vymezeno vložené "lokální" 

biocentrum. Vzhledem k charakteru území (koryto Jihlavy a přilehlé nivní ekosystémy) bylo toto 

biocentrum formálně začleněno do nivního regionálního biokoridoru RBK 145Vymezení 

regionálního biokoridoru RBK 140 a jeho dílčích skladebných částí plně odpovídá aktuálnímu 

stavu využití území a nově navržené parcelaci, s využitím pozemků výhradně ve veřejném 

(obecním nebo státním) vlastnictví. Vložené biocentrum RBK 140/BC 1 je vymezeno v ploše, 

která byla dle původních řešení návrhu KPÚ a odvětvového podkladu OPK začleněna do 

regionálního biocentra 139 Medlovský mlýn. 

V případě regionálního biokoridoru RBK 145 a jeho dílčích skladebných částí je základem 

vymezení dle KPÚ, s dílčími rozšířeními vložených biocenter RBK 145/BC 1 a RBK 145/BC 2 o 

přilehlé partie bloků orné půdy navržené v rámci KPÚ k převedení do vlastnictví obce. V reakci na 

KPÚ je navržen plošný tvar  biocentra RBK 145/BC 1. 

Řešení místní úrovně ÚSES koncepčně vychází podkladů ÚAP ORP Židlochovice, se zpřesněními 

vymezení provedenými v KPÚ Medlov (a včetně nahrazení jednoho lokálního biocentra 

regionálním biocentrem RBC 137 Smolín - viz výše).  

V návaznosti na řešení ÚP Němčičky a v souvislosti s úpravami vymezení RBC 139 Medlovský 

mlýn (viz výše) je jako zcela nový prvek vymezen lokální biokoridor LBK 2 zahrnující Jezero a 

jeho doprovodné porosty v severozápadní části správního území městyse a ze západní strany 

severní poloviny zastavěného území centrální části městyse. 

Lokální biokoridor LBK 3 svým zpřesněným vymezením převážně kopíruje okraj zastavěného 

území, rozvojových ploch bydlení a vesměs i dobývacího prostoru. Rozdvojení v severní části 

území využívá stávajících lesních pozemků, většinou ve veřejném (zejm. státním) vlastnictví a 

mělo by napomoci zvýšení funkčnosti biokoridoru (v současné době s málo vhodnou druhovou 

skladbou dřevin). 

Interakční prvky (IP) jako prvky napomáhající spolupůsobení jednotlivých prvků ÚSES nejsou v 

ÚP vymezeny. Jsou však řešeny plánem společných zařízení KPÚ. A  jejich další doplnění je 

možné v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch. - viz kap. F.2 textové části - tab.8.1), 

9.1), 12.1) i další plochy nezastavěného území. 

Cílem provedených úprav je posílení ekologického a krajinotvorného významu ÚSES a podpoření 

reálných opatření k jeho vytváření.  

Z vymezených skladebných částí ÚSES se nacházejí na území obce celou svou plochou regionální 

biocentrum RBC 139 Medlovský mlýn, vložené biocentrum RBK 140/BC 1, většina dílčích části 

regionálního biokoridoru RBK 145 (vložená biocentra RBK 145/BC 1 a RBK 145/BC 2 a dílčí 

úseky RBK 145/BK 1, RBK 145/BK 2 a RBK 145/BK 3), lokální biocentrum LBC 2 a lokální 

biokoridory LBK 1, LBK 3 a LBK 4. Z ostatních prvků ÚSES je na území obce vymezena jen 

jejich část.  

Míra provázanosti řešení ÚSES a vymezení jeho dílčích skladebných částí s řešeními ÚSES 

obsaženými v platné či rozpracované územně plánovací dokumentaci (ÚPD) sousedních obcí 

Ledce, Hrušovany u Brna, Pohořelice, Odrovice, Malešovice a Němčičky souvisí s aktuálností 

ÚPD uvedených obcí. Ve většině případů je návaznost plně zachována. Dílčí výjimku zatím tvoří 

území města Pohořelice (k. ú. Smolín), které má platnou ÚPD staršího data, s řešením ÚSES ne 

zcela odrážejícím aktuální situaci v území.  

Vymezené řešení ÚSES v k.ú. Medlov umožňuje řešení návaznosti ÚSES do správního území 

Pohořelic. 
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6.5.5  Prostupnost krajiny 
zdůvodnění kap.E.5 textové části ÚP: 

Jsou vymezeny plochy veřejných prostranství v nezastavěném území, zajišťující prostupnost 

krajiny - ozn. v graf. části U, protože se v těchto plochách nacházejí účelové cesty a komunikace, 

propojující obec s okolním územím. 

Plochy změn pro plochy veřejných prostranství jsou plochami změn v krajině ozn. v graf. části 

K19 pro umístění dalších komunikací pro zlepšení prostupnosti krajiny, protože současná 

prostupnost území je kvůli dobývacím prostorům a celistvým lánům orné půdy značně narušena a 

v severojižním směru představuje jediné komunikační spojnice v krajině jen silnice a rychlostní 

komunikace. 

 

6.5.6  Odůvodnění protierozních opatření 
zdůvodnění kap.E.6 textové části ÚP:  

Na k.ú. Medlov byly provedeny komplexní pozemkové úpravy, které vymezily plán společných 

zařízení, zahrnující i protierozní opatření. Výsledky  pozemkové úpravy jsou zapracovány do 

koncepce územního plánu. Řešení ÚP plně koresponduje s komplexními pozemkovými úpravami. 

Protierozní opatření jsou v plochách nezastavěného území umožněna jako přípustné využití 

zejména v plochách zemědělských, plochách smíšených nezastavěného území, protože erozivním 

působením jsou postiženy zejména plochy zemědělsky využívané .(viz podmínky využití  kap.F.2 

textové části). 

ÚSES vymezuje prvky,které mají  také funkci protierozních opatření, protože vzrostlá zeleň těchto 

prvků bude působit jednak proti smyvům půdy vodní erozí, jednak zamezí unášení prachových 

částic (působí proti vzdušné erozi). 

 

6.5.7 Ochrana před povodněmi 

zdůvodnění kap.E.7 textové části ÚP:  

V řešeném území bylo stanoveno záplavové území řeky Jihlavy s aktivní zónou. 

Byl vypracován projekt protipovodňových opatření, který řeší ochranu zastavěného území 

před povodněmi, na který již bylo vydáno územní rozhodnutí. Proto v návaznosti na tuto 

dokumentaci vymezuje územní plán plochu změny K20 na slepém rameni Jihlavy (Jezero), která je 

určena pro  snižování ohrožení území povodněmi - protipovodňová opatření . Tato opatření jsou 

přípustná v plochách vodních a vodohospodářských, plochách veřejných prostranstvích, 

občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení a plochách zeleně za podmínky, že 

budou umisťována v ploše K20, protože vzhledem k poloze plochy v Přírodním parku Niva 

Jihlavy nelze připustit budování např. protipovodňovým hrází v jiné části záplavového území - je 

nutno důvodu ochrany přírody respektovat přirozené prostředí toku Jihlavy. Podmínky využití 

uvedených ploch umožňují provést protipovodňová opatření, která by snížila rozsah záplav.  

 

Jsou vymezeny trasy pro odvádění přívalových vod severně od zástavby v koridoru TD1 a jižně od 

stávající zástavby v koridoru TD2 - viz kap. D.2, textové části, protože východní část zástavby 

obce je ohrožena přívalovými vodami . Trasy byly vymezeny právě takto z důvodu minimalizace 

zásahu do pozemků - jsou zpravidla rasovány ve veřejných prostranstvích (stávajících i plochách 

změn) nebo při hranici veřejných prostranství, mimo zastavěné území tak, aby nebyla dotčena 

stávající zástavba a tam kde je to nezbytné (průběh svažitým územím jižně od stávající zástavby) a 

nelze trasu situovat při hranici veřejných prostranství je volena trasa na hranici pozemků tak, aby 

využitelnost pozemků zůstala optimálně zachována. 

 

Záplavové území Q100, aktivní zóna, jsou zakresleny v koordinačním výkrese, širších 

vztazích - grafické části ÚP  
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6.5.8 Rekreace 
zdůvodnění kap.E.8 textové části ÚP: 

Nejsou samostatně vymezeny plochy rekreace.  

Denní rekreace obyvatel je umožněna v rámci řešeného území, protože je jedním ze způsobů 

využití slučitelným s hlavním využitím zejména ploch veřejných prostranství a ploch občanského 

vybavení. 

Rekreace pobytová je podmínečně přístupným využitím ploch bydlení venkovského typu a ploch 

smíšených obytných, protože při splnění podmínek dle textové části, kap. F.2, tab. 2.1). lze 

využívat stavby v těchto plochách pro rekreaci 

Rekreační potenciál výhledově může poskytnout  po rekultivaci plocha těžby v jihovýchodní části 

správního území městyse. Nepobytová rekreace je stanovena jako přípustné využití ploch 

dobývání a těžby 1, protože ze schváleného plánu rekultivace vyplývá možnost rekultivace na 

krajinnou zeleň a vodní plochy, které lze využívat jako krajinné prostředí pro nepobytovou 

rekreaci (bez výstavby jakýchkoliv rekreačních objektů). V rámci ploch dobývání a těžby není 

umožněna rekreace pobytová, protože orgán ochrany ZPF nesouhlasil s možností, aby po vytěžení 

byla pobytová rekreace v těchto plochách umožněna.  

Nejsou vymezeny plochy rodinné rekreace, protože v území se nenacházejí vhodné plochy pro toto 

využití. 

V obci se nevyskytují zařízení cestovního ruchu. V obci se nenachází žádné turistické, ani jiné 

ubytovací zařízení,  případné ubytovací zařízení lze umístit v rámci ploch smíšených. 

 

 

6.5.9 Dobývání nerostů 
zdůvodnění kap.E.9 textové části ÚP: 

V řešeném území jsou vymezeny plochy dobývání a těžby: 

- DT plochy dobývání a těžby 

jsou vymezeny tam, kde jsou stanoveny dobývací prostory v severní části k.ú.v plochách stavu - 

kde již těžba probíhá a v plochách změn - kde těžba zahájena nebyla, protože je respektován 

rozsah vymezených dobývacích prostorů. 

- DT1 Plochy dobývání a těžby 1 

jsou vymezeny tam, kde jsou stanoveny dobývací prostory jižní části k.ú, protože je respektován 

rozsah vymezených dobývacích prostorů.  

Plochy dobývání a těžby 1 jsou vymezeny tam, kde v návaznosti na připravený plán rekultivace je 

přípustné využití ploch po rekultivaci také pro nepobytovou rekreaci - rekreaci v přírodním 

prostředí. 

- DT2 Plochy dobývání a těžby 2 

jsou vymezeny tam, kde jsou stanoveny dobývací prostory v plochách lesních pozemků (PUPFL) , 

protože je respektován rozsah vymezených dobývacích prostorů a kde je žádoucí  i vzhledem k 

ÚSES rekultivovat území po provedení těžby opět na lesní pozemky.  

Dobývání nerostů ve stanovených dobývacích prostorech je podmínečně přípustné v plochách 

zeleně soukromé a vyhrazené  (ZZ) - v plochách zahrad při okraji zastavitelné plochy Z2 a v  ploše 

zeleně ochranné a izolační (ZI) - v plochách lemujících východní rozhraní ploch Z2 a Z3 směrem k 

vymezeným plochám dobývání a těžby, protože do nich zasahují stanovené dobývací prostory.  
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6.6  Odůvodnění podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, 

nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování 

staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), 

popřípadě odůvodnění podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 

prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například 

výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro 

vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 

zdůvodnění kap.F textové části ÚP: 

 

 

6.6.1 Odůvodnění podmínek využití ploch ÚP Medlov  
zdůvodnění kap.F.1 textové části ÚP: 
 

požadavky kap. F.1 odst..1), 2) a 3)  textové části sledují hygienickou přípustnost dějů v území a jsou 

vymezeny proto, aby se takto předcházeno následným případným střetům v území,  protože se jedná 

podmínky stanovené Krajskou hygienickou stanicí (KHS JMK) dle platné legislativy na úseku ochrany 

zdraví (splnění předpisů v oblasti ochrany zdraví § 30 zákona č. 258/2000 Sb.). 

 

 

podmínka 4) : ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského 

letectva a obrany státu  byla stanovena, protože se celé řešené území nachází v ochranném pásmu 

radiolokačního zařízení, je tudíž zájmovým územím armády České republiky dle § 175 stavebního zákona 

č.183/2006 Sb 

 

podmínka 5):  plochy v okolí komunikací silnic III. třídy je nutno využívat tak, aby nemohlo být  - 

znemožněno vedení průjezdního úseku silnice v plynulé trase a šířce odpovídající funkční skupině a 

zatížení silnice je stanovena, protože musí být umožněny bezproblémové úpravy silnic III. třídy dle 

„Návrhové kategorizace krajských silnic JMK“ a v zastavěném území obce v šířce odpovídající funkční 

skupině a zatížení silnice. 

 

 

6.6.2   Zdůvodnění podmínek využití ploch dle typů ploch s rozdílným způsobem využití, 

  prostorové regulace 

zdůvodnění kap.F.2 textové části ÚP: 

 

V textové části ÚP se stanovují podmínky využití ploch dle typů ploch s rozdílným způsobem 

využití v tabulkách dle vymezených ploch s rozdílným způsobem využití. 

Hlavní využití charakterizuje to, k čemu je plocha primárně určena – určuje převažující účel. 

Přípustné využití zahrnuje obdobné využití nebo slučitelné s hlavním způsobem 

využití, a také je v něm zařazeno vše, co je potřebné k tomu, aby mohl být dobře naplněn účel 

stanovený hlavním využitím (např. dopravní a technická infrastruktura apod.). 

V případě, že nebylo možno stavby, pozemky apod. činnosti související s hlavním využitím 

apod.jednoznačně zařadit jako přípustné nebo nepřípustné, protože takováto změna v území  

plochy je podmíněna dalšími skutečnostmi, byly zařazeny jako podmíněně přípustné využití a 

stanovena podmínka tohoto využití a v následujících odstavcích jsou jednotlivé podmínky 

odůvodněny. Stejně tak je odůvodněno i to, co je nepřípustné využití. 
 

Plochy s rozdílným způsobem využití uvedené ve vyhlášce 501/2006 Sb. byly v souladu s § 3 odst. (4) s 

ohledem na specifické podmínky a charakter území dále členěny, a to proto, že je nezbytná specifikace 

podmínek využití oddílně pro jednotlivé tyto podtypy. 

 

 – viz. níže u jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. 
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1.) PLOCHY BYDLENÍ 

1.1)  Plochy bydlení venkovského typu (BV) 

Jsou vymezeny v souladu s § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména bydlení v rodinných domech, související zeleň, související parkoviště a garáže rodinných 

domů, související občanské vybavení (např. mateřská škola),související dopravní a technickou 

infrastrukturu, protože tyto způsoby využití představují komplex vzájemně se doplňujících funkcí, 

poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití plochy a dále vyjmenované využití s hlavním využitím 

nekolidující  

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stávající využití má podmínku: nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití 

okolních pozemků k účelu vymezenému pro Plochy bydlení venkovského typu, protože nelze umožnit 

takové užívání pozemků - byť stávající, které má negativní vliv na užívání okolních pozemků, dále nelze 

stávajícím využitím omezit využití pozemků k účelu změny, např. způsobem obhospodařování, terénních 

úprav apod. znemožnit využití  pro vymezený účel, protože primárně je plocha určena ke změně 

 

 - stavby a opatření pro odvedení přívalových vod 

mají podmínku:- zejména v trasách vyznačených v grafické části  jako „trasy pro odvedení přívalových 

vod“, protože uvedené trasy byly takto vymezeny s ohledem na optimální polohu  - viz textová část 

odůvodnění kap. 6.5.7 

 

 

- rodinná rekreace má podmínku: umístění ve stávajících objektech bydlení a objektech, které měřítkem a 

charakterem odpovídají okolnímu prostředí proto, aby nebyla možná např. drobná chatová výstavba, která 

je v prostředí zástavby obce urbanisticky nevhodná 

 

- obchody a provozovny služeb, sloužící pro dané území, nerušící řemeslnické provozovny a další zařízení 

mají podmínku: zachování priority bydlení,  provozovny související s obsluhou daného území a nesnižující 

svým provozem a technickým zařízením užívání kvalitu prostředí staveb ve svém okolí -  např. hodinářství, 

kadeřnictví, obchody, stravovací provozovny  proto, aby nebyly v ploše umisťovány rozsáhlé provozovny 

např. nadmístního významu, protože §4 odst. 2 vyhl. č.501/2006 Sb. stanoví, že v těchto plochách nesmí být 

pozemky pro budovy  obchodního prodeje o výměře větší než 1 000 m2. 

  

- hospodářské zázemí, zemědělské hospodaření má stanovenu podmínku: 

nesnižující svým provozem a technickým zařízením užívání kvalitu prostředí staveb ve svém okolí a 

nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území, protože zázemí je v plochách bydlení situováno v 

sousedství ostatních objektů bydlení, kde není přípustné z hygienického hlediska negativní ovlivnění 

pozemků obytných staveb a jejich zázemí vzájemně 

 

- jednotlivá zařízení administrativy mají stanovenu podmínku: 

umístění v objektech, které slouží převážně k bydlení, jako doplňková funkce, protože se v daných 

objektech může jednat pouze o jednotlivá pracoviště - např. domácí kancelář fyzické osoby - účetní, 

projektant apod. , větší pracoviště nelze připustit s ohledem na celkovou velikost ploch bydlení a s ohledem 

na další možné důsledky - dopravní zátěž apod. 

 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na okolní prostředí 

překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech, protože funkce bydlení 

je zde primární,  nelze připustit takové funkční využití, které by se mohlo dostat do střetu s bydlením - ať již 

z důvodu hluku, prašnosti nebo jiné zátěže a je nezbytné tento parametr sledovat ve vymezených 

zastavitelných plochách , ale zejména při změnách v rámci stávající zástavby, dostavbě proluk, takové 

využití představují právě vyjmenované činnosti výrobní povahy, zemědělská výroba,  nadmístní dopravní  

infrastruktura 
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e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- maximální výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží a limitní  

- výměra stavebního pozemku je stanovena s ohledem na velikostní parametry okolní zástavby a zachování 

urbanistické koncepce.  

- Minimální velikost pozemků 600m2 byla stanovena s ohledem na obvyklou velikost nejmenších pozemků 

pro venkovskou obytnou zástavbu v prostředí městyse Medlov, kterou je žádoucí zachovat s ohledem na 

urbanistické hodnoty městyse. Při 40% zastavitelnosti pozemků (včetně zpevněných ploch - viz níže) lze na 

pozemku dané velikosti umístit stavbu úměrnou velikosti obvyklých staveb venkovského bydlení v rámci 

městyse. Maximální výměra 1500 m2 byla stanovena  proto, aby byla zajištěna při zachování 40% 

zastavitelnosti pozemků (viz níže) ještě úměrná maximální velikost staveb na pozemcích. Stanovení 

velikostních parametrů pozemků směřuje k zajištění kvalitního prostředí pro bydlení v souladu se Zásadami 

celkové koncepce rozvoje obce -textová část kap. B. - zejména bod 19).   

- hmotový a prostorový soulad s okolní zástavbou - měřítko staveb musí být uzpůsobeno okolnímu 

prostředí,objekty v ploše nesmí vytvářet dominanty vůči okolí sleduje požadavek zachování urbanistické 

koncepce dle zadání, protože vytváření nových dominant nebo umístění objektů působících nadměrně 

(např. velké dílny) nebo příliš drobně (rekreační chatky) poruší dosavadní výraz obce jako sídla, narušují 

nejen původní urnbanistickou koncepci, ale i krajinný ráz 

- intenzita využití stavebního pozemku je 40%, intenzitou využití stavebního pozemku jsou myšleny jak 

stavby, tak zpevněné plochy je stanovena jako limitní, protože je nezbytné zástavbě ponechat rámec zeleně 

v podobě zahrad na nezastavěných částech parcel - toto je podstatou bydlení venkovského typu, 

spoluvytváří obraz obce v krajině  

Výška v plných nadzemních podlažích nezahrnuje obytné podkroví, pokud toto zaujímá méně než 60% 

plochy plného podlaží (započitatelná plocha podkroví) , ), protože menší - dílčí využití podkroví neovlivní 

celkovou velikost stavby, naopak vyšší procento využití podkroví z něj činí naopak plnohodnotně užívané 

podlaží a má vliv na kapacitu objektu a jeho vizuální objem. 

 
  

1.2) Plochy bydlení venkovského typu 1 (BV1) 

Jsou vymezeny v souladu s § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Plochy bydlení venkovského typu 1  byly samostatně vymezeny, protože se jedná o specifické 

plochy bydlení venkovského typu, které se nacházení na území přírodního parku Niva Jihlavy, v 

aktivní zóně záplavového území a vyžadují proto stanovení specifických podmínek. 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména bydlení v rodinných domech, související zeleň, související parkoviště a garáže rodinných 

domů, související občanské vybavení (např. mateřská škola),související dopravní a technickou 

infrastrukturu, protože tyto způsoby využití představují komplex vzájemně se doplňujících funkcí, 

poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití plochy a dále vyjmenované využití s hlavním využitím 

nekolidující  

c) Podmínečně přípustné využití: 

- rodinná rekreace má podmínku: umístění ve stávajících objektech, protože v aktivní zóně záplavového 

území není možný rozvoj výstavby 

 

- hospodářské zázemí, zemědělské hospodaření má stanovenu podmínku: 

nesnižující svým provozem a technickým zařízením užívání kvalitu prostředí staveb ve svém okolí a 

nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území, protože zázemí je v plochách bydlení situováno v 

sousedství ostatních objektů bydlení, kde není přípustné z hygienického hlediska negativní ovlivnění 

pozemků obytných staveb a jejich zázemí vzájemně 

 

- jednotlivá zařízení administrativy mají stanovenu podmínku: 

umístění v objektech, které slouží převážně k bydlení, jako doplňková funkce, protože se v daných 

objektech může jednat pouze o jednotlivá pracoviště - např. domácí kancelář fyzické osoby - účetní, 

projektant apod. , větší pracoviště nelze připustit s ohledem na celkovou velikost ploch bydlení a s ohledem 

na další možné důsledky - dopravní zátěž apod. 
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d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na okolní prostředí 

překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech, protože funkce bydlení 

je zde primární,  nelze připustit takové funkční využití, které by se mohlo dostat do střetu s bydlením - ať již 

z důvodu hluku, prašnosti nebo jiné zátěže a je nezbytné tento parametr sledovat ve vymezených 

zastavitelných plochách , ale zejména při změnách v rámci stávající zástavby, takové využití představují 

právě vyjmenované činnosti výrobní povahy, zemědělská výroba,  nadmístní dopravní  infrastruktura,  

plošný a prostorový rozvoj stávající zástavby není možný, protože v aktivní zóně záplavového území není 

možný rozvoj výstavby v souladu s §67 zákona č.254/2001 Sb. o vodách 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- nepřípustné je zvětšování objemových parametrů zástavby, protože v aktivní zóně záplavového území 

není možný rozvoj výstavby v souladu s §67 zákona č.254/2001 Sb. o vodách , zvětšení objemu staveb 

může znamenat také navýšení počtu osob ohrožených na životě v případě povodně a zvýšení rizika škod na 

majetku 

 
 

1.3) Plochy bydlení čistého (BC)  

Jsou vymezeny v souladu s § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Plochy bydlení čistého byly samostatně vymezeny, protože se jedná o specifické plochy bydlení, 

které zejména z důvodu způsobu zástavby a velikostních parametrů pozemků neumožní některé 

druhy využití, jinak obvyklé pro venkovské prostředí (např. hospodaření) a vyžadují proto 

stanovení specifických podmínek.  
b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména bydlení v rodinných domech, související zeleň, související parkoviště a garáže rodinných 

domů, protože tyto způsoby využití představují komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v 

souhrnu podstatu hlavního využití plochy a dále vyjmenované využití s hlavním využitím nekolidující  

 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stávající využití má podmínku: nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití 

okolních pozemků k účelu vymezenému pro Plochy bydlení čistého, protože nelze umožnit takové užívání 

pozemků - byť stávající, které má negativní vliv na užívání okolních pozemků, dále nelze stávajícím 

využitím omezit využití pozemků k účelu změny, např. způsobem obhospodařování, terénních úprav apod. 

znemožnit využití  pro vymezený účel protože primárně je plocha určena ke změně 

 

- jednotlivá zařízení administrativy mají stanovenu podmínku: 

umístění v objektech, které slouží převážně k bydlení, jako doplňková funkce, protože se v daných 

objektech může jednat pouze o jednotlivá pracoviště - např. domácí kancelář fyzické osoby - účetní, 

projektant apod. , větší pracoviště nelze připustit s ohledem na celkovou velikost ploch bydlení a s ohledem 

na další možné důsledky - dopravní zátěž apod. 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na okolní prostředí 

překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech, protože funkce bydlení 

je zde primární,  nelze připustit takové funkční využití, které by se mohlo dostat do střetu s bydlením - ať již 

z důvodu hluku, prašnosti nebo jiné zátěže a je nezbytné tento parametr sledovat ve vymezených 

zastavitelných plochách , ale zejména při změnách v rámci stávající zástavby, dostavbě proluk, takové 

využití představují právě vyjmenované činnosti výrobní povahy, zemědělská výroba,  nadmístní dopravní  

infrastruktura 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- maximální výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží a limitní - výměra stavebního pozemku je stanovena s 

ohledem na velikostní parametry okolní zástavby a zachování urbanistické koncepce 

- Minimální velikost pozemků 400 - 1200 m2 byla stanovena s ohledem na obvyklou velikost pozemků pro 

čisté bydlení (tedy bydlení bez doplňkových funkcí) v prostředí městyse Medlov, kterou je žádoucí 

zachovat s ohledem na urbanistické hodnoty městyse. Při 40% zastavitelnosti pozemků (včetně zpevněných 

ploch - viz níže) lze na pozemku dané velikosti umístit stavbu úměrnou velikosti obvyklých staveb 

venkovského bydlení v rámci městyse. Stanovení velikostních parametrů pozemků směřuje k zajištění 
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kvalitního prostředí pro bydlení v souladu se Zásadami celkové koncepce rozvoje obce -textová část kap. B. 

- zejména bod 19).   

- hmotový a prostorový soulad s okolní zástavbou - měřítko staveb musí být uzpůsobeno okolnímu 

prostředí,objekty v ploše nesmí vytvářet dominanty vůči okolí sleduje požadavek zachování urbanistické 

koncepce dle zadání, protože vytváření nových dominant nebo umístění objektů působících nadměrně 

(např. velké dílny) nebo příliš drobně (rekreační chatky) poruší dosavadní výraz obce jako sídla, narušují 

nejen původní urnbanistickou koncepci, ale i krajinný ráz 

- intenzita využití stavebního pozemku je 40%, intenzitou využití stavebního pozemku jsou myšleny jak 

stavby, tak zpevněné plochy je stanovena jako limitní, protože je nezbytné zástavbě ponechat rámec zeleně 

v podobě zahrad na nezastavěných částech parcel - toto je podstatou bydlení venkovského typu, 

spoluvytváří obraz obce v krajině  

Výška v plných nadzemních podlažích nezahrnuje obytné podkroví, pokud toto zaujímá méně než 60% 

plochy plného podlaží , protože menší - dílčí využití podkroví neovlivní celkovou velikost stavby, naopak 

vyšší procento využití podkroví z něj činí naopak plnohodnotně užívané podlaží a má vliv na kapacitu 

objektu. 

 

2.) PLOCHY SMÍŠENÉ  

2.1) Plochy smíšené obytné (SO) 

Jsou vymezeny v souladu s §8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména bydlení v rodinných domech, občanské vybavení, obchody a provozovny služeb, 

administrativu, penziony a ubytování, související zeleň,související dopravní a technickou infrastrukturu, 

protože tyto způsoby využití představují komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu 

podstatu hlavního využití plochy a dále vyjmenované využití s hlavním využitím nekolidující  

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stávající využití má podmínku: nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití 

okolních pozemků k účelu vymezenému pro Plochy smíšené obytné, protože nelze stanovit takové užívání 

pozemků - byť stávající, které má negativní vliv na užívání okolních pozemků, dále nelze stávajícím 

využitím omezit využití pozemků k účelu změny, např. způsobem obhospodařování, terénních úprav apod. 

znemožnit využití  pro vymezený účel, protože primárně je plocha určena ke změně 

 

- drobné zemědělské hospodaření, pěstební činnost a chov hospodářských zvířat , řemeslnické provozovny, 

zařízení pro sport a rekreaci a další zařízení má podmínku: nesnižující svým provozem a technickým 

zařízením užívání kvalitu prostředí staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území, 

protože zázemí je v plochách bydlení situováno v sousedství ostatních objektů bydlení, kde není přípustné z 

hygienického hlediska negativní ovlivnění pozemků obytných staveb a jejich zázemí vzájemně 

 

- rodinná rekreace má podmínku: umístění ve stávajících objektech bydlení a objektech, které měřítkem a 

charakterem odpovídají okolnímu prostředí proto, aby nebyla možná např. drobná chatová výstavba, která 

je v prostředí zástavby obce urbanisticky nevhodná 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na okolní prostředí 

překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech, protože z důvodů 

legislativních nelze připustit takové funkční využití, které by se mohlo dostat do střetu s hlavním využitím 

nebo zatížit využití okolního území  - ať již z důvodu hluku, prašnosti nebo jiné zátěže a je nezbytné tento 

parametr sledovat ve vymezených zastavitelných plochách , ale zejména při změnách v rámci stávající 

zástavby, dostavbě proluk, takové využití představují právě vyjmenované činnosti výrobní povahy, 

zemědělská výroba a hospodářské zázemí,  nadmístní dopravní  infrastruktura 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- maximální výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží a limitní - výměra stavebního pozemku je stanovena s 

ohledem na velikostní parametry okolní zástavby a zachování urbanistické koncepce - Minimální velikost 

pozemků 500m2 byla stanovena s ohledem na obvyklou velikost nejmenších pozemků pro smíšenou 

obytnou zástavbu v prostředí městyse Medlov, kterou je žádoucí zachovat s ohledem na urbanistické 

hodnoty městyse. Při 40% zastavitelnosti pozemků (včetně zpevněných ploch - viz níže) lze na pozemku 

dané velikosti umístit stavbu úměrnou velikosti obvyklých staveb venkovského bydlení v rámci městyse. 
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Maximální výměra 1500 m2 byla stanovena  proto, aby byla zajištěna při zachování 40% zastavitelnosti 

pozemků (viz níže) ještě úměrná maximální velikost staveb na pozemcích. Stanovení velikostních 

parametrů pozemků směřuje k zajištění kvalitního prostředí pro bydlení v souladu se Zásadami celkové 

koncepce rozvoje obce - textová část kap. B. - zejména bod 19).   

