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Městys Medlov 
 
 
číslo jednací :..........……………   V Medlově dne:……………………… 
 
 
 Zastupitelstvo městyse Medlov příslušné podle § 6 odst. 5 písmena c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) za 
použití § ustanovení 43 odst. 4 a § 55 odst. 2) a 6) stavebního zákona, § 171, 173 a 174 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
v platném znění 
 

vydává  
změnu č. 1 územního plánu Medlov 

 
vydaného zastupitelstvem městyse Medlov dne 30.6.2014 jako opatření obecné povahy č.1/2014, 
účinného od 16. července 2014 a změněného změnou č.2 účinnou od 16.12.2020. Změna č.1 ÚP 
obsahuje textovou i grafickou část. 
 
I.A) Změna č.1 ÚP mění textovou část ÚP takto: 
 
Vysvětlivky: 
To, co se změnou doplňuje, je uvedeno kurzívou, tučně.  
To, co se změnou ruší, je uvedeno přeškrtnutým písmem. 
Platný původní text je uveden v uvozovkách. 
 
1. 
V oddíle (1.) v kapitole A., v prvním odstavci se na konci 2. věty ruší text  15.5.2013 a doplňuje 
text: 
„…ke dni“ 25.8.2021. 
 
2. 
V oddíle (1.) v kapitole B., v podkapitole „Pojmy užité v textových i grafických částech ÚP 
Medlov:“  
se ruší třetí bod s textem: 
plocha změn v krajině - plochy mimo zastavěné území obce, navržené ke změně využití 
a doplňuje se za bod „ vyhrazená zeleň“ bod s textem: 
řízená inundace  - slouží pro protipovodňová opatření přírodě blízká i technická a protipovodňové 
stavby 
 
3. 
V oddíle (1.) v kapitole C. se do textu nadpisu za text 
„Urbanistická koncepce, včetně“ doplňuje text urbanistické kompozice, za text „vymezení“ se 
doplňuje text ploch s rozdílným způsobem využití,   
 
4. 
V oddíle (1.) v kapitole C., podkapitole C.1 se v nadpisu za text 
„C.1 Urbanistická koncepce“ doplňuje čárka a za ni text  urbanistická kompozice 
 
5. 
V oddíle (1.) v kapitole C., podkapitole C.1 se ruší nadpis: 
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C.1.1  Vymezuje se základní koncepce rozvoje území obce: 
 
6. 
V oddíle (1.) v kapitole C., podkapitole C.1 se do bodu 1) nadpisu za text „kompozice obce,“ 
doplňuje text: která je tvořena jádrem okolo kostela a návsi směřující západně k Jezeru a toku 
Jihlavy a kolem něj souběžných či paprskovitě vybíhajících ulic, umožňující uchování 
rozhledových linií na horizontu terénního zlomu na východním okraji zástavby obce 
dále za pomlčkou se ručí text rozvoj a nahrazuje se textem rozvojem   
a dále za textem „plochách změn,“ se doplňuje text: které jsou vymezeny v jižní části jako 
pokračování stávajících ulic, v severní části doplňují zástavbu do kompaktního tvaru  a na něj 
navazující plochu severojižně podél původních agrárních teras. 
Ve slově „rozvoj“ se první písmeno mění na velké R a slovo uvozuje další větu, kde za textem „v 
zastavěném území“ se doplňuje text:  případně do záplavového území 
 
7. 
V oddíle (1.) v kapitole C., podkapitole C.1 se ruší nadpis: 
C.1.2 Vymezuje se koncepce ochrany hodnot území obce 
a mění se číslování odražek následovně: 
1)7)   
2)8)  
3)9)  
4)10)   
5)11)    
6)12)  
7)13)  
 
8. 
V oddíle (1.) v kapitole C., podkapitole C.1 se v bodu 10) za textem  „zastavitelných ploch Z2, Z3“  
ruší čárka a text podmínkou pro změnu v území je v těchto plochách pořízení územní studie a 
doplňuje se tečka na konci věty. 
 
9. 
V oddíle (1.) v kapitole C., podkapitole C.1 se v textu nadpisu ruší text: C.1.3 Koncepce 
plošného uspořádání 
a nahrazuje se textem: Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
 
10. 
V oddíle (1.) v kapitole C., podkapitole C.1 se v textu nadpisu ruší text:  
C.1.4 Koncepce prostorového uspořádání 
 
11. 
V oddíle (1.) v kapitole C., podkapitole C.1 v odstavci uvozeném textem: „Vymezují se podmínky 
prostorového uspořádání“ se za text „krajinného rázu,“ doplňuje text: jsou stanoveny maximální 
výšky zástavby, a to počtem podlaží ve vymezených plochách bydlení a smíšených obytných anebo 
maximální výškou v m nad terénem v dalších typech ploch, pokud je toto vyžadováno. Podmínky 
 
12. 
V oddíle (1.) v kapitole C., podkapitole C.2 se v textu nadpisu za textem „Vymezení“ ruší text: 
jednotlivých 
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13. 
V oddíle (1.) v kapitole C., podkapitole C.2 se v odrážce „- plochy dopravní infrastruktury -zařízení 
pro dopravu Z12“ ruší text rychlostní silnici R 52  a doplňuje se text dálnici D52 
 
 
14. 
V oddíle (1.) v kapitole D., se název kapitoly „Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek 
pro její umísťování“ doplňuje o text: 
, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich 
využití 
 
14a. 
V oddíle (1.) v kapitole D., podkapitole D.1 se v bodu 2) ruší text: rychlostní komunikace R52 a 
doplňuje se text: dálnice D52 
15.  
V oddíle (1.) v kapitole D., podkapitole D.1 se v bodu 3) ruší text: rychlostní komunikace R52 a 
doplňuje se text: dálnice D52  
 
16. 
V oddíle (1.) v kapitole D., podkapitole D.1 se v bodu 5) ruší text: rychlostní komunikace R52 a 
doplňuje se text: dálnice D52  
 
17. 
V oddíle (1.) v kapitole D., podkapitole D.1 se ruší body 7),9), 10), 12), 13) s textem : 
9)  Plochy  Z3 a Z7, Z8 budou dopravně obslouženy dopravní infrastrukturou, která bude 
 umístěna: 
 - v ploše Z3 v koridoru DM3 
 - v ploše Z7 v koridoru DM2 
10)  V ploše Z14 bude umístěn koridor dopravní obsluhy DM1 pro komunikaci  
12)  Doprava v klidu - parkovací stání - bude umisťována zejména v rámci ploch veřejných 
prostranství. Doprava v klidu - odstavná stání - jsou přípustným využitím zejména ploch bydlení a 
ploch smíšených 
13) Cyklostezky a cyklotrasy budou umisťovány v rámci ploch dopravní infrastruktury silniční 
a v rámci ploch veřejných prostranství 
 
Bod označený 8) a začínající textem: „K dopravní obsluze zastavitelných ploch.. se přečíslovává na 
bod 7) 
Bod označený 11) a začínající textem: „Zastávky veřejné linkové dopravy.. se přečíslovává na bod 
8) 
 
18a. 
V oddíle (1.) v kapitole D., podkapitole D.1 se za bod 11) doplňuje text: 
9)  Vymezuje se koridor dopravní infrastruktury KD1 při silnici III/42510 o šířce 24m, je 
vymezen překryvem přes stávající využití.  
Koridor je vymezen pro silnici II/416 Hrušovany u Brna –Ledce –Pohořelice, přeložka tahu, 
homogenizace (dále jen stavba hlavní) 
Podmínky pro umístění stavby hlavní v koridoru K1 nejsou stanoveny. 
Podmínky využití koridoru pro jiný účel, než pro stavbu hlavní: 
Jiný způsob využití koridoru neznemožní a neztíží realizaci hlavní stavby včetně souvisejících 
zařízení. 
Podmínky pro využití zbytku koridoru po realizaci stavby hlavní: stávající využití pod překryvem 
koridoru, tj. plochy lesní (NL) 
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10)  Obcí je vedena značená  cyklotrasa „Brněnská“, zabezpečující průchod krajského 
cyklistického koridoru v úseku  Dolní Kounice – Pohořelice. 
 
18b. 
Pod bod 10) se doplňuje odstavec s názvem: 
Podmínky pro umísťování veřejné infrastruktury - podmínky pro umísťování dopravní 
infrastruktury 
 

· Jakýmkoliv využitím plochy nesmí být znemožněno vedení průjezdního úseku silnice 
v plynulé trase a šířce odpovídající funkční skupině a zatížení silnice.  

· Plochy  Z3 a Z7, Z8 budou dopravně obslouženy dopravní infrastrukturou, která bude 
 umístěna: 

- v ploše Z3 v koridoru DM3 
- v ploše Z7 v koridoru DM2 

· V ploše Z14 bude umístěn koridor dopravní obsluhy DM1 pro komunikaci  
· Doprava v klidu - parkovací stání - bude umisťována zejména v rámci ploch veřejných 

prostranství. Doprava v klidu - odstavná stání - jsou přípustným využitím zejména ploch 
bydlení a ploch smíšených 

· Cyklostezky a cyklotrasy budou umisťovány v rámci ploch dopravní infrastruktury 
silniční a v rámci ploch veřejných prostranství 

 
19. 
V oddíle (1.) v kapitole D., podkapitole D.2 se v bodu 2) ruší v textu nadpisu text: 
a čištění odpadních a doplňuje se text: dešťových 
 
20. 
V oddíle (1.) v kapitole D., podkapitole D.2 se ruší v nadpisu odstavce „Koncepce odvádění 
splaškových vodů“ slovo Koncepce a nadpis se mění doplněním textu takto : 
3) Odvádění splaškových vod 
a doplňuje se text podnadpisu:  
Podmínky pro umísťování technické infrastruktury – odvádění splaškových vod 
 
21. 
V oddíle (1.) v kapitole D., podkapitole D.2 se v bodu 4) ruší druhá věta: Vymezené zastavitelné 
plochy budou napojeny na plynovod v nápojných bodech a liniích: 
a doplňuje se text Podmínky pro umísťování tohoto druhu technické infrastruktury: 
 
22. 
V oddíle (1.) v kapitole D., podkapitole D.2 se v bodu 5) ruší druhá věta: Plánovaný rozvoj bude 
zajištěn zásobováním ze stávající sítě - vymezené zastavitelné plochy budou napojeny na el. vedení 
v nápojných bodech a liniích: 
a doplňuje se text: 
Plánovaný rozvoj bude zajištěn zásobováním ze stávající sítě. 
Podmínky pro umísťování tohoto druhu technické infrastruktury: 
Vymezené zastavitelné plochy budou napojeny na el. vedení v nápojných bodech a liniích: 
 
23. 
V oddíle (1.) v kapitole D., podkapitole D.2 se v bodu 6) doplňuje druhá věta s textem: 
Podmínky pro umísťování tohoto druhu technické infrastruktury nejsou stanoveny. 
 
24. 
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V oddíle (1.) v kapitole D., podkapitole D.2 se v bodu 7) doplňuje za text „umístit sběrný dvůr.“ 
věta s textem: 
Podmínky pro umísťování tohoto druhu technické infrastruktury nejsou stanoveny. 
 
25. 
V oddíle (1.) v kapitole D., podkapitole D.2 se v textu nadpisu bodu 8) v úvodu textu ruší text 
Podmínky  a doplňuje se text: Společné podmínky 
 
26. 
V oddíle (1.) v kapitole E. se ruší text názvu kapitoly: 
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. 
a doplňuje se text: 
Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v 
krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 
změny v jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti  krajiny, protierozních 
opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 
 
26a. 
V oddíle (1.) v kapitole E., podkapitole E.2 se  ruší text v osmé odrážce: rychlostní komunikace R52 
a doplňuje se text: dálnice D52 a dále v téže větě se ruší text: R52 a doplňuje se text: D52,  
 
27. 
V oddíle (1.) v kapitole E., podkapitole E.2 se  ruší text poslední věty podkapitoly: Podmínky pro 
využití  jednotlivých výše uvedených ploch jsou stanoveny v kapitole  F.2   
a doplňuje se text: Podmínky pro využití jednotlivých vymezených ploch změn v krajině nejsou 
stanoveny. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, kterými se stanovuje způsob 
využití  u jednotlivých ploch změn v krajině, jsou stanoveny v kapitole F.2. 
 
28. 
V oddíle (1.) v kapitole E., podkapitole E.3 se doplňuje poslední odrážka s textem: 
- Plocha změny v krajině označená K21 je vymezena pro řízené inundace 
 
V oddíle (1.) v kapitole E., podkapitole E.7 se doplňuje poslední věta podkapitoly s textem: 
Je vymezena plocha změny K21 pro řízené inundace. 
 
29. 
V oddíle (1.) v kapitole F., podkapitole F.2 Podmínky využití jednotlivých typů ploch 
se v odstavci: 1.), tabulce 1.1) Plochy bydlení venkovského typu (BV) v oddíle e)  ve druhé 
odrážce za textem 
„výměra stavebního pozemku“ doplňuje text v rozvojových plochách  
a v páté odrážce se za textem 
„ tak zpevněné plochy“ doplňuje čárka a text ve stabilizovaných plochách je přípustná i vyšší 
intenzita, pokud je stávajícími stavbami již dosažena – pozemek ve stabilizované ploše lze využít 
ve shodné intenzitě využití  dosažené stávajícím (původním) využitím pozemku stavbami (dle 
stavu v KN).   
V textu pod tabulkou se ve druhém řádku za text „Z2“ doplňuje text Z2a, 
 
30. 
V oddíle (1.) v kapitole F., podkapitole F.2 Podmínky využití jednotlivých typů ploch 
se v odstavci: 2.), tabulce 2.1) Plochy smíšené obytné (SO) v oddíle e) ve druhé odrážce za textem 
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„výměra stavebního pozemku“ doplňuje text v rozvojových plochách  
a v páté odrážce se za textem 
„ tak zpevněné plochy“ doplňuje čárka a text ve stabilizovaných plochách je přípustná i vyšší 
intenzita, pokud je stávajícími stavbami již dosažena – pozemek ve stabilizované ploše lze využít 
ve shodné intenzitě využití  dosažené stávajícím (původním) využitím pozemku stavbami (dle 
stavu v KN).   
 