- hmotový a prostorový soulad s okolní zástavbou - měřítko staveb musí být uzpůsobeno okolnímu 

prostředí,objekty v ploše nesmí vytvářet dominanty vůči okolí sleduje požadavek zachování urbanistické 

koncepce dle zadání, protože vytváření nových dominant nebo umístění objektů působících nadměrně 

(např. velké dílny) nebo příliš drobně (rekreační chatky) poruší dosavadní výraz obce jako sídla, narušují 

nejen původní urnbanistickou koncepci, ale i krajinný ráz 

- intenzita využití stavebního pozemku je 40%, intenzitou využití stavebního pozemku jsou myšleny jak 

stavby, tak zpevněné plochy je stanovena jako limitní, protože je nezbytné zástavbě ponechat rámec zeleně 

v podobě zahrad na nezastavěných částech parcel - toto je podstatou bydlení venkovského typu, 

spoluvytváří obraz obce v krajině  

Výška v plných nadzemních podlažích nezahrnuje obytné podkroví, pokud toto zaujímá méně než 60% 

plochy plného podlaží , protože menší - dílčí využití podkroví neovlivní celkovou velikost stavby, naopak 

vyšší procento využití podkroví z něj činí naopak plnohodnotně užívané podlaží a má vliv na kapacitu 

objektu. 

 

3.)  PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

3.1) Plochy výroby a skladování  (VS) 

Jsou vymezeny v souladu s §11vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména objekty zemědělské výroby a skladování, objekty výroby, skladové prostory,- související 

zeleň, související administrativu,související dopravní a technickou infrastrukturu, protože tyto způsoby 

využití představují komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu podstatu hlavního 

využití plochy a dále vyjmenované využití s hlavním využitím nekolidující  

 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stávající využití má podmínku: nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití 

okolních pozemků k účelu vymezenému pro Plochy výroby a skladování, protože nelze umožnit takové 

užívání pozemků - byť stávající, které má negativní vliv na užívání okolních pozemků, dále nelze 

stávajícím využitím omezit využití pozemků k účelu změny, např. způsobem obhospodařování, terénních 

úprav apod. znemožnit využití  pro vymezený účel, protože primárně je plocha určena ke změně 

 

- objekty jiného podnikání má podmínku:jako doplňková funkce hlavního využití, která není v rozporu 

s ostatními aktivitami v dané ploše - tedy např. služby ( prodej), které vhodně doplní hlavní využití, ale 

nepůsobí kolizně s ostatním využitím, t.j. v souhrnu nezpůsobí nadlimitní hlukovou zátěž, nadlimitní 

dopravní zátěž apod. 

 

- služební byt má podmínku:jako součást stavby výroby, neobsahující chráněné prostory, protože hlavním 

využití plochy je výroba, která je v této ploše prioritní. Služební byt má umožnit ostrahu výrobních a 

skladovacích objektů správcem či majitelem, nejedná se však o plnohodnotné bydlení, jehož chráněné 

prostory požívají ochrany před hlukem dle § 30 zákona č. 254/2001 Sb.. Jelikož jsou plochy primárně 

určeny k výrobním činnostem, které mohou mít vzájemné negativní účinky, nelze povolit bydlení jako 

činnost, která by mohla v budoucnu zabránit využití plochy k vymezenému účelu. 

d) Nepřípustné využití: 

Nejsou přípustné stavby pro bydlení obsahující pobytové a obytné místnosti staveb bytových domů, 

rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně 

obdobné stavby, taktéž jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné 

zahrnující zejména funkci bydlení protože podobné využití by zakládalo možnost střetu s hlavním využitím 

plochy zejména co se legislativních hygienických podmínek týče , což je z hlediska územního plánování 

nepřípustné – viz. § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č.501/2006 Sb., který stanoví, že plochy se vymezují ke 

stanovení územních podmínek, zejména pro vzájemně nekolidující činnosti a pro stanovení ochrany 

veřejných zájmů v těchto plochách, jakými jsou ochrana přírodního a kulturního dědictví, civilizačních, 

architektonických a urbanistických hodnot. 
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e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

objemový a hmotový soulad se stávajícími stavbami okolních ploch, stanovení maximální výšky zástavby - 

sleduje požadavek zachování urbanistické koncepce, protože umístění objektů velikostně neúměrných 

prostředí obce poruší dosavadní výraz obce jako sídla, narušují nejen původní urbanistickou koncepci, ale i 

krajinný ráz 

  

3.2) Plochy výroby elektrické energie – malá vodní elektrárna (VE) 

Jsou vymezeny v souladu s §11vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje vedení, výrobní zařízení el. energie a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, 

technické objekty na toku, související s výrobou energie,stavby dopravní technické infrastruktury, 

zajišťující obslužnost území, pozemky vodního toku včetně nezbytných úprav vodního koryta,protože tyto 

způsoby využití představují nebo mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, 

poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stávající využití má podmínku: nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití 

okolních pozemků k účelu vymezenému pro Plochy výroby elektrické energie – malá vodní elektrárna, 

protože nelze umožnit takové užívání pozemků - byť stávající, které má negativní vliv na užívání okolních 

pozemků, dále nelze stávajícím využitím omezit využití pozemků k účelu změny, např. způsobem 

obhospodařování, terénních úprav apod. znemožnit využití  pro vymezený účel, protože primárně je plocha 

určena ke změně 

 

- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES)  mají stanovenu podmínku: 

- v plochách vyznačených v grafické části  jako „Územní systém ekologické stability“, protože ÚSES jako 

takový byl vymezen jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 

ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu, tedy jako veřejný zájem a to převážně na pozemcích, jejichž 

stávající využití je takovýmto přírodě blízkým  ekosystémem. Z hlediska zásahu do soukromých 

vlastnických práv byl vymezen s ohledem na budoucí možné omezení těchto práv tak, aby do nich bylo 

zasahováno v minimální možné míře a byl přitom naplněn veřejný zájem udržení přírodní rovnováhy. 

 

- využití pro bydlení má podmínku: ve stávajících objektech k tomuto účelu povolených a deklarovaných 

v evidenci KN, protože  v plochách lokalizovaných v záplavovém území nemůže být v souladu s § 67 

zákona č. 254/2001 Sb. o vodách umožněn další rozvoj bydlení 

 

- využití pro služby má podmínku: ve stávajících objektech,  protože v aktivní zóně záplavového území 

nemůže být v souladu s § 67 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách rozvoj výstavby 

 

- zástavba obsahující chráněné prostory má podmínku: v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, 

že nebudou překročeny maximální přípustné ukazatele vymezené legislativou platnou na úseku ochrany 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zejména týkající se venkovních a vnitřních chráněných 

prostor, protože hlavní využití plochy - výrobní zařízení el. energie jsou zde prioritní 

d) Nepřípustné využití: 

Nepřípustné jsou stavby trvalých nadzemních objektů mimo objekty technického zařízení  a mimo objekty 

uvedené v  přípustném a podm. příp. využití, protože v aktivní zóně záplavového území nemůže být 

v souladu s § 67 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách umožněn rozvoj výstavby 

e) Prostorová regulace: 

Požadavek, že v ploše se nesmí vytvářet dominanty vůči okolí sleduje požadavek zachování urbanistické 

koncepce  
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3.3) Plochy výroby elektrické energie  - fotovoltaická elektrárna (FE) 

Jsou vymezeny v souladu s §11vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje vedení, výrobní zařízení el. energie a s nimi provozně související zařízení technického vybavení 

(fotovoltaické články na nosné konstrukci,  energetická vedení), stavby dopravní technické infrastruktury, 

zajišťující obslužnost území, protože tyto způsoby využití představují nebo mohou představovat komplex 

vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné  jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně 

přípustné, zejména bydlení , rekreaci, služby, občanské vybavení, protože plocha není plochou 

zastavitelnou ani zastavěným území a neslučuje se toto s hlavním využitím 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

podmínky, že objekty nenaruší kvality okolní krajiny, nebudou vytvářeny dominanty vůči okolí a to jak z 

hlediska objemového, tak výškového a lokalita zůstane pohledově uzavřena přírodními prvky jsou 

vymezeny z důvodu ochrany krajinného rázu   
 

 

4.)   PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
 

4.1) Plochy občanského vybavení - veřejné (OV) 

Jsou vymezeny v souladu s §6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména stavby a zařízení občanského vybavení pro veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, 

sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu,, protože tyto způsoby využití představují nebo 

mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu podstatu hlavního 

využití plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

ubytování, stravování a služby, stavby pro obchodní prodej má stanovenu podmínku: 

- zachování priority využití pro občanské vybavení, protože je sledována priorita hlavního využití 

 

- služební byt má stanovenu podmínku: - velikostně přiměřený zástavbě občanského vybavení, protože , 

protože je sledována priorita hlavního využití 

 

- zástavba obsahující chráněné prostory má podmínku: v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, 

že nebudou překročeny maximální přípustné ukazatele vymezené legislativou platnou na úseku ochrany 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zejména týkající se venkovních a vnitřních chráněných 

prostor, protože může dojít k negativnímu ovlivnění těchto prostor v důsledku užívání plochy  

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné 

zahrnující zejména činnosti výrobní povahy, zemědělská výroba, protože jsou neslučitelné s hlavním 

využitím plochy, dále jsou nepřípustné stavby a činnosti, jejichž provozem mohou být  překračovány 

hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněné prostory definované právními předpisy 

v oblasti ochrany veřejného zdraví při vyhodnocení celkové hlukové zátěže ze všech zdrojů, tzn. nově 

navrhovaných, stávajících a povolených, i když dosud nerealizovaných,  na hranici těchto ploch, protože 

nelze připustit takové funkční využití, které by se mohlo dostat do střetu s hlavním využitím nebo zatížit 

využití okolního území  - ať již z důvodu hluku, prašnosti nebo jiné zátěže a je nezbytné tento parametr 

sledovat ve vymezených zastavitelných plochách , ale zejména při změnách v rámci stávající zástavby, 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- sleduje požadavek zachování urbanistické koncepce dle zadání, protože umístění objektů velikostně 

neúměrných prostředí obce poruší dosavadní výraz obce jako sídla, narušují nejen původní urbanistickou 

koncepci, ale i krajinný ráz 
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4.2) Plochy občanského vybavení - kultura a církevní využití (OK) 

Jsou vymezeny v souladu s §6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

- zahrnuje zejména kulturní a církevní objekty, zařízení občanského vybavení pro vzdělávání, výchovu, 

sociální služby, péči o rodinu, kulturu, ochranu obyvatelstva, související zeleň, protože tyto způsoby využití 

představují nebo mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu 

podstatu hlavního využití plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- služební byt má stanovenu podmínku: - velikostně přiměřený zástavbě občanského vybavení, protože je 

sledována priorita hlavního využití 

 

- zástavba obsahující chráněné prostory má podmínku: v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, 

že nebudou překročeny maximální přípustné ukazatele vymezené legislativou platnou na úseku ochrany 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zejména týkající se venkovních a vnitřních chráněných 

prostor, protože může dojít k negativnímu ovlivnění těchto prostor v důsledku užívání plochy  

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné 

zahrnující zejména činnosti výrobní povahy, zemědělská výroba, protože jsou neslučitelné s hlavním 

využitím plochy  

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- hmotový a prostorový soulad  zástavby s okolním prostředím a respektování dominantního historického 

objektu – kostel sv. Bartoloměje je požadováno z důvodu zachování urbanistické koncepce a ochrany 

kulturních hodnot, protože umístění objektů velikostně neúměrných prostředí obce poruší dosavadní výraz 

obce jako sídla, narušují nejen původní urbanistickou koncepci, ale i krajinný ráz 

 
  

4.3) Plochy občanského vybavení - školství (OŠ) 

Jsou vymezeny v souladu s §6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
a) Hlavní využití: 

b) Přípustné využití: 

- zahrnuje zejména stavby a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání, výchovu, sociální služby, péči o 

rodinu, zdravotní služby, kulturu, ochranu obyvatelstva, protože tyto způsoby využití představují nebo 

mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu podstatu hlavního 

využití plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- ubytování, stravování a služby, stavby pro obchodní prodej 

podmínky : 

ubytování, stravování a služby, stavby pro obchodní prodej má stanovenu podmínku: 

- zachování priority využití pro občanské vybavení, protože je sledována priorita hlavního využití  - školství 

 

- služební byt má stanovenu podmínku: - velikostně přiměřený zástavbě občanského vybavení,  protože je 

sledována priorita hlavního využití 

 

- zástavba obsahující chráněné prostory má podmínku: v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, 

že nebudou překročeny maximální přípustné ukazatele vymezené legislativou platnou na úseku ochrany 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zejména týkající se venkovních a vnitřních chráněných 

prostor, protože může dojít k negativnímu ovlivnění těchto prostor v důsledku užívání plochy  

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné 

zahrnující zejména činnosti výrobní povahy, zemědělská výroba, protože jsou neslučitelné s hlavním 

využitím plochy a stavby a činnosti,jejichž provozem mohou být  překračovány hodnoty hygienických 

limitů hluku stanovených pro chráněné prostory definované právními předpisy v oblasti ochrany veřejného 

zdraví při vyhodnocení - celkové hlukové zátěže ze všech zdrojů, tzn. nově navrhovaných, stávajících a 

povolených, i když dosud nerealizovaných,  na hranici těchto ploch, protože z důvodů legislativních nelze 

připustit takové funkční využití, které by se mohlo dostat do střetu s hlavním využitím nebo zatížilo využití 
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okolního území  - ať již z důvodu hluku, prašnosti nebo jiné zátěže a je nezbytné tento parametr sledovat ve 

vymezených zastavitelných plochách , ale zejména při změnách v rámci stávající zástavby, 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- hmotový a prostorový soulad  zástavby s okolním prostředím- sleduje požadavek zachování urbanistické 

koncepce dle zadání, protože umístění objektů velikostně neúměrných prostředí obce poruší dosavadní 

výraz obce jako sídla, narušují nejen původní urbanistickou koncepci, ale i krajinný ráz 
 

 

4.4) Plochy občanského vybavení - hřbitovy (OH) 

Jsou vymezeny v souladu s §6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
a) Hlavní využití: 

Přípustné využití: 

- zahrnuje zejména pozemky hřbitovů, kulturní a církevní objekty a související zeleň, protože tyto způsoby 

využití představují nebo mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v 

souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

b) Podmínečně přípustné využití: 

- stávající využití má podmínku: nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití 

okolních pozemků k účelu vymezenému pro Plochy občanského vybavení - hřbitovy, protože nelze umožnit 

takové užívání pozemků - byť stávající, které má negativní vliv na užívání okolních pozemků, dále nelze 

stávajícím využitím omezit využití pozemků k účelu změny, protože primárně je plocha určena ke změně 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné 

zahrnující zejména činnosti výrobní povahy, bydlení,  nadmístní dopravní  infrastrukturu a jakoukoli  jinou 

činnost, která je v rozporu s využitím pro hřbitov a které by mohly narušit pietu území hřbitova, protože 

jsou neslučitelné s hlavním využitím plochy 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- soulad  zástavby s prostředím sleduje požadavek zachování urbanistické koncepce dle zadání a ochranu  

krajinného rázu 

 
 

 

4.5) Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

Jsou vymezeny v souladu s §6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

- zahrnuje zejména venkovní hřiště a plochy pro pořádání zábav a kulturních akcí nenarušující svým 

provozem užívání staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území, související 

zeleň, parkoviště jako zázemí pro uživatele rekreačních a sportovních zařízení,  protože tyto způsoby 

využití představují nebo mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v 

souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- snižování ohrožení území povodněmi má podmínku: v ploše K20, protože vzhledem k poloze plochy v 

Přírodním parku Niva Jihlavy nelze připustit budování např. protipovodňovým hrází v jiné části 

záplavového území 

 

- související vybavení (např. sociální zařízení, šatny), objekty pro sport a související služby 

(klubovna, opravy sportovního vybavení apod.) má podmínku:  mimo vymezenou aktivní zónu záplavového 

území a pouze jako doplňková funkce hlavního využití, protože větší část plochy se nachází v aktivní zóně 

záplavového území, kde nelze rozvíjet zástavbu a je třeba zachovat primárně plochu jako venkovní 

rekreační sportoviště 

d) Nepřípustné využití: 

- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména bydlení, 

činnosti výrobní povahy, zemědělskou výrobu,  nadmístní dopravní  infrastrukturu 

-  stavby a činnosti,jejichž provozem mohou být  překračovány hodnoty hygienických limitů hluku 

stanovených pro chráněné prostory definované právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví při 
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vyhodnocení - celkové hlukové zátěže ze všech zdrojů, tzn. nově navrhovaných, stávajících a povolených, i 

když dosud nerealizovaných,  na hranici těchto ploch 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

stanovení maximální výšky zástavby - sleduje požadavek zachování urbanistické koncepce dle zadání, 

protože umístění objektu velikostně neúměrného prostředí poruší krajinný ráz hodnotného území přírodního 

parku Niva Jihlavy 
 

 

5.)   PLOCHY  DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY 

5.1) Plochy dopravní infrastruktury - zařízení pro dopravu (DZ) 

Jsou vymezeny v souladu s §9 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití:  
- zahrnuje zejména stavby a zařízení vybavení dopravní infrastrukturu (zahrnující např. čerpací stanice 

pohonných hmot, odstavné plochy a servisní zařízení), související zeleň, související dopravní a technickou 

infrastrukturu, veřejná prostranství,  protože tyto způsoby využití představují nebo mohou představovat 

komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stávající využití má podmínku: nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití 

okolních pozemků k účelu vymezenému pro Plochy dopravní infrastruktury - zařízení pro dopravu, protože 

nelze umožnit takové užívání pozemků - byť stávající, které má negativní vliv na užívání okolních 

pozemků, dále nelze stávajícím využitím omezit využití pozemků k účelu změny, např. způsobem 

obhospodařování, terénních úprav apod. znemožnit využití  pro vymezený účel, protože primárně je plocha 

určena ke změně 

 

- stravování a služby, obchodní prodej má podmínku jako doplňková funkce zařízení pro dopravu, protože 

je sledována priorita hlavního využití plochy 
d) Nepřípustné využití: 

- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména funkcí 

bydlení,  činnosti výrobní povahy, skladování, zemědělskou výrobu, protože tyto způsoby využití jsou 

neslučitelné s hlavním využitím  

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- max. výška nadzemních objektů 6m je stanovena, protože vyšší stavby v ploše by mohly negativně 

ovlivnit krajinný ráz, protože se jedná o zástavbu ve volné krajině 
 

5.2) Plochy dopravní infrastruktury silniční – silnice III. třídy (DS) 

Jsou vymezeny v souladu s §9 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje  zejména silnice III. tř. včetně pozemků na kterých jsou umístěny součásti komunikací: náspy, 

zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná zeleň, izolační zeleň, pozemky staveb dopravních zařízení a 

dopravního vybavení , cesty, pěší stezky a chodníky, protože tyto způsoby využití představují nebo mohou 

představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití 

plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod 

mají podmínku: zejména v trasách vyznačených v grafické části  jako „trasy pro odvedení přívalových 

vod“, protože uvedené trasy byly takto vymezeny s ohledem na optimální polohu  - viz textová část 

odůvodnění kap. 6.5.7 

 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné  jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně 

přípustné , protože monofunkční využití  plochy jiné způsoby využití vylučuje 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- nejsou stanoveny, protože není vymezena možnost nadzemní výstavby mimo objektů dopravních staveb 

(svodidla, opěrné zdi, mosty apod.), jejichž parametry prostorového upořádání vyplývají z potřebné 
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funkčnosti těchto staveb, možnost ovlivnění krajinného rázu je vzhledem k šířkovým parametrům 

vymezených ploch velmi omezená. 
 

5.3) Plochy dopravní infrastruktury silniční – rychlostní komunikace (DR) 

Jsou vymezeny v souladu s §9 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje  zejména rychlostních komunikací včetně pozemků na kterých jsou umístěny součásti komunikací: 

náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná zeleň, izolační zeleň, pozemky staveb dopravních zařízení a 

dopravního vybavení , cesty, pěší stezky a chodníky, protože tyto způsoby využití představují nebo mohou 

představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití 

plochy 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné  jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně 

přípustné, zejména funkce bydlení, výroba, skladování, rekreaci, služby, protože plocha není určena pro 

nadzemní zástavbu, monofunkční využití  plochy jiné způsoby vylučuje 

 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- nejsou stanoveny, protože není vymezena možnost nadzemní výstavby mimo objektů dopraních staveb 

(svodidla, opěrné zdi, mosty apod.), jejichž parametry prostorového upořádání vyplývají z potřebné 

funkčnosti těchto staveb, možnost ovlivnění krajinného rázu je omezená. 
 

 

 

6.)   PLOCHY  VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

6.1) Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň (ZV) 

Jsou vymezeny v souladu s §7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje  zejména pozemky veřejné zeleně, pěší chodníky, veřejně přístupné cesty, , protože tyto způsoby 

využití představují nebo mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v 

souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stávající využití má podmínku: nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití 

okolních pozemků k účelu vymezenému pro Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň, protože nelze 

vymezit takové užívání pozemků - byť stávající, které má negativní vliv na užívání okolních pozemků, dále 

nelze stávajícím využitím omezit využití pozemků k účelu změny,  protože primárně je plocha určena ke 

změně 

 

- drobné objekty občanského vybavení má podmínku:  max. velikosti do cca 16m2 zastavěné plochy, 

protože typ a velikost vymezených ploch umožní s ohledem na hlavní využití umístit jen drobné stavební 

objekty, což je nutné k zachování hlavního účelu využití plochy - zeleň 

 
- snižování ohrožení území povodněmi má podmínku: v ploše K20, protože vzhledem k poloze plochy v 

Přírodním parku Niva Jihlavy nelze připustit budování např. protipovodňovým hrází v jiné části 

záplavového území 

 d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné  jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně 

přípustné, zejména funkce bydlení, výroba, skladování, protože plocha není určena pro nadzemní zástavbu ;  

není umožněna zástavba nadzemními objekty nad výměru 16m2 zastavěné plochy, protože v ploše lze 

umístit jen minimum jakýchkoli stavebních objektů vzhledem k tomu, že má prioritně sloužit pro zeleň  

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

výška pro stavební objekty (do 16m2 zastavěné plochy) je max. 1 nadzemní podlaží je požadována, protože 

připustit lze pouze mimimální rozsah stavebních objektů (minimální výšku také) vzhledem k tomu, že má 

plocha prioritně sloužit pro zeleň  
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6.2) Plochy veřejných prostranství (U) 

Jsou vymezeny v souladu s §7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství, místní 

komunikace obslužné a zklidněné, pěší chodníky, cyklistické trasy, veřejně přístupné cesty, zeleň, parky a 

zahradní úpravy, protože tyto způsoby využití představují nebo mohou představovat komplex vzájemně se 

doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

 

c) Podmínečně přípustné využití: 

 

- stávající využití má podmínku: nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití 

okolních pozemků k účelu vymezenému pro Plochy veřejných prostranství, protože nelze umožnit takové 

užívání pozemků - byť stávající, které má negativní vliv na užívání okolních pozemků, dále nelze 

stávajícím využitím omezit využití pozemků k účelu změny, např. způsobem obhospodařování, terénních 

úprav apod. znemožnit využití  pro vymezený účel, protože primárně je plocha určena ke změně 

 

- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) mají stanoveny podmínky, které sledují funkčnost 

ÚSES ve části plochy vymezené pro ÚSES jako prioritní, protože ÚSES jako takový byl vymezen jako 

vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 

přírodní rovnováhu, tedy jako veřejný zájem a to převážně na pozemcích, jejichž stávající využití je 

takovýmto přírodě blízkým  ekosystémem. Z hlediska zásahu do soukromých vlastnických práv byl 

vymezen s ohledem na budoucí možné omezení těchto práv tak, aby do nich bylo zasahováno v minimální 

možné míře a byl přitom naplněn veřejný zájem udržení přírodní rovnováhy. 

 

- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod 

mají podmínku: zejména v trasách vyznačených v grafické části  jako „trasy pro odvedení přívalových 

vod“, protože uvedené trasy byly takto vymezeny s ohledem na optimální polohu  - viz textová část 

odůvodnění kap. 6.5.7 

 

- snižování ohrožení území povodněmi má podmínku: v ploše K20, protože vzhledem k poloze plochy v 

Přírodním parku Niva Jihlavy nelze připustit budování např. protipovodňovým hrází v jiné části 

záplavového území 

 

- pozemky silnic III. třídy mají podmínku: k rozšíření  stávajících silnic III. třídy, při úpravě křižovatek, 

profilů silnic, protože pozemky silnic III. třídy jsou vymezeny v samostatném typu plochy, pouze pro 

případ nezbytné úpravy směrového vedení lze využít sousedící plochy veřejných prostranství  

 

- související drobné objekty budované  a užívané ve veřejném zájmu mají podmínku: 

pouze v  zastavěném území a zastavitelných plochách , protože mimo zastavěné území nejsou uvažovány 

(není jich potřeba) a to hlavně z důvodu ochrany nezastavěného území 

 

- těžba a dobývání nerostných surovin má podmínku: - v plochách dobývacích prostorů  stanovených do 

doby vydání ÚP a za podmínky bezodkladné rekultivace ploch po vytěžení, protože dobývací prostory se v 

k.ú. nacházejí v blízkosti zástavby obce a je veřejným zájmem omezit  negativní vlivy těžby na dobu 

nezbytně nutnou k vytěžení dobývacího  prostoru  

 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné  jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně 

přípustné, zejména funkce bydlení, výroba, skladování, protože by to bylo v rozporu s platnou legislativou 

vymezující pojem veřejného prostranství (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích) 

 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- nejsou stanoveny, protože charakter ploch nevymezuje možnost jakkoli prostorově náročné zástavby 

 
 



                                                                                                                                                                                  ÚP Medlov 

                                                                                                                                      II.Odůvodnění územního plánu 

 

 

                                                                         II 

 

/71 

7.)   PLOCHY  TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY 

Jsou vymezeny v souladu s §10vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

7.1) Plochy technické infrastruktury (TI) 

b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména vedení, stavby a provozně související stavby technického vybavení vodohospodářského  

charakteru -vodojemy, čerpací stanice, vrty, vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod a objekty 

obdobného charakteru, vedení, stavby a provozně související stavby jiného technického vybavení, protože 

tyto způsoby využití představují nebo mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, 

poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stávající využití má podmínku: nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití 

okolních pozemků k účelu vymezenému pro Plochy technické infrastruktury, protože nelze umožnit takové 

užívání pozemků - byť stávající, které má negativní vliv na užívání okolních pozemků, dále nelze 

stávajícím využitím omezit využití pozemků k účelu změny, např. způsobem obhospodařování, terénních 

úprav apod. znemožnit využití  pro vymezený účel, protože primárně je plocha určena ke změně 

 

- jednotlivá pracoviště administrativy (např.kancelář správce) má podmínku:v případě, že je nezbytnou 

součástí provozování technické infrastruktury na vymezené ploše - pouze v zastavěném území a 

zastavitelných plochách, protože hlavním využití plochy je technická infrastruktura, která je v této ploše 

prioritní 

 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně 

přípustné, zejména bydlení, apod , protože toto využití je neslučitelné s hlavním využitím plochy 

 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- hmotový a prostorový soulad  zástavby s okolním prostředím- sleduje požadavek zachování urbanistické 

koncepce, protože umístění objektů velikostně neúměrných prostředí obce poruší dosavadní výraz obce jako 

sídla, narušují nejen původní urbanistickou koncepci, ale i krajinný ráz 
 

 

8.)   PLOCHY  VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

Jsou vymezeny v souladu s §13 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

8.1) Plochy vodní a vodohospodářské (W) 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména plochy vodní a vodohospodářské, pozemky vodních ploch a koryt vodních toků, jiné 

pozemky s převažujícím vodohospodářským využitím, související krajinnou  a přírodní zeleň, protože tyto 

způsoby využití představují nebo mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, 

poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) mají stanoveny podmínky, které sledují funkčnost 

ÚSES ve části plochy vymezené pro ÚSES jako prioritní., protože ÚSES jako takový byl vymezen jako 

vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 

přírodní rovnováhu, tedy jako veřejný zájem a to převážně na pozemcích, jejichž stávající využití je 

takovýmto přírodě blízkým  ekosystémem. Z hlediska zásahu do soukromých vlastnických práv byl 

vymezen s ohledem na budoucí možné omezení těchto práv tak, aby do nich bylo zasahováno v minimální 

možné míře a byl přitom naplněn veřejný zájem udržení přírodní rovnováhy. 

 

- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod 

mají podmínku: zejména v trasách vyznačených v grafické části  jako „trasy pro odvedení přívalových 

vod“, protože uvedené trasy byly takto vymezeny s ohledem na optimální polohu  - viz textová část 

odůvodnění kap. 6.5.7 
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- snižování ohrožení území povodněmi má podmínku: v ploše K20, protože vzhledem k poloze plochy v 

Přírodním parku Niva Jihlavy nelze připustit budování např. protipovodňových hrází v jiné části 

záplavového území 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné  jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné zejména plochy pro 

bydlení, výrobu, skladování a další, protože plocha není určena pro nadzemní zástavbu, ale pro vodní a 

vodohospodářské účely 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- nejsou stanoveny, protože to není účelné 
 

 

9.)   PLOCHY  ZEMĚDĚLSKÉ 

Jsou vymezeny v souladu s §14vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

9.1) Plochy  zemědělské (NZ) 

c) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro 

zemědělství,  krajinnou zeleň, opatření proti erozi, související dopravní infrastruktura, protože tyto způsoby 

využití představují nebo mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v 

souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- jiné zemědělské využití, změna druhu pozemku ZPF, zalesnění má stanovenu podmínku: 

nemající negativní vliv na krajinu, nenarušující svým provozem a zařízením užívání pozemků ve svém 

okolí a nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území, protože nelze připustit takové využití, které by 

mohlo mít negativní vliv na krajinný ráz (např. hospodářská produkce nepůvodních rychlerostoucích 

dřevin) 

 

- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) mají stanoveny podmínky, které sledují funkčnost 

ÚSES ve části plochy vymezené pro ÚSES jako prioritní, protože ÚSES jako takový byl vymezen jako 

vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 

přírodní rovnováhu, tedy jako veřejný zájem a to převážně na pozemcích, jejichž stávající využití je 

takovýmto přírodě blízkým  ekosystémem. Z hlediska zásahu do soukromých vlastnických práv byl 

vymezen s ohledem na budoucí možné omezení těchto práv tak, aby do nich bylo zasahováno v minimální 

možné míře a byl přitom naplněn veřejný zájem udržení přírodní rovnováhy. 

 

- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod 

mají podmínku: zejména v trasách vyznačených v grafické části  jako „trasy pro odvedení přívalových 

vod“, protože uvedené trasy byly takto vymezeny s ohledem na optimální polohu  - viz textová část 

odůvodnění kap. 6.5.7 

 

- opatření pro zvyšování retence vod v krajině včetně vodních ploch má stanovenu podmínku: 

v lokalitách, nemajících negativní vliv užívání pozemků ve svém okolí, protože nelze připustit negativní 

ovlivnění např. změnou úrovně podzemních vod v širším okolí 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné  jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné zejména umísťování 

jakýchkoli nadzemních objektů mimo zemědělských objektů a zařízení, protože plochy nejsou určeny pro  

zástavbu, ale pro zemědělské obhospodařování zemědělského půdního fondu 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

stanovení maximální výšky zástavby pro zemědělství - sleduje požadavek zachování urbanistické koncepce, 

protože umístění objektů velikostně neúměrných prostředí obce poruší dosavadní výraz obce jako sídla, 

narušují nejen původní urbanistickou koncepci, ale i krajinný ráz 
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10.)  PLOCHY  LESNÍ 

Jsou vymezeny v souladu s §15 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

10.1) Plochy  lesní (NL) 

b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), pozemky staveb, zařízení a jiných 

opatření lesního hospodářství,, související dopravní infrastrukturu a technickou infrastrukturu - liniové 

stavby a pozemky koryt vodních toků, protože tyto způsoby využití představují nebo mohou představovat 

komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) mají stanoveny podmínky, které sledují funkčnost 

ÚSES ve části plochy vymezené pro ÚSES jako prioritní, protože ÚSES jako takový byl vymezen jako 

vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 

přírodní rovnováhu, tedy jako veřejný zájem a to převážně na pozemcích, jejichž stávající využití je 

takovýmto přírodě blízkým  ekosystémem. Z hlediska zásahu do soukromých vlastnických práv byl 

vymezen s ohledem na budoucí možné omezení těchto práv tak, aby do nich bylo zasahováno v minimální 

možné míře a byl přitom naplněn veřejný zájem udržení přírodní rovnováhy.  

 

- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod 

mají podmínku: zejména v trasách vyznačených v grafické části  jako „trasy pro odvedení přívalových 

vod“, protože uvedené trasy byly takto vymezeny s ohledem na optimální polohu  - viz textová část 

odůvodnění kap. 6.5.7 

 
- snižování ohrožení území povodněmi má podmínku: v ploše K20, protože vzhledem k poloze plochy v 

Přírodním parku Niva Jihlavy nelze připustit budování např. protipovodňovým hrází v jiné části 

záplavového území 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné   jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně 

přípustné zahrnující  zástavbu s výjimkou lesnických objektů a zařízení, protože plochy nejsou určeny pro  

zástavbu, ale pro obhospodařování pozemky určených k plnění funkcí lesa 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- není stanovena, protože to není účelné 
 

11.)  PLOCHY  PŘÍRODNÍ 

Jsou vymezeny v souladu s §16vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

11.1) Plochy  přírodní (NP) 

b) Přípustné využití: 

zahrnuje pozemky zeleně krajinné, zeleně přírodního charakteru, pozemky koryt vodních toků, protože tyto 

způsoby využití představují nebo mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, 

poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stávající využití má podmínku: nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití 

okolních pozemků k účelu vymezenému pro Plochy přírodní, protože nelze umožnit takové užívání 

pozemků - byť stávající, které má negativní vliv na užívání okolních pozemků, dále nelze stávajícím 

využitím omezit využití pozemků k účelu změny, např. způsobem obhospodařování, terénních úprav apod. 

znemožnit využití  pro vymezený účel protože primárně je plocha určena ke změně 

 

- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) mají stanoveny podmínky, které sledují funkčnost 

ÚSES v ploše vymezené pro ÚSES jako prioritní protože ÚSES jako takový byl vymezen jako vzájemně 

propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 

rovnováhu, tedy jako veřejný zájem a to převážně na pozemcích, jejichž stávající využití je takovýmto 

přírodě blízkým  ekosystémem. Z hlediska zásahu do soukromých vlastnických práv byl vymezen 

s ohledem na budoucí možné omezení těchto práv tak, aby do nich bylo zasahováno v minimální možné 

míře a byl přitom naplněn veřejný zájem udržení přírodní rovnováhy.  

 



                                                                                                                                                                                  ÚP Medlov 

                                                                                                                                      II.Odůvodnění územního plánu 

 

 

                                                                         II 

 

/74 

- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod 

mají podmínku: zejména v trasách vyznačených v grafické části  jako „trasy pro odvedení přívalových 

vod“, protože uvedené trasy byly takto vymezeny s ohledem na optimální polohu  - viz textová část 

odůvodnění kap. 6.5.7 

 

- snižování ohrožení území povodněmi má podmínku: v ploše K20, protože vzhledem k poloze plochy v 

Přírodním parku Niva Jihlavy nelze připustit budování např. protipovodňovým hrází v jiné části 

záplavového území 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné  jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné zejména umísťování 

jakýchkoli nadzemních objektů mimo zemědělských a lesnických objektů a zařízení, protože plochy nejsou 

určeny pro  zástavbu, ale pro tvorbu a ochranu přírodního prostředí 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- nejsou stanoveny, protože charakter ploch nevymezuje možnost jakkoli prostorově náročné zástavby 

 

12.) PLOCHY  SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

12.1) Plochy smíšené  nezastavěného území (NS) 

Jsou vymezeny v souladu s §17vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje pozemky zeleně krajinné, opatření proti erozi, související dopravní infrastrukturu, technickou 

infrastrukturu - liniové stavby,  pozemky koryt vodních toků, protože tyto způsoby využití představují nebo 

mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu podstatu hlavního 

využití plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- zemědělský půdní fond - orná půda, stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství 

- jiné zemědělské využití (sady, pastviny a obdobné využití) má stanoveny podmínky: 

- nezpůsobující likvidaci stávající krajinné zeleně - mezí, břehových porostů apod., nezpůsobující erozi,- 

neznemožňující realizaci prvků ÚSES v lokalitách k tomu určených, nemající negativní vliv na krajinu, 

nenarušující svým provozem a zařízením užívání pozemků ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí 

souvisejícího území, protože ochrana krajinné zeleně je v těchto plochách primární, za krajinnou zeleň však 

nelze z důvodu nepůvodnosti a nízké ekologické stability považovat žádné hospodářské produkce 

nepůvodních rychlerostoucích dřevin  

 

- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod 

mají podmínku: zejména v trasách vyznačených v grafické části  jako „trasy pro odvedení přívalových 

vod“, protože uvedené trasy byly takto vymezeny s ohledem na optimální polohu  - viz textová část 

odůvodnění kap. 6.5.7 

 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné  jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné, zejména bydlení, 

výroba, rekreace pobytová, protože plochy nejsou určeny pro  zástavbu. 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- nejsou stanoveny, protože charakter ploch nevymezuje možnost jakkoli prostorově náročné zástavby 

 

13.)  PLOCHY  DOBÝVÁNÍ A TĚŽBY 

13.1) Plochy dobývání a těžby (DT) 

Jsou vymezeny v souladu s §18vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména pozemky zemědělského půdního fondu, krajinnou zeleň, protierozní opatření, protože 

tyto způsoby využití představují využití plochy do doby zahájení a po ukončení těžby 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stávající využití má podmínku: nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití 

okolních pozemků k účelu vymezenému pro Plochy dobývání a těžby, protože nelze umožnit takové užívání 

pozemků - byť stávající, které má negativní vliv na užívání okolních pozemků, dále nelze stávajícím 
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využitím omezit využití pozemků k účelu změny, např. způsobem obhospodařování, terénních úprav apod. 

znemožnit využití  pro vymezený účel, protože primárně je plocha určena ke změně 

 

- dobývání a  těžba nerostných surovin  má podmínku: - následná rekultivace území bezodkladně po 

vytěžení i části území  s návratem k původnímu způsobu využití či jiné rekultivaci , protože dobývací 

prostory se v k.ú. nacházejí v blízkosti zástavby obce a je veřejným zájmem omezit  negativní vlivy těžby 

na dobu nezbytně nutnou k vytěžení dobývacího  prostoru v souladu s §19 odst. (1) písm. n) stavebního 

zákona 

 

- veřejná prostranství mají podmínku: - určená jako veřejně přístupné plochy pro cesty a komunikace, 

protože poloha ploch v krajině a hlavní využití plochy vylučuje možnost jiných veřejných prostranství 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné  jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné, zejména bydlení, 

výroba, rekreace pobytová, protože plochy nejsou určeny pro  zástavbu. 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- nejsou stanoveny, protože charakter ploch nevymezuje možnost jakkoli prostorově náročné zástavby 
 

 

13.2) Plochy dobývání a těžby 1 (DT1) 

Jsou vymezeny v souladu s §18vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Jsou vymezeny samostatně mimo plochy dobývání a těžby (ozn. DT)  - viz textová část 

odůvodnění 6.3.1.3 Odůvodnění koncepce plošného uspořádání, odst. 13.2) a z  důvodu odlišného 

stanovení podmínek -  viz níže  
b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména pozemky zemědělského půdního fondu, krajinnou zeleň, protierozní opatření, pozemky 

vodních koryt a ploch, protože tyto způsoby využití představují využití plochy do doby zahájení a po 

ukončení těžby 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stávající využití má podmínku: nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití 

okolních pozemků k účelu vymezenému pro Plochy dobývání a těžby 1, protože nelze umožnit takové 

užívání pozemků - byť stávající, které má negativní vliv na užívání okolních pozemků, dále nelze 

stávajícím využitím omezit využití pozemků k účelu změny, např. způsobem obhospodařování, terénních 

úprav apod. znemožnit využití  pro vymezený účel, protože primárně je plocha určena ke změně 

 

- dobývání a  těžba nerostných surovin  má podmínku: - následná rekultivace území bezodkladně po 

vytěžení i části území  s návratem k původnímu způsobu využití či jiné rekultivace směřující k ÚSES či 

zvýšení hodnoty krajiny, zeleně, rekreačního potenciálu, protože dobývací prostory se v k.ú. nacházejí v 

blízkosti zástavby obce a je veřejným zájmem omezit  negativní vlivy těžby na dobu nezbytně nutnou k 

vytěžení dobývacího  prostoru  

 

- prostředí přírodní a krajinné zeleně určené pro rekreaci včetně vodních ploch a prvků má stanovenu 

podmínku:   v souladu se schváleným plánem rekultivací po vytěžení dobývacího prostoru, bez objektů 

pobytové rekreace ( chaty , chalupy, penziony, stavby pro rodinnou rekreaci apod.), protože  pro dobývací 

prostory byly zpracovány plány sanace a rekultivace 

 

- veřejná prostranství mají podmínku: - určená jako veřejně přístupné plochy pro cesty a komunikace, 

protože poloha ploch v krajině a hlavní využití plochy vylučuje možnost jiných veřejných prostranství 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné  jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné, zejména bydlení, 

výroba, rekreace pobytová, protože plochy nejsou určeny pro  zástavbu. 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- nejsou stanoveny, protože charakter ploch nevymezuje možnost jakkoli prostorově náročné zástavby 

 

 13.3) Plochy dobývání a těžby 2 (DT2) 

Jsou vymezeny v souladu s §18vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
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Jsou vymezeny samostatně mimo plochy dobývání a těžby (ozn. DT)  - viz textová část 

odůvodnění 6.3.1.3 Odůvodnění koncepce plošného uspořádání, odst. 13.3) a z důvodu odlišného  

stanovení  podmínek s ohledem na stávající využití pro les -  viz níže  
b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména pozemky určné k plnění funkcí lesa (PUPFL), pozemky staveb, zařízení a jiných opatření 

lesního hospodářství, protože tyto způsoby využití představují využití plochy do doby zahájení a po 

ukončení těžby 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stávající využití má podmínku: nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití 

okolních pozemků k účelu vymezenému pro Plochy dobývání a těžby 2, protože nelze umožnit takové 

užívání pozemků - byť stávající, které má negativní vliv na užívání okolních pozemků, dále nelze 

stávajícím využitím omezit využití pozemků k účelu změny, např. způsobem obhospodařování, terénních 

úprav apod. znemožnit využití  pro vymezený účel, protože primárně je plocha určena ke změně 

 

- dobývání a  těžba nerostných surovin  má podmínku: - následná rekultivace území bezodkladně po 

vytěžení i části území  s návratem k původnímu způsobu využití , rekultivace směřující k ÚSES a zvýšení 

hodnoty krajiny, protože dobývací prostory se v k.ú. nacházejí v blízkosti zástavby obce a je veřejným 

zájmem omezit  negativní vlivy těžby na dobu nezbytně nutnou k vytěžení dobývacího  prostoru v souladu 

s čl. (38) d) PUR ČR 

 

- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) mají stanoveny podmínky, které sledují funkčnost 

ÚSES ve části plochy vymezené pro ÚSES jako prioritní, protože ÚSES jako takový byl vymezen jako 

vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 

přírodní rovnováhu, tedy jako veřejný zájem a to převážně na pozemcích, jejichž stávající využití je 

takovýmto přírodě blízkým  ekosystémem. Z hlediska zásahu do soukromých vlastnických práv byl 

vymezen s ohledem na budoucí možné omezení těchto práv tak, aby do nich bylo zasahováno v minimální 

možné míře a byl přitom naplněn veřejný zájem udržení přírodní rovnováhy.  

 

- prostředí přírodní a krajinné zeleně má stanovenu podmínku:   v souladu se schváleným plánem 

rekultivací po vytěžení dobývacího prostoru, protože  pro dobývací prostory byly zpracovány plány sanace 

a rekultivace směřující k tomuto přírodnímu prostředí 

 

- veřejná prostranství mají podmínku: - určená jako veřejně přístupné plochy pro cesty a komunikace, 

protože poloha ploch v krajině a hlavní využití plochy vylučuje možnost jiných veřejných prostranství 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné  jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné, zejména bydlení, 

výroba, rekreace pobytová, protože plochy nejsou určeny pro  zástavbu. 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- nejsou stanoveny, protože charakter ploch nevymezuje možnost jakkoli prostorově náročné zástavby 

 

14.)  PLOCHY S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Jsou vymezeny v souladu s §3 odst.4. vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

protože jejich vymezení bylo nezbytné -  viz textová část odůvodnění, odst. 6.3.1.3.1  

 

14.1) Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZZ) 

byly vymezeny z důvodu nutnosti zachování zeleně jako hlavního využití tam, kde je lokalizována v 

soukromých pozemcích - je tedy zelení soukromých zahrad, má však podstatný vliv na omezení negativních 

vlivů různých využití stavebních ploch vzájemně, tvoří nezanedbatelnou složku sídelní zeleně 

b) Přípustné využití: 

zahrnuje  zejména zeleň soukromou a vyhrazenou, krajinnou zeleň, protierozní opatření , protože tyto 

způsoby využití představují nebo mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, 

poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod 
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mají podmínku: zejména v trasách vyznačených v grafické části  jako „trasy pro odvedení přívalových 

vod“, protože uvedené trasy byly takto vymezeny s ohledem na optimální polohu  - viz textová část 

odůvodnění kap. 6.5.7 

 

- snižování ohrožení území povodněmi má podmínku: v ploše K20, protože vzhledem k poloze plochy v 

Přírodním parku Niva Jihlavy nelze připustit budování např. protipovodňovým hrází v jiné části 

záplavového území 

 

- drobné objekty skladování zahradního náčiní a mobiliáře mají podmínku:  max. velikosti do cca 16m2 

zastavěné plochy, protože primárně je třeba v plochách zachovat zeleň, ne rozvoj zástavby 

 

- těžba a dobývání nerostných surovin má podmínku: - v plochách dobývacích prostorů  stanovených do 

doby vydání ÚP a za podmínky bezodkladné rekultivace ploch po vytěžení, protože dobývací prostory se v 

k.ú. nacházejí v blízkosti zástavby obce a je veřejným zájmem omezit  negativní vlivy těžby na dobu 

nezbytně nutnou k vytěžení dobývacího  prostoru. 

 Není žádoucí rozšiřování těžby na další území obce kromě vymezených DP v době vydání ÚP, protože tyto 

DP zaujímají v době vydání ÚP 1/4rozlohy celého katastrálního území Medlova. 

 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné  jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné, zejména bydlení, 

výroba, skladování, protože plochy nejsou určeny pro  zástavbu. 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

stanovení maximální výšky zástavby - sleduje požadavek zachování urbanistické koncepce dle zadání, 

protože umístění objektů velikostně neúměrných prostředí obce poruší dosavadní výraz obce jako sídla, 

narušují nejen původní urbanistickou koncepci, ale i krajinný ráz 
 

14.2) Plochy zeleně soukromé a vyhrazené 1 (ZZ1) 
byly vymezeny z důvodu nutnosti zachování zeleně jako hlavního využití tam, kde je lokalizována v 

soukromých pozemcích - je tedy zelení soukromých zahrad tvoří nezanedbatelnou složku sídelní zeleně, 

avšak vzhledem k poloze ploch v aktivní zóně záplavového území nelze umožnit v těchto plochách rozvoj 

zástavby 

a) Hlavní využití: 

zahrnuje  zejména zeleň soukromou a vyhrazenou, krajinnou zeleň,  protože tyto způsoby využití 

představují nebo mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu 

podstatu hlavního využití plochy 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné  jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné, zejména bydlení, 

výroba, skladování, protože plochy nejsou určeny pro  zástavbu. 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- nejsou stanoveny, protože charakter ploch nevymezuje možnost jakkoli prostorově náročné zástavby 

 

14.3) Plochy zeleně ochranné a  izolační (ZI) 

byly vymezeny z důvodu vytvoření zeleně jako hlavního využití tam, kde může mít zásadní vliv na omezení 

negativních vlivů různých využití ploch vzájemně  

a) Hlavní využití: 

zahrnuje  zejména zeleň izolační, přírodní plochy a krajinnou zeleň,  protože tyto způsoby využití 

představují nebo mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu 

podstatu hlavního využití plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stávající využití má podmínku: nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití 

okolních pozemků k účelu vymezenému pro Plochy zeleně ochranné a  izolační, protože nelze  umožnit 

takové užívání pozemků - byť stávající, které má negativní vliv na užívání okolních pozemků, dále nelze 

stávajícím využitím omezit využití pozemků k účelu změny, např. způsobem obhospodařování, terénních 

úprav apod. znemožnit využití  pro vymezený účel , protože primárně je plocha určena ke změně 
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- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod 

mají podmínku: zejména v trasách vyznačených v grafické části  jako „trasy pro odvedení přívalových 

vod“, protože uvedené trasy byly takto vymezeny s ohledem na optimální polohu  - viz textová část 

odůvodnění kap. 6.5.7 

 

- těžba a dobývání nerostných surovin má podmínku: - v plochách dobývacích prostorů  stanovených do 

doby vydání ÚP a za podmínky bezodkladné rekultivace ploch po vytěžení, protože dobývací prostory se v 

k.ú. nacházejí v blízkosti zástavby obce a je veřejným zájmem omezit  negativní vlivy těžby na dobu 

nezbytně nutnou k vytěžení dobývacího  prostoru. 

Není žádoucí rozšiřování těžby na další území obce kromě vymezených DP v době vydání ÚP, protože tyto 

DP zaujímají v době vydání ÚP 1/4rozlohy celého katastrálního území Medlova. 

 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné  jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné, zejména bydlení , 

výrobu a skladování, rekreaci, služby, protože plochy nejsou určeny pro  zástavbu. 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- nejsou stanoveny, protože charakter ploch nevymezuje možnost jakkoli prostorově náročné zástavby 

 

 

6.6.3 Odůvodnění zastavitelných plochy - odůvodnění podmínek jejich využití: 

zdůvodnění kap.F.3 textové části ÚP: 

1)  Z1a, Z1b, Z1c, Z1d Plochy bydlení čistého 

Podmínka v ploše byla stanovena z důvodu polohy plochy při silnici III/39521, protože tato 

komunikace může být zdrojem negativního ovlivnění ploch bydlení, a je nutno prokázat, že 

nebudou překročeny maximální přípustné ukazatele vymezené legislativou platnou na úseku 

ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to v době přípravy konkrétních 

záměrů. 

2)  Z2  Plochy bydlení venkovského typu 

Podmínka v ploše byla stanovena, z důvodu polohy nápojného bodu a linie ploch, které je třeba 

respektovat z důvodu omezených možností přístupů veřejným prostranstvím do vymezené plochy. 

Rozhodování o změnách v území v ploše je podmíněno zpracováním územní studie , protože je 

třeba zejména prověřit kapacitu plochy a navrhnout podrobné podmínky prostorového uspořádání 

zástavby 

Podmínka změny v území v ploše Z2 - vytvoření veřejného prostranství v ploše Z15 nebo Z16 je 

stanovena z důvodu zajištění fungujícího zázemí pro denní rekreaci a sociální kontakt obyvatel 

v ploše vymezeného souvisejícího zázemí vymezené plochy. 

3)  Z3 Plochy bydlení venkovského typu 

Podmínka v ploše byla stanovena z důvodu polohy nápojných bodů, které je třeba respektovat z 

důvodu omezených možností přístupů veřejným prostranstvím do vymezené plochy. 

Podmínka prostorového členění je stanovena z důvodu ochrany vyhlídkové linie nad obcí tak, aby 

zástavbou nebylo zamezeno vyhlídce z veřejného prostranství do krajiny. 

Podmínka vytvoření veřejného prostranství s veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou 

v ploše Z3 vyplývá z potřeby realizace páteřní přístupové komunikace a technické infrastruktury v 

území tak, aby propojovala nápojné body. 

Podmínka změny v území v ploše Z3 - vytvoření veřejného prostranství v ploše Z15 nebo Z16 je 

stanovena z důvodu zajištění realizace fungujícího zázemí pro denní rekreaci a sociální kontakt 

obyvatel v ploše vymezeného souvisejícího zázemí vymezené plochy. 

Rozhodování o změnách v území v ploše je podmíněno: 

zpracováním územní studie zpracováním územní studie, protože je třeba zejména prověřit kapacitu 

plochy a navrhnout podrobné podmínky prostorového uspořádání zástavby 

a  dohodou o parcelaci, protože velikostní parametry pozemků v ploše neumožní umístění staveb 

bydlení. 
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4)  Z4 Plochy smíšené obytné, plochy veřejných prostranství 

Podmínka v ploše byla stanovena z důvodu polohy nápojných bodů, které je třeba respektovat z 

důvodu omezených možností přístupů veřejným prostranstvím do vymezené plochy. 

5), 6)  Z5 a Z6 Plochy bydlení venkovského typu 

Podmínka v ploše byla stanovena z důvodu polohy nápojné linie, kterou je třeba respektovat z 

důvodu omezených možností přístupů veřejným prostranstvím do vymezené plochy. 

Podmínka využití plochy pro bydlení -  vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury k 

nápojné linii ve veřejném prostranství byla stanovena z důvodu nutnosti realizace - veřejné 

technické infrastruktury ve veřejném prostranství před plochou tak, aby bylo možno napojit 

zástavbu v ploše. 

7),8) Z7, Z8  Plochy bydlení venkovského typu, plochy veřejných prostranství 

Podmínka v ploše byla stanovena z důvodu polohy nápojného bodu, který je třeba respektovat z 

důvodu omezených možností přístupů veřejným prostranstvím do vymezené plochy. 

Podmínka vytvoření veřejného prostranství s veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou 

v ploše Z7 a v ploše Z14  vyplývá z potřeby realizace přístupové komunikace a technické 

infrastruktury do území tak, aby umožnila přístup k pozemkům v ploše.. 

9),10) Z9, Z10 Plochy výroby a skladování 

Podmínka v ploše byla stanovena z důvodu funkčního využití plochy, protože konkrétní záměr v 

ploše může být zdrojem negativního ovlivnění okolních ploch a je nutno prokázat, že nebudou 

překročeny maximální přípustné ukazatele vymezené legislativou platnou na úseku ochrany zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to v době přípravy konkrétních záměrů. 

11)  Z11 Plochy technické infrastruktury 

Podmínka v ploše byla stanovena z důvodu funkčního využití plochy, protože konkrétní záměr v 

ploše může být zdrojem negativního ovlivnění okolních ploch a je nutno prokázat, že nebudou 

překročeny maximální přípustné ukazatele vymezené legislativou platnou na úseku ochrany zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to v době přípravy konkrétních záměrů. 

12) Z12 Plochy dopravní infrastruktury - zařízení pro dopravu 

- nejsou stanoveny podmínky, protože to není účelné 

14)  Z14 Plochy veřejných prostranství 

- nejsou stanoveny podmínky, protože to není účelné 

15), 16)  Z15, Z16 Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň 

- nejsou stanoveny podmínky, protože to není účelné 

 

6.4.4 Odůvodnění podmínek pro změny v plochách přestavby 

1)  P1 Plochy technické infrastruktury 

Podmínka přestavby je stanovena, aby bylo zamezeno dalšímu rozvoji stávající funkce v území a 

rozvoj byl naopak směřován k nově vymezenému účelu. 

 

6.7  Odůvodnění 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 

zdůvodnění kap.G textové části ÚP: 

Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby: 

Dopravní infrastruktura  

VD1 stavba komunikace ke zpřístupnění ploch změn Z3 (dle výkresu I/3) v koridoru DM3 

protože je třeba zajistit přístup do vymezené plochy změny prostřednictvím veřejné komunikace. 

Poloha byla takto vymezena, protože jen v této poloze lze umístit páteřní komunikaci tak, aby byl 

minimalizován zásah do soukromých pozemků (koridor je v okraji pozemků dle stávající 

parcelace) a využit pozemek obce, vymezení uvedeným způsobem umožní propojení plochy Z3 se 

silnicí III/39521 i se zástavbou obce  
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VD2 stavba komunikace ke zpřístupnění ploch změn Z7 a Z8 (dle výkresu I/3) v koridoru , 

protože je třeba zajistit přístup do vymezené plochy změny prostřednictvím veřejné komunikace 

v koridoru DM2 - poloha byla takto vymezena, protože jen v této poloze lze umístit páteřní 

komunikaci tak, aby byla umožněna obsluha jak plochy Z7, tak plochy Z8 a optimálně využity 

pozemky pro zástavbu. 

VD3 stavba komunikace v ploše změny Z14(dle výkresu I/3) v koridoru DM1 protože je třeba 

zajistit přístup do vymezené plochy změny prostřednictvím veřejné komunikace. Poloha byla takto 

vymezena, protože jen v této poloze lze umístit páteřní komunikaci tak, aby byl minimalizován 

zásah do soukromých pozemků a využit pozemek obce, vymezení uvedeným způsobem umožní 

propojení místních komunikací a napojení ploch Z7 a Z8.  

 

Technická infrastruktura 

VT1 stavba kanalizace k ČOV a z ČOV, protože je třeba zajistit funkční koncepci odvodnění 

splaškových vod při minimalizaci zásahu do soukromých pozemků - v okraji těchto pozemků 

(nábřeží) a s využitím pozemků obce 

VT2 stavba kanalizace  - odvodnění - pro plochy Z7, Z8 - protože je třeba zajistit odvodnění 

veřejných prostranství v uvedených plochách v ploše dopravního koridoru DM2 spolu s VD2 tak, 

aby byl minimalizován zásah do soukromých pozemků 

VT3.1 stavba vodovodu pro plochu Z3 - protože je třeba zajistit veřejný řad vodovodu pro 

zásobení  uvedených ploch v ploše dopravního koridoru DM3 spolu s VD1 tak, aby byl 

minimalizován zásah do soukromých pozemků 

VT3.2 stavba vodovodu pro plochy Z7, Z8- protože je třeba zajistit veřejný řad vodovodu pro 

zásobení  uvedených ploch, v ploše dopravního koridoru DM1 a DM2 spolu s VD3 a VD2 tak, aby 

byl minimalizován zásah do soukromých pozemků 

VT4.1 stavba plynovodu pro plochu Z3 - protože je třeba zajistit veřejný řad plynovodu pro 

zásobení  uvedené plochy v ploše dopravního koridoru DM3 spolu s VD1 tak, aby byl 

minimalizován zásah do soukromých pozemků 

VT4.2 stavba plynovodu pro plochy Z7, Z8- protože je třeba zajistit veřejný řad plynovodu pro 

zásobení  uvedených ploch v ploše dopravního koridoru DM1 a DM2 spolu s VD3 a VD2 tak, aby 

byl minimalizován zásah do soukromých pozemků 

VT5.1 stavba kanalizace pro plochu Z3 -  protože je třeba zajistit veřejný řad kanalizace pro 

zásobení  uvedené plochy v ploše dopravního koridoru DM3 spolu s VD1 tak, aby byl 

minimalizován zásah do soukromých pozemků 

VT5.2 stavba kanalizace pro plochy Z7, Z8 -  protože je třeba zajistit veřejný řad kanalizace pro 

zásobení  uvedených ploch v ploše dopravních koridorů DM1 a DM2 spolu s VD3 a VD2 tak, aby 

byl minimalizován zásah do soukromých pozemků 

 

 

Veřejně prospěšná opatření 

VO1 protipovodňová opatření podél Jihlavy při západním okraji zastavěného území - protože je 

třeba zajistit ochranu západní části zástavby proti povodním, poloha opatření je vymezena v okolí 

Jezera, kde maximálně využívá pozemku ve vlastnictví obce, s minimalizací dopadu do 

soukromých pozemků v okolí vodní plochy 

VO2 opatření proti přívalovým vodám na severovýchodním okraji obce v koridoru TD1- protože 

je třeba zajistit ochranu severovýchodní části zástavby proti přívalovým vodám 

VO3 opatření proti přívalovým vodám na jihovýchodním okraji obce v koridoru TD2 

protože je třeba zajistit ochranu jihovýchodní části zástavby proti přívalovým vodám 

Poloha VO2 a VO3 byla vymezena právě takto z důvodu minimalizace zásahu do pozemků - tam 

kde je to možné, jsou umístěny ve veřejných prostranstvích a při hranici veřejných prostranství, 

jsou mimo zastavěné území tak, aby nebyla dotčena stávající zástavba a tam kde je to nezbytné 

(průběh svažitým územím jižně od stávající zástavby) a nelze trasu situovat při hranici veřejných 



                                                                                                                                                                                  ÚP Medlov 

                                                                                                                                      II.Odůvodnění územního plánu 

 

 

                                                                         II 

 

/81 

prostranství je volena trasa na hranici pozemků tak, aby využitelnost pozemků zůstala optimálně 

zachována. 

Asanace a stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou vymezeny, protože 

nebyly shledány důvodnými. 

 

6.8  Odůvodnění 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 

zdůvodnění kap.H textové části ÚP: 

Územní plán nevymezuje další veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro která 

lze uplatnit předkupní právo, protože nebyly shledány důvodnými. 

 

6.9  Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
zdůvodnění kap.I textové části ÚP: 

Územním plánem nejsou stanoveny, protože nebyly shledány důvodnými. 

 

6.10  Odůvodnění vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území 

podmíněno dohodou o parcelaci  
zdůvodnění kap. K textové části ÚP: 

Plocha Z3  je vymezena jako plocha, v níž je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou 

o parcelaci, protože území lze vzhledem ke složité vlastnické a parcelní struktuře obtížně řešit jako 

celek.  

 

6.11 Odůvodnění 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 

zdůvodnění kap. L textové části ÚP: 

Plocha Z2, Z3 je vymezena jako plocha, v níž je rozhodování o změnách v území podmíněno 

zpracováním územní studie, protože velikost ploch vyžaduje podrobnější návrh řešení ploch, 

zejména v bodech vymezených jako podmínky pro  pořízení studie.  

Odůvodnění podmínek pro  pořízení studie:  

- prověření dopravní obsluhy a obsluhy inženýrskými sítěmi uvnitř ploch je požadováno z důvodu 

rozsahu ploch a možných variant řešení, které je třeba prověřit vzhledem ke sklonitosti území 

- prověření celkové kapacity území a účelu využití je požadováno z důvodu ověření předpokládané 

kapacity území a možného vlivu na veřejnou infrastrukturu městyse 

- prověření kapacity napojení na stávající komunikace je požadováno z důvodu vyloučení či 

omezení negativního vlivu na stávající navazující zástavbu 

- návrh podrobných podmínek prostorového uspořádání zástavby z důvodu harmonizace zástavby 

lokality se stávající zástavbou městyse 

- návrh souvisejícího občanského vybavení v ploše je požadován z důvodu možné potřeby 

doplnění vybavení nad rámec stávajícího vybavení obce, vyvolané kapacitou zástavby v ploše 

- navrhnout prostorové podmínky zástavby, které respektují ochranu rozhledové linie nad obcí je 

požadováno z důvodu zachování rozhledu 

- prověřit možnost umístění staveb blíže než 50m od lesního pozemku je požadováno z důvodu 

polohy části lokality v bližší vzálenosti než 50m od lesního pozemku 

 

Územní plán dále nevymezuje a nestanovuje: 

-  vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 

včetně podmínek pro jeho prověření, 
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- 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, 

- stanovení pořadí změn v území (etapizace), 

- vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 

vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt,  

 

Výše uvedené požadavky nebyly shledány důvodnými vzhledem k charakteru, poloze, velikosti i 

ostatním parametrům městyse a jeho správního území. 
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7.  vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 

potřeby vymezení zastavitelných ploch 
 

V obci se vyskytuje ve vymezených plochách stávajících: 

-   až cca 5 - 10 proluk využitelných pro zástavbu ve stávajících plochách bydlení čistého - 

převážně v lokalitě U Staré Váhy, jejichž zástavba je již připravena (územní rozhodnutí, 

rozestavěné objekty), nejsou proto zahrnuty do celkové bilance 

-  až cca 14 proluk ve stávající zástavbě ploch smíšených obytných  a  ploch bydlení venkovského 

typu, v niž lze umístit objekty novostaveb,  lze však předpokládat že minimálně 50% z nich 

zůstane využíváno jako zahrady a zástavba zde nebude rozvíjena. celkem je tedy předpoklad, že 

cca 7 objektů bude vystavěno v rámci zastavěného území. Tento počet však celkovou bilanci 

území neovlivní. 