31. 
V oddíle (1.) v kapitole F., podkapitole F.2 Podmínky využití jednotlivých typů ploch 
se v odstavci: 6.), tabulce 6.2) Plochy veřejných prostranství (U) v oddíle c)  
doplňuje poslední odrážka s textem: 
- řízené inundace  
podmínka: v ploše vymezené jako „plochy řízené inundace“ 
 V textu pod tabulkou se ve druhém řádku za text „Zastavitelné plochy“ doplňuje text Z2, Z2a, 
 
32. 
V oddíle (1.) v kapitole F., podkapitole F.2 Podmínky využití jednotlivých typů ploch 
se v odstavci: 7.), tabulce 7.1) Plochy technické infrastruktury (TI), v oddíle c)  
doplňuje poslední odrážka s textem: 
- řízené inundace  
podmínka: v ploše vymezené jako „plochy řízené inundace“ 
 
33. 
V oddíle (1.) v kapitole F., podkapitole F.2 Podmínky využití jednotlivých typů ploch 
se v odstavci: 9.), tabulce 8.1) Plochy vodní a vodohospodářské (W), v oddíle c)  
doplňuje poslední odrážka s textem: 
- řízené inundace  
podmínka: v ploše vymezené jako „plochy řízené inundace“ 
 
34. 
V oddíle (1.) v kapitole F., podkapitole F.2 Podmínky využití jednotlivých typů ploch 
se v odstavci: 9.), tabulce 9.1) Plochy  zemědělské (NZ), v oddíle c)  
doplňuje poslední odrážka s textem: 
- řízené inundace  
podmínka: v ploše vymezené jako „plochy řízené inundace“ 
 
35. 
V oddíle (1.) v kapitole F., podkapitole F.2 Podmínky využití jednotlivých typů ploch 
se v odstavci: 10.), tabulce 10.1) Plochy  lesní (NL), v oddíle c)  
doplňuje poslední odrážka s textem: 
- řízené inundace  
podmínka: v ploše vymezené jako „plochy řízené inundace“ 
 
36. 
V oddíle (1.) v kapitole F., podkapitole F.2 Podmínky využití jednotlivých typů ploch 
se v odstavci: 11.), tabulce 11.1) Plochy  přírodní (NP), v oddíle c)  
doplňuje poslední odrážka s textem: 
- řízené inundace  
podmínka: v ploše vymezené jako „plochy řízené inundace“ 
 
37. 
V oddíle (1.) v kapitole F., podkapitole F.2 Podmínky využití jednotlivých typů ploch 
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se v odstavci: 12.), tabulce 12.1) Plochy smíšené  nezastavěného území (NS), v oddíle c)  
doplňuje poslední odrážka s textem: 
- řízené inundace  
podmínka: v ploše vymezené jako „plochy řízené inundace“ 
 
38. 
V oddíle (1.) v kapitole F., podkapitole F.2 Podmínky využití jednotlivých typů ploch 
se v odstavci: 14.), tabulce 14.2) Plochy zeleně soukromé a vyhrazené 1 (ZZ1),  doplňuje  za oddíl 
b) další oddíl nazvaný c) Podmínečně přípustné využití: 
- řízené inundace  
podmínka: v ploše vymezené jako „plochy řízené inundace“ 
 
39. 
V oddíle (1.) v kapitole F., podkapitole F.3 Stanovení podmínek pro změny v zastavitelných 
plochách se ruší text v závěru odstavce 2): 
Rozhodování o změnách v území v ploše je podmíněno: 
- zpracováním územní studie 
 
40. 
V oddíle (1.) v kapitole F., podkapitole F.3 Stanovení podmínek pro změny v zastavitelných 
plochách se v závěru odstavce 3) v pododstavci „Rozhodování o změnách v území v ploše je 
podmíněno:“ se ruší první odrážka s textem: 
- zpracováním územní studie 
 
40a. 
V oddíle (1.) v kapitole F., podkapitole F.3 Stanovení podmínek pro změny v zastavitelných 
plochách se v odstavci 12) se ruší text: rychlostní komunikaci R52 a doplňuje text: 
dálnici D52 
 
41. 
V oddíle (1.) v kapitole G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,  
se doplňuje poslední řádek tabulky VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, oddílu DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURA: 
VD4 stavba silnice II/416 Hrušovany u Brna –Ledce –Pohořelice, přeložka tahu, 

homogenizace (dle výkresu I/3) 

 
 
42. 
V oddíle (1.) v kapitole G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,  
se doplňuje poslední řádek tabulky VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, části TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA: 
VT6 řízená inundace Medlov na vodním toku Jihlava  

 
43. 
V oddíle (1.) v kapitole H. se ruší v názvu kapitoly text: 
 5 odst. 1  
a doplňuje se text:  
8  
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44. 
V oddíle (1.) se ruší kapitola J Údaje o počtu listů územního plánu a k němu připojené grafické části  
a text v ní. 
J. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
Obsah ÚP Medlov  tvoří: 
A. Textová část – 43 listů. 
B. Grafická část – 7 výkresů: 
I/1 Výkres základního členění území     1:5000 
I/2 Hlavní výkres        1:5000 
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1:5000 
 
45. 
V oddíle (2.) se za kapitolou K ruší kapitola L  a text v ní: 
L. 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 a 
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnost 
 
Plocha Z2, Z3 je vymezena jako plocha, v níž je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie 
Podmínky pro  pořízení studie:  
- prověření dopravní obsluhy a obsluhy inženýrskými sítěmi uvnitř ploch 
- prověření celkové kapacity území (počet staveb), jejich účelu využití  
- prověření kapacity napojení na stávající komunikace obce 
- návrh podrobných podmínek prostorového uspořádání zástavby  
- návrh souvisejícího občanského vybavení v ploše, pokud to kapacita nové zástavby bude 
vyžadovat 
- navrhnout prostorové podmínky zástavby, které respektují ochranu rozhledové linie nad obcí 
- prověřit možnost umístění staveb blíže než 50m od lesního pozemku  
Lhůta pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence 
územně plánovací činnosti je 4 roky od data vydání Územního plánu Medlova. 
 
 
46. 
V  kapitole uvozené textem „Územní plán dále nevymezuje a nestanovuje:“ 
se doplňuje text první odrážky: 
- plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie 
 
47. 
V kapitole uvozené textem „Územní plán dále nevymezuje a nestanovuje:“ se na konci poslední 
odrážky za textem „významných staveb“ ruší text 
pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný 
architekt 
  
48. 
Za kapitolu Územní plán dále nevymezuje a nestanovuje:“ se doplňuje text bez označení kapitoly. 
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části 
ÚP Medlov  tvoří:  
A. Textová část – 47 listů. 
B. Grafická část – 3 výkresy: 
I/1 Výkres základního členění území     1:5000 
I/2 Hlavní výkres        1:5000 
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I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1:5000 
 
 
I.B) Změna č.1 ÚP mění grafickou část ÚP takto: 
 
Grafická část Změny č. 1 Územního plánu Medlov obsahuje 4 výkresy v měřítku 1 : 5 000, 
z nichž změna hlavního výkresu  a výkresu veřejně prospěšných staveb je zpracována ve 
výřezech. 
I/1 Změna č. 1  - Výkres základního členění území     1:5000 
I/2  Změna č. 1 -  Hlavní výkres – část A      1:5000 
I/2  Změna č. 1 -  Hlavní výkres – část B      1:5000 
I/3 Změna č. 1  - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací– část A 1:5000 
I/3 Změna č. 1  - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací– část B 1:5000 
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II. ODŮVODNĚNÍ 
 
Odůvodnění změny č.1  územního plánu Medlov obsahuje textovou a grafickou část.  
 
II.A textovou část odůvodnění – text s vyznačením změn  
II.B textovou část odůvodnění řešení a pořízení změny 
II. grafickou část odůvodnění 
 
 
II.A.  Textová část odůvodnění - text ÚP Medlov s vyznačením změn 
 
  Zapracované změny jsou vyznačeny tučně, rušené je přeškrtnuté.  
 
Jedná se vyznačení změn textu opatření obecné povahy textové části Územního plánu Medlov. Je 
uváděn z toho důvodu, aby prováděná změna byla jasná a přehledná. Na základě tohoto textu s 
vyznačením změn je možné v procesu pořizování změny ÚP jednoznačně doložit, co se v textové 
části ÚP mění oproti předchozímu právnímu stavu.  
Změny textu, které jsou změnou prováděny, jsou zde promítnuty tak, že text, který se změnou 
přidává je vyznačen červeně a text, který se změnou ruší, je vyznačen červeně  - přeškrtnutým 
písmem. 

 
I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU  

(1) 
 A. Vymezení zastavěného území 
Na území obce je vymezeno zastavěné území, které ohraničuje spojité území vyznačené polygonální 
křivkou v grafické části ÚP. Hranice zastavěného území byla vymezena ke dni 15.5.2013 25.8.2021. 
Na území je obce je vymezeno několik zastavěných území vymezených polygonálními křivkami: 
- centrum Medlova a veškerá navazující zástavba,   
- areál ploch pro výrobu a skladování (užívaná k 15.5.2013 jako kafilérie) v jižní části k.ú. po obou 
stranách silnice III. třídy 
- dílčí plochy zastavěné objekty v lokalitě okolo „Medlovského mlýna“ západně od jádra obce  
- plochy zastavěného území jižně od centra, zastavěné samostatně stojícími objekty krajině  
- plochy technické infrastruktury umístěné mimo zastavěné území centra městyse  
- plochy veřejného sportoviště mezi Jihlavou a  Jezerem. 

 
Zastavěné území je vymezeno ve výkresech: 
I/1 Výkres základního členění území     1:5000 
I/2 Hlavní výkres        1:5000 
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1:5000 
 
 
B.  Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
Pojmy užité v textových i grafických částech ÚP Medlov: 
 
plochy stávající  = stav = plochy stabilizované - dílčí části řešeného území,  ve kterém se stávající 
účel a intenzita využití nebude zásadně měnit, za změnu se přitom nepovažuje modernizace, 
revitalizace, přestavba území,  zástavba proluk a zástavba uvnitř stávajících areálů při dodržení 
podmínek využití plochy 
 



Změna č. 1  ÚP Medlov  
                                                                                                                      

 11

plochy změn = plochy návrhové = rozvojové plochy jsou dílčí části řešeného území, kde je navržena 
změna způsobu využití neboli plochy vymezené k rozvoji jiného využití odlišného od využití 
stávajícího 
 
plocha změn v krajině - plochy mimo zastavěné území obce, navržené ke změně využití 
 
pobytová rekreace - rekreace umožňující ubytování a pobyt  
 
nepobytová rekreace - rekreace nezahrnující a neumožňující ubytování = rekreace a relaxace 
v přírodním prostředí  
 
souvisle urbanizovaný celek   – souvisle navazující zástavba zastavěného území a navazujících 
zastavitelných ploch, bez přerušení plochami nezastavěného území 
 
bydlení venkovského typu - bydlení v rodinných domech  se zázemím v podobě zpravidla 
rozsáhlých záhumenků a zahrad, umožňující částečné využití pro doprovodné funkce, které 
s bydlením souvisí a nekolidují s ním 
 
nadzemní podlaží - každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše  
nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po 
obvodu domu; nadzemní podlaží se stručně nazývá také: 1. podlaží, 2. podlaží atd. včetně podlaží 
ustupujícího  
 
podkroví - přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím vymezený konstrukcí 
krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití  
 
nápojný bod - bod určený k napojení přilehlé návrhové plochy na veřejnou dopravní  a technickou 
infrastrukturu 
 
nápojná linie - linie určená k napojení přilehlé návrhové plochy na veřejnou dopravní  a technickou 
infrastrukturu  
 
vyhrazená zeleň - zeleň uzavřených areálů, jeji užívání je vyhrazeno pro uživatele těchto areálů 
(např.škol, zdravotnických zařízení, výrobních areálů apod.) 
 
řízená inundace  - slouží pro protipovodňová opatření přírodě blízká i technická a protipovodňové 
stavby 
 
Hlavní cíle rozvoje  
1) vytvořit územní podmínky pro rozvoj bydlení v obci zejména východně od zastavěného 

území a tím podpořit hlavní funkci této obce. 
2) bydlení rozvíjet pouze v přímé návaznosti na zastavěné území 
3)  vytvořit územní podmínky pro využití území v okolí Medlovského mlýna směřující  
 k revitalizaci bývalého mlýnského náhonu a prostředí mlýna a územní podmínky  pro 

vybudování vodní elektrárny  
4) zajistit územní podmínky pro zvýšení podílu zeleně zejména vymezením nových přírodních 

ploch převážně v nivě Jihlavy  
5) vytvořit územní podmínky pro dobudování technické a dopravní infrastruktury pro stávající 

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

6)  vytvořit územní podmínky pro výrobní činnosti včetně zemědělství tak, aby nebyly 
negativně ovlivňovány plochy bydlení v obci 
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8) vytvořit územní podmínky pro těžbu nerostů v již vymezených dobývacích prostorech včetně 
následné revitalizace ploch těžby zahrnující možnosti užívání pro rekreaci tam, kde je to 
umožněno plány sanace a rekultivace 

9) vytvořit územní podmínky pro zvýšení prostupnosti krajiny vymezením sítě veřejně 
přístupných cest v rámci celého správního území městyse zejména na východě k.ú. 

 
Cíle ochrany a rozvoje hodnot 
10)  vytvořit podmínky využití ploch v centrální části městyse tak, bylo chráněno urbanisticky 

hodnotné území jádra městyse, a to zejména zachováním výškové hladiny zástavby a 
zamezením nežádoucímu přetvoření prostředí např. výstavbou nových dominant   

11) vytvořit územní podmínky ochrany obce proti povodním 
12) vytvořit územní podmínky ochrany obce proti přívalovým vodám 
13) chránit rozhledovou linii nad obcí omezením výškové hladiny zástavby okolních 

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

prostředí zejména v přírodním parku Niva Jihlavy 
15)  zamezit rozvoji další výstavby v nivě Jihlavy  
16) vytvořit takové územní podmínky pro těžbu nerostů v území, které zabezpečí eliminaci jejích 

negativních vlivů na kvalitu prostředí v obci; plochy pro těžbu nebudou rozšiřovány mimo 
stávající vymezené dobývací prostory 

 
Zásady celkové koncepce rozvoje obce 
18)  rozvoj zástavby obce nelze směřovat do nivy Jihlavy v západní části řešeného území ani do 

ploch obsahujících dobývací prostory ve východní části území  
19) vymezit bydlení v kvalitním prostředí (eliminace hluku, znečištění, dostatek zázemí ve 

veřejných prostranstvích, zeleni) 
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  

21) vytvořit územní podmínky pro rovnovážný rozvoj obce vymezením nejen rozvojových ploch 
pro bydlení, ale také ploch pro hospodářský rozvoj a vybavenost  

22)  vytvořit územní podmínky pro zvýšení ekologické stability území vymezením ploch pro 
funkční a v budoucnosti realizovatelný ÚSES 

 
 
C. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 
 
C.1 Urbanistická koncepce, urbanistická kompozice 
 
C.1.1  Vymezuje se základní koncepce rozvoje území obce: 
 
1) Vymezuje se rozvoj původní urbanistické kompozice obce,  která je tvořena jádrem okolo 
kostela a návsi směřující západně k Jezeru a toku Jihlavy a kolem něj souběžných či paprskovitě 
vybíhajících ulic, umožňující uchování rozhledových linií na horizontu terénního zlomu na 
východním okraji zástavby obce – rozvoj rozvojem obce v plochách změn, které jsou vymezeny 
v jižní části jako pokračování stávajících ulic, v severní části doplňují zástavbu do kompaktního 
tvaru  a na něj navazující plochu severojižně podél původních agrárních teras. rRozvoj formou 
podstatných zásahů do původní koncepce v zastavěném území případně do záplavového území 
není vymezen,  
  
2) Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití. 
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Podstatnou část ploch  zastavěného území zaujímají plochy bydlení a plochy smíšené. 
Plochy smíšené - jsou vymezeny v centrální části - zahrnují zejména starší objekty 

využívané zpravidla pro širší škálu využití 
Plochy bydlení jsou vymezeny v plochách navazujících na centrální zástavbu. 
Rozvoj zástavby zastavitelnými plochami bydlení a smíšenými obytnými jsou 

vymezeny v přímé návaznosti na centrální zastavěné území. 
Plochy výroby a skladování jsou vymezeny ve stabilizovaných plochách jižně od 

centrální zástavby. V části tohoto území je vymezena plocha technické infrastruktury.  
Další plochy výroby a skladování jsou vymezeny v jižní části řešeného území v ploše 

provozu kafilérie, a to i specifické plochy výroby a skladování - fotovoltaická elektrárna. 
V území okolo Medlovského Mlýna se nacházejí solitérní objekty - v území byly 

vymezeny plochy bydlení a plochy zeleně stávající 
V  okolí Medlovského Mlýna v oblasti bývalého náhonu jsou vymezeny plochy pro 

výrobu el. energie - malá vodní elektrárna. 
Plochy občanského vybavení  jsou vymezeny na pozemcích obecního úřadu, základní a 

mateřské školy, knihovny, kulturního domu, církevních objektů a hřbitova., kde je stabilizace 
funkce žádoucí. Ostatní občanské vybavení, pokud se vyskytuje, je včleněno v plochách 
smíšených obytných.  

Je vymezena plocha občanského vybavení - plocha změny - pro rozšíření hřbitova.  
V prostoru údolní nivy mezi Jezerem a řekou Jihlavou je na rovném prostranství 

tradičního umístění přírodního zatravněného hřiště vymezena plocha občanského vybavení 
pro tělovýchovu a sport .  

Jsou vymezeny plochy veřejných prostranství  v plochách návsí, ulic, koridorech 
místních komunikací a zahrnují i plochy chodníků, zeleně, odpočinkových prostranství, 
menších hřišť apod. Rozsáhlejší je plocha veřejných prostranství v prostoru návsi. Plochami 
veřejných prostranství jsou i veřejně přístupné koridory účelových cest mimo zastavěné 
území. 

Plochy zeleně jsou vymezeny tam, kde je to účelné a kde má zeleň zároveň funkci 
hygienického a estetického filtru, jedná se o plochy sídelní zeleně soukromé a vyhrazené a 
sídelní zeleně veřejné.  

Plochy přírodní jsou vymezeny ve vazbě na vymezení územního systému ekologické 
stability. 

Plochy dopravní infrastruktury  
- jsou vymezeny tam, kde zahrnují pozemky silnic včetně pozemků, na kterých jsou 

umístěny součásti komunikace. 
- specifické plochy dopravní infrastruktury - dopravní zařízení jsou vymezeny 

v plochách navazujících na plochy dopravní infrastruktury silniční - rychlostní komunikace. 
Plochy nezastavěného území a plochy převážně vymezené v nezastavěném území jsou 

specifikovány v kap. E.1 
 

3) Územní podmínky, zejména pro vzájemně se doplňující, podmiňující nebo nekolidující 
činnosti (způsoby využití) a podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným 
způsobem využití jsou stanoveny v kap. F.2 

 
4) Kompaktní charakter sídla zůstane zachován. Vymezuje se doplnění tvaru obce novou 
 zástavbou v kompaktním tvaru soustředěném okolo zastavěného území obce. 
 Převažující část řešeného území zaujímají plochy stabilizované, plochy změn jsou 
 vymezeny zejména na okraji zastavěného území.  
 