 

Odůvodnění  textové části územního plánu kap.C.1, b.13), kap. C.2 

 

Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:  

-Požadavky vyplývající z demografického vývoje………..13 b.j.  

-Požadavky vyplývající z nechtěného soužití……………..20 b.j.  

-Požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti (vliv  

blízkosti centra rozvojové oblasti)………………………. 110 b.j. 

Celkem…………………………………………………....143 b.j.  

Vzhledem k charakteru obce a předpokládanému zájmu žadatelů o byt se předpokládá 100% 

výstavba bytů v rodinných domech  

1 b.j. v rodinném domě = potřeba cca 800 m2 plochy  

Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:  

Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech 143 x 800m2= cca 114.400 m2 

Potřeba ploch pro bydlení……….……………........114.400 m2  

Reserva 15 - 20 %................................................... 17.160 až. 22.880 m2  

Potřeba ploch pro bydlení celkem = 131.560až 137.280 m2 - tedy cca 133.000 m2 

  

Plochy pro bydlení ve vydaném (schváleném) územním plánu obce: 

číslo 

lokality v 

ÚP 

výměra ploch v ha 

v rámci plochy pro 

bydlení 

způsob využití 

Z1a 0,50 plochy bydlení čistého 

Z1b 0,17 plochy bydlení čistého 

Z1c 0,58 plochy bydlení čistého 

Z1d 0,25 plochy bydlení čistého 

Z2 1,70  plochy bydlení venkovského typu 

Z3 8,25 plochy bydlení venkovského typu 

Z4 1,20  plochy smíšené obytné 

Z5 1,24 plochy bydlení venkovského typu 

Z6 1,86 plochy bydlení venkovského typu 

celkem 15,75ha  
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Plochy pro bydlení navržené v ÚP Medlov: 

číslo 

lokality v 

ÚP 

výměra ploch v ha 

v rámci plochy pro 

bydlení 

způsobvyužití 

Z1a 0,50 plochy bydlení čistého 

Z1b 0,17 plochy bydlení čistého 

Z1c 0,58 plochy bydlení čistého 

Z1d 0,25 plochy bydlení čistého 

Z2 1,70  plochy bydlení venkovského typu 

Z3 4,28 plochy bydlení venkovského typu 

Z4 1,20  plochy smíšené obytné 

Z5 1,24 plochy bydlení venkovského typu 

Z6 1,86 plochy bydlení venkovského typu 

celkem 

z pův. 

ÚPO 

11,78ha  

                   

Z7 0,64 plochy bydlení venkovského typu, plochy veřejných 

prostranství 

Z8 0,90 plochy bydlení venkovského typu 

celkem 
(včetně Z7 

a Z8) 

13,32ha  

 

 

 

Závěr:  

Platný ÚPO Medlov a jeho změny vymezily 157.500 m2 zastavitelných ploch pro bydlení, které 

nejsou dosud využity. 

V obci je celková potřeba cca 133.000 m2 plochy pro bydlení v  rodinných domech, což je o 

24.500 m2 méně, než je  

vymezeno ve vydaném (schváleném) územním plánu. 

 

Je proto navrženo 13,32ha rozvojových ploch pro bydlení (zohledňujících polohu obce 

v rozvojové oblasti OB3). 
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8. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 

vztahů v území  

 
1) Řešené území je součástí Jihomoravského kraje, obec Medlov se nachází v Brněnské 

sídelní regionální aglomeraci přibližně 15km jižně od Brna v okrese Brno-venkov, patří do 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice.  

 

2) Obec sousedí s katastry obcí: 

- Bratčice, Sobotovice, Ledce, Hrušovany u Brna – všechny v ORP Židlochovice 

- Němčičky – v ORP Ivančice  

- Smolín(Pohořelice) Odrovice, Malešovice – všechny v ORP Pohořelice  

 

3) Přirozeným spádovým centrem Medlova jsou obce Židlochovice a Pohořelice, dále pak 

Brno jako vyšší regionální centrum. 

Bohatá nabídka pracovních příležitostí je příčinou vysoké vyjížďky obyvatel za prací, ale i dalšími 

aktivitami do Brna. S ohledem na snadnou dostupnost Brna jakožto místa s vysokou koncentrací 

pracovních příležitostí je patrná tendence nárůstu obyvatel. 

 

4) Dopravní napojení na komunikace vyšší třídy je realizováno stávajícími silnice III. třídy 

č.39521 Smolín – Medlov – Němčičky, která prochází obcí ve směru sever - jih a č. 39523 Medlov 

– křižovatka III/42510 směr Hrušovany u Brna, která se napojuje kolmo na III/39521 ve středu 

obce. Ve východním okraji správního území městyse prochází silnice R52 Brno - Pohořelice, nemá 

však význam z hlediska přímé obsluhy obce (sjezd není v rámci k.ú.), na okraji k.ú. se nachází 

III/42510 (Brno – Pohořelice). 

Obec je propojena se sousedními obcemi Malešovice a Kupařovice zpevněnými účelovými 

komunikacemi. 

 

5) Městys Medlov je zásoben ze skupinového vodovodu Pohořelice přívodním řadem od 

vodojemu Smolín (2x1000 m3-222,0 m n.n.). Tato skutečnost je ÚP respektována. 

 

6) Městys Medlov není napojen na ČOV v žádné sousední obci. 

 

7) Všechny trasy nadřazené dopravní a technické infrastruktury jsou v územním plánu 

respektovány a jsou vymezeny jako stabilizované.  

 

8) ÚP vymezuje 2 zastavitelné plochy ozn. Z12 pro dopravní infrastrukturu - zařízení pro 

dopravu silniční u komunikace R52 na pozemcích, které byly velikostně uzpůsobeny a vypořádány 

pro jeho zřízení. Na komunikaci R52 je zařízení typu čerpací stanice pohonných hmot s 

doprovodnými funkcemi - obchodním prodejem, sociálním zařízením, odpočinkovými prostory 

nejblíže u Rajhradu. Městys sám není na R52 přímo napojen, ale pouze sjezdem v sousedních 

Sobotovicích přes komunikaci III/39528 Ledce - Bratčice a III/45210 Rajhrad-Pohořelice a 

III/39523 Ledce - Medlov. Jedná se tedy o plochy nadmístního významu. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR ani Ministerstvo dopravy nevyjádřili s vymezením těchto ploch 

nesouhlas.  

 

9) ÚP nevymezuje žádné nové cyklistické trasy. Obcí prochází registrovaná cyklotrasa  - trasa 

č.404 - Brněnská.    

Dále lze však realizovat cyklotrasy dle regulativů funkčních ploch (převážně v rámci veřejných 

prostranství) v zastavěném území. Jejich rozvoj je umožněn i v nezastavěném území – v plochách 
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tohoto území není vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 

18 odst. 5 stavebního zákona. 

 

10) ÚSES  

- regionální ÚSES  dle  Koncepčního vymezení regionálního a nadregionálního územního systému 

ekologické stability (odvětvový podklad orgánů ochrany přírody – dále jen OPOŽP) Medlovem 

prochází, a to: 

- regionální biocentrum vymezené jako RBC 137 Smolín na jihu území (dle OPOŽP ozn. totožně) 

navazuje na RBC 1894 Smolín v ÚPNSÚ Pohořelice 

- regionální biocentrum vymezené jako RBC 138 Červené vrchy na východě území (dle OPOŽP 

ozn. totožně) navazuje na RBC 1 Hladové ( označeno stejně jak právě projednávaném ÚP Ledce, 

tak v platném ÚPO Ledce) 

- regionální biocentrum vymezené jako RBC 139 Medlovský mlýn okolo meandru Jihlavy 

v přírodním parku Niva Jihlavy, na toto RBC nenavazuje žádný okolní ÚSES. 

- dílčí části regionálního biokoridoru RBK 074 na jihu území: dílčí úseky RBK 074/BK 1, RBK 

074/BK 2 a RBK 074/BK 3 – na tyto navazuje v ÚPNSÚ Pohořelice RBK 111 a RBK 117 

- dílčí části regionálního biokoridoru RBK 140 na severu území (vychází z RBC Medlovský mlýn 

na sever) -  mezilehlý úsek RBK 140/BK 1 – na něj navazuje v k.ú. Němčičky a k.ú. Malešovice 

pokračování RBK ( zjištěno z ÚAP ORP Ivančice a Pohořelice) 

- dílčí části regionálního biokoridoru RBK 145(Jihlava na jihu území) v návaznosti na RBC 139 

Medlovský mlýn - RBK 145/BK 1, RBK 145/BC 1, RBK 145/BK 2, RBK 145/BC 2, RBK 

145/BK 3 a RBK 145/BC 3 – na BC 3 navazuje v ÚPNSÚ Pohořelice biokoridor nazvaný RBK. 

- Na LBC1 a LBK1 navazuje dle ÚAP ORP Ivančice v k.ú. Němčičky lokální biocentrum a lokální 

biokoridor. 

 

10) Krajina je charakterizovaná v územní studii Vymezení cílových charakteristik krajiny 

Jihomoravského kraje  - 4 typy:  

- nivní zemědělská krajina 

- plochá až mírně zvlněná zemědělská krajina,  

- plochá až mírně zvlněná lesozemědělská krajina,  

- výrazně zvlněná zemědělská krajina, 

 ÚP je souladu se zásadami pro ochranu a správu tohoto území a požadavky na uspořádání území 

vymezenými studií.  - viz  kap. 6.2 text. části odůvodnění 

 

11) Na území Medlova se nacházejí výhradní ložiska nerostných surovin s chráněnými 

ložiskovými územími a dobývacími prostory nerostných surovin zasahujícími do okolních k.ú. 

Ložiska: 

Bratčice v severovýchodní části k.ú. - nerosty štěrkopísky a živce – zasahující do Ledců, 

Sobotovic, Němčiček   a Bratčic. 

Ledce – Hrušovany u Brna v jihovýchodní části k.ú. - nerosty štěrkopísky a živce – zasahující do 

Ledců. 

Medlov – Smolín – štěrkopísky – nevýhradní ložisko – zasahuje do Smolína. 

Chráněná ložisková území pro štěrkopísky a živcovou surovinu: 

Ledce u Židlochovic ve východní části k.ú.zasahující do Ledců a Hrušovany u Brna. 

Bratčice a MedlovI – překrývají se v severovýchodní části k.ú a zasahují do Ledců, Sobotovic,  

Bratčic a Němčiček. 

Medlov I a Medlov II nezasahují do širších vztahů, jsou lokalizována pouze na k.ú. Medlov. 

Dobývací prostory: 

Medlov  – severovýchodní část k.ú. zasahující do Ledců, Sobotovic, Němčiček  a Bratčic. 

Ledce u Židlochovic – jihovýchodní část k.ú. zasahující do Ledců a Hrušovan u Brna. 
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Medlov I nezasahuje do širších vztahů, jsou lokalizovány pouze na k.ú. Medlov. 

Ložiska, chráněná ložisková území i dobývací prostory jsou na koordinačním výkrese zakresleny a 

jsou návrhem ÚP plně respektována, nejsou na nich vymezeny zastavitelné plochy. Plocha 

regionálního biocentra RBC138 Červené vrchy, která svou polohou odpovídá stabilizovanému 

lesnímu porostu je vymezena na dobývacím prostoru Ledce u Židlochovic. 

 

V technické infrastruktuře ÚP respektuje stávající systémy a nevymezuje žádné plochy ani 

koridory jako plochy změn. 

ÚP respektuje všechny výše uvedené širší vazby – vazby dopravní, technické infrastruktury, vazby 

na regionální  a lokální ÚSES, vazby na návrhy  či ÚP v sousedních k.ú.  

 

12) Návrh ÚP Medlov respektuje síť krajských silnic JMK, zapracoval cyklistické stezky 

v mikroregionu. Návrh ÚP byl koordinován s ÚPD okolních obcí (Malešovice, Odrovice a 

ÚPNSÚ Pohořelice) - viz text. část odůvodnění kap. 9.2 bod 32). 

 

13) Součástí grafické části odůvodnění ÚP je Výkres širších vztahů II/4. 

Vzhledem ke skutečnosti, že řešené území není příliš rozsáhlé a pro řešené území neexistují platné 

Zásady územního rozvoje (a tedy ani výkres ploch a koridorů zásad územního rozvoje), je výkres 

širších vztahů pro lepší zobrazení širších vazeb  řešen v měřítku 1:25 000. 

 

 

 

9. Vyhodnocení splnění požadavků zadání 
 

Požadavky Zadání územního plánu Medlova za splněné - viz následující text - jednotlivé body 

odpovídají struktuře zadání ÚP Medlov: 

9.1 Splnění požadavků na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 
 Z požadavků ÚAP vyplývá potřeba respektování limitů území – ÚP respektuje následující limity, 

které jsou graficky zachyceny v koordinačním výkresu (II/1) a koordinačním výkresu - výřezu 

zastavěného a navazujícího území (II/2a, II/2b. II/2c): 
- Radiolokační zařízení a jeho OP 

- VKP 

- významný vodní tok Jihlava, jeho záplavové území a aktivní zónu 

- Trafostanice a jejich OP 

- OP zemědělského areálu 

- OP ČOV 

- dobývací prostory na východě území a to:DP Bratčice, DP Medlov, DP Ledce u Židlochovic, DP Medlov I 

- CHLÚ na východě území 

- sesuvné území  

- PP Niva Jihlavy 

- nemovité kulturní památky,  

resp. objekty památkového zájmu (farní kostel svatého Bartoloměje se 2 kříži, sloup Nejsvětější Trojice, socha svatého 

jana Nepomuckého, kříž při cestě na Němčičky na severu území při kat.hranici) 

meliorační kanály 

- PHO vodního zdroje Cvrčovice – západ území 

- ložiska nerostných surovin 

- výrobnu elektřiny a její OP 

- vedení el. soustavy její OP 

- rychlostní silnice R52 a její OP 

- silnice III třídy III/39523,III/39521 a III/42510 

- plynovod a jeho ochranné a bezpečnostní pásmo 

- komunikační vedení, jejich zařízení a jejich OP 

- pozemky určené k plnění funkce lesa a pozemky do vzdálenosti buď 50m či jinak dohodnuté vzdálenosti od okraje -  

cyklotrasy a cyklostezky 
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ÚP respektuje dále limity, které jsou graficky zachyceny ve výkresu předpokládaného záboru ZPF 

a PUPFL (II/3) : 
- půdy I.třídy ochrany 

a to nevymezováním nových trvalých záborů na půdách I. třídy ochrany 

Dále ÚP respektuje také následující limity 
- trvalá stavební uzávěra pro výstavbu objektů individuální a hromadné rekreace vyhlášená Stavebními 

úřady V Židlochovicích a Dolních Kounicích( upozornění vyplývá ze stanoviska OŽP KrÚ JmK č.j. JMK  

28890/2012) -  vymezením podmínek využití zejména plochy bydlení venkovského typu 1 a ploch zeleně 

soukromé a vyhrazené 1 - viz kap. - viz kap. textové části F.2 - tab. 1.2), 14.2) 

- migračně významné území – západ území, - dálkový migrační koridor – západ území  - vymezením 

rozvojových ploch v návaznosti na zastavěné území a tím i ochrannou krajiny k.ú. 

- prognózní ložiska ner. surovin - zapracováním limitu do koordinačního výkresu 

- čerpací stanice vody u areálu zem. objektu Klobása - vymezením plochy technické infrastruktury v tomto 

území 

- jsou respektovány a proporcionálně rozvíjeny kulturně – historické hodnoty obce  - s ohledem na 

urbanistické hodnoty centrální části obce, které byly vyhodnoceny v rámci územně analytických 

podkladů, jsou stanoveny takové podmínky využití ploch a podmínky prostorového uspořádání,  

zejména pro plochy smíšené obytné, které jsou vymezeny v centrální části, které zohledňují 

kulturně – historické hodnoty obce  - viz kap. textové části F.2 - tab. 2.1) - zejména bod e) 

- územní plán nevytváří předpoklady pro nevhodné dominanty narušující krajinu prostřednictvím 

výškové regulace využití ploch - viz kap. textové části F.2 - bod e) 

-  je zohledněn očekávaný vývoj rozvoje bydlení dle územně analytických podkladů (ÚAP).  - 

Rozvoj bydlení vykazuje nárůst - tempo rozvoje bydlení činí 108%, předpoklady rozvoje bytů dle 

ÚAP - index perspektivy 1,24. Rozsah zastavitelných ploch a ploch využitelných pro zástavbu 

uvnitř zastavěného území umožní nárůst obyvatel  v souladu s očekávanou tendencí - viz textová 

část odůvodnění kap. 7. 

- je respektován rozbor udržitelného rozvoje území - rozvoj obce je  založen na zásadách 

udržitelného rozvoje (vyváženost  enviromentálního, sociálního a ekonomického pilíře) - není 

jednostranně upřednostňována bytová ani jiná výstavba bez vazby na uměřený rozvoj ostatních 

složek (občanské vybavení, rozšíření infrastruktury a dalších faktorů), je navrženo rozšíření ploch 

zeleně a přírodních mimo jiné pro zvýšení ekologické stability a omezení jednostranného 

využívání krajiny mimo zastavěné  zastavitelné území – viz urbanistická koncepce - text. část kap. 

C a hlavní výkres I/2. 

 

Návrhem jsou vytvořeny územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí: 

 1) dobré dopravní dostupnosti – ve vazbě na dopravní dostupnost je předpokládán rozvoj 

obce, proto jsou navrženy rozvojové plochy více složek, protože městys má potenciál pro 

zvyšování populace 

 2) příznivá demografická struktura populace – je rozvíjena obytná zástavba, protože městys 

má potenciál pro zvyšování populace 

 3) koncepcí územního plánu j položen základ realizace skladebných částí ÚSES – jsou 

vymezeny plochy přírodní, které vymezují spolu s plochami lesními a smíšenými plochami 

nezastavěného území dostatečné plochy pro prvky ÚSES ve funkčním rozsahu odpovídajícím 

vymezení ÚSES  

 4)  je podpořena revitalizace říční sítě – v přírodním prostředí PP Niva Jihlavy je 

respektován přírodní charakter koryta, v případě Mlýnského náhonu je díky vymezení ploch 

výroby elektrické energie – vodní elektrárna umožněno jeho obnovení a opětovné využití – jako 

zdroje pro vodní elektrárnu. S revitalizací říční sítě úzce souvisí záměr  protipovodňových opatření 

dle vydaného územního rozhodnutí  – tato opatření řeší negativní dopad periodických záplav na 

zastavěné území – plochy přiléhající k vodnímu toku lze na základě podmínek využití použít 

k realizaci protipovodňových opatření 
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 5)  je podpořeno zakládání a rozvoj přírodě blízkých ekosystémů v prostorech po vytěžení 

nerostných surovin – příležitost pro rekreaci, protože podmínky využití ploch dobývání a těžby1 

zahrnují tuto možnost (text. část kap. F.2, tab.13.2) 

 6)   je podpořena obnova krajinných struktur, protože je navržen územní systém ekologické 

stability (text. část kap. E.4) a jsou vymezeny plochy nezastavěného území: 

plochy vodní a vodohospodářské, plochy zemědělské, plochy lesní, plochy přírodní, plochy  

smíšené nezastavěného území,  plochy  dobývání a těžby, plochy s jiným způsobem využití 

 7)  je umožněno zalesňování méně využitelných zemědělských půd na základě podmínek 

využití ploch zemědělských (text. část kap. F.2, tab.9.1) 

 8)  je využit potenciál urbanizační osy Brno – Vídeň, protože je navržen tomu odpovídající 

rozvoj zástavby 

 9)  rozvíjení vinařské turistiky a na ni navazujících služeb je umožněno např. v rámci ploch 

smíšených obytných, nicméně Medlov není vinařskou obcí a tento druh turistiky se patrně ani do 

budoucna nebude zásadně projevovat v rozvoji městyse 

  10) přírodní zachovaný tok se záplavovým územím a aktivní zónou je v ÚP respektován, 

protože jde o zásadní limit rozvoje obce západním směrem. 

 11) vyhlídková linie nad obcí je v ÚP vyznačena a respektována,  pro přiléhající 

rozvojovou lokalitu Z2, Z3 jsou podmíněna zpracováním územní studie, která zohlední tuto 

skutečnost 

 12)  je vymezen dostatek ploch pro ZPF, protože historicky byla podstatná část 

nezastavěného území věnována zemědělské prvovýrobě a je respektována i přesto, že v současné 

době není část půdy (sady) využívána a prakticky leží ladem, protože otevřená zemědělská krajina 

je pro v okolním území charakteristická 

 

Návrhem jsou vytvořeny územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb: 

  1)  vedení průjezdné dopravy obcí je vzhledem k dopravní zátěži respektováno,a proto 

podmínky využití okolních ploch (text. část kap. F.2, tab.6.2) 

reflektují tuto skutečnost, vymezením ploch veřejných prostranství byly vytvořeny územní 

podmínky pro  odstranění dopravní závady na křižovatce v centru obce 

 2)  je řešeno ohrožení zastavěného území přívalovými dešti  - zohledněno ve vymezení tras 

odvodnění v exponovaných polohách 

 3)  relativně neatraktivní oblast z hlediska cestovního ruchu může získat na atraktivitě 

realizací aktivit v rámci rekultivace ploch dobývání a těžby (po jejím ukončení), což podmínky 

využití ploch tohoto ÚP umožní 

 4)  nízká lesnatost je řešena posílením přírodních ploch pro ÚSES 

 5)   znečištěná povrchová voda ve většině vodních toků je zčásti řešena vymezením 

protierozních opatření ( které zabraňují smyvům orné půdy z polí), ploch technické infrastruktury 

(které umožní umístění ČOV) a koridorů pro vedení TI ( které vytvoří územní podmínky pro 

umisťování TI) 

 6)  ztráta sídelní identity a místní obslužnosti se nejeví jako markantní, je snaha posílit 

sídelní identitu podporou rozvoje více funkčních složek  a respektováním historických a 

urbanistických hodnot, jakož i krajinných hodnot území (prostorová regulace ploch) 

 7) špatná prostupnost krajiny je řešena návrhem veřejných prostranství, ve kterých je 

přípustné budování účelových komunikací v krajině.  

 8)  nízká retenční schopnost zemědělsky využívaných ploch a dobývacích prostorů je 

řešena podmínečnou přípustností vodních ploch (včetně poldrů ) v plochách zemědělských i 

plochách dobývání a těžby (text. část kap. F.2, tab.9.1), 13.2) 

 9)  málo ploch pro hospodářský rozvoj je chápán jako relativní vzhledem k aktuální potřebě 

ploch pro hospodářský rozvoj - plochy výroby a skladování se plošně jeví dostatečné, vzhledem 

k majetkovým vazbám je vymezena ještě další rozvojová plocha výroby a skladování, navazující 

na plochy stávající - Z9, dále je vymezena plocha výroby a skladování  při areálu kafilérie - Z10 
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 10) není vymezena rekreační funkce, protože obec není primárně rekreační oblastí, nicméně 

potřeby umisťování rekreačního zázemí lze pobytovou rekreaci situovat v plochách smíšených 

obytných, denní sportovní rekreaci obyvatel zajišťují plochy občanského vybavení  - tělovýchovná 

a sportovní zařízení, rekreační potenciál pro rekreaci nepobytovou má přírodní prostředí PP Niva 

Jihlavy, v delším časovém horizontu i plochy dobývání a těžby 1. (text. část kap. F.2, tab.13.2) 

 11)  ÚP vymezuje plochy dobývání a těžby pro těžbu nerostů v souladu s vymezenými 

dobývacími prostory, vymezuje podmínky využití ploch (text. část kap. F.2, tab.13.1), 13.2), 13.3) 

 12)  ÚP se snaží prostředky územního plánování eliminovat rizika vyplývající z otevírání 

nových DP (hygienická rizika, znehodnocování krajinného rázu) vymezením pásu izolační zeleně 

a ploch lesních na hranici mezi zástavbou a dobývacími prostory (text. část kap. F.2, tab.14.3)  a 

požadavkem neodkladné rekultivace po vytěžení (text. část kap. F.2, tab.13.1), 13.2), 13.3). 

 

9.2 Splnění požadavků na rozvoj území obce 
  

Jsou splněny požadavky na rozvoj území obce: 

 1) Jsou vytvořeny územní podmínky pro vhodný přístup k ochraně půdního fondu, zejména 

zajištěním ochrany zemědělské a lesní půdy před vodní a větrnou erozí a neodůvodněnými zábory 

pro jiné účely, s cílem uchování produkční hodnoty území, zejména vymezením ploch 

zemědělských a ploch lesních s příslušnými podmínkami využití. (text. část kap. F.2, tab.9.1), 

10.1) 

 2) Územní plán je uzpůsoben požadavkům rozvoje městyse jako sídla  - a to návrhem 

rozvoje rozdílných funkčních složek v rozsahu odpovídajícím očekávanému rozvoji. Jsou 

vytvořeny  podmínky pro hospodářský rozvoj,sociální soudržnost a kvalitní životní podmínky 

vymezením příslušných ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek jejich 

využití. 

 3) Obytné funkce budou v prostoru sídla jsou dle požadavku zadání v prioritním postavení 

před výrobními - vymezeny jsou zejména plochy obsahující jako přípustné využití bydlení (text. 

část kap. C.1.3) a v plochách navazujících na tyto plochy jsou stanoveny takové podmínky, které 

pro bydlení prostředky územního plánovaní umožňují nerušený a bezpečný pobyt a každodenní 

rekreaci a relaxaci obyvatel  - v plochách bydlení venkovského typu stanovením podmínek v kap. 

F.2 textové části tab. 1.1) a v plochích smíšených obytných stanovením podmínek v kap. F.2 

textové části tab. 2.1) 

 4) funkce bydlení je rozvíjena pouze v přímé návaznosti na zastavěné území a zastavitelné 

plochy a doplňuje stávající zástavbu  souladu s požadavky zadání- (text. část kap. C) 

 5) Byly prověřeny plochy pro bydlení vymezené ve stávajícím ÚPO z hlediska úměrnosti k 

velikosti a potřebám městyse a jeho významu v PUR vymezené rozvojové oblasti OB3 a 

korigován rozsah navržených ploch (viz bilance v text. části odůvodnění kap. 7). 

 6) Byly prověřeny plochy pro jiné druhy dopravy  a byly vymezeny plochy s možností 

jejich umístění  - nová veřejná prostranství , kde je přípustným využitím umisťováni cest pro 

zvýšení prostupnosti krajiny(oproti platnému ÚPO) - zejména ve východní a jižní části k.ú., zde 

lze umístit i nové cyklotrasy dle aktuálních potřeb  

 7) Byly prověřeny, ale nebyly vytipovány brownfields, v území se nenachází, lokalita 

bývalého mlýna není takovým typickým případem, i když se jedná o plochu se staveními objekty 

bývalého mlýna určenými novému využití (zastavěné území), poloha v záplavovém území 

neumožňuje zásadní změnu objektů v území 

 8) Bylo prověřeno vymezení ploch pro rekreaci mimo záplavové území a aktivní zónu toku 

Jihlavy (dle dohody s odborem životního prostředí Jihomoravského kraje - dále jen OŽP JmK), 

perspektivními plochami pro rekreaci nepobytovou v dlouhodobém výhledu jsou plochy dobývání 

a těžby, proto je toto využití zahrnuto do podmínečně přípustného využití 
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 9) Byla prověřena potřeba vymezení nových ploch pro občanské vybavení (oproti platnému 

ÚPO)  a vymezeny plochy pro občanské vybavení, pro rozšíření hřbitova, ostatní občanské 

vybavení v obci je zajištěno, dle potřeby je možno související občanské vybavení umisťovat i 

v plochách bydlení a smíšených obytných 

 10) výrobní funkce, zatěžující životní prostředí nejsou v území rozvíjeny, stávající zařízení 

jsou respektována v dnešním rozsahu bez návrhu rozvoje 

 11) v souladu se zadáním jsou specifikovány  funkce „plochy těžby nerostů“  - plochy 

dobývání a těžby -  toto využití se omezuje na stanovené dobývací prostory) 

 12) jsou vymezeny možnosti hospodářského rozvoje úměrného k velikosti stabilizovaných 

ploch a významu obce jako sídla - plocha výroby a skladování jižně při zastavěné území Z9 a 

plocha Z10 v jižní části k.ú. 

 13)  jsou vymezeny plochy jako smíšené tam, kde je to účelné - tedy v plochách kde se 

nachází bydlení spolu se službami, vybaveností - typicky v centrální historické zástavbě, také jsou 

vymezeny jako rozvojové plochy tam , kde se se smíšeností různých funkcí uvažuje a je tento 

polyfunkční rozvoj žádoucí. 

 14) jsou vymezeny další plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhláškou 

č.501/06, plochy stabilizovaného území (plochy stavu) jsou vymezeny v souladu se skutečným 

způsobem využití 

Základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití dle §4 - §19 vyhlášky č.501/2006Sb. byly 

rozšířeny o další druh plochy, což umožňuje §3 odst.4 vyhl. č.501/2006Sb. Tímto druhem jsou 

"plochy zeleně". Plochy zeleně jsou dále členěny na plochy zeleně izolační (ZI), plochy zeleně 

soukromé a vyhrazené (ZZ) a plochy zeleně soukromé a vyhrazené 1(ZZ1). Vymezení těchto 

ploch bylo nezbytné , mimo jiné pro vymezení systému sídelní zeleně - viz textová část 

odůvodnění kap. 6.3.1.3.1. 

 15) nebyly vymezeny plochy územních rezerv, neboť pro to nebyl shledán důvod 

 16) byly prověřeny plochy veřejných prostranství a vymezeny v souladu s vyhl. 