5)  Rozvojové plochy jsou vymezeny zejména pro bydlení. 
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6) Zastavitelné plochy jsou vymezeny mimo aktivní zónu záplavového území Jihlavy a mimo 
území s vymezenými dobývacími prostory. 

 
C.1.2 Vymezuje se koncepce ochrany hodnot území obce 
1)7)  Urbanisticky hodnotné jádro obce bude zachováno respektováním výškové úrovně stávající 

zástavby a respektováním stávajícího způsobu zastavění. 
2)8) Je vymezena plocha pro snižování ohrožení území povodněmi - protipovodňová opatření - 

v území okolo Medlovských jezer (Jezero) v ploše K20 jako ochrana obce proti povodním 
3)9) Jsou vymezeny trasy pro odvedení přívalových vod severně a jižně od centrální zastavěné 

části městyse -  pro ochranu obce před přívalovými vodami -  v koridorech TD1 a TD2 
4)10) K ochraně rozhledové linie nad obcí je stanoveno omezením výškové hladiny zástavby 

zastavitelných ploch Z2, Z3, podmínkou pro změnu v území je v těchto plochách pořízení 
územní studie  

5)11)  Jsou vymezeny plochy změn v krajině pro plochy přírodní v Přírodním parku Niva Jihlavy  
6)12) Není umožněn stavební rozvoj v plochách území v nivě Jihlavy, zastavitelné plochy jsou 

vymezeny mimo aktivní zónu záplavového území Jihlavy 
7)13) Jsou vymezeny plochy dobývání a těžby včetně podmínek využití pro eliminaci negativních 

vlivů těžby  na kvalitu prostředí v obci, je vymezena plocha zeleně izolační tam, kde plochy 
dobývání a těžby navazují na zastavitelné plochy 

 
 
C.1.3 Koncepce plošného uspořádání Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití  
Vymezují se plochy s rozdílným způsobem využití s příslušnými podmínkami využití v celém 
řešeného území (viz hlavní výkres - č. I/2 a text kapitoly F.2). Plochy s rozdílným způsobem využití 
pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území.  
 
Na plochách s rozdílným způsobem využití se stanovuje: 
 
a) typ plochy  
b) pořadí změn v území  
c) podmínky pro využití ploch, prostorové regulace  

 
ad a) Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití  
Vymezují se plochy s rozdílným způsobem využití.  
Plocha je určena barevným rozlišením v grafické části ÚP (výkres I/2, II/1) a kódovou značkou.  
 
V následujícím seznamu a v textové části je kódová značka dle grafické části uváděna v závorce za 
názvem plochy. 
 
Seznam typů ploch: 
1.) PLOCHY BYDLENÍ 
1.1)  plochy bydlení venkovského typu (BV) 
1.2) plochy bydlení venkovského typu 1  (BV1) 
1.3) plochy bydlení čistého (BC)  
2.) PLOCHY SMÍŠENÉ  
2.1) plochy smíšené obytné  (SO) 
3.)  PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
3.1) plochy výroby a skladování (VS)  
3.2) plochy výroby elektrické energie – malá vodní elektrárna (VE)  
3.3) plochy výroby elektrické energie - fotovoltaická elektrárna (FE)  
4.)   PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
4.1) plochy občanského vybavení - veřejné  (OV)  
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4.2) plochy občanského vybavení - kultura a církevní využití (OK)  
4.3) plochy občanského vybavení - školství (OŠ) 
4.4) plochy občanského vybavení - hřbitovy (OH)  
4.5) plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)  
5.)   PLOCHY  DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY 
5.1) plochy dopravní infrastruktury - zařízení pro dopravu (DZ)  
5.2) plochy dopravní infrastruktury silniční - silnice III. třídy (DS)  
5.3) plochy dopravní infrastruktury silniční - rychlostní komunikace (DR)  
6.)   PLOCHY  VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
6.1) plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň (ZV)  
6.2) plochy veřejných prostranství (U)   
7.)   PLOCHY  TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY 
7.1) plochy technické infrastruktury (TI)  
8.)  PLOCHY  VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
8.1) plochy vodní a vodohospodářské (W)  
9.)   PLOCHY  ZEMĚDĚLSKÉ 
9.1) plochy zemědělské (NZ)  
10.)   PLOCHY  LESNÍ 
10.1) plochy lesní (NL)  
11.)   PLOCHY  PŘÍRODNÍ 
11.1) plochy přírodní (NP)  
12.)  PLOCHY  SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
12.1) plochy smíšené nezastavěného území (NS)  
13.)   PLOCHY  DOBÝVÁNÍ A TĚŽBY 
13.1) plochy dobývání a těžby (DT ) 
13.2) plochy dobývání a těžby 1 (DT1) 
13.3) plochy dobývání a těžby 2 (DT2)  
14.)   PLOCHY S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
14.1) plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZZ)  
14.2) plochy zeleně soukromé a vyhrazené 1 (ZZ1)  
14.3) plochy zeleně ochranné a izolační (ZI)  
 
ad b) pořadí změn v území  
V územním plánu se rozdělují plochy z hlediska pořadí změn v území: 
1) STAV (stávající využití):  
- plochy, jejichž způsob využití je již realizovaný, intenzivní rozvoj využití se nevymezuje, jedná se 
o plochy bez zásadních plánovaných změn 
 
2) PLOCHY ZMĚN (rozvojové plochy): 
- plochy, kde je požadována změna využití plochy – je vymezen její rozvoj dle požadovaného 
způsobu využití, plochami změn jsou: 
 - zastavitelné plochy - viz kap. C.2 
 - plochy přestavby - viz kap. C.3 
 - plochy změn v krajině - viz kap. E 
 
 
ad c) podmínky pro využití ploch, podmínky prostorového uspořádání  
 - vymezeny v kap. F 
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C.1.4 Koncepce prostorového uspořádání 
 Vymezují se podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 

krajinného rázu, jsou stanoveny maximální výšky zástavby, a to počtem podlaží ve 
vymezených plochách bydlení a smíšených obytných anebo maximální výškou v m nad 
terénem v dalších typech ploch, pokud je toto vyžadováno. Podmínky jsou uvedeny pro 
jednotlivé typy ploch spolu s podmínkami využití ploch v kap. F.2  

 
C.2 Vymezení jednotlivých zastavitelných ploch  
  
Urbanistická koncepce obsahuje rozvojové plochy, které jsou vymezeny jako zastavitelné: 
- plochy bydlení čistého Z1a, Z1b, Z1c, Z1d v území U Staré váhy 
-  plochy bydlení venkovského typu Z2  
 severně od stávající obytné zástavby  
-  plochy bydlení venkovského typu a plochy veřejných prostranství Z3 
 severně od stávající obytné zástavby  
- plochy bydlení venkovského typu a plochy veřejných prostranství Z7  
 jižně od stávající obytné zástavby 
-  plochy bydlení venkovského typu Z5, Z6, Z8 jižně od stávající obytné zástavby  
- plochy smíšené obytné a plochy veřejných prostranství Z4  
 při východním okraji stávající zástavby   
-  plochy výroby a skladování Z9 navazující jižně na stávající plochy výroby a 
 skladování 
-  plochy výroby a skladování Z10 při areálu kafilérie v jižní části řešeného území 
-  plochy technické infrastruktury Z11 při areálu kafilérie v jižní části řešeného území  
- plochy dopravní infrastruktury - zařízení pro dopravu Z12 – při rychlostní silnici R 52 

dálnici D52 
- plochy veřejných prostranství Z14 v ploše propojující veřejná prostranství  
 v jižní části obytné zástavby  
-  plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň Z15, Z16 při severovýchodním okraji 
 zastavěného území 
 
Podmínky pro změny v území v jednotlivých zastavitelných plochách jsou stanoveny v kap. F.3 
 
 
C.3  Vymezení ploch přestavby  
Vymezují se tyto plochy přestavby jako plochy vymezené ke změně stávající zástavby, uvnitř 
zastavěného území: 
- plochy technické infrastruktury P1 v severozápadní části výrobního areálu 
Podmínky pro změny v území v jednotlivých  plochách přestavby jsou stanoveny v kap. F.4 
 
C.4. Vymezení systému sídelní zeleně 
Sídelní zeleň  je vymezena zejména v rámci ploch s rozdílným způsobem využití: 
-  plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň (ozn.v grafické části ZV) - zejména při 
 severním a jihovýchodním okraji obytné zástavby  
-  plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ozn.v grafické části ZZ) - zejména při západním 
 okraji zástavby, severně a jižně od zastavěného území   
-  plochy zeleně soukromé a vyhrazené 1 (ozn.v grafické části ZZ1) - v území 
 Medlovského Mlýna 
- plochy zeleně ochranné a izolační (ozn.v grafické části ZI) - při východním okraji 
 zastavitelných ploch Z2 a Z3 
- veřejná zeleň v plochách veřejných prostranství (ozn. v graf. části U) - zejména  v prostoru 
návsi 
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D.  Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení 
ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití 
 
D.1 Dopravní infrastruktura 
 
1) Stávající koncepce nadřazené i místní dopravy je respektována vymezením silnic I.a III. třídy 

a místních komunikací III. a IV. třídy  jako stávajících ploch dopravy beze změn tras.  
 
2) Stávající koncepce dopravy v k.ú. městyse představovaná vedením rychlostní komunikace R 

52 dálnice D52 ve východní části území a sítí komunikací III. tříd III/42510, III/39521, 
III/39523 se nemění a je stabilizována vymezením  stávajících ploch dopravní infrastruktury. 

 
3) Vymezují  se plochy dopravní infrastruktury silniční - rychlostní komunikace  
 (plochy ozn. v grafické části DR), po nichž je vedena rychlostní komunikace R52 dálnice 

 D52  
 
4) Vymezují  se plochy dopravní infrastruktury silniční - silnice III. třídy  (plochy ozn. v 

grafické části DS), po nichž jsou vedeny silnice č. III/42510 Brno – Pohořelice, silnice č.  
III/39521 Smolín – Medlov – Němčičky a silnice III/39523 Medlov – křižovatka III/42510 
směr Hrušovany u Brna 

  
5) Vymezují se plochy dopravní infrastruktury - zařízení pro dopravu 
 jako plochy změny Z12 v blízkosti stávající rychlostní komunikace R52 dálnice D52 
 v jižní části řešeného území  
 
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:   

 - pozemky a stavby místních komunikací   
 - chodníky, pěší cesty, cyklostezky a cyklotrasy  
 - účelové veřejně přístupné komunikace  
 - plochy dopravy v klidu 
 
7)  Jakýmkoliv využitím plochy nesmí být znemožněno vedení průjezdního úseku silnice 

v plynulé trase a šířce odpovídající funkční skupině a zatížení silnice.  
 
8)7) K dopravní obsluze zastavitelných ploch se vymezují tyto nápojné body a linie: 
 Plocha Z2 v nápojném bodě 1 a nápojné linii 12. 
 Plocha Z3 v nápojném bodě 2,3  
 Plocha Z4 v nápojném bodě 4,8. 
 Plocha Z5 v nápojné linii 11. 
 Plochy Z7,Z8 v nápojných bodech 5,6,7. 
 
9)  Plochy  Z3 a Z7, Z8 budou dopravně obslouženy dopravní infrastrukturou, která bude 
 umístěna: 
 - v ploše Z3 v koridoru DM3 
 - v ploše Z7 v koridoru DM2 
 
10)  V ploše Z14 bude umístěn koridor dopravní obsluhy DM1 pro komunikaci  
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11) 8) Zastávky veřejné linkové dopravy jsou přípustným využitím vymezených ploch dopravní 
infrastruktury silniční (DS) – viz přípustné využití odst. F.2 - bod.16) a přiléhajících ploch veřejných 
prostranství (U) -  viz přípustné využití odst. F.2 - bod.17)  
 
12)  Doprava v klidu - parkovací stání - bude umisťována zejména v rámci ploch veřejných 
prostranství. Doprava v klidu - odstavná stání - jsou přípustným využitím zejména ploch bydlení a 
ploch smíšených 
 
13) Cyklostezky a cyklotrasy budou umisťovány v rámci ploch dopravní infrastruktury silniční 
a v rámci ploch veřejných prostranství 
 
9)  Vymezuje se koridor dopravní infrastruktury KD1 při silnici III/42510 o šířce 24m, je 
vymezen překryvem přes stávající využití.  
Koridor je vymezen pro silnici II/416 Hrušovany u Brna –Ledce –Pohořelice, přeložka tahu, 
homogenizace (dále jen stavba hlavní) 
Podmínky pro umístění stavby hlavní v koridoru K1 nejsou stanoveny. 
Podmínky využití koridoru pro jiný účel, než pro stavbu hlavní: 
Jiný způsob využití koridoru neznemožní a neztíží realizaci hlavní stavby včetně souvisejících 
zařízení. 
Podmínky pro využití zbytku koridoru po realizaci stavby hlavní: stávající využití pod překryvem 
koridoru, tj. plochy lesní (NL) 
 
10)  Obcí je vedena značená  cyklotrasa „Brněnská“, zabezpečující průchod krajského 
cyklistického koridoru v úseku  Dolní Kounice – Pohořelice. 
 
Podmínky pro umísťování veřejné infrastruktury - podmínky pro umísťování dopravní 
infrastruktury 
 

· Jakýmkoliv využitím plochy nesmí být znemožněno vedení průjezdního úseku silnice 
v plynulé trase a šířce odpovídající funkční skupině a zatížení silnice.  

· Plochy  Z3 a Z7, Z8 budou dopravně obslouženy dopravní infrastrukturou, která bude 
 umístěna: 

- v ploše Z3 v koridoru DM3 
- v ploše Z7 v koridoru DM2 

· V ploše Z14 bude umístěn koridor dopravní obsluhy DM1 pro komunikaci  
· Doprava v klidu - parkovací stání - bude umisťována zejména v rámci ploch veřejných 

prostranství. Doprava v klidu - odstavná stání - jsou přípustným využitím zejména ploch 
bydlení a ploch smíšených 

· Cyklostezky a cyklotrasy budou umisťovány v rámci ploch dopravní infrastruktury silniční 
a v rámci ploch veřejných prostranství 

 
 
D.2 Technická infrastruktura 
 
Vymezuje se tato koncepce technické infrastruktury dle jednotlivých systémů: 
 
1) Zásobování pitnou vodou 
Bude zachována stávající koncepce zásobování pitnou vodou veřejným vodovodem  zejména z 
přívodního řadu od Smolína. 
Bude řešeno posílení zdroje pitné vody při dosažení celkové potřeby vody v obci vyšší než 70 
m3/den. 
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Vymezené zastavitelné plochy budou napojeny na vodovodní síť v nápojných bodech a liniích: 
 Plocha Z2 v nápojném bodě 1 a nápojné linii 12 
 Plocha Z3 v nápojném bodě 2,3  
 Plocha Z5 v nápojné linii 11. 
 Plochy Z7,Z8 v nápojných bodech 5,6,7 
 
2) Odvádění a čištění odpadních dešťových vod 
Bude zachována stávající koncepce odvádění dešťových vod s vyústěním do slepého ramena Jihlavy 
– Jezera.   
Zastavitelná plocha Z14 a veřejná prostranství v plochách Z4 a Z7 budou odvodněny dešťovou 
kanalizací napojenou na stávající systém odvádění dešťových vod. 
 
Jsou vymezeny trasy pro odvádění přívalových vod severně od zástavby v koridoru TD1 a jižně od 
stávající zástavby v koridoru TD2. 
Vsak a akumulace dešťových vod v zastavitelných plochách jsou dány podmínkami pro tyto plochy 
– viz kap. F.3 
 
Koncepce 3) Odvádění splaškových vod 
Podmínky pro umísťování technické infrastruktury – odvádění splaškových vod 
Čistírna odpadních vod bude umístěna ve vymezené ploše přestavby P1. Stokové řady kanalizace 
splaškové budou umisťovány zejména v plochách veřejných prostranství, trasa kanalizace splaškové 
z a do čistírny odpadních vod (ČOV) bude umístěna v koridoru TK3  
 
4) Zásobování plynem 
Bude zachována stávající koncepce zásobování obce plynem, s přívodním řadem zejména od 
Smolína. Vymezené zastavitelné plochy budou napojeny na plynovod v nápojných bodech a liniích: 
Podmínky pro umísťování tohoto druhu technické infrastruktury: 
 Plocha Z2 v nápojném bodě 1 a nápojné linii 12 
 Plocha Z3 v nápojném bodě 2,3  
 Plocha Z5 v nápojné linii 11. 
 Plochy Z7,Z8 v nápojných bodech 5,6.7 
 
5) Zásobování elektrickou energií 
Bude zachována stávající koncepce zásobování elektrickou energií ze stávající distribuční sítě. 
Plánovaný rozvoj bude zajištěn zásobováním ze stávající sítě - vymezené zastavitelné plochy budou 
napojeny na el. vedení v nápojných bodech a liniích: 
Plánovaný rozvoj bude zajištěn zásobováním ze stávající sítě. 
Podmínky pro umísťování tohoto druhu technické infrastruktury: 
Vymezené zastavitelné plochy budou napojeny na el. vedení v nápojných bodech a liniích: 
 Plocha Z2 v nápojném bodě 1 a nápojné linii 12 
 Plocha Z3 v nápojném bodě 2,3  
 Plocha Z5 v nápojné linii 11. 
  
Pro rozvoj distribuční sítě je přípustné umisťování vedení elektrizační soustavy a elektrických stanic 
(trafostanic) jakožto související technickou infrastrukturu v plochách s rozdílným způsobem využití 
na základě podmínek využití ploch zejména zastavěného území a v zastavitelných plochách- viz 
kap. F.2.   
 
6) Elektronické komunikace 
Bude zachována stávající koncepce elektronických komunikačních zařízení. Podmínky pro 
umísťování tohoto druhu technické infrastruktury nejsou stanoveny. 
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7) Odpadové hospodářství - sběr a třídění odpadu. 
Bude zachována stávající koncepce likvidace komunálního odpadu. Nejsou vymezeny speciální 
plochy pro odpadové hospodářství.  
Sběrná místa odpadu  jsou přípustným využitím v plochách veřejných prostranství (viz kap. F.2 tab. 
6.2)  
Je vymezena plocha přestavby P1, v  níž je přípustné umístit sběrný dvůr. Podmínky pro umísťování 
tohoto druhu technické infrastruktury nejsou stanoveny. 
 
 
8) Podmínky Společné podmínky umisťování sítí a objektů technické infrastruktury: 
 
- Technická infrastruktura bude umisťována přednostně v plochách veřejných prostranství.  
- Veřejná technická infrastruktura v zastavitelných plochách bude umísťována zejména v 
plochách ponechaných jako veřejně přístupné.  
 
D.3 Občanské vybavení 
 
Jsou  vymezeny stávající plochy pro občanské vybavení v následujících plochách s rozdílným 
způsobem využití: 
- plochy občanského vybavení - veřejné (ozn. v graf. části OV) 
na pozemcích obecního úřadu a objektu na návsi, užívaného také jako knihovna 
- plochy občanského vybavení - kultura a církevní využití (ozn. v graf. části OK) 
na pozemcích kostela a kulturního zařízení v centru obce 
- plochy občanského vybavení - školství (ozn. v graf. části OŠ) 
na pozemcích mateřské a základní školy  
- plochy občanského vybavení - hřbitovy (ozn. v graf. části OH) 
na pozemcích hřbitova v severní části zastavěného území 
- plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (ozn. v graf. části OS) 
na pozemcích hřiště poblíž Jezera 
Související občanského vybavení je vymezeno jako přípustné využití i v plochách bydlení 
venkovského typu a smíšených obytných 
Nejsou vymezeny plochy změn pro tyto způsoby využití.  
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D.4 Veřejná prostranství 
 
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. 
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. 
 
Jsou vymezeny stávající plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň ve východní části zastavěného 
území  
Jsou vymezeny plochy změny- plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň v rámci ploch Z15, 
Z16 zejména při severním a jihovýchodním okraji obytné zástavby  
 
Veřejná prostranství jsou vymezena jako přípustné využití i v dalších plochách s rozdílným 
využitím, zejména v plochách bydlení venkovského typu, plochách smíšených obytných. 
 
Jsou vymezeny plochy veřejných prostranství v místě stávajících účelových komunikací a 
komunikací mimo zastavěné území. 
 
E. 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. 
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch 
změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické 
stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, 
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 
 
E.1  Koncepce uspořádání krajiny je určena charakterem obce s výrazným zastoupením 
zemědělské prvovýroby a těžby štěrkopísků. 
 
E.2  Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změnu ve využití ploch 
Jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území:  
- Plochy zemědělské  (NZ) - jsou vymezeny zejména v jižní a jihovýchodní části území, 
zahrnují zejména stávající polnosti 
- Plochy lesní (NL) jsou vymezeny na pozemcích určených pro plnění funkcí lesa,  zejména v 
nivě řeky Jihlavy v západní části území a na území větrolamů ve východní a jižní části k.ú. 
- Plochy přírodní (NP) - jsou vymezeny zejména na území nivy řeky Jihlavy a na terénní hraně 
východně od zástavby obce v prvcích ÚSES 
- Plochy smíšené nezastavěného území (NS) - jsou vymezeny zejména jižně od obce ve svahu 
nad silnicí III/39521 ve směru na Smolín 
- Plochy dobývání a těžby (DT, DT1, DT2) jsou vymezeny na území dobývacích prostorů v 
severní a východní části k.ú. 
- Plochy zeleně ochranné a izolační (ZI) jsou vymezeny na území lemujícím východní 
rozhraní ploch Z2 a Z3 směrem k vymezeným plochám dobývání a těžby 
- Plochy zeleně soukromé a vyhrazené 1  (ZZ1) jsou vymezeny zejména v zahradách v nivě 
řeky Jihlavy v okolí Medlovského Mlýna  
-  Plochy dopravní infrastruktury silniční - rychlostní komunikace (DR) jsou vymezeny v na 
silniční pozemcích rychlostní komunikace R52 dálnice D52, včetně pozemků, na kterých jsou 
umístěny součásti komunikace R52 D52, prochází severojižně východní částí k.ú. 



Změna č. 1  ÚP Medlov  
                                                                                                                      

 22

- Plochy výroby elektrické energie - fotovoltaická elektrárna (FE) jsou vymezeny v jižní části 
k.ú. vedle kafilérie poblíž jižní hranice k.ú. 
 
 
Tyto plochy patřící do krajiny, jsou vymezeny bez zřetele, zda se jedná o zastavěné území, 
nezastavěné území či zastavitelnou plochu: 
- Plochy zeleně soukromé a vyhrazené   (ZZ) jsou vymezeny zejména v zahradách 
navazujících na plochy bydlení a plochy smíšené obytné v zastavěném území i mimo něj (severně i 
jižně ve svazích nad silnicí III/39521) 
- Plochy vodní a vodohospodářské  (W) jsou vymezeny na vodním toku Jihlavy a jeho rameni 
Jezeře v západní části k.ú.) 
-  Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení  (OS) jsou vymezeny 
sportoviště v nivě mezi řekou Jihlavou a Jezery severozápadně  od zástavby centra obce 
- Plochy technické infrastruktury (TI) jsou vymezeny zejména na pozemcích technických 
objektů závlah a vodojemů jižně a východně od zástavby obce a také východně nad areálem kafilerie 
- Plochy dopravní infrastruktury silniční - silnice III. třídy ( DS) jsou vymezeny v na silničních 
pozemcích včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace silnic III/39521 
procházející k.ú. severojižně, III/39523 směřující východně od centra obce a III/42510 jihovýchodní 
hranici k.ú.  
- Plochy veřejných prostranství (U) jsou vymezeny mimo zastavěné území zejména  
na pozemcích komunikací v celém k.ú. - zejména v jižní části 
- Plochy výroby elektrické energie – malá vodní elektrárna (VE) je vymezena v území 
bývalého mlýnského náhonu - západně od hlavního koryta řeky Jihlavy 
 
Podmínky pro využití  jednotlivých výše uvedených ploch jsou stanoveny v kapitole  F.2   
Podmínky pro využití jednotlivých vymezených ploch změn v krajině nejsou stanoveny. Podmínky 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, kterými se stanovuje způsob využití  u jednotlivých 
ploch změn v krajině, jsou stanoveny v kapitole F.2. 
 
 
E.3  Plochy změn v krajině 
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 pro způsob využití  - plochy přírodní a 
je vymezena a území regionálního biocentra RBK 140 severně od Medlovského mlýna  
-  Plochy změn v krajině označené jako  K2-K7 jsou vymezeny pro způsob využití  - plochy 
přírodní a jsou vymezeny na území regionálního biocentra RBC 139 Medlovský mlýn v nivě řeky 
Jihlavy 
- Plochy změn v krajině označené jako  K8-K9 jsou vymezeny pro způsob využití  - plochy 
přírodní a jsou vymezeny na území regionálního biocentra RBK 145 jižně od Medlovského mlýna 
- Plochy změn v krajině označené jako  K10-K11 jsou vymezeny pro způsob využití  - 
plochy přírodní a sou vymezeny na území regionálního biocentra RBC 137 Smolín v jižní části k.ú. 
-  Plocha změny v krajině označená K12 je vymezena pro způsob využití  - plochy přírodní 
a e vymezena na území lokálního biocentra LBC 2 na terénní hraně jižně od obytné zástavby obce  
-  Plochy změn v krajině označené K15a, K15b, K15c jsou vymezeny pro způsob využití 
plochy výroby elektrické energie – malá vodní elektrárna a jsou vymezeny v území bývalého 
mlýnského náhonu - západně od hlavního koryta řeky Jihlavy 
-  Plocha změny v krajině označená K16 je vymezena pro způsob využití  - plochy zeleně 
ochranné a izolační a je vymezena  v území lemujícím východní rozhraní ploch Z2 a Z3 směrem k 
vymezeným plochám dobývání a těžby 
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- Plochy změn v krajině označené jako  K17, K18 jsou vymezeny pro způsob využití - 
plochy dobývání a těžby a jsou vymezeny na území se stanovenými dobývacími prostory v severní 
a východní části k.ú. 
- Plocha změny v krajině označená K19 je vymezena pro způsob využití - plochy veřejných 
prostranství a  jsou vymezeny na pozemcích komunikací v celém k.ú. - zejména v jižní části 
- Plocha změny v krajině označená K20 je vymezena pro způsob využití - plochy vodní a 
vodohospodářské a jsou vymezeny v území Jezer pro snižování ohrožení území povodněmi 
- Plocha změny v krajině označená K21 je vymezena pro řízené inundace 
 
 
E.4   Územní systém ekologické stability 

Koncepce řešení 
Koncepce řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) je založena na principu 
tvorby ucelených větví ÚSES, sestávajících z logických sledů vzájemně navazujících, typově 
příbuzných a funkčně souvisejících biocenter a biokoridorů, a zahrnuje vzájemně provázané řešení 
obou zastoupených úrovní ÚSES – regionální a místní (lokální). Vymezeny jsou následující prvky 
ÚSES: 
regionální biocentra RBC 137 Smolín v jižní části k.ú., RBC 138 Červené vrchy ve východní a  

jihovýchodní části při hranicích k.ú. a RBC 139 Medlovský mlýn na řece Jihlavě v západní části 
k.ú. (západně od zástavby obce) 

dílčí části regionálního biokoridoru RBK 074: dílčí úseky RBK 074/BK 1, RBK 074/BK 2 a RBK 
074/BK 3 - vymezené podél jižní hranice k.ú., směřující východo-západně 

dílčí části regionálního biokoridoru RBK 140: vložená biocentra RBK 140/BC 1 a RBK 140/BC 2 
a mezilehlý úsek RBK 140/BK 1 - směřující severně od RBC Medlovský mlýn podél řeky Jihlavy 

dílčí části regionálního biokoridoru RBK 145: postupně v návaznosti na RBC 139 Medlovský mlýn 
dílčí úseky a vložená biocentra 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 - všechny  směřující jižně od RBC Medlovský mlýn podél 
řeky Jihlavy 

lokální biocentra LBC 1 při severní hranici k.ú. a LBC 2 jihovýchodně od centra obce; 
lokální biokoridory LBK 1, LBK 2 - oba podél Jezer (rameno v nivě řeky Jihlavy);  LBK3, LBK 4 

- oba na terénní hraně východně od zástavby obce, severojižně propojují LBC1, LBC2 a dale 
RBC 137 Smolín 

 
Cílovými ekosystémy prvků ÚSES jsou: 
mezofilní lesní ekosystémy - v případě regionálních biocenter RBC 137 Smolín a RBC 138 Červené 

vrchy, obou lokálních biocenter (LBC 1 a LBC 2), lokálních biokoridorů LBK 3 a LBK 4 a 
nepodmáčených partií regionálního biokoridoru RBK 074,  

vodní a nivní ekosystémy - v případě regionálního biocentra RBC 139 Medlovský mlýn,  
regionálních biokoridorů RBK 140 a RBK 145, lokálních biokoridorů LBK 1 a LBK 2 a 
podmáčených partií regionálního biokoridoru RBK 074. 

 
Mezofilními lesními ekosystémy jsou myšleny lesní porosty, souvislé nelesní porosty dřevin, příp. 
až společenstva lesostepního charakteru na stanovištích, která nejsou významněji ovlivněna 
podzemní vodou, vodními ekosystémy společenstva tekoucích i stojatých vod a nivními ekosystémy 
různé typy ekosystémů vázaných na podmáčená stanoviště v údolní nivě řeky Jihlavy (včetně lesních 
společenstev a extenzivně využívaných trvalých travních porostů). 
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E.5   Prostupnost krajiny  
Jsou vymezeny plochy veřejných prostranství, umožňujících umístění komunikací zajišťujících 
prostupnost krajiny v nezastavěném území, zejména v jihovýchodní části řešeného území.  
Plochy změn pro plochy veřejných prostranství jsou plochami změn v krajině ozn. v graf. části K19. 
 
E.6  Protierozní opatření 
Plochy nezastavěného území obdobně jako i plochy veřejných prostranství mají stanoveny takové 
přípustné způsoby využití (viz kap.F.2), které umožňují umístění protierozních opatření. 
V rámci ÚSES jsou vymezeny prvky, které mají  také funkci protierozních opatření, proti vodní i 
vzdušné erozi působí prvky - biokoridory: LBK3, LBK4, LBC1, LBC2, RBK 074 ve východní části 
správního území městyse. Dále proti vzdušné erozi působí plochy lesní - větrolamy v polnostech 
jižně a východně od nastavěného území.  Prvky ÚSES v nivě Jihlavy (RBC 139, RBK140, RBK145 
a LBK1, LBK2) působí také proti splachům z polí. 
Proti vodní erozi na svažitém území mezi terasou východní části k.ú. a nivou Jihlavy západní části 
k.ú. působí krajinná zeleň v plochách smíšených nezastavěného území, která musí být zachována 
(viz podmínky využití této plochy kap.F.2 - tab.12.1 
 
E.7  Ochrana před povodněmi 
Je vymezena plocha 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. 
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 
Podmínky jsou stanoveny v kap. F.2 tab. 8.1, 6.1, 6.2. 
Je vymezena plocha změny K21 pro řízené inundace. 
  
E.8  Rekreace  
Nejsou samostatně vymezeny plochy rekreace. Rekreace pobytová je podmínečně přístupným 
využitím ploch bydlení venkovského typu a ploch smíšených obytných. 
Nepobytová rekreace je stanovena jako přípustné využití ploch dobývání a těžby 1. 
 
E.9  Dobývání nerostů  
Dobývání nerostů ve stanovených dobývacích prostorech je přípustné v těchto plochách: 
- plochy dobývání a těžby ozn. v graf. části DT zejména v severovýchodní části k.ú. 
- plochy dobývání a těžby ozn. v graf. části DT1 ve východní části při okraji k.ú.  
- plochy dobývání a těžby ozn. v graf. části DT2 zejména ve východní a jihovýchodní části k.ú. v 
plochách lesních pozemků 
Dobývání nerostů ve stanovených dobývacích prostorech je podmínečně přípustné v těchto 
plochách: 
- plochy zeleně soukromé a vyhrazené  (ZZ) - v plochách zahrad při okraji zastavitelné plochy Z2
  
- plochy zeleně ochranné a izolační (ZI) - v plochách lemujících východní rozhraní ploch Z2 a Z3 
směrem k vymezeným plochám dobývání a těžby  
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F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, 
nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě 
stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové 
regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro 
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 
 
F.1 Podmínky využití ploch ÚP Medlov 
1)Podmínky pro využití všech (dále uvedených) ploch s rozdílným způsobem využití ÚP Medlov: 
 
1)  U staveb, jejichž účel využití umožńuje, aby obsahovaly  chráněné prostory, umisťovaných u ploch 
dopravní infrastruktury (dopravních staveb, silnic) a ploch výroby bude v dalším stupni projektové přípravy  
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 a bude vyhodnocena reálnost protihlukových opatření, budou-li navrhována. 
 