č.501/06Sb. stabilizované plochy veřejných prostranství(plochy stavu)  , byly vymezeny rozvojové 

plochy veřejných prostranství  zejména s ohledem na potřebu dostupnosti navržených 

zastavitelných ploch a v rozsahu, který velikost zastavitelných ploch vyžaduje;  plochy Z15, Z16 

jsou vymezeny jako veřejná prostranství dle vyhl. 501/2006Sb. pro zastavitelné plochy bydlení Z2, 

Z3 - viz textová část odůvodnění kap. 6.3.1.3 odst. 6.1) plochy veřejných prostranství - veřejná 

zeleň  

 17) byly vymezeny plochy veřejných prostranství, v nichž je přípustným využitím 

vybudování cestní sítě ve správním území městyse v souladu s parcelací dle KPÚ a požadavky na 

prostupnost krajiny  - síť hlavních účelových komunikací zajišťujících zlepšení prostupnosti 

krajiny 

 18) území bylo prověřeno z hlediska nutnosti vymezení systému pro odvádění přívalových 

vod - jsou vymezeny trasy pro odvod přívalových vod 

 19) jsou vymezeny plochy pro protipovodňová opatření pouze v intencích dosud platné 

ÚPD ( na tato PPO bylo již vydáno územní rozhodnutí) (dle dohody s  OŽP JmK) - je respektován 

návrh řešení dle územního rozhodnutí protipovodňových opatření  vymezením plochy K20 - viz  

text. část kap. E.3   

 20) byla prověřena aktuálnost vymezení ploch pro vodní elektrárnu a vzhledem k tomu, že 

záměr pro toto využití nadále trvá, byly plochy vymezené pro umístění vodní elektrárny v nyní 

nefunkčním korytě Mlýnského náhonu vymezeny (ve shodném rozsahu,který byl řešen změnou č. 

III předchozí ÚPD) jako plochy pro výrobu elekrické energie - vodní elektrárna 

 21) byly upraveny prostorové regulace na všech výše uvedených plochách tak, aby 

odpovídaly požadavkům rozvoje městyse a platné legislativě (životní prostředí, prostředí 

kulturních památek, zachování hodnot prostředí) - podmínky prostorového uspořádání včetně 

základních podmínek ochrany krajinného rázu - viz kap. F.2, odst.e) v tabulkách 
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 22) ochrana krajinného rázu  je zajištěna vymezením koncepce uspořádání krajiny - návrh 

přizpůsoben územní studii Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje - viz 

text. část kap. E.1, E.2 

 23) ÚP zohledňuje při návrhu dosud platný ÚPO - koncepce ÚP navazuje na koncepci 

předchozí ÚPD viz text. část kap. C 

 24) v zastavitelných plochách a v zastavěném území jsou zohledněny pozemky s platným 

územním rozhodnutím - viz vymezení zastavěného území v plochách lokality U Staré Váhy 

 25) zastavěné území je vymezeno dle §58 zák. 183/2006Sb. 

 26) jsou vymezeny plochy změn - plochy veřejných prostranství v návaznosti na nově 

vymezené plochy, v nichž je přípustným využitím dopravní a technická infrastrukturu (související)  

 27) nebyla shledána nutnost vymezení asanací, byla vymezena plocha přestavby P1 - 

změna využití ploch výroby a skladování na plochy technické infrastruktury - viz text. část, kap. 

C.4 

 28) podmínky využití navržených ploch jsou stanoveny tak, že účel využití ploch nesmí 

nepříznivě ovlivnit okolní zástavbu a životní prostředí, zejména nejsou přípustné aktivity v 

takovém rozsahu, v němž by mohly negativně ovlivňovat kvalitu bydlení - viz text. část, kap. F.1 

 29) stabilizované (plochy stavu) plochy jsou vymezovány dle stávajícího způsobu využití 

 30) bylo prověřeno vymezení ploch ve stávajícím ÚPO jako PZ – plochy zahrad – dle 

stávajících regulací nezastavitelné objekty spojenými s bydlením v souvislosti s jejich zařazením 

jako ploch stabilizovaných  - tyto byly vymezeny zpravidla jako součást ploch bydlení, ploch 

smíšených obytných.Tam, kde není žádoucí jejich možné využití pro zástavbu (např. přístavby 

stávajících staveb, novostavby v zahradách) z důvodu záplavového území, sousedství ploch výroby 

či jiných, jsou vymezeny jako plochy zeleně soukromé a vyhrazené. 

 30) jsou vytvořeny územní podmínky pro realizaci preventivních protipovodňových 

opatření vhodnou kombinací zásahů v krajině zvyšujících přirozenou akumulaci a retardaci vody 

v území  - je výrazně posílena funkce krajinné zeleně - vymezeny návrhové plochy přírodní, které 

mimo jiné plní i tuto funkci, poldry a vodní plochy jsou podmínečně přípustným využitím ploch 

zemědělských 

 31) je umožněno snižovat odtok vody z povodí stanovením podmínek využití ploch 

zemědělských, které stavbu suchých nádrží (poldrů), umožňují. 

 32) jsou respektovány požadavky, vyplývající z návaznosti ÚP Medlov na ORP Pohořelice: 

a. návrh rozvojových ploch ÚP Medlov se soustřeďuje zejména na severní část 

správního území městyse, pouze technická plocha a plocha výroby a skladování je 

situována v jižní části správním území městyse, nemá vymezena ochranná pásma a 

nesmí mít negativní dopad na navazující k.ú. Smolín (na rozvojové plochy pro 

bydlení, vymezené na severozápadním okraji Smolín), obě jsou plochami co do 

umístění převzatými z předchozí ÚPD 

b. je respektován regionální biokoridor RBK 111 a RBK 117 a regionální biocentrum 

RBC 1894 na k.ú. Smolín v ÚP podél společné hranice s k.ú. Medlov 

c. jsou zohledněny komplexní pozemkové úpravy a schváleny plán společných 

zařízení na k.ú. Smolín - ÚP přebírá koncepci KPÚ na jižní a západní části k.ú. 

Medlov, která byla takto koordinována 

d. návrh ÚP Medlov a návrh ÚP Malešovice je v souladu (koordinace úprav 

stávajícího dopravního propojení Malešovice - Medlov řešeného v návrhu ÚP 

Malešovice - napojení směřuje do veřejného prostranství místní účelové 

komunikace) 

 33) všechny plochy ÚPD byly prověřeny dle hygienických parametrů ( dle stanoviska 

KHS) a příslušné podmínky jsou obsahem podmínek využití ploch.  
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9.3 Splnění požadavků na plošné a prostorové uspořádání území 

(urbanistickou koncepci a koncepci  uspořádání krajiny) 
Návrh splňuje požadavky na urbanistickou koncepci: 

1) ÚP člení řešené území  na plochy s rozdílným způsobem využití, s přihlédnutím k 

účelu a podrobnosti jsou vymezeny zejména plochy o rozloze větší než 2 000 m2 (výjimkou jsou 

např. stávající plochy občanského vybavení, které je nutno z hlediska funkčnosti vymezit 

samostatně, i když nedosahují tuto výměru. Plochy s rozdílným způsobem využití jsou s ohledem 

na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členěny dle § 3 vyhlášky č. 501/2006 

Sb. 

2) podrobnější členění ploch je zdůvodněno - viz text. část, kap. F.2 

3) zastavitelné plochy jsou graficky vymezeny plošně, podrobněji jsou členěny tam, 

kde je tímto řešením nutno vyjádřit určitý urbanistický záměr. To se týká plochy Z3, Z4 a Z7. 

Urbanistickým záměrem u plochy Z3 bylo vymezit veřejné prostranství pro koridor dopravní a 

technické infrastruktury. Záměrem u plochy Z3 je, aby komunikace vedla na východním okraji 

plochy a oddalovala plochy s možností umístění nadzemních objektů od okraje lesa a zároveň 

umožnila západní orientaci obytných objektů, ve směru rozhledu do krajiny.  

U plochy Z7 bylo třeba vymezit veřejné prostranství pro koridor dopravní a technické 

infrastruktury, a to v poloze, kde může zároveň obsloužit i plochu Z8. 

 V ploše Z4 bylo třeba vymezit veřejné prostranství dle vyhlášky č. 501/2006  (plocha pro 

rekreační veřejné hřiště) 

4) jsou vytvořeny územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními 

katastrofami (záplavy, eroze, sesuvy apod.)  a potenciálními riziky s cílem minimalizovat rozsah 

případných škod z působení přírodních sil v území , protože jsou vymezeny takové podmínky 

využití ploch, které umožní provedení protierozních (viz text. část, kap. F.2, zejména tab. 9.1) a 

protipovodňových opatření - viz vymezení ploch K20 a koridorů TD1, TD2, celkově je posílena 

složka přírodního prostředí navrženým vymezením přírodních ploch - vymezení ploch - viz text. 

část kap. C.1.3 - a výkres I/2 

5) podmínky využití ploch umožňují restrukturalizaci zastavěného území, - viz text. 

část kap. F.2  - zejména  tab. 1.2), 2.1) - podmínky využití ploch bydlení venkovského typu  a 

ploch smíšených obytných 

6) návrhové plochy jsou ve vztahu k plochám  stabilizovaným navrhovány tak, aby 

byly co nejvíce eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití,  plochy 

zahrnující možnost bydlení jsou vymezovány tak, aby nekolidovaly s plochami zahrnujícími 

výrobní aktivity - viz výkres I/2 

7)  ÚP stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (hlavní 

využití, pokud je možné jej stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně 

přípustné využití - viz text. část, kap. F.2 

8) ÚP stanovuje podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 

ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v 

plochách). - viz text. část, kap. F.2, oddíl e) tabulek 

9) plochy a koridory územních rezerv nebyly vymezeny, neboť nebyly shledány 

odůvodněnými 

10) podmínky využití ploch byly vymezeny s ohledem na dosavadní hodnoty v území - 

zejména podmínky prostorového uspořádání - viz text. část kap. F.2 oddíl e) v tabulkách 

 

Urbanistická koncepce 

11) Stávající urbanistická koncepce je zachována – je respektováno centrum obce, 

respektovány dominanty obce a stávající charakter sídla a hladina zástavby - viz text. část, kap. F.2  

- oddíl e) v tabulkách 
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12) Zastavitelné plochy jsou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly 

tím zábor krajiny - viz text. část, kap. C 

13) bylo požadováno při vymezování menších ploch (např. obsahujících chráněné 

prostory dle zákona č. 258/2000, dopravně obtížně přístupných apod.) již ve fázi návrhu posoudit, 

zda je možno plochu využít k hlavnímu účelu využití, ke kterému byla vymezena - ÚP však 

vymezuje plochy zpravidla většího rozsahu nebo jsou vymezovány tak, aby jejich užívání nebylo 

kolizní s zásadními limity využití území.  

14) při zajišťování ochrany staveb proti vnějšímu hluku, zejména od dopravy, jsou 

přednostně uplatňována opatření urbanistická před opatřeními chránícími jednotlivé stavby tak, 

aby byly splněny podmínky pro ochranu hluku v chráněném venkovním prostoru, chráněném 

venkovním prostoru staveb a chráněném vnitřním prostoru staveb - nejsou proto navrhovány nové 

plochy tak, aby jejich využívání bylo omezováno hlukem - jsou upřednostňovány lokality mimo 

průjezdné silnice - viz výkres I/2 

15) bylo požadováno respektování záplavového území Jihlavy včetně jeho aktivní zóny 

- ÚP v záplavovém území neumisťuje zastavitelné plochy  

V záplavovém území je vymezena plocha pro výrobu el. energie - vodní elektrárna, protože daná 

plocha není plochou zastavitelnou (obsahovat bude pouze technická zařízení k výrobě el. energie, 

zázemí bude umístěno ve stávajících objektech - zastavěných plochách) a protože byla vymezena 

již předchozím ÚPD a záměr nadále trvá. 

Je zapracován požadavek na respektování OP u vodních zdrojů pro hromadné zásobování pitnou 

vodou - ochranné pásmo vodního zdroje Cvrčovice je zakresleno v koordinačním výkresu II/1. 

16) ÚP navazuje  na způsoby využití ploch vymezené platným ÚPO a prověřil dosud 

nevyužité návrhové plochy z této ÚPD z hlediska navrhovaného využití - viz bilance v kap. 7 text. 

části odůvodnění, ÚP zapracovává po prověření z hlediska potřebnosti rozvojové plochy předchozí 

ÚPD, v případě lokality ozn. Z3 však v omezeném rozsahu, protože rozsah lokality je vzhledem 

k zastavěnému území značný a dlouhodobě nebyla tato plocha využita. Byly proto upřednostněny 

jiné rozvojové plochy v jižní části obce, z lokality Z3 je k rozvoji vymezena pouze část, a to 

plochy v horní části svahu, atraktivnější pro výstavbu, neovlivněná průjezdnou dopravou. 

17) byla prověřena možnost lokalizace ploch územních rezerv a nebyl shledán důvod 

jejich vymezení  

18) rozvojové plochy zastavitelné nejsou umisťovány v záplavovém území  

19) v zastavitelných plochách s možností staveb bydlení nebudou umisťovány 

s ohledem na krajinný ráz stavby technické infrastruktury typu stožárů telefonních a jiných 

operátorů, neboť nejsou související technickou infrastrukturou a tedy nejsou přípustným využitím 

těchto ploch - viz text. část, kap. F.2 tab. 1.1), 1.2), 1.3), 2.1) 

20) umístění rekreačních ploch bylo prověřeno a na základě reálných záměrů je 

nepobytová rekreace podmínečně přípustná po rekultivaci v plochách dobývání a těžby 1, 

zastavitelné plochy  pro rekreaci vymezeny nejsou, neboť řešené území jejich vymezení 

neumožňuje 

21) stávající stabilizované plochy (plochy stavu) sou vyhodnoceny v rámci vzájemných 

souvislostí a polohy a jejich vymezení bylo stanoveno na základě skutečného užívání ploch 

v souladu s vyhl. 501/2006Sb. 

22) výroba je rozvíjena ve stávajících plochách a v okrajových polohách mimo možný 

negativní dosah na plochy bydlení - bez vytváření střetu s těmito plochami  - plocha Z9, Z10 

23) výroba je rozvíjena jižním směrem od stávajících výrobních ploch se zohledněním 

limitů území a bez kolize s vymezení ÚSES- plocha Z9, Z10 

24) návrhové plochy byly posouzeny ve vzájemných vztazích a jsou vymezeny tak, aby 

byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití - plocha Z9, Z10 

25) byly prověřeny nezastavěné zastavitelné plochy vymezené stávajícím ÚPO 

z hlediska aktuálnosti jejich využití  - viz výše b. 16) 



                                                                                                                                                                                  ÚP Medlov 

                                                                                                                                      II.Odůvodnění územního plánu 

 

 

                                                                         II 

 

/95 

26) byla prověřena zastavitelná plocha R5 vymezená stávajícím ÚPO, protože plocha 

navazuje na vymezený dobývací prostor - plocha je v ÚP vymezena jako zastavitelná plocha Z2 

v rozsahu původní R5, obsahuje plochy bydlení a plochy veřejných prostranství a její využití je 

podmíněno zpracování území studie na tuto plochu, neboť není jednoznačný způsob obsluhy uvnitř 

plochy a řešení zástavby a není předmětem ÚP toto detailní řešení. Sousedství dobývacího 

prostoru bylo odděleno pásem izolační zeleně, která částečně omezí přímý vliv dobývání na 

zástavbu. 

27) byla prověřena zastavitelná plocha Z8 vymezená stávajícím ÚPO - jedná se o 

plochu ozn. Z3, její rozsah byl oproti ÚPO omezen - viz b. 16 - neboť se jedná o rozsáhlou 

lokalitu, rozvoj je podmíněn více faktory (vlastnické vztahy, absence infrastruktury, formovaný 

terén) a lokalita proto byla zapracována v omezeném rozsahu s podmínkou zpracování územní 

studie a s přístupem ze severní strany  - vymezuje se veřejné prostranství při severním okraji.   

28) byl prověřen záměr převedení plochy kolem p.č. 454/2 –  za farní zahradou na 

plochy bydlení, plochy byly vymezeny jako smíšené obytné s možností využití pro bydlení 

29) byly prověřeny plochy vedené jako přestavbové v ÚPO - vzhledem k tomu, že již 

neobsahují žádné objekty, nejsou plochami přestavby, ale jsou rozvojovou plochou pro plochy 

veřejného prostranství   

30) do ploch vymezených kolem O1 a Z2 bylo zváženo zapracování zastavovací studie 

schválené obcí, v řešení ÚP bylo upřednostněno jejich vymezení pro veřejná prostranství a 

veřejnou zeleň z důvodu potřeby tohoto funkčního vymezení pro okolní plochy věnované zástavbě 

(zejména rozsáhlejších lokalit Z2,Z3) 

31) bylo prověřeno vymezení ploch pro drobné podnikání a řemeslnou výrobu jižně od 

pozemků zastavěných rozestavěnou stavbou jižně pod areálem bývalého ZD a vzhledem k tomu, 

že se jedná o stavbu pro zemědělství, byly příslušné plochy vymezeny jako plochy zemědělské 

32) byla prověřena možnost vymezení ploch východně od polní cesty  na p.č.211/14 pro 

bydlení a pozemky bezprostředně navazující na tuto polní cestu nebyly shledány jako vhodné pro 

zástavbu bydlení z důvodu sousedství s plochami dopravy (ohrožení hlukem, prašností), blízkost 

ploch výroby a skladování (možnost vzniku střetů), naopak byla vymezena pro plochy bydlení část 

navazujících pozemků východněji - výše položených ve svahu, které mají nesporně výhodnější 

polohu, co se vzdálenosti a od výroby a dopravy týče i polohy z hlediska rozhledu do krajiny, 

velikost vymezených ploch je limitována napojením na vymezené veřejné prostranství a polohou 

již realizované stavby v území a jejího dopravního napojení  

 

Koncepce uspořádání krajiny 

33) je zajištěno dostatečné zastoupení veřejné zeleně, protože v centrálních polohách 

obce jsou vymezeny jak přímo plochy veřejné zeleně, tak plochy veřejných prostranství,  je 

zachována a posílena prostupnost krajiny - vymezením veřejných prostranství v nezastavěném 

území, ve kterých je přípustné využití: účelové komunikace   

34) je zajištěno minimální dotčení  krajiny; zachován potenciál, kvality a jedinečnosti 

kulturní krajiny, s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do krajiny a podporovat úpravy vedoucí 

ke zkvalitnění krajinných hodnot území (viz koncepce uspořádání krajiny - viz text. část, kap. E se 

zaměřením na dobývací prostory: 

 jsou vymezeny plochy dobývání a těžby s podmínkami využití ploch- viz text. část, kap. F.2, 

podmínky vyjadřují potřebu neodkladné rekultivace 

35) větší plochy pro rozvoj nejsou vymezovány směrem výrazného zásahu do 

Přírodního parku Niva Jihlavy 

36) síť hlavních účelových komunikací byla doplněna vymezením veřejných 

prostranství v nezastavěném území, ve kterých je přípustné využití: účelové komunikace a 

možnosti využití pro potřeby cykloturistiky a pěší turistiky 

37) nejsou vymezovány rozvojové plochy pro fotovoltaické elektrárny a plochy pro 

větrné elektrárny 
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38) je zohledněn Projekt krajinného plánu regionu Židlochovicko vymezením Koncepce 

uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití v kap. 

E. textové části 

39) je zohledněna územní studie KrÚ Vymezení cílových charakteristik krajiny JMK - 

viz kap. 6.3.1.2 "Krajinný ráz" 

40) jsou zohledněny funkční a prostorové regulace platného ÚPO, protože zásadní 

pojetí urbanistické koncepce sleduje původní platnou ÚPO - viz text. část, kap. F.2  

41) jsou navrženy podmínky pro využití ploch s ohledem na dosavadní hodnoty v území 

(respektovány limity - zachycené v koordinačním výkresu) 

42) je upřesněn a zapracován regionální územní systém ekologické stability (dále jen 

„ÚSES“), vyplývající z Koncepčního vymezení regionálního a nadregionálního územního systému 

ekologické stability (odvětvový podklad orgánů ochrany přírody) a navrženo řešení lokálního 

ÚSES -  viz text. část, kap. E.4, 

je zapracován Plán společných zařízení KPÚ Medlov - v aktuálním podkladu katastrální mapy 

43) Je respektován návrh protierozních úprav, dle Plánu společných opatření 

komplexních pozemkových úprav, a zkoordinován s dalšími úpravami v území; podmínky využití 

ploch- viz text. část, kap. F.2  jsou stanoveny tak, že umožňují realizovat protierozní opatření 

v navrženém rozsahu (viz KPÚ) 

44) je řešena problematika extravilánových vod – jsou respektována záplavová území, 

možněno řešení protipovodňových opatření v navrženéma schváleném rozsahu, umisťování staveb 

- viz výše - bod 15) 

45) jsou umožněny úpravy ploch ve stanovených dobývacích prostorech po jejich 

vytěžení s ohledem na plány sanace a rekultivace vymezením podmínek ploch dobývání a těžby - 

viz text. část, kap. F.2 tab. 13.1) až 13.3) 

46) je prověřeno území mezi starým mlýnským náhonem a řekou Jihlavou v její aktivní 

zóně – nyní využívaného k zahrádkaření s objekty chat a kůlen – plochy byly vymezeny  jako 

plochy zeleně soukromé a vyhrazené 1 (ZZ1) - tedy plochy bez rozvoje zástavby (využívané pro 

zemědělství a pěstitelství , krajinná zeleň apod. - smíšené využití), s výjimkou zastavěných ploch 

jednotlivých objektů a jejich oplocených pozemků dle §58, podmínky využití - viz text. část, kap. 

F.2 tab. 14.2) - neumožňují jejich další rozvoj, který je v aktivní zóně záplav zcela nežádoucí  

47) ze stanoviska OŽP KrÚ JmK č.j. JMK 28890/2012 z 4.4.2012 vyplynul požadavek 

dle § 14 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon), dbát zachování lesa, řídit se ustanoveními lesního zákona, navrhnout a zdůvodnit taková 

řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních 

celospolečenských zájmů nejvhodnější; při tom provést vyhodnocení předpokládaných důsledků a 

navrhnout alternativní řešení - ÚP respektuje lesní porosy - plochy lesní (NL) a rozšíření nelesní 

vzrostlé zeleně  - plochy přírodní (NP), k záborům PUPFL dochází na východní straně správním 

území městyse z důvodu vymezení ploch dobývání a těžby tam, kde jsou stanovené dobývací 

prostory 

 

 

9.4 Splnění požadavků na řešení veřejné infrastruktury 
 

jsou v ÚP zapracovány : 

Doprava 

1) ÚP nemění stávající koncepci dopravy viz  text. část, kap. D.1 

2) Řešením ÚP není způsobeno zatěžování zastavěných území jiných sídel průjezdnou 

dopravou vyvolanou rozvojem Medlova (využívá se zejména napojení silnicí III/39523 směrem na 

R52), protože ÚP nevymezuje oproti původní ÚPD vyšší kapacity pro bydlení a plochy pro výrobu 

a skladování vymezuje nově (oproti platné ÚPD) pouze v zastavitelné ploše Z9. Tato rozvojová 
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plocha navazuje přímo na stávající plochy se shodným využitím, její plošný rozsah je z hlediska 

kapacity nevýznamný a nemá potenciál ovlivnit zásadně dopravní zátěž v území. 

3) byla prověřena možná řešení dopravních závad – zejména styk komunikací 39521 a 

39523 v obci a průchod komunikace 39521 kolem kostela směrem na Němčičky – je umožněna 

úprava křižovatky dle studie VUT v plochách dopravní infrastruktury a plochách veřejných 

prostranství viz text. část, kap. F.2 tab. 5.2, 6.2), 

4) Obchvat ve směru na Němčičky v souladu se zadáním není zapracován 

5) byly zapracovány požadavky odboru dopravy KrÚ JmK č.j. JMK 28890/2012  ze 

4.4. 2012 ( viz  kap. 6.4.1 odůvodnění a D.1 výroku ÚP) 

6) Místní komunikace jsou součástí ploch jiného využití dle vyhl.501/06 Sb., zpravidla 

ploch veřejných prostranství. Podmínky využití ploch umožňují i umisťování v dalších plochách s 

rozdílným způsobem využití. 

7) nově navržené zastavitelné plochy navazují na stávající komunikace a nově 

vymezená veřejná prostranství (přípustně využitelná pro komunikace) 

8) byla vymezena dostatečná šíře nových veřejných prostranství (přípustně 

využitelných pro komunikace i parkovací stání) zejména ve vazbě na vymezené plochy bydlení 

tak, aby bylo možno v rámci ploch veřejných prostranství vymezených pro dopravní obsluhu 

zastavitelných ploch umístit dostatečné množství parkovacích stání ve veřejných prostranstvích. 

Odstavná parkovací místa je umožněno řešit na vlastních pozemcích staveb v souladu s platnou 

legislativou na úseku dopravy. 

9) je řešena  doprava v klidu – odstavování a parkování vozidel v souladu 

s vyhl.č.501/2006 Sb. viz 8) – tak, že parkovací stání je umožněno umisťovat v rámci ploch 

veřejných prostranství, která jsou v rámci zastavěného území vymezena v plošně dostatečném 

rozsahu, odstavná parkovací stání je umožněno umisťovat na pozemcích staveb, a to jak v 

plochách změn, tak i v plochách stávajících na základě podmínek využití ploch vymezených v kap. 

F.2 textové části. Pozemky staveb ve starší zástavbě jsou vzhledem ke způsobu zástavby obce 

zpravidla přístupné nejen z hlavních uličních průčelí, ale paralelně i účelovými komunikacemi na 

protilehlé straně pozemků, což umožňuje jejich optimální obsluhu. 

10) je minimalizováno počet přímých napojení na silnice III. třídy - u ploch napojených 

ze silnic III. tř. se jedná o jedno napojení každé takové lokality. U plochy Z4 je stanoven nápojný 

bod č.4 ze silnice III/39523, u plochy Z3  je stanoven nápojný bod č.3 ze silnice III/39521 

11) jsou vymezeny veřejná prostranství, přípustně využitelná jako nové plochy pro jiné 

druhy dopravy – cyklotrasy, cyklostezky  

12) je zachována komunikace za stávajícími zahradami rodinných domů, plochou Z7/II 

a plochou R7 vymezenými stávajícím ÚPO - je součástí veřejných prostranství poblíž plochy Z4 

v ÚP Medlov 

13) je zachována účelová komunikace mezi zahradami pod RD v lokalitě R6, Z1/1, 

Z7/III a zelení u silnice III/39521 dle stávající ÚPD - tedy komunikace při silnici pod lokalitou Z8 

ÚP Medlov 

14) je respektováno ochranné pásmo rychlostní komunikace R52 tím, že nejsou 

vymezovány v tomto pásmu žádné  plochy a stanovovány podmínky, které by mohly jakkoli 

omezit rychlostní komunikaci - viz výkres II/1  

15) stanovením podmínek využití ploch veřejných prostranství a ploch dopravní 

infrastruktury silniční - silnic III. třídy -  je umožněna úprava komunikací dle ČSN 736110, 

v průjezdních úsecích silnic v zastavěném území je umožněno provádět nutné úpravy 

v odpovídající funkční skupině a typu komunikace dle zásad ČSN 736110, také viz podm. v kap. 

F.1 textové části  

16) jsou vytvořeny územní podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i 

rekreační využití s návaznostmi na mezinárodní a krajskou síť cyklistických koridorů sousedních 

zemí a krajů respektováním stávajících cyklotras - vymezením ploch dopravní infrastruktury 

silniční a ploch veřejných prostranství v jejich trase (trasa viz výkres II/1) 



                                                                                                                                                                                  ÚP Medlov 

                                                                                                                                      II.Odůvodnění územního plánu 

 

 

                                                                         II 

 

/98 

17) byly prověřeny územní podmínky, územní vymezení krajských cyklistických 

koridorů v souladu se dokumentací rozvojových záměrů kraje a s ohledem na koordinaci koridorů 

cyklistické dopravy v širších návaznostech. Je zajištěna územní koordinace a ochrana 

mezinárodních a krajských cyklistických koridorů,  protože bylo umožněno budování nových tras 

jak vymezením podmínek v plochách dopravních, tak podmínek v plochách v nezastavěném 

území. 

 

Technická infrastruktura (TI): 

18) pro nové zastavitelné plochy jsou navrženy body či linie napojení - viz výkres I/2 

19) je respektována koncepce zásobování vodou ze stávajícího obecního vodovodu 

viz text. část, kap. D.2 

20) požadavek na respektování platné legislativy v oblasti ochranných a bezpečnostních 

pásem energetických zařízení vyplývající z vyjádření Státní energetické inspekce, č.j. 

513/12/062.103/St. je respektováno. 

Ochranná pásma byla respektována tím, že zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na jejich 

existenci a tam, kde by omezovaly podstatně využitelnost plochy pro zástavbu nadzemními 

objekty, byla rozvojová plocha optimálně členěna. To se týká plochy Z6, v rámci které je v části, 

kde se nachází ochranné pásmo vedení elektrizační sítě a bezpečnostní pásmo plynovodu, 

vymezena plocha veřejných prostranství - veřejná zeleň. Ostatní zsatvitelné rozvojové plochy jsou 

ochrannými pásmy dotčeny pouze okrajově a existence ochranných pásem nebrání využití plochy 

(plocha Z4, Z5) 

21) byla vyhodnocena spotřeba vody s ohledem na návrh zastavitelných ploch  - viz 

textová část odůvodnění, kap. 6.4.2, nebyla navržena etapizace, protože to z hlediska variability 

využívání území není účelné. 

22) do návrhu byla zapracována koncepce kanalizace dle zpracované PD -zapracovány 

jako veřejně prospěšné stavby jsou pouze kmenová stoka a ČOV, nikoliv uliční rozvody a přípojky  

23) splaškové vody z nově navrhovaných zastavitelných ploch je umožněno   odvádět  

na čistírnu odpadních vod - je vymezena koncepce technické infrastruktury zahrnující plochu 

technické infrastruktury pro její umístění  - viz textová část kap. D.1. 

Kapacita čistírny odpadních vod je posouzena v návaznosti na návrhový počet obyvatel v textové 

části odůvodnění - kap. 6.4.2, část 2) 

24) požadavek dešťové vody v max.míře zdržovat na pozemku a vsakovat 

s přihlédnutím k hydrogeologickým poměrům v území  - vyplývá z  vyhl. 501/2006Sb 

25) je vyhodnoceno zásobování el.energií s ohledem na návrh zastavitelných ploch - 

viz text. část, kap. D.2 

26) je respektováno zásobování plynem, základní telekomunikační síť - viz text. část, 

kap. D.2 

27) plochy pro technickou infrastrukturu jsou vymezeny pouze tam, kde využití 

pozemku pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití  - a to v 

plochách vodojemů a vodárenských zařízení (stávající plochy) a také v ploše změny - pro čistírnu 

odpadních vod dle platného územního rozhodnutí a navazující ploše vhodné pro umístění např. 

sběrného dvora. 

28)  TI není řešena tam, kde je možné umístit ji do ploch jiného využití - tedy v 

pozemcích trafostanic a podobných zařízení , limiových sítí technické infrastruktury, které jsou 

součástí ploch veřejných prostranství apod. 

29) rozvojové plochy výstavby je umožněno odkanalizovat vymezením koridorů 

technické infrastruktury popř. podmíněním změn v území,  v souladu s platnou legislativou na 

tomto úseku státní správy a tak bude zajištěna řádná likvidace odpadních vod v souladu s § 38 

zákona o vodách  

30) odvádění dešťových vod  je řešeno tak, aby nedocházelo ke zhoršení odtokových 

poměrů v území - viz odkanalizování území kap. 6.4.2 textové části odůvodnění 
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31) pro možnost posouzení kapacity technické infrastruktury je u zastavitelných ploch 

uvažováno s velikostí pozemku  800m2 na 1 RD( 3,6 osoby na 1 RD) - v bilanci v text. části 

odůvodnění kap. 7. 

 

Nakládání s odpady 

32) nejsou navrhovány plochy pro nové skládky komunálního odpadu. Je respektován 

stávající systém nakládání s odpady, tj. svozem na určenou lokalitu mimo řešené území.  