2) Stavby, jejichž účel využití umožňuje, aby obsahovaly  chráněné prostory definované platnými 
právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací,lze umístit pouze do lokality, v níž celková hluková zátěž nepřekračuje hodnoty stanovených 
hygienických limitu hluku pro tyto prostory; průkaz souladu hlukové zátěže se stanovenými limity musí být 
v odůvodněných případech doložen nejpozději v rámci řízení o umisťování stavby. Bude zohledněna i zátěž 
z povolených, doposud však nerealizovaných záměrů a budou respektovány stávající i vymezené zastavitelné 
plochy, jejichž způsob využití umožňuje, aby obsahovaly chráněné prostory  
 
3)  V plochách, kde je přípustné bydlení, je toto prioritní a  tuto prioritu je nutno vždy zohlednit, a to v 
plochách okolních -  je nutno řešit související vlivy s využitím území nejen v sousedních plochách, ale i 
nejbližším okolí ,přípustná je pouze taková polyfunkčnost využití území, při které se nebudou následným 
provozem jednotlivé funkce a pohoda bydlení navzájem obtěžovat nad přípustnou míru, přičemž pro 
posuzování je rozhodující stávající stav popř. již vydané územní rozhodnutí nebo stavební povolení), 
 
4) Ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a 
obrany státu. 
 
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. 
 
F.2 Podmínky využití jednotlivých typů ploch  
 
Stanovují se následující podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití: 
 
V závorce za názvem plochy s rozdílným způsobem využití je uvedena značka, kterou je takto 
plocha označena v grafické části. 
 
1.) PLOCHY BYDLENÍ 
 
1.1)  Plochy bydlení venkovského typu (BV) 
a) Hlavní využití: 
bydlení v kvalitním prostředí, umožňující nerušený a bezpečný pobyt a každodenní relaxaci obyvatel, 
dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení  
b) Přípustné využití: 
- bydlení v rodinných domech  
- související zeleň  
- související parkoviště a garáže rodinných domů 
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- související občanské vybavení (např. mateřská škola)  
- související dopravní a technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území 
- veřejná prostranství 
- sídelní zeleň 
- protierozní opatření  
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití  
podmínka: 
nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití okolních pozemků k účelu 
vymezenému pro Plochy bydlení venkovského typu 
 
- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod 
podmínka: 
- zejména v trasách vyznačených v grafické části  jako „trasy pro odvedení přívalových vod“  
 
- rodinná rekreace  
podmínka: 
umístění ve stávajících objektech bydlení a objektech, které měřítkem a charakterem odpovídají 
okolnímu prostředí 
 
- obchody a provozovny služeb, sloužící pro dané území, nerušící řemeslnické provozovny a další 
zařízení 
podmínka: 
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   
 
- hospodářské zázemí 
podmínka: 
nesnižující svým provozem a technickým zařízením užívání kvalitu prostředí staveb ve svém okolí a 
nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území 
 
- jednotlivá zařízení administrativy (např. účetní kancelář fyzické osoby)   
podmínka: 
umístění v objektech, které slouží převážně k bydlení, jako doplňková funkce 
d) Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na okolní prostředí překračují nad přípustnou mez 
limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí být 
prokázáno v rámci řízení týkajících se umisťování staveb či povolování činností) 
jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména 
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  
- výměra stavebního pozemku v rozvojových plochách 600m2 - 1500 m2  
- hmotový a prostorový soulad s okolní zástavbou - měřítko staveb musí být uzpůsobeno okolnímu 
prostředí 
- objekty v ploše nesmí vytvářet dominanty (jak výškové tak prostorové) vůči okolí 
- intenzita využití stavebního pozemku je 40%, intenzitou využití stavebního pozemku jsou myšleny 
jak stavby, tak zpevněné plochy, ve stabilizovaných plochách je přípustná i vyšší intenzita, pokud je 
stávajícími stavbami již dosažena – pozemek ve stabilizované ploše lze využít ve shodné intenzitě 
využití  dosažené stávajícím (původním) využitím pozemku stavbami (dle stavu v KN).   
Výška v plných nadzemních podlažích nezahrnuje obytné podkroví, pokud toto zaujímá méně než 60% plochy 
plného podlaží (započitatelná plocha podkroví - užitná plocha se světlou výškou nad 1,3m) 

Rozvojové plochy pro bydlení venkovského typu (BV): 
Zastavitelné plochy Z2, Z2a, Z3, Z5, Z6, Z7, Z8 
 - viz kap. F.3 
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1.2) Plochy bydlení venkovského typu 1 (BV1) 
a) Hlavní využití: 
bydlení v kvalitním prostředí, umožňující nerušený a bezpečný pobyt a každodenní relaxaci obyvatel, 
dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení – bez možnosti provozoven obchodu a 
služeb a  občanského vybavení 
b) Přípustné využití: 
- bydlení v rodinných domech  
- související zeleň  
- související parkoviště a garáže rodinných domů  
- související dopravní a technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území 
- veřejná prostranství 
- sídelní zeleň 
- protierozní opatření  
c) Podmínečně přípustné využití: 
- rodinná rekreace 
podmínka: 
umístění ve stávajících objektech 
 
- hospodářské zázemí, nerušící řemeslnické provozovny a další zařízení 
podmínka: 
nesnižující svým provozem a technickým zařízením užívání kvalitu prostředí staveb ve svém okolí a 
nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území 
 
- jednotlivá zařízení administrativy (např. účetní kancelář fyzické osoby)   
podmínka: 
umístění v objektech, které slouží převážně k bydlení, jako doplňková funkce 
d) Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na okolní prostředí překračují nad přípustnou mez 
limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí být 
prokázáno v rámci řízení týkajících se umisťování staveb či povolování činností) 
-  plošný a prostorový rozvoj stávající zástavby  
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména 
činnosti výrobní povahy, zemědělská výroba 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- nepřípustné je zvětšování objemových parametrů zástavby 
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1.3) Plochy bydlení čistého (BC)  
a) Hlavní využití: 
pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňující nerušený a bezpečný pobyt a každodenní relaxaci 
obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení bez možnosti jakýchkoliv 
doprovodných činností obchodního či výrobního charakteru  
b) Přípustné využití: 
- bydlení v rodinných domech  
- související zeleň  
- související parkoviště a garáže rodinných domů 
- související dopravní a technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území 
- veřejná prostranství 
- sídelní zeleň 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití  
podmínka: 
nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití okolních pozemků k účelu 
vymezenému pro Plochy bydlení čistého 
 
- jednotlivá zařízení administrativy (např. účetní kancelář fyzické osoby)   
podmínka: 
umístění v objektech, které slouží převážně k bydlení, jako doplňková funkce 
d) Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na okolní prostředí překračují nad přípustnou mez 
limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí být 
prokázáno v rámci řízení týkajících se umisťování staveb či povolování činností 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména 
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  
- výměra stavebního pozemku 400m2 - 1200 m2  
- hmotový a prostorový soulad s okolní zástavbou - měřítko staveb musí být uzpůsobeno okolnímu 
prostředí 
- objekty v ploše nesmí vytvářet dominanty (jak výškové tak prostorové) vůči okolí 
- intenzita využití stavebního pozemku je 40%, intenzitou využití stavebního pozemku jsou myšleny 
jak stavby, tak zpevněné plochy 
Výška v plných nadzemních podlažích nezahrnuje obytné podkroví, pokud toto zaujímá méně než 60% plochy 
plného podlaží (započitatelná plocha podkroví - užitná plocha se světlou výškou nad 1,3m)  

Rozvojové plochy pro bydlení čistého (BC): 
Zastavitelné plochy Z1a, Z1b, Z1c, Z1d 
- viz kap. F.3 
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2.) PLOCHY SMÍŠENÉ  
 
2.1) Plochy smíšené obytné (SO) 
a) Hlavní využití: 
bydlení a občanské vybavení   
b) Přípustné využití: 
- bydlení v rodinných domech 
- občanské vybavení, obchody a provozovny služeb, administrativa, 
- penziony a ubytování 
- související zeleň  
- související dopravní a technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území 
- související parkoviště a garáže  
- veřejná prostranství 
- sídelní zeleň 
- protierozní opatření  
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití  
podmínka: 
nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití okolních pozemků k účelu 
vymezenému pro Plochy smíšené obytné 
 
- drobné zemědělské hospodaření, pěstební činnost a chov hospodářských zvířat , řemeslnické 
provozovny, zařízení pro sport a rekreaci a další zařízení 
podmínka: 
nenarušující svým provozem a technickým zařízením užívání staveb ve svém okolí a nesnižující 
kvalitu prostředí souvisejícího území, podmínka kap. F.1 podmínka 3) 
 
- rodinná rekreace 
podmínka: 
umístění ve stávajících objektech a objektech, které měřítkem a charakterem odpovídají okolnímu 
prostředí 
d) Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na okolní prostředí překračují nad přípustnou 
mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí být 
prokázáno v rámci řízení týkajících se umisťování staveb či povolování činností)  
- hluková zátěž z komerčních aktivit na hranicích pozemků všech jednotlivých provozovatelů zdrojů 
hluku v této ploše nesmí překročit hygienické limity hluku, stanovené pro chráněné prostory 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména 
činnosti výrobní povahy, zemědělskou výrobu,  nadmístní dopravní  infrastrukturu 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- maximální výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží  
- výměra stavebního pozemku v rozvojových plochách 500m2 - 1500 m2  
- hmotový a prostorový soulad s okolní zástavbou - měřítko staveb musí být uzpůsobeno okolnímu 
prostředí 
- objekty v ploše nesmí vytvářet dominanty (jak výškové tak prostorové) vůči okolí 
- intenzita využití stavebního pozemku je 40%, intenzitou využití stavebního pozemku jsou myšleny 
jak stavby, tak zpevněné plochy, ve stabilizovaných plochách je přípustná i vyšší intenzita, pokud je 
stávajícími stavbami již dosažena – pozemek ve stabilizované ploše lze využít ve shodné intenzitě 
využití  dosažené stávajícím (původním) využitím pozemku stavbami (dle stavu v KN).   
Výška v plných nadzemních podlažích nezahrnuje obytné podkroví, pokud toto zaujímá méně než 60% plochy 
plného podlaží (započitatelná plocha podkroví - užitná plocha se světlou výškou nad 1,3m)  

Rozvojové plochy smíšené obytné (SO): 
Zastavitelná plocha Z4 
- viz kap. F.3 
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3.)  PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
 
3.1) Plochy výroby a skladování  (VS) 
a) Hlavní využití: 
výroba a skladování zahrnující i zemědělskou výrobu 
b) Přípustné využití: 
- objekty zemědělské výroby a skladování  
- objekty výroby 
- skladové prostory  
- související zeleň  
- související administrativa 
- související dopravní a technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území 
- související parkoviště a garáže  
- sídelní zeleň 
- protierozní opatření  
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití  
podmínka: 
nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití okolních pozemků k účelu 
vymezenému pro plochy výroby a skladování   
 
- objekty jiného podnikání,  
podmínka: 
jako doplňková funkce hlavního využití, která není v rozporu s ostatními aktivitami v dané ploše 
 
- služební byt  
podmínka: 
jako součást stavby výroby, neobsahující chráněné prostory  
d) Nepřípustné využití: 
- 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 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména 
funkci bydlení  
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- objemový a hmotový soulad se stávajícími stavbami okolních ploch 
- není přípustné navrhovat nové dominanty 
- výška halových objektů max. 10m  

Rozvojové plochy výroby a skladování (VS): 
Zastavitelné plochy Z9, Z10 
- viz kap. F.3 
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3.2) Plochy výroby elektrické energie – malá vodní elektrárna (VE) 
a) Hlavní využití: 
výroba el. energie z vodního zdroje a pro  její distribuci, zahrnující koryto vodního toku včetně 
doprovodné zeleně a stavebních objektů v břehovém pásmu 
b) Přípustné využití: 
- pozemky vedení, výrobních zařízení el. energie a s nimi provozně související zařízení technického 
vybavení 
- technické objekty na toku, související s výrobou energie (regulace průtoku apod.) 
- stavby dopravní technické infrastruktury, zajišťující obslužnost území 
- pozemky vodního toku včetně nezbytných úprav vodního koryta - zářezy, opěrné zdi, mosty 
- doprovodná zeleň, krajinná a izolační zeleň 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití  
podmínka: 
nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití okolních pozemků k účelu 
vymezenému pro plochy výroby elektrické energie – malá vodní elektrárna 
 
- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) 
podmínka: 
- v plochách vyznačených v grafické části  jako „Územní systém ekologické stability“ 
 
- využití pro bydlení  
podmínka:  ve stávajících objektech k tomuto účelu povolených a deklarovaných v evidenci KN 
 
- využití pro služby  
podmínka: ve stávajících objektech 
 
- zástavba obsahující chráněné prostory  
podmínka: 
- 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 
d) Nepřípustné využití: 
- stavby trvalých nadzemních objektů mimo objekty technického zařízení  a mimo objekty uvedené v  
přípustném a podm. příp. využití 
e) Prostorová regulace: 
- nebudou vytvářeny dominanty vůči okolí a to jak z hlediska objemového, tak výškového 

Rozvojové plochy výroby elektrické energie – malá vodní elektrárna (VE): 
Plocha změn v krajině K15a, K15b, K15c 
 
 
 
 
 
3.3) Plochy výroby elektrické energie  - fotovoltaická elektrárna (FE) 
a) Hlavní využití: 
výroba el. energie fotovoltaickými systémy a její distribuce.   
b) Přípustné využití: 
- vedení, výrobní zařízení el. energie a s nimi provozně související zařízení technického vybavení 
(fotovoltaické články na nosné konstrukci,  energetická vedení) 
- stavby dopravní infrastruktury zajišťující obslužnost plochy 
- stavby technické infrastruktury, zajišťující obslužnost území 
- zemědělské obhospodařování (po ukončení životnosti zařízení výroby elektrické energie) 
- krajinná zeleň,  
- realizace prvků ÚSES,  
- protierozní opatření  



Změna č. 1  ÚP Medlov  
                                                                                                                      

 32

d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné, zejména stavby pro bydlení , rekreaci, služby, 
občanské vybavení 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- objekty nenarušující kvality okolní krajiny 
- nebudou vytvářeny dominanty vůči okolí a to jak z hlediska objemového, tak výškového 
- lokalita zůstane pohledově uzavřena přírodními prvky  

 
 
 
 
4.)   PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
 
4.1) Plochy občanského vybavení - veřejné (OV) 
a) Hlavní využití: 
občanské vybavení  patřící do veřejné infrastruktury včetně podmínek pro jejich užívaní v souladu s 
jejich účelem 
b) Přípustné využití: 
- stavby a zařízení občanského vybavení pro veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, sociální služby, 
péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, 
- veřejná rekreační dětská hřiště 
- související zeleň  
- související dopravní a technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území  
- související parkoviště a garáže  
- veřejná prostranství 
c) Podmínečně přípustné využití: 
ubytování, stravování a služby, stavby pro obchodní prodej 
podmínky : 
- zachování priority využití pro občanské vybavení (umožňuje umístit např. byt správce, 
administrativní pracoviště v objektu veřejné správy  apod.) 
 