33) byla prověřena plocha pro umístění sběrného dvora - je vymezena plocha technické 

infrastruktury v návaznosti na navrženou ČOV pro tento účel v ploše P1 

 

Občanská vybavenost (OV- nyní občanské vybavení) 

34)  

jsou respektovány plochy OV – byly vymezeny jako plochy stavu, způsob využití plochy 

občanského vybavení - veřejné (ozn. v graf. části OV), plochy občanského vybavení - kultura a 

církevní využití (ozn. v graf. části OK), plochy občanského vybavení - školství (ozn. v graf. části 

OŠ) a plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (ozn. v graf. části OS) - viz 

textová část, kap. D.3. 

Nebyly pro tyto využití vymezeny rozvojové plochy, protože nebyly žádné požadavky v zadání. 

Po vyhodnocení stávajícího využití hřbitova byly s ohledem na demografický vývoj vymezeny 

rozvojové  plochy občanského vybavení - hřbitovy (ozn. v graf. části OH) 

35) byla prověřena nutná míra regulace účelů využití jednotlivých ploch (zachování 

jednotlivých stabilizovaných ploch specielně pro účely, školství, kulturu, hřbitov apod.). Plochy s 

rozdílným způsobem využití uvedené ve vyhlášce 501/2006 Sb. byly v souladu s § 3 odst. (4) s 

ohledem na specifické podmínky a charakter území dále členěny, a to proto, že je nezbytná 

specifikace podmínek využití oddílně pro jednotlivé tyto podtypy, které je nutné stabilizovat 

v jejich polohách. 

36) byla prověřena potřeba nových ploch občanského vybavení vzhledem k velikosti 

rozvojových ploch ostatních (především bydlení) - byly stanoveny podmínky využití ploch bydlení 

a smíšených obytných, které umožňují pokrytí této potřeby v rámci daných ploch viz text. část, 

kap. F.2 tab. 1.1, 2.1) 

 

Veřejná prostranství 

37) jsou respektována stabilizovaná a vymezena nová veřejná prostranství tak, aby 

jejich umístění bylo v souladu s vyhláškou č.501/06 Sb. - viz plochy veřejných prostranství v ploše 

Z3, Z7, Z14 a dále Z15 a Z16 

38) u rozvojových ploch byla vyhodnocena na základě rozboru jejich velikosti potřeba 

vymezení ploch veřejných prostranství dle vyhl. 501/2006Sb.  – zejména v plochách Z2 a Z3 

(zastavitelná plocha R5, Z8/II vymezených stávajícím ÚPO). Na základě tohoto vyhodnocení byly 

vymezeny plochy Z15, Z16 - viz textová část odůvodnění kap. 6.4.4. 
 

 

9.5 Splnění požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území 
1) ÚP respektuje hodnoty území včetně: 

a. okolí kostela  a školy  

b.  dominanty obce - kostel,  

c.  charakter sídla, hladina zástavby 

d.  vyhlídková linie nad obcí – polní cesta nad MŠ na okraji DP 

e.  lokality zástavby se zachovalým místním rázem - náves a s ní souběžná ulice 

f. dochované větrolamy 

g. boží muka za Pointem a před hranicí se Smolínem 
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a to vymezením podmínek využití ploch, ve kterých se nacházejí - zejména ploch smíšených 

obytných viz text. část, kap. F.2 tab. 2.1) a to zejména stanovením podmínek prostorového 

uspořádání 

2) ÚP uchovává urbanistické a civilizační hodnoty v území vymezením funkčních 

ploch v přirozeně formovaných celcích - viz výkres I/2, stanovením podmínek využití a podmínek 

prostorového uspořádání viz text. část, kap. F.2  

3) Jsou zohledněny drobné sakrální stavby – kapličky, boží muka, kříže, které přestože 

nejsou kulturními památkami vytvářejí urbanisticky místní zástavbu a krajinný ráz a to vymezením 

podmínek využití ploch, ve kterých se nacházejí - zejména ploch smíšených obytných viz text. 

část, kap. F.2 tab. 2.1) 

4) zvláště chráněná území se v řešeném území nevyskytují, v území se vyskytují e 

chráněná území přírody  -  a to významné krajinné prvky, přírodní park Niva Jihlavy, jejich 

ochrana je respektována - a to stanovením podmínek využití ploch, vymezených v uvedených 

územích - viz textová část odůvodnění kap. 6.6.2 

5) je zajištěno minimální dotčení krajiny, protože zastavitelné plochy jsou   vymezeny 

ve vazbě na předchozí ÚPD a v přímé návaznosti na zastavěné území v míře přiměřené 

předpokládanému rozvoji městyse – viz kapitola 6.3.2  a kapitola 7. textové části odůvodnění ZP 

6) jsou zohledněny regulace PP Niva Jihlavy v lokalitách, které do něj zasahují – i 

když se nacházejí  v zastavěném území - není umožněn rozvoj zástavby, negativně ovlivňující 

krajinný ráz stanovením podmínek ploch, vymezených v daných lokalitách - viz textová část 

odůvodnění kap. 6.6.2, zejména odst. 1.2), 14.2), ale i 1.1). 3.1) a další. 

7) bylo prověřeno  vymezení architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro 

které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 

a nebyla shledána potřeba tohoto vymezení 

8) nebyly vymezeny stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 

1 stavebního zákona  – jelikož vyhláškou č. 458/2012 Sb. ( novela vyhl.500/2006Sb) byla tato 

položka z obsahu ÚP zrušena – nebyla tato část zadání použita v souladu se zákonem č. 350/2012 

Sb. čl.II odst. 2 

 

 

9.6 Splnění požadavků na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná 

opatření a asanace 
1) jsou vymezena veřejně prospěšná opatření dle § 2 odst.1) písm.m) , dle § 170 odst.1) písm. b)  

zákona č.183/2006 Sb.( stavební zákon), 

nebylo vymezeno VPO dle § 101, jelikož zákonem č. 350/2012 Sb. (novela stavebního zákona) 

bylo toto ustanovení změněno a nelze uplatnit předkupní právo na veřejně prospěšné 

opatření)– nebyla tato část zadání použita v souladu se zákonem č. 350/2012 Sb. čl.II odst. 2 

 

2) jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby dle § 2 odst.1 písm.l) a dle § 170 odst.1) písm. a)  

zákona č.183/2006 Sb.( stavební zákon) - jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby pro 

dopravní a technickou infrastrukturu určené k rozvoji a ochraně území obce – viz kapitola G 

textové části, nebyly vymezeny veřejně prospěšné stavby dle §101 – viz kapitola H textové 

části 

 

3) řešení ÚP nevyžaduje  vymezení asanací 

 

4) požadavek odlišit barevně ve výkrese veřejně prospěšných staveb VPS a VPO, na která se 

vztahuje jak předkupní právo dle  §101 stavebního zákona tak vyvlastnění dle §170 SZ, dále 

VPS a VPO, na která se vztahuje jen předkupní právo dle §101 stavebního zákona a na VPS 

a VPO, na která se vztahuje jen vyvlastnění dle  §170 stavebního zákona nebyl splněn, 
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protože nebyly vymezeny VPS s předkupním právem dle § 101, nebylo tedy nutné odlišení. 

 

9.7 Splnění požadavků vyplývajících ze zvláštních právních předpisů 

(požadavky na ochranu veřejného zdraví,  civilní ochrany, obrany a 

bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby  

území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) 
  

ÚP Medlov respektuje  a zapracoval požadavky dotčených orgánů státní správy, uplatněné 

při v zadání ÚP:  

15)  jsou respektována ochranná pásma tak jak vyplývají z platné legislativy  

16) jsou respektovány požadavky dle vyjádření HZS JmK č.j. HSBM-6-102/2012 dle platné 

legislativy z hlediska požární ochrany v platném znění, vyhláška č.380/2002 Sb  

V návrhu ÚP Medlov je požadavek § 29, odst. 1, písmeno k, zákona č.133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů – „zdroje vody pro hašení požárů“ zapracován v kap. 

6.4.2. textové části odůvodnění územního plánu. 

  Ochrana obyvatelstva 

- viz textová část odůvodnění  - kap. 4. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 

17) Je respektována aktivní zóna záplavového území řeky Jihlavy (požadavek Odboru životního 

prostředí MěÚ Židlochovice) - viz výkresová část, viz podmínky využití ploch - zejména viz 

text. část kap. F.2 tab. 1.2), 14.2), v aktivní zóně nejsou navrženy rozvojové plochy pro 

výstavbu 

18) Je respektována platná legislativa o ochraně ovzduší – Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší (požadavky OŽP KrÚ JmK č.j. JMK 28890/2012 z 4.4.2012)  - viz text. část 

odůvodnění odst. 6.2 "cíle ochrany a rozvoje hodnot" 

19) jsou respektována a zakreslena ve výkresové části (koordinační výkres II/2) ložiska 

nerostných surovin (limity území), jsou respektovány dobývací prostory (požadavek z vyj. 

Obvodního báňského úřadu č.j. SBS/07696/2012) - ve stanovených dobývacích prostorech 

jsou Plochy dobývání a těžby ozn. v graf. části DT, DT1, DT2 

20) Ministerstvo zdravotnictví  nemělo žádné požadavky, nejsou tudíž zapracovány 

21) Je zapracováno řešení vyplývající z komplexní pozemkové úpravy - Plán společných zařízení 

KPÚ Medlov (vyjádření Ministerstva zemědělství - útvar Pozemkový úřad č.j. 43746/2012-

MZE-130755)  

22) řešení ÚP (urbanistické koncepce a koncepce krajiny) neovlivňuje negativně zájmy 

vojenského letectva a obrany státu - je respektována skutečnost, že je celé kat.území 

v ochranném pásmu radiolokačního zařízení - koncepce neumožňuje výškové stavby - a to 

stanovením podmínek prostorového uspořádání - v text. části kap. F.2, neumožňuje satelitní 

zástavbu v krajině, ani třeba zásadní výsadby na exponovaných polohách - viz vymezené 

zastavitelné plochy - viz text. část kap. C.2,   

23) existence ochranného pásma radiolokačního zařízení je citována konkrétním upozorněním  - 

textu v legendě v koordinačním výkresu  

24) ZVHS neměla žádné požadavky, nejsou tudíž zapracovány 

25)  byly zapracovány požadavky z vyjádření Povodí Moravy s.p.  12869/2012-203/Ho vyplývají 

tyto požadavky: - v textové případně i grafické části ÚP jsou uvedeny názvy vodních toků 

- v ÚP je vyznačeno „manipulační pásmo vyplývající z § 49 odst. vodního zákona“ a to 

v koordinačním výkrese, záplavová území jsou respektována z hlediska zastavitelných ploch  

- jen zvláště zdůvodněné případy lze v záplavovém území umisťovat - viz odůvodnění - kap. 

9.3 bod 15) 

26)    Požadavky Národního památkového ústavu nebyly na základě pokynu zadání 

zapracovávány 
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27)    jsou respektována záplavová území  z hlediska zastavitelných ploch  - nejsou vymezovány 

v záplavových územích 

28)   je minimalizována možnost ohrožení hlukem a vibracemi ploch s chráněnými vnitřními 

prostory budov a chráněnými prostory, zejména u komunikací III.třídy tak, že tyto nejsou v 

sousedství silnic III. třídy navrhovány s výjimkou ploch Z1a - Z1d, které byly již vymezeny 

platným ÚPO, jejich rozvoj probíhá. 

29)   je snaha návrhem ÚP zabezpečit, aby plochy a to i stabilizované obsahující chráněné 

prostory dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb. nebyly v budoucnu vystavovány nadlimitními 

hodnotami hluku a vibrací vyplývajícími z umisťování nových zdrojů hluku a vibrací, což je 

řešeno návrhem podmínek využívání ploch, které v plochách bydlení  nebo smíšených 

obytných neumožní souběžně umisťovat zdroje hluku a vibrací (viz kap. F.1, F.2 textové 

části), hluk z dopravy na průjezdných komunikacích zejména vůči stávající zástavbě 

eliminovat nelze a je nutno vymezit podmínky rozvoje v těchto plochách - opět podm. viz. 

kap. F.1 textové části 

30)   podmínky stanovené ve vyjádření Krajské hygienické stanice č.j. KHSJM 

11493/2012/BM/HOK byly zapracovány jako podmínky využití ploch do kap. F.2 textové 

části 

31)   požadavky ze stanoviska OŽP KrÚ JmK č.j.JMK 28890/2012 jsou zapracovány v textové 

části odůvodnění kap.11 - Vyhodnocení předpokládaného důsledku navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 

32)   je zohledněno upozornění  ze stanoviska OŽP KrÚ JmK č.j. JMK  28890/2012 na 

odnímání kvalitních půd I.a II tříd obsažené v MP MŽP OOLP/1067/96 z 1.10.1996 - opět 

viz textová část odůvodnění kap. 11 

33)   v koordinačním výkrese jsou zakresleny všechny limity, týkající se daného území tak, jak 

vyplývají z platné legislativy, z vydaných správních rozhodnutí,  

34)   jsou respektovány v území všechny limity, týkající se daného území tak, jak vyplývají 

z platné legislativy 

35)   Poddolované území se v řešeném území nenachází, sesuvné území v severní části 

centrálního zastavěného území je zakresleno a respektováno ve stávajících plochách 

36)   Je respektováno záplavové území včetně aktivní zóny vodního toku a návrh protierozních 

opatření v k. ú.  Medlov, vyplývající z Plánu spol. zařízení KPÚ Medlov (viz koncepce ÚP 

text. část kap. C, výkresy odůvodnění ÚP) 
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9.8 Splnění požadavků a pokynů pro řešení hlavních střetů zájmů a  

problémů v území 
1) Jsou vytvořeny územní podmínky pro řešení urbanistických, dopravních a 

hygienických závad: 

a. negativní následky vedení průjezdné dopravy centrem obce – křižovatka nad návsí 

- a to vymezením ploch dopravních a ploch veřejných prostranství v takovém plošném rozsahu, 

že umožní umístění dopravních staveb řešících tuto dopravní závadu dle studie "Návrh 

dopravních řešení v okolí silnic III. tříd v městysi Medlov 

b. nedostatek ploch pro hospodářský rozvoj obce 

- je řešen návrhem plochy výroby skladování v návaznosti na stávající plochy výroby a 

skladování v jižní části (v návaznosti na zastavěné území) 

c. regulace těžby a z ní plynoucích  hygienických závad 

- jsou vymezeny plochy dobývání a těžby a podmínky jejich využití, jejichž cílem je 

bezodkladné provedení rekultivací a omezení negativních hygienických dopadů na území – a 

tězba je umožněna jen na DP vymezených do vydání ÚP viz text. část, kap. F.2 tab. 13.1)až 

13.3) 

d. ohrožení zastavěného území přívalovými dešti 

- je řešeno koridorů pro odvedení přívalových vod TD1, TD2 se zaústěním přímo do Jezera. Dále 

také urbanistickou koncepcí obce, které rozvoj obce směřuje mimo území dotčená záplavami a 

také formulací podmínek využití ploch v záplavovém území viz text. část, kap. F.2 zejména tab. 

1.2),14.2), - tyto vylučují rozšiřování zástavby do záplavových oblastí 

2) je řešen střet ploch pro bydlení a ochranou před nepříznivými vlivy hluku a vibrací na 

venkovní i vnitřní chráněné prostory a venkovní chráněné prostory staveb podmínkami zejména 

dle kap F.1 textové části 

3) ke střetu ploch pro bydlení a PP Niva Jihlavy prakticky nedochází - nejsou vymezeny 

zastavitelné ani přestavbové plochy pro bydlení v rámci PP Niva Jihlavy, ve stabilizovaných 

plochách bydlení a smíšených obytných je pak možnost zástavby regulována, zástavba je omezena 

na zastavěné území, bez možnosti výstavby dominantních či jinak rušících objektů 

4) ke střetu zastavitelných ploch a VKP prakticky nedochází , neboť zastavitelné plochy 

nejsou vymezeny v  územích VKP, rozvojová plocha pro výrobu el. energie - vodní elektrárnu - 

není vymezena jako zastavitelná, neboť dle podmínek stanovených v  text. části, kap. F.2 tab. 3.2), 

jsou v ní  nepřípustné stavby s výjimkou technologických objektů pro výrobu el. energie na 

bývalém mlýnském náhonu, pro zázemí budou využity stávající objekty (původního mlýna); 

umístění dané plochy vychází z již projednaného a schváleného záměru v předchozí ÚPD (Změna 

č. III ÚPO Medlov) 

5) je řešen možný střet zastavitelných ploch a ochrany hodnot v území - a to stanovením 

podmínek využití ploch dle kap. F.2 výrokové části - je stanovena výška a hustota zástavby 

(zastavěnost pozemků), hodnoty území jsou vyznačeny v koordinačním výkrese   

6) je řešen střet zastavitelných ploch i zastavěného území a záplavových území tím, že není 

navrhován rozvoj zástavby do záplavových území  

7) je řešen střet dobývacích prostorů a blízkosti ploch pro bydlení tím, že na rozhraní zástavby 

a ploch dobývání a těžby jsou vymezeny plochy zeleně izolační (ZI) a vymezeny plochy lesní 

(NL), které tvoří alespoň částečně funkci přírodního filtru mezi těmito plochami, jiné vymezení 

ploch bydlení není možné, neboť  se jedná o plochy platné ÚPO, jejichž zástavba již byla započata, 

je však v souladu se stanovenými dobývacími prostory umožněna těžba  v těchto plochách. 
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9.9 Splnění požadavků na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s 

ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti 

nebo rozvojové ose, vymezení koridorů územních rezerv 
1) Obec leží v rozvojové oblasti OB3 stanovené PÚR ČR. S ohledem na obnovu a rozvoj 

sídelní struktury byly vymezeny následující zastavitelné plochy pro: 

a. bydlení (označeny BV, BC - dle možného charakteru výstavby) 

b. občanské vybavení (označeny OV) 

c. rekreaci a sport (označeny OS - plochy občanské vybavení pro tělovýchovu a sport) 

d. výrobu a skladování (označeny VS) 

e. plochy těžby (označeny DT, DTL, DTR) 

f. plošnou technickou infrastrukturu - neboť je potřeba vymezení plochy, ve které je přípustná 

čistírna odpadních vod, sběr odpadů a přitom je zabráněno negativním vlivům vyplývajícím pro 

okolí z takového využití  

g. dopravní infrastrukturu - dopravní zařízení (DZ)- protože v k.ú. se nachází plocha vhodná 

pro nadmístní infrastrukturu tohoto využití 

 

Nebyly vymezeny zastavitelné plochy (plochy změn) pro: 

h. vodní a vodohospodářské účely s výjimkou plochy změny K20 v oblasti Jezer pro 

protipovodňová opatření - snižování ohrožení území povodněmi, protože mimo tento již 

připravený záměr ve veřejném zájmu není účelné vymezení dalších ploch tohoto určení v řešeném 

území. Je umožněno vytvoření vodních ploch jako přípustného využití v rámci rekultivace po 

vytěžení dobývacích prostorů v plochách dobývání a těžby 1 

i. plochy územních rezerv  - protože lokality uvažované pro plošný rozvoj obce byly 

vymezeny jako plochy změn, jiné lokality k následnému rozvoji nebyly vytipovány 

2) zastavitelné plochy nezasahují do blízkosti chráněných kulturních památek a takto je splněn 

požadavek zadání 

3) je vymezeno zastavěné území, protože je to úkolem územního plánu vyplývajícím 

z legislativy (§58 zák. 183/2006Sb.), jedná se o několik dílčích zastavěných území v rámci obce - 

viz kap. A text. části 

4) bylo prověřeno vymezení ploch přestavby jako ploch k obnově nebo opětovnému využití 

znehodnoceného území - a byla vymezena plocha přestavby P1 

5) bylo prověřeno vymezení ploch ke změně stávající zástavby – asanace a nebylo vytipováno 

území, které vyžaduje asanaci 

 

9.10 Splnění požadavků na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude 

uloženo prověření změn jejich využití územní studií 
 

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií 

bylo zváženo, a byly vymezeny v případě ploch, kde je třeba vzhledem k jejich poloze, dopravní 

dostupnosti a  velikosti třeba řešit především možnosti vnitřního vedení  technické a dopravní 

infrastruktury, kde předpokladem bude návrh zastavění plochy objekty, aby bylo možno polohy 

jednoznačně posoudit především vzhledem k limitům jako vzdálenost 50m od lesa a návaznost na 

dobývací prostory - jedná se o zastavitelné plochy Z2, Z3. 

Vzhledem k rozsahu plochy Z3 a počtu a tvaru pozemků, které zahrnuje, je požadována pro plochu 

Z3 dohoda o parcelaci.  
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9.11 Splnění požadavků na vymezení ploch a koridorů, pro které budou 

podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním 

plánem 
 

Vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití 

stanoveny regulačním plánem bylo zváženo, avšak nebyly vymezeny, neboť možnosti rozvoje 

zastavitelných ploch budou následně řešeny územní studií, nebo se jejich rozsah, dopravní přístup 

a možnosti rozvoje nejeví jako problematický a lze rozhodovat o území na základě ÚP. 

 

9.12 Splnění požadavků na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území 
1) Nejsou požadavky z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., protože krajský úřad jako dotčený 

orgán ve svém stanovisku č.j. JMK 28890/2012 vyloučil významný vliv na příznivý stav předmětu 

ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 - 

výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou lokalizací 

zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit 

přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany. 

2) Nejsou požadavky z hlediska zákona č.100/2001 Sb., krajský úřad jako dotčený orgán 

konstatoval, že územní plán může stanovit rámec pro budoucí posuzování záměrů uvedených 

v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a je tedy koncepcí ve smyslu 

ustanovení § 10a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě posouzení 

podle kritérií uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona však krajský úřad neuplatňuje požadavek na 

vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (viz dohoda s dotčeným orgánem 

z 22.5.2012) 

3) nejsou vymezeny plochy pro stavby, které by mohly mít významný vliv na životní prostředí 

– stavby dopravní, rozsáhlé plochy pro výrobu s negativními vlivy na životní prostředí, plochy pro 

těžbu nerostů jsou usměrňovány  a regulovány - jsou stanoveny podmínky využití ploch 

v dobývacím prostoru 

4) vliv ÚP na udržitelný rozvoj území (obce) je v územním plánu zhodnocen v rámci kap. B.1 

(Splnění požadavků na řešení vyplývající z územně analytických podkladů), kde je hodnoceno, jak 

návrh zasáhl do jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jak byly vyhodnoceny územní 

podmínky ve vztahu k jednotlivým pilířům udržitelného rozvoje a v kap. B.8 (Splnění požadavků a 

pokynů pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území), kde je hodnoceno, jak bylo návrhem 

podpořeno řešení jednotlivých problémů a střetů  

 
 

10.  Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v 

zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s 

odůvodněním potřeby jejich vymezení 

 
Pro řešené území neexistují platné zásady územního rozvoje. 

 

Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje 

1)  V ÚP jsou vymezeny plochy Z12 pro dopravní infrastrukturu - zařízení pro dopravu silniční 

u komunikace R52 , protože na pozemcích, kde se dlouhodobě uvažuje jeho zřízení, nekoliduje 

tento záměr s žádnými dalšími limity apod. Je přípustná vybavenost typu čerpací stanice 

pohonných hmot s doprovodnými funkcemi - obchodním prodejem, sociálním zařízením, 

odpočinkovými prostory.  
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Jedná se o záměr nadmístního významu, protože plochy je obsluhována prostřednictvím 

komunikace R52, nemá přímou vazbu na zástavbu obce. Plocha není vymezena v ÚPP kraje nebo 

jiné nadřazené dokumentaci. Její vymezení je možné, protože podobná vybavenost v tomto úseku 

silnice R52 chybí - nejbližší je v Rajhradě (13km) nebo Pohořelicích (12km), nikoli však přímo při 

R52. Přímo na trase se nachází až v Modřicích (16km) nebo opačným směrem v při I/52 v 

Pasohlávkách (20km) 

 

2) Regionální ÚSES  je vymezen dle  Koncepčního vymezení regionálního a nadregionálního 

územního systému ekologické stability (odvětvový podklad orgánů ochrany přírody) a to viz výše 

ÚSES. - viz kap. textové části odůvodnění  6.5.4 

 

Protože prvky regionálního ÚSES je nezbytné v k.ú. Medlov lokalizovat, územní plánu vymezil 

tyto plochy ve vztahu k plochám s rozdílným využitím a k pozemkům, protože úprava katastrální 

mapy po provedení KPÚ toto umožňuje. v souladu s  Koncepčním vymezením regionálního a 

nadregionálního územního systému ekologické stability. 

 

11.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 

na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 
Zábor půdy ze ZPF pro navržené plochy pro zástavbu: 

Číslo 

plo-

chy 

 

Funkční využití 

 

Plocha 

(ha) 

 

Zastavěné 

území 

 

Kultura 

 

 

BPEJ 

 

Stupně 

tříd 

ochrany 

z toho 

zábor 

pův. 

ÚPO*)  

(ha) 

z toho 

zábor 

nový 

návrh 

(ha) 

   uvnitř mimo      

Z1a, 

Z1b, 

Z1c, 

Z1d 

 

plochy bydlení 

čistého  

1,32  x Orná p. 0.01.05 III 

 

1,32 - 

Z2 

**) 
 

plochy bydlení 

venkov.typu  

2,11  x Zahrada, 

orná p. 

0.08.50 IV 

 

2,11 - 

Z3 

**) 
plochy bydlení 

venkov.typu, veř. 

prostranství  

4,80  x Zahrady, 

sady 

0.08.50 

0.40.77 
IV 

V 

 

4,80 - 

Z4 plochy smíšené 

obytné, pl. veř. 

prostranství  

3,89  x Orná p. 0.01.05 

0.21.12 

III 

V 

3,89 - 

Z5 plochy bydlení 

venkov.typu  

1,24  x Orná p. 0.21.12 

0.04.01 

V 

IV 

1,24 - 

Z6 plochy bydlení 

venkov.typu  

1,86  x Zahrady, 

sady 

0.40.77 

0.21.12 

V 

V 

1,86 - 

Z7 plochy bydlení 

venkov.typu, pl. 

veř. prostranství  

0,77  x Zahrada 0.40.77 

 

V 

 

- 0,77 

Z8 plochy bydlení 

venkov.typu  

0,90  x Zahrada 0.40.77 

 

V 

 

- 0,90 

Z9 plochy výroby a 

skladování  

0,32  x Orná p. 0.05.01 III - 0,32 

Z10 plochy výroby a 

skladování  

0,56  x Orná p. 0.05.01 III 0,56 - 
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Z11 plochy technické 

infrastruktury  

 

0,36  x Orná p. 0.05.01 

0.56.00 

III 

I 

0,36 - 

Z12 plochy dopravní 

infrastruktury - 

zařízení pro 

dopravu  

1,04  x Orná p. 0.04.01 IV - 1,04 

Z14 plochy veřejných 

prostranství  

0,11  x Zahrada 0.40.77 V 0,11 - 

Z16 plochy veřejných 

prostranství - 

veřejná zeleň  

0,30  x Zahrada 0.05.01 III - 0,30 

 

 

 

*): Plocha již byla navržena v předchozí platné ÚPD, kde byl odsouhlasen zábor ZPF v uvedeném 

rozsahu 

 

**): Pro plochu je požadováno pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou jakožto podmínka 

pro rozhodování o změnách v území. 

 

 

Plocha Z1a, Z1b, Z1c, Z1d je rozvojovou plochou předchozí platné ÚPD, jedná se původně 

rozsáhlejší zastavitelnou plochu, ve které již probíhá výstavba a plocha je více než z poloviny 

využita. 

 

Plocha Z2 je rozvojovou plochou předchozí platné ÚPD, je vymezena ve shodném rozsahu. 

Nebyla dosud využita, vzhledem k nutnosti vymezení dopravních koridorů pro přístup a obsluhu 

pozemků a potřebě vymezit optimální parcelní členění v rámci celé plochy je požadováno 

zpracování územní studie. 

 

Plocha Z3 je rozvojovou plochou předchozí platné ÚPD, je vymezena v omezeném rozsahu.  

Nebyla dosud využita, vzhledem k nutnosti vymezení dopravních koridorů pro přístup a obsluhu 

pozemků a potřebě vymezit optimální parcelní členění v rámci celé plochy je požadováno 

zpracování územní studie. Oproti platné ÚPD byl omezen rozsah plochy vzhledem k značné 

plošné rozloze původní plochy, která v době od jejího vymezení v ÚPO nebyla využita ani nebyla 

uskutečněna příprava jejího využití. Upřednostněno bylo vymezení jiných rozvojových ploch 

(plochy Z7, Z8) 

 

Plochy Z5 a Z6 jsou rozvojovými plochami předchozí platné ÚPD, které dosud nebyly vyčerpány, 

avšak předpoklad jejich využití trvá, jsou přístupny veřejnými prostranstvími. U lokality 006 byl 

upraven tvar lokality v souvislosti s novým vymezení katastrální mapy po KPÚ. 

 

Plochy Z7 a Z8 jsou nově vymezené rozvojové plochy pro rozvoj bydlení v jihovýchodní části 

obce v lokalitě třídy ochrany půd V., v návaznosti na stávající zástavu a navržená veřejná 

prostranství. 

 

Plocha Z9 je nově vymezená rozvojová plocha pro rozvoj výroby a skladování v těsné návaznosti 

na ploch stávající se shodnou funkcí, rozsah plochy byl plošně limitován,  nachází se v jižní části 

obce v lokalitě třídy ochrany půd III. 
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Plochy Z10 a Z11 jsou rozvojovými plochami předchozí platné ÚPD, které dosud nebyly 

vyčerpány, avšak předpoklad jejich využití trvá, se shodným funkčním využitím. 

 

Plocha Z12 je nově vymezená rozvojová plocha v sousedství rychlostní komunikace,  plocha již 

byla v minulosti pro zařízení pro dopravu připravována - plochy jsou  pozemkově vymezeny, 

nebyla však součástí předchozího ÚPO. 

 

Plocha Z14 je rozvojovou plochou předchozí platné ÚPD, jedná se o rozšíření stávající ploch 

komunikace na šíři potřebnou pro veřejné prostranství. 

 

Plocha Z16 je nově vymezená rozvojová plocha navazující na plochy přestavby, jedná se o 

pozemky veřejného prostranství , kde se předpokládá zřízení dětského hřiště, veřejné zeleně s 

případnými dalšími denními rekreačními aktivitami v zeleni, plocha je vymezena jako zázemí 

zastavitelných ploch obce, zejména rozsáhlejších lokalit Z2, Z3. 