- služební byt  
podmínka: - velikostně přiměřený zástavbě občanského vybavení 
 
- zástavba obsahující chráněné prostory  
podmínka: 
- 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 
d) Nepřípustné využití: 
-   jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména 
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 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: 
- hmotový a prostorový soulad  zástavby s okolním prostředím 
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4.2) Plochy občanského vybavení - kultura a církevní využití (OK) 
a) Hlavní využití: 
občanské vybavení kulturního a církevního včetně zajištění podmínek pro jeho užívaní v souladu s 
jeho účelem 
b) Přípustné využití: 
- kulturní a církevní objekty 
- zařízení občanského vybavení pro vzdělávání, výchovu, sociální služby, péči o rodinu, kulturu, 
ochranu obyvatelstva 
- související zeleň  
- související dopravní a technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území  
- související parkoviště a garáže  
- veřejná prostranství 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- služební byt  
podmínka: - velikostně přiměřený zástavbě občanského vybavení 
 
- zástavba obsahující chráněné prostory  
podmínka: 
- 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 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména 
činnosti výrobní povahy, zemědělskou výrobu,  nadmístní dopravní  infrastrukturu 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- hmotový a prostorový soulad  zástavby s okolním prostředím  
- respektování dominantního historického objektu – kostel sv. Bartoloměje 

  
 
4.3) Plochy občanského vybavení - školství (OŠ) 
a) Hlavní využití: 
občanské vybavení  pro školství včetně zajištění podmínek pro jejich užívaní v souladu s jejich účelem 
b) Přípustné využití: 
stavby a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání, výchovu, sociální služby, péči o rodinu, 
zdravotní služby, kulturu, ochranu obyvatelstva 
- stavby pro sport a rekreaci včetně venkovních hřišť, nenarušující svým provozem užívání staveb ve 
svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území - dětská hřiště 
- související zeleň  
- související dopravní a technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území ,  
- související parkoviště a garáže  
- veřejná prostranství 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- ubytování, stravování a služby, stavby pro obchodní prodej 
podmínky : 
- zachování priority využití pro občanské vybavení (umožňuje umístit např. přípravu stravy pro školu 
i pro rozvážku apod.) 
 
- služební byt  
podmínka: - např.byt školníka - velikostně přiměřený zástavbě občanského vybavení 
 
- zástavba obsahující chráněné prostory  
podmínka: 
- 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 
d) Nepřípustné využití: 
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-   jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména 
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 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: 
- hmotový a prostorový soulad  zástavby s okolním prostředím 

 
 
4.4) Plochy občanského vybavení - hřbitovy (OH) 
a) Hlavní využití: 
občanské vybavení  - hřbitova včetně zajištění podmínek pro jeho užívaní v souladu s jeho účelem 
Přípustné využití: 
- pozemky hřbitovů 
- kulturní a církevní objekty 
- související zeleň  
- související dopravní a technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území 
- veřejná prostranství 
b) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití  
podmínka: 
nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití okolních pozemků k účelu 
vymezenému pro plochy občanského vybavení - hřbitovy 
d) Nepřípustné využití: 
- 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 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- soulad  zástavby s prostředím 

 
 
 
 
 
4.5) Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 
a) Hlavní využití: 
občanské vybavení pro tělovýchovu a sportovní vyžití v kvalitním prostředí včetně zajištění 
podmínek pro jejich užívaní v souladu s jejich účelem.  
b) Přípustné využití: 
- 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 
- související dopravní a technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území 
- veřejná prostranství 
- krajinná zeleň 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- snižování ohrožení území povodněmi  
podmínka: 
v ploše K20 
 
- související vybavenost  (např. sociální zařízení, šatny), objekty pro sport a související služby 
(klubovna, opravy sportovního vybavení apod.) 
podmínka  
- mimo vymezenou aktivní zónu záplavového území a pouze jako doplňková funkce hlavního využití  
d) Nepřípustné využití: 
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- 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 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: 
- maximální výška zástavby  2 plná nadzemní podlaží, bez využití podkroví 

 
 
 
 
5.)   PLOCHY  DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY 
 
5.1) Plochy dopravní infrastruktury - zařízení pro dopravu (DZ) 
a) Hlavní využití: 
dopravní infrastruktura silniční - stavby pozemních komunikací a s nimi souvisejících zařízení 
b) Přípustné využití:  
- stavby a zařízení vybavení dopravní infrastrukturu (zahrnující např. čerpací stanice pohonných 
hmot, odstavné plochy a servisní zařízení) 
- související zeleň 
- související dopravní a technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území 
- veřejná prostranství 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití  
podmínka: 
nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití okolních pozemků k účelu 
vymezenému pro plochy dopravní infrastruktury - zařízení pro dopravu 
 
- stravování a služby, obchodní prodej 
podmínka: jako doplňková funkce zařízení pro dopravu 
 
- snižování ohrožení území povodněmi  
podmínka: v ploše K20 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména 
funkcí bydlení,  činnosti výrobní povahy, skladování, zemědělskou výrobu 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- max. výška nadzemních objektů 6m 

Rozvojové plochy dopravní infrastruktury - zařízení pro dopravu (DZ): 
Zastavitelná plocha Z12 
- viz kap. F.3 
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5.2) Plochy dopravní infrastruktury silniční – silnice III. třídy (DS) 
a) Hlavní využití: 
pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací silnic III. třídy včetně pozemku s nimi 
souvisejících 
b) Přípustné využití: 
- pozemky silnic  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  
- zastávky hromadné dopravy 
- cesty, pěší stezky a chodníky, cyklistické trasy 
- související zeleň  
- technická infrastruktura - liniové stavby  
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod 
podmínka: 
- zejména v trasách vyznačených v grafické části  jako „trasy pro odvedení přívalových vod“ 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- není stanovena 

 
 
 
5.3) Plochy dopravní infrastruktury silniční – rychlostní komunikace (DR) 
a) Hlavní využití: 
pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací – rychlostní komunikace 
b) Přípustné využití: 
- pozemky 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  
- související zeleň  
- technická infrastruktura - liniové stavby  
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné -zejména stavby pro bydlení , výrobu a 
skladování, rekreaci, služby 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- není stanovena 
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6.)   PLOCHY  VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
 
6.1) Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň (ZV) 
a) Hlavní využití: 
veřejná prostranství pro veřejnou zeleň včetně zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich 
významem a účelem 
b) Přípustné využití: 
- pozemky veřejné zeleně 
- pěší chodníky, cyklistické trasy, veřejně přístupné cesty, sjezdy a vjezdy ke stavbám v navazujících 
plochách 
- související dopravní a technická infrastruktura  
- související parkoviště  
- objekty budované a užívané ve veřejném zájmu (mimo jiné např. čekárny u zastávek, orientační 
systém, skulpturální objekty) 
 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití  
podmínka: nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití okolních 
pozemků k účelu vymezenému pro plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň 
 
- drobné objekty občanského vybavení  
podmínka:  max. velikosti do cca 16m2 zastavěné plochy 
 
- snižování ohrožení území povodněmi  
podmínka: v ploše K20 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména 
plochy pro bydlení, výrobu, skladování a další, které jsou v rozporu s hlavním využitím plochy 
- zástavba nadzemními objekty nad výměru 16m2 zastavěné plochy  
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
-  max. výška 1 nadzemní podlaží 

Rozvojové plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň (ZV): 
Zastavitelné plochy Z15, Z16 
- viz kap. F.3 
 
 
6.2) Plochy veřejných prostranství (U) 
a) Hlavní využití: 
veřejná prostranství včetně zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a 
účelem 
b) Přípustné využití: 
- pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství (včetně veřejných hřišť) 
- místní komunikace  
- účelové komunikace 
- pěší chodníky, cyklistické trasy, veřejně přístupné cesty 
- zeleň a zahradní úpravy 
- související dopravní a technická infrastruktura včetně ploch pro sběrná místa odpadu 
- související parkoviště  
- zastávky hromadné dopravy 
- protierozní opatření 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití  
podmínka: nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití okolních 
pozemků k účelu vymezenému pro plochy veřejných prostranství  
 
- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) 
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podmínka: 
- v plochách vyznačených v grafické části  jako „Územní systém ekologické stability“ 
v plochách vymezených pro prvky USES je nepřípustné jakékoliv využití, podstatně omezující 
aktuální či potenciální funkčnost ÚSES. Do vymezených ploch ÚSES nelze umisťovat budovy. 
Z jiných typů staveb lze do vymezených ploch ÚSES umisťovat stavby pro vodní hospodářství 
(včetně staveb protierozní či protipovodňové ochrany), pokud jde o stavby ve veřejném zájmu, za 
předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES; stavby dopravní 
infrastruktury a stavby technické infrastruktury, které nelze v rámci systémů dopravní a technické 
infrastruktury umístit jinde, za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu 
s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES 
 
 
- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod 
podmínka: 
- v trasách vyznačených v grafické části  jako „trasy pro odvedení přívalových vod“ 
 
- snižování ohrožení území povodněmi  
podmínka: 
v ploše K20 
 
- pozemky silnic III. třídy 
podmínka: 
k rozšíření  stávajících silnic III. třídy, při úpravě křižovatek, profilů silnic 
 
- související drobné objekty budované  a užívané ve veřejném zájmu 
(např. čekárny zastávek, orientační systém) 
podmínka: 
pouze v  zastavěném území a zastavitelných plochách  
 
- těžba a dobývání nerostných surovin 
podmínka: 
- v plochách dobývacích prostorů  stanovených do doby vydání ÚP a za podmínky bezodkladné 
rekultivace ploch po vytěžení 
 
- řízené inundace  
podmínka: v ploše vymezené jako „plochy řízené inundace“ 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné, zejména funkce 
bydlení, výroba, skladování 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- není stanovena 

Rozvojové plochy veřejných prostranství (U): 
Zastavitelné plochy Z2, Z2a, Z3, Z7, Z4,Z14 - viz kap. F.3 
Plochy změn v krajině K19 
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7.)   PLOCHY  TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY 
 
7.1) Plochy technické infrastruktury (TI) 
a) Hlavní využití: 
technická infrastruktura 
b) Přípustné využití: 
- 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 (např. stavby a zařízení 
pro nakládání s odpady)  
- zeleň  
- související dopravní infrastruktura, zajišťující obslužnost území 
- související parkoviště a garáže  
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití  
podmínka: nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití okolních 
pozemků k účelu vymezenému pro plochy technické infrastruktury 
 
- jednotlivá pracoviště administrativy (např.kancelář správce)  
podmínka: 
v případě, že je nezbytnou součástí provozování technické infrastruktury na vymezené ploše - pouze 
v zastavěném území a zastavitelných plochách 
 
- řízené inundace  
podmínka: v ploše vymezené jako „plochy řízené inundace“ 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné, zejména bydlení, apod 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- objemový a hmotový soulad s okolním prostředím 

Rozvojové plochy technické infrastruktury (U): 
Zastavitelná plocha Z11- viz kap. F.3 
Plocha přestavby P1- viz kap. F.4 
 
 
8.)   PLOCHY  VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
 
8.1) Plochy vodní a vodohospodářské (W) 
a) Hlavní využití: 
nakládání s vodami, ochrana před jejich škodlivými účinky, ochrana před suchem, regulace vodního 
režimu území  
b) Přípustné využití: 
- plochy vodní a vodohospodářské - pozemky vodních ploch a koryt vodních toků 
- jiné pozemky s převažujícím vodohospodářským využitím 
- související krajinná zeleň  
- související dopravní infrastruktura 
- technická infrastruktura - liniové stavby 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) 
podmínka: 
- v plochách vyznačených v grafické části  jako „Územní systém ekologické stability“ 
v plochách vymezených pro prvky USES je nepřípustné jakékoliv využití, podstatně omezující 
aktuální či potenciální funkčnost ÚSES. Do vymezených ploch ÚSES nelze umisťovat budovy. 
Z jiných typů staveb lze do vymezených ploch ÚSES umisťovat stavby pro vodní hospodářství 
(včetně staveb protierozní či protipovodňové ochrany), pokud jde o stavby ve veřejném zájmu, za 
předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES; stavby dopravní 
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infrastruktury a stavby technické infrastruktury, které nelze v rámci systémů dopravní a technické 
infrastruktury umístit jinde, za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu 
s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES 
 
- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod 
podmínka: 
- zejména v trasách vyznačených v grafické části  jako „trasy pro odvedení přívalových vod“ 
 
- snižování ohrožení území povodněmi  
podmínka: 
v ploše K20 
 
- řízené inundace  
podmínka: v ploše vymezené jako „plochy řízené inundace“ 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména 
funkci bydlení,  výrobu, skladování a další, které jsou v rozporu s hlavním využitím plochy 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- není stanovena 

Rozvojové plochy vodní a vodohospodářské (W): 
Plochy změn v krajině K20 
 
 
 
9.)   PLOCHY  ZEMĚDĚLSKÉ 
 
9.1) Plochy  zemědělské (NZ) 
a) Hlavní využití: 
zemědělské využití  
c) Přípustné využití: 
- pozemky zemědělského půdního fondu  
- pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství (mimo aktivní zónu záplavového území) 
- krajinná zeleň  
- protierozní opatření  
- související dopravní infrastruktura 
- technická infrastruktura - liniové stavby a objekty na nich 
- pozemky koryt vodních toků 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- jiné zemědělské využití, změna druhu pozemku ZPF, zalesnění  
podmínka: 
nemající negativní vliv na krajinu, nenarušující svým provozem a zařízením užívání pozemků ve 
svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území 
 
- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) 
podmínka: 
- v plochách vyznačených v grafické části  jako „Územní systém ekologické stability“ 
v plochách vymezených pro prvky USES je nepřípustné jakékoliv využití, podstatně omezující 
aktuální či potenciální funkčnost ÚSES. Do vymezených ploch ÚSES nelze umisťovat budovy. 
Z jiných typů staveb lze do vymezených ploch ÚSES umisťovat stavby pro vodní hospodářství 
(včetně staveb protierozní či protipovodňové ochrany), pokud jde o stavby ve veřejném zájmu, za 
předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES; stavby dopravní 
infrastruktury a stavby technické infrastruktury, které nelze v rámci systémů dopravní a technické 
infrastruktury umístit jinde, za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu 
s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES 
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- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod 
podmínka: 
- zejména v trasách vyznačených v grafické části  jako „trasy pro odvedení přívalových vod“ 
 
- opatření pro zvyšování retence vod v krajině včetně vodních ploch 
podmínka: 
v lokalitách, nemajících negativní vliv užívání pozemků ve svém okolí  
 
- řízené inundace  
podmínka: v ploše vymezené jako „plochy řízené inundace“ 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména 
veškeré nadzemní objekty s výjimkou zemědělských objektů a zařízení 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- výška zemědělských objektů max. 6m 

  
 
10.)  PLOCHY  LESNÍ 
 
10.1) Plochy  lesní (NL) 
a) Hlavní využití: 
zajištění podmínek využití pozemků pro les, hospodaření v něm, jeho ochranu 
b) Přípustné využití: 
- pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 
- pozemky staveb, zařízení a jiných opatření lesního hospodářství 
- související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura - liniové stavby  
- pozemky koryt vodních toků 
- protierozní opatření  
c) Podmínečně přípustné využití: 
- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) 
podmínka: 
- v plochách vyznačených v grafické části  jako „Územní systém ekologické stability“ 
v plochách vymezených pro prvky USES je nepřípustné jakékoliv využití, podstatně omezující 
aktuální či potenciální funkčnost ÚSES. Do vymezených ploch ÚSES nelze umisťovat budovy. 
Z jiných typů staveb lze do vymezených ploch ÚSES umisťovat stavby pro vodní hospodářství 
(včetně staveb protierozní či protipovodňové ochrany), pokud jde o stavby ve veřejném zájmu, za 
předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES; stavby dopravní 
infrastruktury a stavby technické infrastruktury, které nelze v rámci systémů dopravní a technické 
infrastruktury umístit jinde, za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu 
s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES 
 
- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod 
podmínka: 
- zejména v trasách vyznačených v grafické části  jako „trasy pro odvedení přívalových vod“ 
 
- snižování ohrožení území povodněmi  
podmínka: zejména v ploše K20 
 
- řízené inundace  
podmínka: v ploše vymezené jako „plochy řízené inundace“ 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména 
zástavbu včetně zemědělských a lesnických objektů 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- není stanovena 
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11.)  PLOCHY  PŘÍRODNÍ 
 
11.1) Plochy  přírodní (NP) 
a) Hlavní využití: 
zeleň přírodního charakteru včetně zajištění podmínek pro její užívání v souladu s jejím významem a 
účelem 
b) Přípustné využití: 
- zeleň krajinná, zeleň přírodního charakteru 
- pozemky koryt vodních toků, vodních ploch 
 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití  
podmínka: 
nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití okolních pozemků 
k navrženému účelu 
 
- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) 
podmínka: 
- v plochách vyznačených v grafické části  jako „Územní systém ekologické stability“ 
v plochách vymezených pro prvky USES je nepřípustné jakékoliv využití, podstatně omezující 
aktuální či potenciální funkčnost ÚSES. Do vymezených ploch ÚSES nelze umisťovat budovy. 
Z jiných typů staveb lze do vymezených ploch ÚSES umisťovat stavby pro vodní hospodářství 
(včetně staveb protierozní či protipovodňové ochrany), pokud jde o stavby ve veřejném zájmu, za 
předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES; stavby dopravní 
infrastruktury a stavby technické infrastruktury, které nelze v rámci systémů dopravní a technické 
infrastruktury umístit jinde, za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu 
s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES 
 
- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod 
podmínka: 
- v trasách vyznačených v grafické části  jako „trasy pro odvedení přívalových vod“ 
 
- snižování ohrožení území povodněmi  
podmínka: 
v ploše K20 
 
- řízené inundace  
podmínka: v ploše vymezené jako „plochy řízené inundace“ 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- není stanovena 

Rozvojové plochy přírodní (NP): 
Plochy změn v krajině K1 - K12 
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12.) PLOCHY  SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 
12.1) Plochy smíšené  nezastavěného území (NS) 
a) Hlavní využití: 
zeleň a zemědělské využití 
b) Přípustné využití: 
- krajinná zeleň  
- protierozní opatření  
- související dopravní infrastruktura 
- technická infrastruktura - liniové stavby 
- pozemky koryt vodních toků, vodní 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) 
podmínka: 
- nezpůsobující likvidaci stávající krajinné zeleně - mezí, břehových porostů apod. 
- nezpůsobující erozi  
- nemající negativní vliv na krajinu (např. výsadbou hustých lesních porostů  pro produkci 
dřevoštěpky), nenarušující svým provozem a zařízením užívání pozemků ve svém okolí a nesnižující 
kvalitu prostředí souvisejícího území  
 
- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod 
podmínka: 
- v trasách vyznačených v grafické části  jako „trasy pro odvedení přívalových vod“ 
 
- řízené inundace  
podmínka: v ploše vymezené jako „plochy řízené inundace“ 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné, zejména bydlení, 
výroba, rekreace pobytová 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- není stanoveno 

 
 
13.)  PLOCHY  DOBÝVÁNÍ A TĚŽBY 
 
13.1) Plochy dobývání a těžby (DT) 
a) Hlavní využití: 
dobývání a těžba nerostných surovin, ochrana životního prostředí při těžební činnosti a úpravě 
nerostů,  ZPF 
b) Přípustné využití: 
- pozemky zemědělského půdního fondu  
- krajinná zeleň  
- protierozní opatření  
- související dopravní infrastruktura, technická infrastruktura - liniové stavby 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití  
podmínka: 
nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití okolních pozemků k účelu 
vymezenému pro plochy dobývání a těžby 
 
- dobývání a  těžba nerostných surovin  
podmínka  
následná rekultivace území bezodkladně po vytěžení i části území  s návratem k původnímu způsobu 
využití či jiné rekultivaci  
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- veřejná prostranství 
podmínka: 
- určená jako veřejně přístupné plochy pro cesty a komunikace  
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné, zejména bydlení, 
výroba, rekreace pobytová 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- není stanovena 

Rozvojové plochy dobývání a těžby (DT): 
Plochy změn v krajině K18 
 
 
13.2) Plochy dobývání a těžby 1 (DT1) 
a) Hlavní využití: 
dobývání a těžba nerostných surovin, ochrana životního prostředí při těžební činnosti a úpravě 
nerostů, krajinná zeleň a ZPF 
b) Přípustné využití: 
- pozemky zemědělského půdního fondu  
- krajinná zeleň  
- protierozní opatření  
- související dopravní infrastruktura, technická infrastruktura - liniové stavby 
- pozemky koryt vodních toků, vodní plochy 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití  
podmínka: 
nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití okolních pozemků k účelu 
vymezenému pro plochy dobývání a těžby 1 
 
- dobývání a  těžba nerostných surovin  
podmínka  
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  
 
- prostředí přírodní a krajinné zeleně určené pro rekreaci včetně vodních ploch a prvků   
podmínka: 
- v souladu se schváleným plánem rekultivací po vytěžení dobývacího prostoru, bez objektů pobytové 
rekreace ( chaty , chalupy, penziony, stavby pro rodinnou rekreaci apod.) 
 
- veřejná prostranství 
podmínka: 
- určená jako veřejně přístupné plochy pro cesty a komunikace 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné, zejména bydlení, 
výroba, rekreace pobytová 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- není stanovena 

Rozvojové plochy dobývání a těžby 1 (DT1): 
Plochy změn v krajině K17 
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 13.3) Plochy dobývání a těžby 2 (DT2) 
a) Hlavní využití: 
dobývání a těžba nerostných surovin, ochrana životního prostředí při těžební činnosti a úpravě 
nerostů, les 
b) Přípustné využití: 
- pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 
- pozemky staveb, zařízení a jiných opatření lesního hospodářství 
- související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura - liniové stavby  
- pozemky koryt vodních toků, vodní plochy 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití  
podmínka: 
nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití okolních pozemků k účelu 
vymezenému pro plochy dobývání a těžby 2 
 
- dobývání a  těžba nerostných surovin  
podmínka  
následná rekultivace území bezodkladně po vytěžení i části území  s návratem k původnímu způsobu 
využití , rekultivace směřující k ÚSES a zvýšení hodnoty krajiny 
 
- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) 
podmínka: 
- v plochách vyznačených v grafické části  jako „Územní systém ekologické stability“ 
v plochách vymezených pro prvky USES je nepřípustné jakékoliv využití, podstatně omezující 
aktuální či potenciální funkčnost ÚSES. Do vymezených ploch ÚSES nelze umisťovat budovy. 
Z jiných typů staveb lze do vymezených ploch ÚSES umisťovat stavby pro vodní hospodářství 
(včetně staveb protierozní či protipovodňové ochrany), pokud jde o stavby ve veřejném zájmu, za 
předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES; stavby dopravní 
infrastruktury a stavby technické infrastruktury, které nelze v rámci systémů dopravní a technické 
infrastruktury umístit jinde, za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu 
s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES 
 
- prostředí přírodní a krajinné zeleně  
podmínka: 
- v souladu se schváleným plánem rekultivací po vytěžení dobývacího prostoru 
 
- veřejná prostranství 
podmínka: 
- určená jako veřejně přístupné plochy pro cesty a komunikace 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné, zejména bydlení, 
výroba, rekreace pobytová 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- není stanovena 

Rozvojové plochy dobývání a těžby 2 (DT2): 
Plochy změn v krajině K17 
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14.)  PLOCHY S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
 
14.1) Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZZ) 
a) Hlavní využití: 
zeleň soukromá a vyhrazená včetně zajištění podmínek pro její užívání v souladu s jejím významem a 
účelem 
b) Přípustné využití: 
- zeleň soukromá a vyhrazená   
- související dopravní a technická infrastruktura  ,   
- krajinná zeleň 
- protierozní opatření  
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod 
podmínka: 
- v trasách vyznačených v grafické části  jako „trasy pro odvedení přívalových vod“ 
 
- snižování ohrožení území povodněmi  
podmínka: 
v ploše K20 
 
- drobné objekty skladování zahradního náčiní a mobiliáře 
podmínka:  max. velikosti do cca 16m2 zastavěné plochy 
 
- dobývání a  těžba nerostných surovin  
podmínky  
- ve vymezeném dobývacím prostoru,  
- 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  
 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné zahrnující zejména funkci bydlení,  výrobu, 
skladování a další, které jsou v rozporu s hlavním využitím plochy 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- objemový a hmotový soulad s okolním prostředím, max. výška 1.plné podlaží 

 
 
 
14.2) Plochy zeleně soukromé a vyhrazené 1 (ZZ1) 
a) Hlavní využití: 
zeleň soukromá a vyhrazená včetně zajištění podmínek pro její užívání v souladu s jejím významem a 
účelem bez možnosti zahradních objektů  
b) Přípustné využití: 
- zeleň soukromá a vyhrazená   
- související dopravní a technická infrastruktura,   
- krajinná zeleň 
- protierozní opatření 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- řízené inundace  
podmínka: v ploše vymezené jako „řízená inundace Medlov na vodním toku Jihlava“ 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné zahrnující zejména funkci bydlení,  výrobu, 
skladování a další, které jsou v rozporu s hlavním využitím plochy 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- není stanovena 
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14.3) Plochy zeleně ochranné a  izolační (ZI) 
a) Hlavní využití: 
izolační zeleně veřejné i soukromé včetně zajištění podmínek pro její užívání v souladu s jejím 
významem a účelem 
b) Přípustné využití: 
- zeleň izolační, oddělující např. plochy obsahující funkci bydlení od jiných ploch s rozdílným 
způsobem využití a eliminující jejich negativní vliv na plochy s bydlením, eliminující negativní 
dopady těžby, dopravy, větrné a vodní eroze 
- přírodní plochy a krajinná zeleň vytvářející přechod zástavby do krajiny 
- dopravní a technická infrastruktura  - liniové stavby 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití  
podmínka: 
nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití okolních pozemků k účelu 
vymezenému pro plochy zeleně ochranné a  izolační 
 
- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod 
podmínka: 
- v trasách vyznačených v grafické části  jako „trasy pro odvedení přívalových vod“ 
 
- dobývání a  těžba nerostných surovin  
podmínky  
- ve vymezeném dobývacím prostoru,  
- 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  
 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné zahrnující veškeré pozemní objekty mimo 
liniových staveb technické infrastruktury přípustné  - zejména stavby pro bydlení , výrobu a 
skladování, rekreaci, služby 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- není stanovena 

Rozvojové plochy zeleně ochranné a izolační (ZI): 
Plochy změn v krajině K16 
 
 
F.3 Stanovení podmínek pro změny v zastavitelných plochách 
 
Podmínkou změn v území zastavitelných ploch je vyhodnocení dostatečnosti zdroje pitné vody. 
 
1)  Z1a, Z1b, Z1c, Z1d 
Plochy bydlení čistého 
U Staré Váhy, při výjezdu s městyse východním směrem u komunikace III/39523 Ledce- Medlov 
Podmínka v ploše pro změnu v území: 
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 
  
2)  Z2  
Plochy bydlení venkovského typu 
území ve svahu severně od zastavěného území pod terénní terasou 
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Podmínka v ploše pro změnu v území: 
- plocha bude napojena na dopravní a technickou infrastrukturu v nápojném bodu, vymezeném 
v grafické části v jižním okraji plochy a označeném č. 1 a v nápojné linii č. 12 z východní strany  
- podmínkou změny v území v ploše Z2 je vytvoření veřejného prostranství v ploše Z15 nebo Z16 
Rozhodování o změnách v území v ploše je podmíněno: 
- zpracováním územní studie 
  
3)  Z3 
Plochy bydlení venkovského typu 
území ve svahu severně od zastavěného území v návaznosti na plochu Z2 
Podmínka v ploše pro změnu v území: 
- plocha bude napojena na dopravní a technickou infrastrukturu v nápojném bodu, vymezeném 
v grafické části v jižním okraji plochy a označeném č. 2 a v nápojném bodu, vymezeném v grafické 
části na severním okraji plochy a označeném č. 3   
- zástavba plochy bude respektovat vyhlídkovou linii nad obcí zástavbou samostatně stojícími domy 
max. výšky 2 plných podlaží  
- podmínkou využití plochy pro bydlení  je vytvoření veřejného prostranství s veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturou v ploše Z3  
- podmínkou změny v území v ploše Z3 je vytvoření veřejného prostranství v ploše Z15 nebo Z16 
Rozhodování o změnách v území v ploše je podmíněno: 
- zpracováním územní studie 
- dohodou o parcelaci 
 
Rozhodování o změnách v území v ploše je podmíněno: 
- zpracováním územní studie 
- dohodou o parcelaci 
  
4)  Z4 
Plochy smíšené obytné, plochy veřejných prostranství 
plocha při východním okraji zástavby obci, při silnici III/39523 
Podmínka v ploše pro změnu v území: 
- plocha bude napojena na dopravní a technickou infrastrukturu v nápojném bodu, vymezeném 
v grafické části v jižním okraji plochy a označeném č. 8 a v nápojném bodu, vymezeném v grafické 
části na severním okraji plochy a označeném č. 4   
 
5)  Z5 
Plochy bydlení venkovského typu 
plocha na jihovýchodním okraji zástavby obci, v návaznosti na plochu Z4 
Podmínka v ploše pro změnu v území: 
- plocha bude napojena na dopravní a technickou infrastrukturu ve vymezené nápojné linii č.11 při 
západním okraji plochy 
- podmínkou využití plochy pro bydlení je vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k nápojné linii ve veřejném prostranství. 
 
7)  Z7 
Plochy bydlení venkovského typu, plochy veřejných prostranství 
plocha navazující na jižní okraj stávajících ploch bydlení, ve svahu nad komunikací III/39521  
Podmínka v ploše pro změnu v území: 
- plocha bude napojena na dopravní a technickou infrastrukturu ve vymezeném nápojném bodě č. 7 
v severozápadním okraji plochy 
- podmínkou využití plochy pro bydlení  je vytvoření veřejného prostranství s veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturou v ploše Z7 a v ploše Z14  
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8)  Z8 
Plochy bydlení venkovského typu 
plocha navazující na jižní okraj stávajících ploch bydlení, ve svahu nad komunikací III/39521  
Podmínka v ploše pro změnu v území: 
- podmínkou využití plochy pro bydlení  je vytvoření veřejného prostranství s veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturou v ploše Z7 a v ploše Z14  
 
9)  Z9 
Plochy výroby a skladování 
plocha navazující na jižní okraj stávajících ploch výroby a skladování, při komunikací III/39521  
Podmínka v ploše pro změnu v území: 
v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že na hranici plochy Z9 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  
 
10)  Z10 
Plochy výroby a skladování 
plocha v jižní části k.ú. poblíž kafilérie, při komunikací III/39521  
Podmínka v ploše pro změnu v území: 
v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že na hranici plochy nebudou překročeny 
maximální přípustné ukazatele vymezené legislativou platnou na úseku ochrany zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 
11)  Z11 
Plochy technické infrastruktury 
plocha v jižní části k.ú. poblíž kafilérie, při komunikací III/39521  
Podmínka v ploše pro změnu v území: 
v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že na hranici plochy nebudou překročeny 
maximální přípustné ukazatele vymezené legislativou platnou na úseku ochrany zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 
12)  Z12 
Plochy dopravní infrastruktury - zařízení pro dopravu 
plocha při rychlostní komunikaci R52 dálnici D52 v jihovýchodní části k.ú. 
- nejsou stanoveny podmínky 
 
14)  Z14 
Plochy veřejných prostranství 
plocha na jižním okraji stávajících ploch bydlení, navazující kolmo na silnici III/39521 
- nejsou stanoveny podmínky 
 
15)  Z15 
Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň 
plocha při severovýchodním okraji stávajících ploch bydlení 
- nejsou stanoveny podmínky 
 
15)  Z16 
Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň 
plocha při severovýchodním okraji stávajících ploch bydlení 
- nejsou stanoveny podmínky 
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F.4 Stanovení podmínek pro změny v plochách přestavby 
1)  P1 
- plocha při západním okraji areálu bývalého ZD Pojihlaví - ploch výroby a skladování 
Plochy technické infrastruktury 
- vymezuje se změna ( přestavba) části stávajících ploch výroby a skladování na plochy technické 
infrastruktury 
Podmínky přestavby: 
- je nežádoucí jakýkoliv rozvoj ke stávajícímu účelu využití, změny v území mohou probíhat pouze 
pro účel využití vymezený v podmínkách pro plochy technické infrastruktury 
 
 
G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
Územní plán vymezuje: 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  

označení účel  
VD1 stavba komunikace ke zpřístupnění ploch změn Z3 (dle výkresu I/3) 

v koridoru DM3 
 

VD2 stavba komunikace ke zpřístupnění ploch změn Z7 a Z8 (dle výkresu I/3) 
v koridoru DM2 

 

VD3 stavba komunikace v ploše změny Z14(dle výkresu I/3) v koridoru DM1  
VD4 stavba silnice II/416 Hrušovany u Brna –Ledce –Pohořelice, přeložka tahu, 

homogenizace (dle výkresu I/3) 
 

 
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

označení účel  
VT1 stavba kanalizace k ČOV a z ČOV   
VT2 stavba kanalizace  - odvodnění - pro plochy Z7, Z8  
VT3.1 stavba vodovodu pro plochu Z3  
VT3.2 stavba vodovodu pro plochy Z7, Z8  

VT4.1 stavba plynovodu pro plochu Z3  

VT4.2 stavba plynovodu pro plochy Z7, Z8  

VT5.1 stavba kanalizace pro plochu Z3  

VT5.2 stavba kanalizace pro plochy Z7, Z8  

VT6 řízená inundace Medlov na vodním toku Jihlava   
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

VO1 protipovodňová opatření podél Jihlavy při západním okraji zastavěného 
území 

 

VO2 opatření proti přívalovým vodám na severovýchodním okraji obce v koridoru 
TD1 

 

VO3 opatření proti přívalovým vodám na jihovýchodním okraji obce v koridoru 
TD2 

 

Asanace a stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou vymezeny. 
 