Zábor půdy ze ZPF pro plochy, které nejsou vymezeny jako zastavitelné - plochy změn v krajině: 

Bilance ploch ZPF, dotčených vymezením plošných návrhových prvků ÚSES 

(návrh přírodních ploch, ploch zeleně ochranné a izolační): 

 

Číslo 

plo-

chy 

 

Funkční využití 

 

Plocha 

(ha) 

 

Zastavěné 

území 

 

Kultura 

 

 

BPEJ 

 

Stupně 

tříd 

ochrany 

 

Poznámka 

   uvnitř mimo     

K1 RBC140/BC1 0,69  x orná p. 0.56.00 I  

K2 RBC139 1,97  x orná p. 0.56.00 I  

K3 RBC139 4,27  x orná p. 0.56.00 I  

K4 RBC139 10,84  x orná p. 0.56.00 I  

K5 RBC139 1,41  x orná p. 0.56.00 I  

K6 RBC139 1,24  x orná p. 0.56.00 I  

K7 RBC139 6,43  x orná p. 0.56.00 I  

K8 RBK145/BC1 0,90  x orná p. 0.56.00 I  

K9 RBK145/BK2 

RBK145/BC2 

1,83  x orná p. 0.56.00 I  

K10 RBC137 2,00  x sad 0.05.01 

0.40.78 

III 

V 

 

K11 RBC137 4,10  x trv. trav. 

porost, 

sad 

0.05.01 

0.40.78 

III 

V 

 

K12 LBC2, LBK3 0,66  x trv. trav. 

porost, 

0.21.12 

0.04.01 

V 

IV 

 

K16 LBK 3, plochy 

zeleně ochranné 

a izolační  

0,60  x orná p. 0.05.01 III  

 

Plochy K1-K16 jsou vymezeny z důvodu dostatečné plošné kapacity pro zajištění funkčnosti 

ÚSES regionálního i lokálního, pro zvýšení ekologické stability území. 
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Zábor půdy ze ZPF pro plochy, které nejsou vymezeny jako zastavitelné - plochy změn v krajině - 

plochy v dobývacích prostorech - dočasný zábor: 

 

Číslo 

plo-

chy 

 

Funkční využití 

 

Plocha 

(ha) 

 

Zastavěné 

území 

 

Kultura 

 

 

BPEJ 

 

Stupně 

tříd 

ochrany 

   uvnitř mimo    

K17 

 

 

plochy dobývání 

a těžby 1 

K17 

8,05  x Orná p. 0.05.01 III 

61,09  x Orná p. 0.04.01 IV 

 

(celkem

69,14) 

 

  .  

 

 

K18 plochy dobývání 

a těžby 

K18 

107,44  x Orná p. 0.01.00 I 

12,58  x Orná p. 0.04.01 IV 

89,33  x Orná p. 0.05.01 III 

 

(celkem

209,35) 

    

 

 

 

Zábor půdy z pozemků určených k plnění funkce lesa  pro plochy, které nejsou vymezeny jako 

zastavitelné - plochy změn v krajině - plochy v dobývacích prostorech - dočasný zábor: 

 

Číslo 

plo-

chy 

 

Funkční využití 

 

Plocha 

(ha) 

 

Zastavěné 

území 

 

Kultura 

 

 

BPEJ 

 

   uvnitř mimo   

K17 plochy lesní 

v dobývacím 

prostoru 

K17 

12,95  x PUPFL  0.00.23 

K18 plochy lesní 

v dobývacím 

prostoru K18 

3,39  x PUPFL 0.00.23 

 

Plochy K17, K18 jsou vymezeny v plochách stanovených dobývacích prostorů, kde dosud nebyla 

zahájena těžba. Těžba ve vymezených prostorech, je řízena platnou legislativy (horní zákon a jeho 

prováděcí předpisy)  a správními rozhodnutími v dané oblasti výkonu státní správy, sanace a 

revitalizace vytěžených prostor podle schválených plánů rekultivace je taktéž řízena stejnými 

předpisy, dle nichž má probíhat bezodkladně po vytěžení. Do doby zahájení těžby budou plochy 

nadále zemědělsky a lesnicky obhospodařovány.  

 

Celková bilance 

Předpokládaný (nově navržený) trvalý zábor ZPF pro zastavitelné plochy: 

Na plochách ZPF celkem  3,33 ha 

z toho: 

Bydlení                                            1,67 ha 

Výroba a skladování                          0,32 ha   

Občanská vyb. a veřejná zeleň,  

veřejná prostranství          1,34 ha 
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Celková bilance navržených plošných prvků ÚSES: 

Na plochách ZPF celkem  36,94 ha 

 

Předpokládaný dočasný zábor ZPF a PUPFLpro plochy, které nejsou vymezeny jako 

zastavitelné - plochy ve stanovených dobývacích prostorech: 

Na plochách ZPF celkem  278,49 ha 

Na plochách PUPFL celkem  16,34 ha 

 

 

Investice do půdy 

V katastrálním území Medlov není vybudováno odvodnění, v území je cca 16 ha maloplošných 

závlah. Existující systém závlah není navrhovanou výstavbou dotčen. 

 

Údaje o areálech  a objektech zemědělské prvovýroby 

V plochách dotčených předpokládaného záboru ZPF je nenacházejí areály a objekty zemědělské 

prvovýroby. 

 

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

V území byly provedeny komplexní pozemkové úpravy a jsou tímto ÚP respektovány. 

 

Opatření k zajištění ekologické stability 

V území byl zpracován Generel lokálního územního systému ekologické stability, byly vymezeny 

prvky evidence kostry ekologické stability. Chráněná území dle zák. č. 114/92 Sb. jsou všechny 

plochy lesů a dále registrované významné krajinné prvky. 

ÚP vymezil prvky ÚSES v návaznosti na ÚAP JMK, ÚAP ORP.  

 

Zdůvodnění výhodnosti navrhovaného řešení 

Navrhované řešení se jeví jako výhodné z několika hledisek :  

- zastavitelné plochy jsou vymezeny v  návaznosti na zastavěné území  

- zastavitelné plochy doplňují kompaktní tvar obce 

- zastavitelné plochy odpovídají požadavkům rozvoj obce 

- rozvojové plochy respektují ve většině zastavitelných ploch rozsah ploch navržených dle původní 

platné ÚPD, omezena je plošně příliš rozsáhlá lokalita v severní části správního území městyse 

-   v k.ú. Medlov nelze vymezit jiné návrhové plochy obdobného charakteru. 

Z výše uvedených důvodů se jeví navrhované řešení  jako jednoznačné.  

 

Zdůvodnění záboru ZPF pro vymezené plochy zastavitelné a plochy změn v krajině je uvedeno 

pod tabulkami výše v textu. 

 

Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území 

Pozemky vymezeného předpokládaného záboru ZPF se nacházejí v k.ú. Medlov. 

 

Znázornění průběhu hranic 

Hranice zastavěného území jsou zdokumentovány v grafické části územního plánu . 

Lokality záboru jsou vymezeny dle funkčního využití území - zastavitelných ploch a ploch změn v 

krajině. Hranice pozemkové držby jsou zakresleny v mapě KN.   
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  (III) 

Odůvodnění pořizovatele ÚP 

Kapitola: 

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Medlov podle § 53 odst. (4) stavebního 

zákona 

 

1.1. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen 

PUR) a územně plánovací dokumentací vydanou krajem  

Soulad je vyhodnocen  v textové části  odůvodnění v kapitole označené 1.1 a byl prokázán ke 

všem částem PÚR,  které se vztahují k řešenému území; soulad se ZÚR nemohl být vyhodnocen, 

protože platné ZÚR Jihomoravského kraje nebyly dosud vydány – viz vyhodnocení v textové 

části odůvodnění  v kapitole označené 1.2; soulad byl vyhodnocen také na úrovni Územně 

analytických podkladů Jihomoravského kraje a z nich vyplývajících záměrů v kapitole označené 

1.3. 

 

1.2. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 

s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 

ochranu nezastavěného území  

 Soulad je vyhodnocen v  textové části odůvodnění v kapitole označené 2., byl vyhodnocen po 

jednotlivých odstavcích a písmenech § 18 a §19 SZ, které se vztahují k územnímu plánu Medlov 

a byl prokázán. 

 

1.3. Přezkoumání souladu návrhu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 

předpisů  

Soulad je vyhodnocen v textové části odůvodnění v kapitole označené  3. po jednotlivých 

předpisech – stavební zákon, vyhláška č. 500/2006 Sb. a vyhláška č. 501/2006 Sb. v odstavcích a 

písmenech jednotlivých ustanovení, která se vztahují k územnímu plánu Medlov a byl prokázán. 

Soulad s § 7 odst. 2 vyhlášky 501/2006 Sb. je vyhodnocen v kapitole……. 

 

1.4. Přezkoumání souladu návrhu s požadavky zvláštních právních předpisů  a se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s řešením rozporů předpisů  

Soulad ÚP je vyhodnocen textové části odůvodnění v kapitole označené 4. po jednotlivých 

koncepcích, kterými je územní plán tvořen dle § 43 SZ včetně vyhodnocení splnění požadavků 

zadání. 

 

Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání územního plánu řešen.  

Kapitola: 

2. Soulad se stanovisky dotčených orgánů dle zvláštních právních předpisů a 

s výsledkem řešení rozporů 

 

2.1. Stanoviska, požadavky a připomínky k návrhu zadání dle § 47 odst.2 a 3 SZ 

Požadavek dotčeného orgánu k návrhu zadání na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na 

životní prostředí, které uplatnil Krajský úřad v koordinovaném stanovisku k návrhu zadání, byl 

dohodnut a v  návrhu zadání byly provedeny změny, které ho zpřesnily z hlediska požadavků na 

plochy výroby a plochy těžby tak, že dotčený orgán dále neuplatňoval tento požadavek. Dohoda 

byla uzavřena 22.6.2012 a je založena ve spise pod č.j. OÚPSÚ/9566/2012. 

Všechny ostatní požadavky dotčených orgánů byly do návrhu zadání zapracovány. 
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2.2. Stanoviska dle §50 odst.2 stavebního zákona 

2.2.1. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno  

Z hlediska zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů jako 

orgán ochrany přírody příslušný podle písmene x) odstavce 4) § 77a výše uvedeného zákona 

(pověřený odbor životního prostředí) v koordinovaném stanovisku vydaném dne 13.8.2013 pod 

č.j. JMK 71122/2013 nemá žádné připomínky s odvoláním na předchozí vyloučení významného 

vlivu na soustavu NATURA 2000. 

 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), ve 

znění pozdějších předpisů: 

Orgán ochrany ZPF Krajský úřad Jihomoravského kraje – pověřený odbor životního prostředí 

v koordinovaném stanovisku vydaném dne 13.8.2013 pod č.j. JMK 71122/2013 uvádí, že souhlasí 

za splnění podmínek:  
1. plochy těžby 117 a 118 budou upraveny dle hranic schválených dobývacích prostorů  

2. těžba v plochách 117 a 118 musí být prováděna výhradně nad hladinu podzemní vody, aby 

umožnila následnou rekultivaci zpět do ZPF  

3. na zrekultivovaných plochách 117 a 118 bude nepřípustné funkční využití rekreace.  

Orgán dále upozornil na formální nedostatky návrhu jako nejednotné číslování a označení ploch v grafické 

a textové části, špatně uvedené jméno obce , odlišná označení ploch v různých místech návrhu, která 

způsobují, že návrh je značně matoucí. 

Vypořádání tohoto stanoviska pořizovatelem: 

Bod 1. lze postupy územního plánování splnit. 

Bod 2. nelze postupy územního plánování splnit. 

Odůvodnění: 

Dle § 43 odst. (3) územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem 

regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. Stanovení dobývacího prostoru je územním 

rozhodnutím a to rozhodnutím o změně využití území. Podmínky této změny jsou dány 

podmínkami rozhodnutí, a tedy zda těžba má probíhat nad hladinu podzemní vody či ne, 

nevymezuje svými podmínkami územní plán, ale rozhodnutí o stanovení DP.  V případě DP Ledce 

u Židlochovic jsou podmínky dány rozhodnutím OBÚ v Brně č.j. 05903/2006/001/01 z 6.10.2006, 

podm. 2). 

Bod 3. nelze cele postupy územního plánování splnit. 

Odůvodnění: 

Součástí stanovení DP je návrh Souhrnného plánu sanace a rekultivace, pro tento také poté 

organizace, jíž přináleží těžební práva, vytváří finanční rezervy. Jestliže byla pro záměr stanovení 

DP zpracována EIA a stanovisko MŽP se v případě DP Ledce u Židlochovic přiklonilo k variantě 

přírodních ploch (zeleň a vodní plochy), není možné tento fakt ignorovat. Vytváření územních 

podmínek k využití zrekultivovaných DP pro rekreaci vymezovaly i Zásady územního rozvoje JMK 

před svým zrušením a také PUR ČR v čl. 38. 

Vzhledem k výše uvedenému byla svolána 10.10.2013 koordinační schůzka, na které bylo 

domluveno uzavření dohody, která byla akceptována dne 31.10.2013. Dohoda upozornění na 

formální nedostatky návrhu ponechala a podmínky souhlasného stanoviska změnila na: 
Znění dohody: 

Souhlasné stanovisko k plochám těžby s označením 117 a 118 je uděleno pouze za těchto výslovných 

podmínek:  

1. plochy těžby 117 a 118 budou upraveny dle hranic schválených dobývacích prostorů  a totéž platí 

pro  plochu těžby v DP Medlov I, který není v ÚPD dosud vyznačen 

2. způsob využití ploch těžby bude upraven v souladu se Souhrnnými plány sanace a rekultivace 

jednotlivých dobývacích prostorů, tj. v : 
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 DP Bratčice, DP Medlov a DP Medlov I, kde není v podmínkách stanovení DP umožněna těžba 

z vody 

- z přípustného využití ploch budou vynechána koryta vodních toků a vodní plochy, 

- z podmínečně přípustného využití ploch bude vynechána podmínka prostředí přírodní a krajinné 

zeleně určené pro rekreaci vč. vodních ploch a toků. 

 DP Ledce u Židlochovic, kde je v podmínkách stanovení DP umožněna těžba z vody plochy 

nebudou nazývány plochami rekreace 

Dále orgán ochrany ZPF krajského úřadu dále upozorňuje na formální nedostatky v předloženém „Návrhu 

územního plánu Medlov“, které tímto požaduje odstranit:  

a. Nejednotné číselné označení ploch v textové části odůvodnění (001, 002…) a části grafické (Z1a, 

Z1b, Z1c, Z1d, Z2 ……)  

b. Na str. 25 textové části odůvodnění (v upravené verzi na str. 26) je chybně uveden název 

územního plánu v odstavci s názvem “Zásady záboru ZPF pro plochy s rozdílným způsobem využití ÚP 

Holasice“.  

c. Textová část odůvodnění bude doplněna o samostatné vyhodnocení záboru ZPF a záboru PUPFL u 

ploch 117 a 118 dle doplněné verze odůvodnění, kterou orgán ochrany ZPF krajského úřadu obdržel od 

zpracovatelky předmětného územního plánu dne 01.07.2013. Ve výrokové části na str. I/12 jsou plochy 

těžby označeny K18 a K19, rovněž odlišně od tabulkové část. Navíc jsou zde uvedeny ve výčtu „ploch 

změn v krajině“, což je značně matoucí. 

2.2.1.1. 

Výsledek projednání byl ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocen a soulad se 

stanoviskem dotčeného orgánu byl zajištěn takto: 

Bod 1. byl splněn zakreslením DP Medlov I, který byl stanoven v roce 2011,do ÚPD. Přestože 

OBÚ  údaje o území o něm dle § 27 SZ dosud nedodal do ÚAP ORP, jeho hranice byly do 

koordinačního výkresu zakresleny dle bodů souřadného systému, které jsou vymezeny 

rozhodnutím o jeho stanovení a které má úřad územního plánování k dispozici, protože byl při 

jeho stanovení dotčeným orgánem. 

Bod 2.byl splněn - DP Bratčice, DP Medlov a DP Medlov I má v grafické části vymezený způsob 

využití DT, který v přípustném či podm. přípustném využití nepřipouští prostředí přírodní a 

krajinné zeleně určené pro rekreaci vč. vodních ploch a toků, DP Ledce u Židlochovic má 

v grafické části vymezený způsob využití DT1 a DT2, který v  podm. přípustném využití připouští 

prostředí přírodní a krajinné zeleně určené pro rekreaci vč. vodních ploch a toků,každý ze 

způsobů využití Plochy dobývání a těžby ozn. DT,DT1,DT2 má v podmínkách využití uvedeno jako 

nepřípustné využití pobytovou rekreaci. 

Upozornění bylo zapracováno takto: 

Sjednocené číslování je uvedeno v tabulkách záboru (i výkresu záboru ZPF) – viz kapitola textu 

odůvodnění II.11 a je shodné s číslováním rozvojových ploch - zastavitelné plochy Z1 až Z16, 

plochy změn v krajině K1až K16 a K17 a K18 jsou dočasné zábory (po dobu těžby).  

Chybně uvedený název územního plánu se v ÚP nenachází,  odstavec s názvem “Zásady záboru 

ZPF pro plochy s rozdílným způsobem využití byl vynechán, protože zakládal podmínku využívání 

území v odůvodnění a předjímal procesní postup orgánu veřejné správy v rozporu s § 43 odst.3 

SZ. 

Textová část odůvodnění bude doplněna o samostatné vyhodnocení záboru ZPF a záboru 

PUPFL, grafická a textová část ÚP byly sjednoceny – viz. kapitola textu odůvodnění II.11 a 

výkres grafické části II.3. 

V koordinovaném stanovisku vydaném dne 13.8.2013 pod č.j. JMK 71122/2013 z hlediska 

dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

nejsou k předloženému návrhu připomínky. 

 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu je v koordinovaném stanovisku vydaném dne 13.8.2013 pod č.j. JMK 

71122/2013  uvedeno : 
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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí je dotčeným orgánem pouze v 

případě, pokud by na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) byly umísťovány rekreační a 

sportovní stavby. V doplnění vyhodnocení záborů PUPFL u ploch 117b a 118b je zavádějícím 

způsobem definováno funkční využití, které může být chápáno v tom smyslu, že plocha těžby 

bude rekultivována na PUPFL. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o tabulární vyhodnocení záborů 

PUPFL, má krajský úřad za to, že bude PUPFL dotčen těžbou v uvedeném rozsahu záboru. 

Vzhledem k rozdílnému funkčnímu využití (ploch 117a, 118a, 117b, 118b) nelze zcela 

jednoznačně stanovit, zda se rekreační využití vztahuje i na plochy 117b a 118b. Pokud by 

předmětem funkčního využití u těchto uvedených ploch měla být i rekreace, požaduje orgán státní 

správy lesů, jakožto dotčený správní orgán, specifikovat charakter rekreačního využití resp. 

charakter rekreačního zařízení.  

2.2.1.2. 

Výsledek projednání byl ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocen a soulad se 

stanoviskem dotčeného orgánu byl zajištěn takto: 

V upraveném návrhu bylo zpřesněno, specifikováno a řádně odůvodněno v podrobnosti přípustné 

pro územní plán v textové části  odůvodnění v kapitole II.11, podmínky využití ploch byly 

upraveny – textová část ÚP  kapitola F.2.13.3)Plochy dobývání a těžby 2.Nejasnosti v označování 

ploch byly upraveny viz výše  v III.2.2.1.1. 

 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Krajský úřad Jihomoravského kraje 

jako orgán ochrany ovzduší v koordinovaném stanovisku vydaném dne souhlasí a upozorňuje na 

platnou legislativu při umisťování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, dále pak na 

Nařízení Jihomoravského kraje č.384/2004 – Integrovaný krajský program… a Krajský program 

ke zlepšení kvality ovzduší.  

2.2.1.3. 

Výsledek projednání byl ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocen a soulad se 

stanoviskem dotčeného orgánu byl zajištěn takto: 

 

Dotčený orgán upozorňuje v podstatě na totéž, co v zadání. Předpokládá se tedy, že oba krajské 

dokumenty byly zapracovány do ÚP uspokojivě, protože orgán nemá k návrhu konkrétní 

připomínky. Upozornění na platnou legislativu  při umisťování konkrétních záměrů je 

bezpředmětné, není úkolem ÚP – viz § 43 odst.3 stavebního zákona. 

 

Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., § 40 odst. 3 písm. f) zákona v platném znění Krajský úřad 

Jihomoravského kraje, odbor dopravy souhlasí v koordinovaném stanovisku dne 13.8.2013 pod 

č.j. JMK 71122/2013s řešením silnic II. a III. třídy za podmínky splnění následujících požadavků:  

1. Silnice III/39521 a III/39523 budou v průjezdním úseku obcí navrhovány ve funkční skupině 

C. protože funkční skupina průjezdního úseku silnice ovlivňuje využití sousedních ploch z 

hlediska jejich připojování – viz čl. 5.1.6. ČSN 736110.  

2. Podmínky využití ploch s chráněnými prostory přiléhající ke krajským silnicím III. třídy 

nebudou z hlediska hlukové ochrany v dalším projednávání ÚP oslabovány, protože využití 

návrhových ploch přiléhajících k silnicím III. třídy musí být z hlediska hlukové ochrany ošetřeno 

tak, aby nevznikaly nároky na omezování provozu na silnicích. V návrhu ÚP se správně uvádí: 

„Chráněné prostory budou u ploch dopravní infrastruktury (dopravních staveb, silnic) a ploch 

výroby vymezovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických 

limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb“. 

Dále se doporučuje opravit v kapitole „D.1 Dopravní infrastruktura“ v odstavci č. 7 na straně I/9 

způsob dopravního připojení návrhových ploch Z6 a Z7, kde se v obou případech uvádí jako 

nápojný bod č. 1, který je dle grafické části i textové části určen jako nápojný bod pro návrhovou 

plochu Z2.  

2.2.1.4. 
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Výsledek projednání byl ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocen a soulad se 

stanoviskem dotčeného orgánu byl zajištěn takto: 

Bod 1. 

Byl zapracován do návrhu stanovením podmínky v textové části ÚP kapitola D.1.7) a 

odůvodněním v II.6.4.1.Stanoviskem k veřejnému projednání tento dotčený orgán upozornil na to, 

že tato specifikace stávajícího využití je nedostatečná, proto bylo odůvodnění k vydání v bodě 

II.6.4.1. doplněno o funkční skupinu „C“. 

Bod 2. 

Bylo zpřesněno, specifikováno a řádně odůvodněno v textové části  odůvodnění II.6.4.1. 

s přihlédnutím § 43 odst. 3 stavebního zákona a k judikatuře ( viz rozsudek sp.zn.67 A2/2012-185) 

Citace:“Územní plán není institut, kterým by mohlo dojít k zařazení určité komunikace do 

kategorie místní či účelové komunikace“. 

Podmínky využití ploch s chráněnými prostory přiléhající ke krajským silnicím III. třídy nebyly  z 

hlediska hlukové ochrany oslabeny – viz podmínka textové části ÚP kapitola D.1.7), dále kapitola 

F.1.1)-3) a F.1.4), dále kapitola F.3.1), F.3.9)-11). 

Způsob napojení  ploch Z6 a Z7 byl opraven – viz. Textová část ÚP kapitola D.1.8). 

 

Z hlediska zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů uvádí 

Krajský úřad Jihomoravského kraje  jako orgán památkové ochrany, že nejsou návrhem 

dotčeny jeho zájmy, protože dle § 28 odst. 2 téhož zákona není Medlov územím s památkovou 

zónou či nemovitou národní kulturní památkou. 

 

Městský úřad Židlochovice, Masarykova 100, Židlochovice z hlediska zákonů č. 254/2001 Sb., 

114/92 Sb., 289/95 Sb. nemá ke koncepci žádné připomínky – viz stanovisko č.j. 

OZP/8633/2013/VK. Z hlediska zákona 334/92 Sb.,je uvedeno totéž – obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností však nejsou zmocněny dle ust. § 15 tohoto zákona k uplatnění stanoviska 

k územnímu plánu, pouze k návrhům vymezení zastavěného území. 

 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,Jeřábkova 4, 602 00 

Brno 

souhlasí ve svém stanovisku č.j. KHSJM 31706/2013/BM/HOK  z 22.7.2013 s návrhem ÚP bez 

podmínek a připomínek a to v rozsahu požadavků na ochranu veřejného zdraví vyplývajících ze 

souvisejících ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. a právních předpisů provádějících, m.j. nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Současně byl 

předmětný návrh vyhodnocen z hlediska zohlednění požadavku KHS JmK uplatněných ve 

stanovisku k návrhu zadání ze dne 15. března 2012 pod číslem jednacím 11493/2012/BM/HOK. 

Uvádí, že způsob a forma respektování požadavku je zřejmá ze skutečností uvedených v návrhu 

územního plánu a lze konstatovat, že uplatněný požadavek byl akceptován. 

ČR – Ministerstvo obrany,Vojenská ubytovací a stav. správa Brno,Svatoplukova 2687/84, 

Brno 

souhlasí ve svém stanovisku č.j. 2940/35402/2013-1383-ÚP BR z 4.6.2013 s předloženou ÚPD, 

protože neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na 

zajišťování obrany a bezpečnosti státu. Nemá k řešené ÚPD při dodržení ustanovení §175 zákona 

č. 183/2006 Sb. připomínek. 

2.2.1.5. 

Výsledek projednání byl ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocen a soulad se 

stanoviskem dotčeného orgánu byl zajištěn takto: 

Dodržení § 175 stavebního zákona týkající se územních řízení a konání orgánů v těchto řízeních 

nebylo zapracováno, jelikož dodržení takového ustanovení nelze zajistit územním plánem, je 

úkolem jiných orgánů při  následných řízeních v území a je v rozporu s § 43 odst.3 stavebního 

zákona. 



                                                                                                                                                                                  ÚP Medlov 

                                                                                                                                      II.Odůvodnění územního plánu 

 

 

                                                                         II 

 

/116 

 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, Brno k předmětné dokumentaci 

vydal souhlasné koordinované stanovisko  č.j. HSBM-1-136/2013 z 9.8.2013 bez dalších 

podmínek s tím, že z předmětného návrhu ÚP je zřejmé, že bude naplněn požadavek § 29 odst. 1 

písmeno k) zákona č.133/1985 Sb., a dále budou splněny požadavky uvedené v § 20 vyhlášky 

MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 

ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj, Opuštěná 4, 

Brno 

ve svém stanovisku č.j.133713/062.103/St z 13.8.2013 souhlasí s koncepcí návrhu ÚP za 

předpokladu opravy vzniklé písařské chyby. 

Citace textu předloženého územního plánu: 

- Pro novou zástavbu a přestavbu platí zásady snižování energetické náročnosti objektů dle: 

„zákona č.506/2000 Sb. resp. vyhlášky č. 148/2007 Sb. při respektování životního prostředí 

(snižování úniku zplodin ze spalování do ovzduší). To podstatně ovlivní nárůst spotřeby energií“. 

UPOZORNĚNÍ: 

Číslo zákona o hospodaření energií je chybné, jedná se o zákon č. 406/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, citovaná vyhláška č. 148/2007 Sb. byla zrušena a nahrazena vyhl. č. 78/2013 

Sb., která nabyla účinnost dnem 1. dubna 2013. 

Upozorňuje účastníky stavebních řízení na platnost zákona č. 458/2000 a z něj vyplývající nutnost 

dodržování tohoto zákona v ochranných a bezpečnostních pásmech energetických zařízení a 

vedení. 

2.2.1.6. 

Výsledek projednání byl ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocen a soulad se 

stanoviskem dotčeného orgánu byl zajištěn takto: 

Dodržení energetického zákona nebylo zapracováno, jeho dodržení nelze zajistit územním 

plánem, oprava v chybném uvedení čísel zákona a vyhlášky byla provedena v kapitole odůvodnění 

II.6.4.2.4), věta, kterou uvádí dotčený orgán, byla z odůvodnění odstraněna, protože nic 

neodůvodňovala. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha uvádí ve svém stanovisku č.j. 

26917/2013/31100 z 20.6.2013, že z hlediska své působnosti ve věci využívání nerostného 

bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňuje podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona 

k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože ÚPD akceptuje 

problematiku ochrany a využití nerostného bohatství v řešeném území. 

 

Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno-

venkov, Kotlářská 902/53, Brno  nemá ve svém stanovisku  č.j. SPU 265834/2013 z 26.6.2013 

žádné připomínky k návrhu z hlediska zákona č. 139/2002 Sb. 

 

a. Stanoviska dle §52 odst.(3) stavebního zákona 

 

2.3.1. 

Z hlediska zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon) Obvodní báňský úřad pro území krajů 

Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, Brno  neuplatnil v zákonné lhůtě ani po ní žádné 

stanovisko k návrhu ve společném jednání. Ve svém vyjádření k návrhu zadání uvedl požadavek 

na respektování hranic dobývacích prostorů. 

Pořizovatel proto vyhodnotil  zájmy hájené zákonem č.44/1988 Sb. s ohledem na § 19 odst. (1) 

písm.n) a písmeno i) SZ  v návrhu ÚP pro veřejné projednání za respektované a to z těchto 

důvodů: 

Ve smyslu § 25 horního zákona: 
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- dobývací prostor se stanoví tak, aby ložisko mohlo být hospodárně vydobyto 

- při jeho stanovení se vychází ze stanoveného chráněného ložiskového území  

- musí se přihlédnout i k dobývání sousedních ložisek a k vlivu dobývání . 

Vymezením ploch dobývání a těžby, kterými je těžba v nezastavěném území umožněna, považuje 

pořizovatel respektování hranic DP za splněné  po  zakreslení a zapracování DP Medlov I 

v duchu podmínek ploch těžby dle vyhlášky č.501/2006 Sb. Nebude umožněna těžba v té části DP, 

který zasahuje plochu  Z15mimo vymezené ložisko vyhrazených surovin. Je tak ponechána 

možnost ochrany ploch bydlení dle § 19 odst. (1) písmeno i) před vlivy těžby v těsné návaznosti na 

zastavěnou část obce. V místě je vymezeno chráněné ložiskové území a dle § 18 horního zákona 

lze zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska na základě 

závazného stanoviska dotčeného orgánu, není tedy vyloučeno. Těžba je umožněna ve vymezených 

DP také v plochách zeleně izolační a zeleně soukromé a vyhrazené. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, Brno  uplatnil 

stanovisko k dle §52 odst.(3) SZ. Stanovisko č.j. SBS 11081/2014 z 12.5.2014 je souhlasné. 

Dotčený  

orgán souhlasí s respektováním a vyznačením hranic dobývacích prostorů v ÚP Medlov. 

 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, Brno k předmětné dokumentaci 

vydal souhlasné koordinované stanovisko  č.j. HSBM-3-92/2014 z 16.5.2014 bez dalších 

podmínek s tím, že z předmětného návrhu ÚP je zřejmé, že bude naplněno ustanovení § 29 odst. 1 

písmeno k) zákona č.133/1985 Sb., a dále budou splněny požadavky uvedené v § 20 vyhlášky 

MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

2.3.2. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno – koordinované 

stanovisko č.j. JMK 40436/2014 z 22.5.2014: 

Z hlediska zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů jako 

orgán ochrany nemá žádné připomínky s tím, že části, které byly od společného jednání změněny, 

nejsou takového rozsahu, aby byly dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.  

  

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), ve 

znění pozdějších předpisů: 

Orgán ochrany ZPF krajského úřadu jakožto dotčený správní orgán dle ust. § 17a písm. a) zákona 

v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona uplatnil souhlasné stanovisko k „Návrhu územního plánu 

Medlov“ předloženému v režimu projednání dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona.  

V souladu s ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona, resp. v návaznosti na souhlasné stanovisko 

uplatněné v rámci společného jednání a v návaznosti na následnou dohodu, dospěl orgán ochrany 

ZPF krajského úřadu k závěru, že předložené změny nejsou v rozporu se základními zásadami 

ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona a lze je tudíž z hlediska zájmů ochrany ZPF 

akceptovat. 

 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů 

k tomuto OŽP není dotčeným orgánem státní správy lesů, protože na pozemky určené k plnění 

funkcí lesa nejsou návrhem ÚP Medlov k veřejnému projednání umísťovány rekreační a 

sportovní stavby. 

 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Krajský úřad Jihomoravského kraje 

jako orgán ochrany ovzduší nemá k předloženému „Návrhu ÚP Medlov“ připomínky. Části, 

které byly od společného jednání změněny, nejsou v rozporu se zájmy ochrany ovzduší. 
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Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., § 40 odst. 3 písm. f) zákona v platném znění Krajský úřad 

Jihomoravského kraje, odbor dopravy souhlasí, přidává však mimo stanovisko upozornění, že 

uplatnil jako věcně a místně příslušný dotčený orgán ve společném jednání podle § 50 stavebního 

zákona k „Návrhu ÚP Medlov“ stanovisko Č.j. JMK 71122/2013 ze dne 13.08.2013, kde 

souhlasil s řešením silnic II. a III. třídy mj. za podmínky splnění následujícího požadavku:  

1. Silnice III/39521 a III/39523 budou v průjezdním úseku obcí navrhovány ve funkční skupině 

C.  

V návrhu ÚP, předloženém pro veřejné projednání podle ustanovení § 52 stavebního zákona, 

nebyl požadavek uvedený ve stanovisku KrÚ JMK OD zohledněn. Ustanovení stavebního zákona 

však neumožňují zahrnout neřešení požadavků dotčeného orgánu ze společného jednání o návrhu 

ÚP do stanoviska k veřejnému projednání v řízení, byť by na požadavcích dotčený orgán stále 

trval.  

Dále se doporučuje v odůvodnění ÚP na straně II/40 uvádět správné označení silnic III. třídy 

procházejících řešeným územím. Silnice III/42510 je v textu nesprávně označena jako III/2510 a 

silnice III/39523 je v textu v prvním případě nesprávně označena jako III/3952 a ve druhém 

případě jako silnice III/39525, která řešeným územím neprochází. 

Výsledek projednání byl ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocen a soulad se 

stanoviskem dotčeného orgánu byl zajištěn takto: 

Požadavek byl zapracován do návrhu stanovením podmínky v textové části ÚP kapitola D.1.7) a 

odůvodněním v II.6.4.1. Tato specifikace stávajícího využití byla pro orgán nedostatečná. 

Upozornění obsažené ve stanovisku bylo s dotčeným orgánem dohodnuto dne 29.5.2014 e-

mailovou korespondencí a poté ještě telefonicky dne 2.6.2014. Z dohody byl učiněn záznam do 

spisu a odůvodnění obsažené v II.6.4.1. bylo upraveno přesně dle textu odsouhlaseného dotčeným 

orgánem. 

Označení silnic III.třídy byla uvedena do souladu. 

 

Z hlediska zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů uvádí 

Krajský úřad Jihomoravského kraje  jako orgán památkové ochrany, že nejsou návrhem 

dotčeny jeho zájmy, protože dle § 28 odst. 2 téhož zákona není Medlov územím s památkovou 

zónou či nemovitou národní kulturní památkou. 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený 

orgán z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z 

hlediska souladu s politikou územního rozvoje uvádí, že doplněním kapitoly odůvodnění „Výčet 

záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 

stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení“ ani doplněním výkresu širších 

vztahů se podmínky podstatné pro výše uvedené nezměnily, nemá tedy k předloženému „Návrhu 

ÚP Medlov“ připomínky. 

Kapitola: 

3. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů dle §53 odst.(4), v nichž nebyla 

vydána stanoviska dotčených orgánů  

3.1. 

Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. nebylo příslušným odborem Městského úřadu Židlochovice, 

Masarykova 100, Židlochovice uplatněno žádné stanovisko.  

Městys Medlov má na svém k.ú. evidovány nemovité kulturní památku na návsi v čele s kostelem, 

není zde evidováno území s archeologickými nálezy; ÚP vymezuje v okolí těchto památek pouze 

plochy stávající a to: 

 plochy občanského vybavení – kultura a církevní využití, plochy občanského vybavení – 

školství; 
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Tato využití připouští pouze zástavbu, kdy musí být zajištěn soulad zástavby s urbánním i 

krajinným prostředím a hmotový a prostorový soulad zástavby s okolním prostředím, musí být  

respektovány dominantní historické objekty,  

 plochy veřejných prostranství, které připouští pouze drobné objekty občanské vybavenosti 

budované a užívané ve veřejném zájmu (např. čekárny zastávek, orientační systém)  

Z výše uvedeného vyplývá, že jak plošnými tak prostorovými regulacemi v území v okolí 

kulturních památek je zajištěna jejich ochrana před budováním dominant, které by mohly změnit 

obraz sídla jeho siluety v krajině.  

Pořizovatel považuje tímto zájmy hájené zákonem č.20/1987 Sb. za respektované. 

 

3.2. 

Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. nebylo příslušným odborem Městského úřadu Židlochovice, 

Masarykova 100, Židlochovice uplatněno žádné stanovisko.  

Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., § 40 odst. 4 písm. d) zákona  vyplývá, že obce s rozšířenou 

působností jsou dotčeným orgánem v územním plánování z hlediska místních komunikací a 

veřejně přístupných účelových komunikací, návrh ke společnému jednání obsahoval v odůvodnění 

podmínky pro dopravní infrastrukturu v podrobnosti k územnímu řízení. V odůvodnění jsou 

podmínky pro změny v území nepřípustné a podrobnosti k územnímu řízení jsou nepřípustné 

v návrhu dle § 43 odst.3, ÚP byl upraven v textové části odůvodnění II v kapitole 6.4.1. tak, že 

nestanovuje odůvodněním žádné další podmínky. V  textové části odůvodnění II v kapitole 6.4.1.6)  

je odůvodněno vymezení ploch, které mohou obsahovat místní komunikace a veřejně přístupné 

účelové  komunikace   

Pořizovatel považuje tímto zájmy hájené zákonem č.13/1997Sb. z hlediska místních a veřejně 

přípustných účelových komunikací za respektované. 

 

3.3. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, Praha k návrhu zadání uvedlo, že nemá 

žádné zájmy z hlediska zdravotnických zařízení.  

Ministerstvo zdravotnictví ČR  přestalo být dotčeným orgánem z hlediska zákona č.20/1966 Sb., 

který pozbyl platnosti 31.3.2012, proto nebylo ve stadiu společného jednání o návrhu již 

obesláno. 
 

3.4. 

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, Praha neuplatnilo v zákonných lhůtách 

ani po nich při projednávání ÚP Medlov žádné vyjádření ani stanovisko.  

Vzhledem k tomu, že návrh obsahuje v koordinačním výkrese zakreslená všechna ložiska 

nerostných surovin i chráněná ložisková území a zastavitelné plochy na nich jsou navrhovány jen 

v rozsahu stovek metrů v zahradách v místech, kde není vymezeno ložisko, považuje pořizovatel 

zájmy chráněné zákonem č. 44/1988 Sb. za respektované – viz taktéž stanovisko Ministerstva 

průmyslu a obchodu. 
 

3.5. 

Z hlediska bezpečnosti a radiační ochrany při činnostech souvisejících s využíváním jaderné 

energie a činnostech vedoucích k ozáření dle zákonač.18/1997 Sb. je dotčeným orgánem Státní 

úřad pro jadernou bezpečnost; tento neuplatnil požadavky ani stanovisko v průběhu celého 

procesu pořizování územního plánu.  

Vzhledem k tomu, že nejsou územním plánem vymezovány žádné plochy, které by připouštěly 

jakékoliv využití při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech 

vedoucích k ozáření a pořizovateli ani nebyl oznámen jakýkoliv záměr spojený s tímto využitím na 

k.ú. Medlov, považuje pořizovatel tímto zájmy hájené zákonem č.18/1997 Sb. za respektované 

Kapitola: 
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4. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona a sdělení, jak bylo 

stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno (dle § 53 odst.(5) písmeno c) a d)) 

Stanovisko krajského úřadu k návrhu koncepce dle § 10g zákona 100/2001 Sb. nebylo vydáno, 

protože vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo zadáním 

požadováno. Ve svém stanovisku k návrhu zadání, které bylo součástí koordinovaného stanoviska 

uplatnil dotčený orgán Krajský úřad Jihomoravského kraje požadavek na posouzení územního 

plánu z hlediska vlivů na životní prostředí  a také vyloučil významný vliv na evropsky 

významnou lokalitu či ptačí oblast dle § 47 odst. (3) stavebního zákona. Na koordinační schůzce 

byly dohodnuty změny návrhu zadání, které ho zpřesnily z hlediska požadavků na plochy výroby 

a plochy těžby tak, že dotčený orgán dále neuplatňoval požadavek na posouzení ÚP z hlediska 

vlivů na životní prostředí. Dohoda byla uzavřena dne 22.6.2012 a konečné stanovisko znělo: 

Návrh zadání územního plánu Medlov může stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů 

uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a je tedy koncepcí ve 

smyslu ustanovení § 10a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě 

posouzení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona však odbor životního prostředí   n 

e u p l a t ň u j e  požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. 

Jelikož stanovisko nebylo vydáno, nebylo zohledněno. 

 

Kapitola: 

5. Rozhodnutí o námitkách 

Rozhodnutí o námitkách nebylo provedeno, protože v termínu dle § 52 odst.(3) stavebního 

zákona nebyly žádné námitky uplatněny. 

Vyhodnocení podání k návrhu ÚP Medlov - odůvodnění: 

Pořizovatel obdržel dle §52 odst. (3) stavebního zákona tato vyjádření: 

Jméno či název, adresa: Číslo jednací vyjádření 

Datum 

vydání 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,Čechova 1300/23, Břeclav POZ-2014-001487 6.5.2014 

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno PMO17266/2014-203/Ho 23.5.2014 

T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 235-13-M -PJ 14.4.2014 

NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha4-Nusle 2635/1/OVP/N 8.4.2014 

 

V případě níže doručených podání nazvaných jako připomínky popř. vyjádření se pořizovatel 

zabýval tím, zda podaná připomínka není námitkou dle §52 odst.(2) a (3). 

Podání byla uplatněna ve lhůtě dle § 52 odst. (3). 

V námitce dle § 52 odst. (3) musí být uvedeny údaje podle katastru nemovitostí dokladující 

dotčená práva, na což byly osoby uvedené v § 52 odst. (3) upozorněny doručením veřejné 

vyhlášky, v níž byl tento text obsažen. 

Ani jedna z připomínek neobsahovala údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, 

ani odůvodnění, ani území dotčené námitkou. 
 

Připomínku organizace  Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno vyhodnotil pořizovatel takto: 

Jedná se o souhlas s navrhovaným řešením, nejsou uvedeny údaje dle katastru nemovitostí, nejde 

tedy o námitku. 
 

Připomínku organizace  Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,Čechova 1300/23, Břeclav vyhodnotil 

pořizovatel takto: 

Jedná se o souhlas s navrhovaným řešením, nejsou uvedeny údaje dle katastru nemovitostí, nejde 

tedy o námitku. 
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Připomínku organizace  NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha4-Nusle vyhodnotil 

pořizovatel takto: 

Jedná se o souhlas s navrhovaným řešením, nejsou uvedeny údaje dle katastru nemovitostí, nejde 

tedy o námitku. 

 
Připomínku organizace T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 

vyhodnotil pořizovatel takto: 

V podání nejsou uvedeny údaje dle KN, společnost vlastní na p.č.6148 a 6149 základnovou 

stanici – elektronické komunikační zařízení dle předaných údajů o území, v KN však není na 

celém k.ú. Medlov zapsáno žádné  právo  - ani vlastnické ani věcné břemeno. Dle § 52 odst. (2)  

stavebního zákona mohou tedy podat k územnímu plánu námitky tyto osoby: vlastníci pozemků a 

staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Jelikož připomínající 

žádnou listinou ani  údajem z KN neprokázal, že je dotčenou osobou, je podání vyhodnoceno jako 

připomínka. 

Kapitola: 

6. Návrh vyhodnocení připomínek 

 

Připomínky sousedních obcí  dle §50 odst. (2) ani dle §52 odst. (3) stavebního zákona nebyly 

uplatněny ani v zákonné lhůtě, ani po ní. 

 

6.1. 

Vyhodnocení připomínek k návrhu dle §50 odst. (3) stavebního zákona: 

 

Pořizovatel obdržel ve lhůtě k uplatnění připomínek dle §50 odst. (3) stavebního zákona tato 

vyjádření: 

Připomínající: Číslo jednací vyjádření 

Datum 

vydání 

Městký úřad Pohořelice, Vídeňská 699,Pohořelice MUPO 14744/2013 22.7.2013 

Státní pozemkový úřad, OSVD,Husinecká 11a, Praha 3 SPU/255912/2013-03 26.6.2013 

LESY ČR, s.p. , LZ Židlochovice, Tyršova 1, Židlochovice LCR004/002506/2013 26.7.2013 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 15, Brno 01870/11300/2013 24.6.2013 

T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 235-13-m-pj 19.6.2013 

NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha4-Nusle 3861/13/ovp/n 19.6.2013 

 

6.1.1. 

Ve vyjádření Státního pozemkového úřadu, oddělení správy vodohospodářských děl, Husinecká 

1024/11a, 13000 Praha 3 č.j. SPU 255912/2013/03 z 26.6.2013 je obsaženo pouze konstatování, 

že  nejsou žádné připomínky k návrhu. 

6.1.2. 

Organizace Lesy ČR, s.p., Lesní závod Židlochovice, Tyršova 1, Židlochovice v připomínce 

č.j. LCR 004/002506/2013 z 16.7.2013 požaduje plné respektování ust. §14 odst. 1 lesního 

zákona a tedy, aby navrhované funkční plochy byly umisťovány ve vzdálenosti větší než 50m od 

hranice PUPFL, aby nevznikaly podmínky pro ohrožení staveb vlivem pádu stromů či 

nedocházelo ke ztíženým podmínkám pro hospodářskou činnost v lesích. Vyžadují zachování 

cestní sítě umožňující přístup k lesním pozemkům k jejich obhospodařování. Dle podmínek mají 

být vymezeny pozemky za účelem jejich možného zalesnění s cílem zlepšení ekologické funkce 

vodohospodářské, klimatické, půdoochranné, protierozní a rekreační. 

Požadavek umisťování zastavitelných ploch ve vzdálenosti větší než 50m od hranice PUPFL  - 

této části připomínky nebylo vyhověno a nebyla zapracována. 
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Odůvodnění: 

Návrh v odůvodnění obsahuje pasáž týkající se záborů lesních pozemků a také odůvodnění 

zastavitelné plochy Z3. Lesní porost situovaný u těchto zastavitelných ploch má minimální 

hloubku (20až 55m) s výškou porostu maximálně 15m a druhovou skladbou převážně akátových 

porostů. Nemá tedy potenciál způsobovat škody do vzdálenosti 50m. Orgán ochrany lesa (MěÚ 

Židlochovice - OŽP) žádnou podobnou připomínku ve svém stanovisku neuplatnil. Ustanovení 

§14  zákona o lesích nezakazuje umisťování staveb ve vzdálenosti 50m od okraje lesa, podmiňuje 

pouze rozhodnutí příslušných orgánů souhlasem( závazným stanoviskem) orgánu ochrany lesa 

(tedy v tomto případě MěÚ Židlochovice) a to ve stádiu řízení o umístění stavby. Neexistuje tedy 

žádný zákonný důvod omezující ve stadiu ÚP vymezení zastavitelné plochy na soukromých 

nelesních pozemcích. Zastavitelné plochy pro bydlení připouští nejen umístění stavby, ale také 

zahrady, zeleň, drobné hospodaření. Plocha Z3 je také podmíněna územní studií, která  území 

podrobněji prověří i z hlediska umístění staveb. Důvod, aby byla plocha zachována je také ten, že 

stávající ÚPO tuto plochu jako zastavitelnou plochu pro bydlení stále obsahuje a to v mnohem 

větší šíři. Návrh ÚP ji ztenčil na cca polovinu a to tak, aby byla zachována prostupnost území a 

vzdálenost od zdroje hluku – komunikace III. třídy na Němčičky.  

Zachovat cestní síť umožňující přístup k lesním pozemkům  - tato část připomínky byla již 

v návrhu zapracována( a to už ve stadiu návrhu ke společnému jednání) – bylo jí tedy  vyhověno. 

Odůvodnění: 

Cestní síť umožňující přístup k lesním pozemkům k jejich obhospodařování zůstává návrhem 

zachována (jsou vymezeny plochy veřejných prostranství ozn. U); tato připomínka byla tedy 

zapracována již v návrhu pro společné jednání. 

Připomínka k potřebě vymezení pozemků za účelem jejich možného zalesnění -  tato část 

připomínky byla částečně již v návrhu zapracována (a to už ve stadiu návrhu ke společnému 

jednání) – bylo jí tedy  vyhověno pouze částečně. 

Odůvodnění: 

Plochy čistě lesní nejsou návrhem vymezeny. V plochách dobývacích prostorů  je způsob využití 

vymezen tak, že po vydobytí surovin umožňuje využití pro výsadbu zeleně( a to jakékoliv) a 

nepobytovou rekreaci. Vymezovat v nevytěžených DP plochy lesa není vhledem k ustanovením 

horního zákona o chráněných ložiskových územích možné, již vytěžené plochy jsou rekultivovány 

dle schválených Souhrnných plánů sanace a rekultivace na ornou půdu. Velkou část území zabírá 

Přírodní park Niva Jihlavy a záplavové území Jihlavy s aktivní zónou, kde také není žádoucí 

vymezování ploch, které by svým využitím mohly zhoršovat odtokové poměry. 

 

6.1.3. 

Organizace T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 v připomínce č.j. 

235-13-M-PJ z 19.6.2013, která je shodná s připomínkou k návrhu zadání nemá námitek, 

požaduje však ochranu MW spojů a základnové stanice. Požaduje, aby budoucí výstavbou nebyly 

ohroženy tyto prvky a požaduje informování o stavbách, které by mohly znamenat ohrožení této 

technické infrastruktury.  

Připomínce nebylo vyhověno a nebyla zapracována. 

Odůvodnění: 

Co považuje organizace za ohrožení, to neuvádí. Organizace také nepředala řádně údaje o území 

ve smyslu § 27 odst. 3 a 4 a § 185 odst. 2, není proto dosud možné kromě základnové stanice 

informace o této infrastruktuře zapracovat do koordinačního výkresu. Organizace byla opětovně 

na tento fakt upozorněna. 

Z přiloženého schématu vyplývá, že k.ú. Medlov se týkají pravděpodobně MW spoje  od 21 do 56 

m nad terénem. Zpracování ÚP Medlov nevymezuje žádné velké zastavitelné plochy mimo 

zastavěné území či jinou prostorovou regulaci oproti nyní platnému ÚPO ani nenavrhuje 

významné změny v krajině; nelze tedy předpokládat ohrožení této technické infrastruktury postupy 

ÚP.  
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Organizace požaduje informování o stavbách, které by mohly znamenat ohrožení této technické 

infrastruktury.  Jedná se podrobnost pro následná řízení a tedy v rozporu s § 43 odst. 3. Pouze po 

řádném předání údajů o území, které budou moci být zapracovány do koordinačního výkresu a 

územně analytických podkladů, ze kterých bude při posuzování staveb vycházet stavební úřad, je 

možné vést v řízení o umístění stavby organizaci jako účastníka řízení. Do data předání ÚPD 

k vydání nebyly předány údaje o území, jak již bylo výše uvedeno, nemohly být tedy do 

koordinačního výkresu zapracovány. 

 

6.1.4. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, Brno  v připomínce č.j. 001870/11300/2013 

z 24.6.2013 konstatuje, že návrh je zpracován v souladu s požadavky k zadání a nejsou k němu 

připomínky. 

 

6.1.5. 

Městský úřad Pohořelice, OÚPSÚ, Vídeňská 699, Pohořelice jako stavební úřad Pohořelice 

(uvedeno v připomínce, že se vyjadřuje jako úřad příslušný dle § 13 stavebního zákona) uvádí ve 

své připomínce č.j. MUPO 14744/2013 z 22.7.2013: 

1. Bilancovaný nárůst spotřeby pitné vody pro rozvojové záměry Městyse Medlov je nutné 

konzultovat se společností Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., která provozuje vodní zdroje v 

k.ú. Cvrčovice u Pohořelic, které zásobují skupinový vodovod Pohořelice zásobující město 

Pohořelice včetně k.ú. Smolín, obec Cvrčovice, obec Odrovice, obec Malešovice a samotný 

městys Medlov. Významný nárůst spotřeby pitné vody je vzhledem k rozvojovým záměrům 

jednotlivých výše uvedených obcí napojených na skupinový vodovod problematický. 

Této části připomínky nebylo vyhověno; zapracováno bylo pouze v odůvodnění zpřesnění 

vyhodnocení koncepce technické infrastruktury . 

Odůvodnění: 

V odůvodnění ÚP Medlov bylo doplněno zhodnocení, kdy je zásobování z hlediska výpočtu pro 

nárůst obyvatel možné, žádné plochy nejsou podmíněny technickými opatřeními. Zhodnocení bude 

ještě doplněno z hlediska ploch, které jsou už obsaženy v ÚPO a bylo uvedeno, jaký je nárůst jen 

z ploch nově navrhovaných územním plánem Medlov oproti plochám z ÚPO v kapitole 

odůvodnění 6.4.2 

V odůvodnění ÚP Medlov  bude doplněno vysvětlení jednotlivých značek ve výpočtu, aby  

odůvodnění bylo srozumitelné; k návrhu pro veřejné projednání byl doplněn závěr  vyplývající 

z provedených výpočtů a to v  kapitole odůvodnění 6.4.2.  odst. 1). Z již provedeného odůvodnění 

vyplývá, že se nejedná o významný nárůst spotřeby pitné vody. Taktéž vodoprávní orgán 

neuplatnil žádnou připomínku ke koncepci zásobování obce pitnou vodou. Konzultace se 

subjektem zajišťujícím zásobování pitnou vodou nevyplývá ze zákona, ani z ÚAP. Posyktovatel 

údajů předal údaje naposledy v roce 2012 a to pouze za území Nosislav a Přísnotice. Źádné jiné 

údaje pořizovatel ani projektant nemá. Dle informací městyse provozuje vodovod v Medlově 

svazek Vodovody a kanalizace Židlochovicko. Žádnou připomínku ke společnému jednání 

neuplatnila ani sama organizace Vodovody a kanalizace Břeclav. K veřejnému projednání 

uplatnila organizace souhlasnou připomínku, v níž uvádí, že vodní zdroj Cvrčovice byl posouzen 

a jeho dotace podzemní vodou je dlouhodobě udržitelná a územním plánem předpokládané 

navýšení spotřeby vody pro množství pitné vody uváděná výpočtem v odůvodnění bude  možné 

zabezpečit z tohoto vodního zdroje. 

 

2. V návaznosti na navržené rozvojové plochy je nutné v maximální možné míře redukovat 

soustředěný odtok dešťových vod do řeky Jihlavy. Město Pohořelice má v současné době 

pravomocné vodoprávní povolení na protipovodňová opatření, řešící ochranu Města Pohořelice 

před průchodem Q100 z řeky Jihlavy. Jakékoliv navýšení odtoku oproti současnému stavu, které 

by mohlo ohrozit realizaci a následnou funkčnost těchto opatření považujeme za nepřípustné. 
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Protipovodňová opatření řeší také obec Malešovice, pro kterou zvýšení hladiny způsobí obdobné 

problémy. 

Této části připomínky nebylo vyhověno; zapracováno bylo pouze v odůvodnění zpřesnění 

vyhodnocení koncepce technické infrastruktury . 

Odůvodnění: 

V odůvodnění ÚP Medlov bylo doplněno v  kapitole 6.4.1.odst. 2) srovnání odtoku dešťových vod 

při stávajícím ÚPO a ploch, které přibyly, čímž bude prokázáno, že soustředěný odtok dešťových 

vod do Jihlavy nebude významně navýšen oproti stávajícím vymezeným plochám. V kapitole 

6.4.1.odst. ) je již nyní obsaženo odůvodnění z hlediska platné legislativy - §21 vyhlášky 501/2006 

Sb. a  z  ČSN 75 90 10. 

Je prokázáno, že při dodržení platné legislativy je technicky možné dosáhnout přibližně stejného 

koeficientu odtoku z území jako je stávající stav. 

Není možno vyžadovat změnu stávající koncepce odvodnění území jen na základě toho, že má 

nějaká obec vydáno vodoprávní povolení na protipovodňová opatření. Jak je uvedeno 

v odůvodnění, v oddíle ochrana před povodněmi – i městys Medlov má toto vodoprávní povolení. 

Protipovodňová opatření byla plánována v koordinaci s obcemi Malešovice a Odrovice. 

Předpokládá se tedy, že měl by –li mít tento záměr vliv na okolní území, byl z hlediska vlivů 

posouzen. V připomínce se uvádí, že jakékoliv navýšení odtoku, které by mohlo ohrozit funkčnost 

protipovodňových opatření je nepřípustné. Není ani možné, protože návrh ÚP v celkovém součtu 

rozlohu zastavitelných ploch zmenšuje. K navýšení odtoku tedy při dodržení platné legislativy – tj. 

ust. § 21 odst. (3) vyhlášky č.501/2006 Sb., nedojde, protože nepřibyly rozlohou zastavitelné 

plochy. 

 

3. Obdobným problémem může být navržená malá vodní elektrárna (MVE). Realizace 

tohoto záměru bude zřejmě vyžadovat manipulaci s hladinou vodního toku, což je v případě 

zvýšení hladiny ve vztahu k řešeným protipovodňovým opatřením ve městě Pohořelice i obci 

Malešovice významným problémem. 

Této části připomínky nebylo vyhověno; zapracováno bylo pouze v odůvodnění zpřesnění 

vyhodnocení koncepce technické infrastruktury. 

Odůvodnění: 

V odůvodnění bylo doplněno v kapitole odůvodnění 6.3.2.,které plochy jsou „přebírány“ ze 

stávajícího ÚPO. Tyto plochy jsou již součástí předchozí ÚPD – byly do něj doplněny změnou č. 

III, která byla vydána na konci roku 2009. Krajský úřad neuplatnil při projednávání změny 

požadavek na vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí. Má se tedy za to, že dotčený 

orgán z hlediska posuzování koncepce neshledal důvody, pro které by měla mít koncepce vliv na 

životní prostředí širšího území a že pokud dojde k realizaci záměru, může být tento vliv posouzen 

až v rámci EIA a to je součástí vyhodnocení při vydávání územního rozhodnutí. Dotčený orgán 

z hlediska zákona č. 254/2001 neshledal žádných závad v návrhu ÚP a konstatoval, že koncepce 

je možná. Připomínající nepředkládá žádné konkrétní důvody či návrhy, které by mohly být 

územním plánem prověřeny. Krom jiného, při projednávání změny č. III ÚPO Medlov stavební 

úřad žádné připomínky neuplatnil ani Město Pohořelice jako sousední obec. Dne 6.5.2014 bylo  

zahájeno řízení  o vydání rozhodnutí o umístění stavby v této ploše dle platného ÚPO. 

 

4. V textové části ÚP Medlov je nedostatečně popsán možný vliv nárůstu dopravy na silnici 

III. třídy procházející částí Smolín ve městě Pohořelice. Vzhledem k tomu, že komunikace 

prochází zastavěnou částí Smolína, je jakýkoliv nárůst dopravy, především nákladní, nežádoucí. 

Této části připomínky bylo vyhověno;  odůvodnění bylo zpřesněno o vyhodnocení koncepce 

dopravy z plochy Z9 . 

Odůvodnění: 

V odůvodnění není popsán možný vliv nárůstu dopravy, protože ÚP nenavrhuje žádné nové 

plochy pro komunikace, které by převáděly dopravu z jiných částí širšího území, ani nenavrhuje 
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větší rozlohu zastavitelných ploch pro bydlení (přidává u zastavěného území, ubírá ty ve větší 

vzdálenosti od  něj), navrhuje malou plochu pro výrobu(0,4ha), která sama o sobě nemůže mít 

potenciál na zvýšení dopravní zátěže, nenavrhuje žádné nové plochy těžby mimo již stanovené 

dobývací prostory. Odůvodnění  dopravní koncepce v kapitole 6.4. bude  doplněno o tyto závěry.  

Byl doplněn rozdíl mezi rozlohou  zastavitelných ploch vymezených stávajícím ÚPO a návrhem 

ÚP nyní předkládaným  v kapitole odůvodnění 7. 

Připomínka Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice na závěr uvádí, že je nutné, 

aby navrhované řešení bylo v dokumentaci řádně popsáno a odůvodněno. Jak je uvedeno ve 

vyhodnocení dílčích částí připomínky -  odůvodnění bylo částečně doplněno a toto doplnění bylo 

ještě zpřesněno. 

 

6.1.6. 

NET4GAS, s. r. o., Na hřebenech II 1718/8, Praha  ve svém vyjádření  č.j.3861/13/OVP/N 

z 19.6.2013 uvádí, že návrh nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného 

pásma telekomunikačního vedení v jeho správě. 

 

6.2. 

Vyhodnocení připomínek k návrhu dle §52 odst. (3) stavebního zákona: 

 

Pořizovatel obdržel ve lhůtě k uplatnění připomínek dle §52 odst. (3) stavebního zákona tato 

vyjádření: 

Připomínající: Číslo jednací vyjádření 

Datum 

vydání 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,Čechova 1300/23, Břeclav POZ-2014-001487 6.5.2014 

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno PMO17266/2014-203/Ho 23.5.2014 

T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 235-13-M -PJ 14.4.2014 

NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha4-Nusle 2635/1/OVP/N 8.4.2014 

 

 

 

6.2.1. 

Organizace T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4  uplatnila 

k veřejnému jednání připomínku č.j. 235-13-M-PJ z 14.4.2013, která je úplně shodná 

s připomínkou ke společnému jednání a jako připomínka je vyhodnocena výše v odstavci 

Vyhodnocení připomínek k návrhu dle §50 odst. (3) stavebního zákona 

 

6.2.2. 

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno 

Organizace sdělila v připomínce, že záměr je v souladu s Plánem oblasti povodí a že s návrhem 

souhlasí. Nejedná se tedy o připomínku, ale o konstatování stavu. 

 

6.2.3. 

NET4GAS, s. r. o., Na hřebenech II 1718/8, Praha 

Organizace ve svém vyjádření  uvádí totéž, co v připomínce ke společnému jednání a jako 

připomínka je vyhodnocena výše v odstavci Vyhodnocení připomínek k návrhu dle §50 odst. (3) 

stavebního zákona. 

 

6.2.4. 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,Čechova 1300/23, Břeclav: 
Uvádí, že nejsou vlastníkem  rozvodné vodovodní sítě ani kanalizační sítě a že ji ani nespravují. 

Pouze dodávají vodu z jímacího území Cvrčovice .Vodní zdroj  Cvrčovice byl posouzen a jeho 
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dotace podzemní vodou je dlouhodobě udržitelná a územním plánem předpokládané navýšení 

spotřeby vody pro množství pitné vody uváděná výpočtem v odůvodnění bude  možné  zabezpečit 

z tohoto vodního zdroje. Dále jsou uvedeny technické údaje vodojemu a přívodního potrubí.  

Vyhodnocení připomínky: 

Nejedná se tedy o připomínku, ale o souhlasné vyjádření. Technické údaje je možné zapracovat 

do odůvodnění ÚP Medlov. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovatel dokumentace Územního plánu Medlov: 

 

Zpracovatel:    Ing. arch. Barbora Jenčková 

     ČKA 02872 

     architektonická kancelář .monoblok 

     Jugoslávská 75a 

     613 00 Brno 

 

Vedoucí projektant, urbanista:  Ing. arch. Barbora Jenčková 

Technická infrastruktura:  Ing. Vítězslav Vaněk  

ÚSES:     RNDr. Jiří Kocián 
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Poučení: 

Proti územnímu plánu Medlov vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný 

prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

 

 

 

…………………………                                         .……………………….. 

Roman Zabil Mgr. František Rubeš 

starosta obce                 místostarosta obce    

  

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:      Sejmuto:   

 

Nabytí účinnosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