H.  Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel 
pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 8 katastrálního 
zákona 
Územní plán nevymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro která lze 
uplatnit předkupní právo. 
 
I. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
Územní plán nestanovuje kompenzační opatření. 
 
 
J. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
Obsah ÚP Medlov  tvoří: 
A. Textová část – 43 listů. 
B. Grafická část – 7 výkresů: 
I/1 Výkres základního členění území     1:5000 
I/2 Hlavní výkres        1:5000 
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1:5000 
 
 
(2) 
Územní plán dále obsahuje: 
 
K. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 
parcelaci 
Plocha Z3  je vymezena jako plocha, v níž je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou 
o parcelaci, což je smlouva s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny navrhovaným 
záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas s tímto záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a 
prospěchů spojených s jeho realizací 
 
L. 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 a 
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnost 
 
Plocha Z2, Z3 je vymezena jako plocha, v níž je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie 
Podmínky pro  pořízení studie:  
- prověření dopravní obsluhy a obsluhy inženýrskými sítěmi uvnitř ploch 



Změna č. 1  ÚP Medlov  
                                                                                                                      

 52

- prověření celkové kapacity území (počet staveb), jejich účelu využití  
- prověření kapacity napojení na stávající komunikace obce 
- návrh podrobných podmínek prostorového uspořádání zástavby  
- návrh souvisejícího občanského vybavení v ploše, pokud to kapacita nové zástavby bude 
vyžadovat 
- navrhnout prostorové podmínky zástavby, které respektují ochranu rozhledové linie nad obcí 
- prověřit možnost umístění staveb blíže než 50m od lesního pozemku  
Lhůta pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence 
územně plánovací činnosti je 4 roky od data vydání Územního plánu Medlova. 
 
 
Územní plán dále nevymezuje a nestanovuje: 
 
- plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie 
- 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 
 
 
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části 
ÚP Medlov  tvoří:  
A. Textová část – 47 listů. 
B. Grafická část – 3 výkresy: 
I/1 Výkres základního členění území     1:5000 
I/2 Hlavní výkres        1:5000 
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1:5000 
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Odůvodnění používá tyto zkratky: 
 

zkratka celý název 
PÚR Politika územního rozvoje České republiky ve znění jejích 5 aktualizací, tj. 

schválená vládou  20.července 2009 č. 929 ve znění jejích Aktualizací č. 1 
(usnesení vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015), č. 2 (usnesení vlády ČR č. 629 ze 
dne 2. 9. 2019), č. 3 (usnesení vlády ČR č. 630 ze dne 2. 9. 2019, č. 4 (usnesení 
vlády č.618 ze dne 12.7.2021 ) a č. 5 (usnesení vlády č. 833 ze dne 17. srpna 2020). 

ZÚR Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění jejich 2 aktualizací 
SZ  zákon č. 183/2006 ve znění pozdějších předpisů - stavební zákon 
ZM zastupitelstvo Městyse Medlov 
ÚP  Územní plán Medlov 
ÚPD  územně plánovací dokumentace 
KrÚ Krajský úřad Jihomoravského kraje, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3,  

601 82 Brno 
KrÚ 
OUPSŘ 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, IČO 70888337, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 

KrÚ OD Krajský úřad Jihomoravského kraje, IČO 70888337, Odbor dopravy,  
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 

KrÚ OŽP Krajský úřad Jihomoravského kraje, IČO 70888337, Odbor životního prostředí, 
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 

KrÚ OKP Krajský úřad Jihomoravského kraje, IČO 70888337, Odbor kultury a památkové péče, 
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 

MŽP Ministerstvo životního prostředí, IČO 00164801, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10    
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 
OBÚ Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 602 00 Brno  
MD Ministerstvo dopravy ČR, IČO 66003008, Odbor infrastruktury s územního plánu, 

Nábřeží Ludvíka Svobody 12,110 00  Praha 1 
MěÚ  Městský úřad Židlochovice, IČO 00282979, Masarykova 100, 667 01  Židlochovice   
MěÚ OŽP Městský úřad Židlochovice, IČO 00282979, Odbor životního prostředí a stavební úřad, 

Masarykova 100, 667 01  Židlochovice   
MěÚ OD Městský úřad Židlochovice, IČO Odbor dopravy, Masarykova 100, 667 01  Židlochovice   
MO Ministerstvo obrany ČR, IČO 60162697, Sekce  majetková, odbor ochrany územních 

zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 221/1, 16001 Praha 6,  
nebo dříve: 
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a 
státního odborného dozoru 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČO 47609109, Na Františku 1039/32, 11015 Praha 1  
MV  Ministerstvo vnitra ČR,  IČO 00007064, Nad Štolou 936/3,  Praha 7, odbor správy 

majetku prac.  PO BOX 155/OSM 140 21 Praha 4 
HZS Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje,  IČO 70884099,  Zubatého 685/1, 

 614 00  Brno 14 
KHS Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IČO 71009191, 

Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno 
KVS Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj,  

IČO 00018562, Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno 
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IČO 48136069, Senovážné náměstí 1585/9 , 11000 

Praha 1 
SPÚ Státní pozemkový úřad, IČO 01312774,  Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – Žižkov 

 
 
 
 
 
 



Změna č. 1  ÚP Medlov  
                                                                                                                      

 54

II.B  Textová část odůvodnění řešení a pořízení změny 
 
 
II.B.1. Soulad s PÚR a soulad s ÚPD vydanou krajem 
 
 
II.B.1.1 Vyhodnocení souladu s PÚR 
 
1)   Rozvoj zastavitelných ploch je stanoven a vymezen v souladu s polohou území v rozvojové 
oblasti republikového významu - OB3 Metropolitní oblast Brno. 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 dynamičtější 
rozvoj území.  
Z důvodu polohy Medlova v OB3 obsahuje změna rozvoj zastavitelných ploch umožňujících rozvoj 
bydlení v souladu s reálnými podmínkami lokality vymezené v platném ÚP, neboť tento rozvoj 
odpovídá požadavkům dynamiky rozvoje metropolitní oblasti.    
 
2) Dle čl.(19) je respektován požadavek hospodárně využívat zastavěné území, zajistit tak 
ochranu nezastavěného území – lokality změny – plochy Z2 a Z3 jsou vymezeny v platném ÚP jako 
zastavitelné plochy navazující na zastavěné území, tyto jsou změnou vzájemně modifikovány, 
součástí tvarové úpravy je i doplnění o plochu Z2a, která s nimi přímo souvisí. 
 
3) Požadavek  čl.(28)  pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje 
území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na 
veřejnou infrastrukturu je respektován tím, že zastavitelné plochy Z2 a Z3 byly upraveny ve vazbě 
na územní podmínky a doplněny  plochou Z2a téže funkce tak, aby mohla účelně využívat veřejnou 
infrastrukturu obce. 
  
4) Požadavek  čl.(38) v rozvojových oblastech zabraňovat fragmentaci a záborům ploch veřejně 
přístupné zeleně je respektován tím, že změnou nedochází k záborům veřejně přístupné zeleně. 
 
5) Bylo zváženo podmínění nové výstavby veřejnou infrastrukturou, zhodnocen stav a možnosti 
konkrétní lokality a proto byly upraveny podmínky rozvojových ploch - viz kap. F.2. a F.3. 
 
6) Medlov je součástí specifické oblasti SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální 
problém ohrožení území suchem.     
Změna č. 1 vymezením plochy K21, plochy řízené inundace zlepšuje a spoluvytváří podmínky pro 
podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování jejích retenčních a akumulačních 
vlastností, přispívá k tvorbě pestré krajiny nezastavěného území. 
 
II.B.1.2  Vyhodnocení  souladu s  ÚPD vydanou krajem - se ZÚR 
  
Pro správní území městyse Medlov je účinná nadřazená ÚPD, Zásady územního rozvoje 
Jihomoravského kraje, vydané dne 5.10.2016, které nabyly účinnosti 3.11.2016. 
Dne 17.09.2020 byly vydány Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje, které jsou účinné  od 31.10.2020. 
Dle ZÚR se řešené území nachází v oblasti OB3  - Metropolitní rozvojová oblast Brno (rovněž v 
souladu s PÚR ČR). 
 
Dle obsahu změny a povinnosti obce vyplývající z § 54 odst.6 SZ byl ÚP prověřen z hlediska 
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souladu se záměry ZÚR: 
 
DS57 II/416 Hrušovany u Brna –Ledce –Pohořelice, přeložka tahu, homogenizace  
- změna č.1 vymezuje koridor dopravní infrastruktury KD1 pro tento záměr v šíři 24 m  
(je to část zpřesnění koridoru vymezeného ZÚR na území Medlova ). 
 
DS64 D52 odpočívky Smolín 
Po zpřesnění na úrovni územního plánu plocha odpočívek DS64 nezasahuje do k.ú. Medlov protože 
jižní okraj k.ú. Medlov je tvořen lesním porostem, který je součástí funkčního regionálního 
biokoridoru  RK117 vymezeného ZÚR, v platném ÚP Medlov zpřesněného a vymezeného pod 
označením BK074/BK1, který je v dané poloze prioritní (funkční, vzrostlý porost). 
 
POT04 - Řízená inundace Medlov na vodním toku Jihlava 
Plocha pro opatření a stavby je vymezena v západní části správního území Medlova pro – veřejně 
prospěšnou stavbu – technická protipovodňová opatření. 
Územní plán neobsahoval vymezení VPS pro tyto jsou účely, proto je změnou č.1 vymezena plocha 
ozn. Plocha řízené inundace. Řízené inundace jsou stanoveny jako podmínečně přípustné využití 
ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou vymezením plochy řízené inundace dotčeny.  
Plocha řízené inundace je vymezena jako veřejně prospěšná stavba VT6 v návaznosti na  vymezení  
v kap. G.1.2. dle bodu 427 ZÚR. Plocha vymezená ZÚR je změnou č.1 v ÚP zpřesněna vymezením 
na pozemkové hranice.  
 
Prvky regionálního ÚSES byly vymezeny v platném ÚP a nejsou změnou č.1 měněny:   
RBC 48 - Červené vrchy 
je prvek regionálního ÚSES, který se již promítl do platného ÚP Medlov pod označením RBC 138 
Červené vrchy a je odpovídajícím zpřesněním na úrovni ÚPD. 
RBC 219 - Medlovský mlýn  
je prvek regionálního ÚSES, který se již promítl do platného ÚP Medlov pod označením RBC 139 
Medlovský mlýn a je odpovídajícím zpřesněním na úrovni ÚPD. 
RBC 1894 – Smolín 
je prvek regionálního ÚSES, který se již promítl do platného ÚP Medlov pod označením RBC 137 
Smolín a je odpovídajícím zpřesněním na úrovni ÚPD. 
RK 111A - regionální biokoridor 
je prvek regionálního ÚSES, který se již promítl do platného ÚP Medlov pod označením  
RBK 074/BK 3, RBK 074/BK 2 a je odpovídajícím zpřesněním na úrovni ÚPD. 
RK 117 - regionální biokoridor 
je prvek regionálního ÚSES, který se již promítl do platného ÚP Medlov pod označením  
RBK 074/BK 1 a je odpovídajícím zpřesněním na úrovni ÚPD. 
RK JM004 - regionální biokoridor 
je prvek regionálního ÚSES, který se již promítl do platného ÚP Medlov pod označením RBK 
145/BC 3, RBK 145/BK 3, RBK 145/BC 2, RBK 145/BK 2, RBK 145/BC 1, RBK 145/BK 1 a je 
odpovídajícím zpřesněním na úrovni ÚPD. 
RK JM008 - regionální biokoridor 
je prvek regionálního ÚSES, který se již promítl do platného ÚP Medlov pod označením RBK 
140/BC 1, RBK 140/BK 1 a je odpovídajícím zpřesněním na úrovni ÚPD. 
 
Plochy a koridory pro rozvojové záměry kraje vymezené v ZÚR  jsou zpřesněny změnou č.1., 
protože byly až součástí aktualizace č.1 ZÚR (v podobě koridoru DS57, plocha DS64 do k.ú. po 
zpřesnění nezasahuje.)  
 
Plochy a koridory územní rezervy dle ZÚR: 
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- se na základě aktualizace č.1 ZÚR ve správním území obce již nenacházejí, koridor územní rezervy 
RDS24 byl nahrazen koridorem dopravní infrastruktury DS57 – viz výše.  
 
 
Vyhodnocení souladu ÚP Medlov s jednotlivými kapitolami ZÚR: 

 
A. Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje: 

 
Priority stanovené v jednotlivých článcích PÚR mají průmět do územního plánování na úrovni 
územních plánů, jsou upřesněny v ZÚR v odpovídajících bodech krajských priorit. 
1) ÚP vymezil stabilizované i rozvojové plochy v území a tím vytvořil podmínky pro naplnění 
vize Jihomoravského kraje jako ekonomicky prosperujícího regionu otevřeného vůči mezinárodním 
výzvám a impulzům.  
2) ÚP vymezil plochy pro výrobu s potenciálem vyšší zaměstnanosti v regionu ke snížení 
územních disparit rozvoje částí kraje eliminací příkrých rozdílů v ekonomické výkonnosti a životní 
úrovni mezi jádrem kraje a jeho periferními, s cílem růstu efektivity a udržitelnosti ekonomického 
rozvoje kraje, stabilizace jeho populace a sídelní struktury doplněním ploch různého funkčního 
využití, zejména smíšeného výrobního, výroby a skladování i ploch občanského vybavení. 
3) V ÚP jsou vytvářeny územní podmínky pro zvýšení atraktivity a konkurenceschopnost 
venkovského prostoru kraje – vymezením rozvojových ploch pro vzájemně se doplňující různé 
funkční složky.  
4) Jsou řešeny dopady různých forem urbanizace a nalezena vyvážená řešení zohledňující 
ochranu přírody, hospodářský rozvoj i životní úroveň obyvatel, což se odráží ve vymezení 
rozvojových ploch pouze v přímé návaznosti na zastavěné území a v rámci zastavěného území. 
5) Vzájemnou koordinací území (viz výkres č.II/1) jsou vytvářeny podmínky k podpoře 
principu integrovaného rozvoje území.  
6) ÚP nemá vliv na rozdílné charakteristiky jednotlivých částí Jihomoravského kraje i 
specifické podmínky pro využívání území – Medlov není součástí specifické oblasti vymezené ZÚR 
(je však součástí SOB09 stanovené PÚR – viz výše) 
7) Silniční dopravní spojení je základem dopravní infrastruktury území a jeho propojení pro 
s okolními územími kraje a dalšími evropskými regiony, ÚP toto respektuje, rozvojové záměry kraje 
vymezené v ZÚR  jsou vymezeny  změnou č.1., protože byly až součástí aktualizace č.1 ZÚR 
(v podobě koridoru DS57, plocha DS64 do k.ú. po zpřesnění nezasahuje.)  
8) ÚP Medlov respektuje potřebu vytvoření územních podmínek pro zkvalitnění a rozvoj 
provázané dopravní infrastruktury, a proto vymezil plochy dopravní infrastruktury a plochy 
veřejných prostranství, zejména pak plochy dopravní infrastruktury pro zajištění dopravní obsluhy 
území integrovanou dopravou.  
9) ÚP vytvořil územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti 
technickou infrastrukturou, stanovením koncepce veřejné technické infrastruktury – viz kap. D.2 v 
ÚP Medlov. 
10) ÚP vytvořil systém ploch veřejných prostranství a dopravní infrastruktury zajišťující 
přístupnost a prostupnost krajiny stanovením koncepce  veřejné dopravní infrastruktury – viz kap. 
D.1 a  D.4 v ÚP Medlov. 
11) ÚP vymezil plochy občanského vybavení, odpovídající postavení sídla v sídlení struktuře 
kraje (občanské vybavení – základní, občanské vybavení – sport a rekreace) stanovením koncepce 
veřejné technické infrastruktury – viz kap. D.3 v ÚP Medlov. 
12) ÚP vytvořil územní podmínky pro zlepšování kvality životního prostředí a ochranu zdraví 
lidí, zejména vymezením polohy ploch s rozdílným způsobem využitím tak, aby byly co nejvíce 
eliminovány střety různých funkčních využití – výrobní funkce nejsou rozvíjeny v návaznosti na 
území obsahující bydlení. ÚP stanovil vhodné podmínky využití ploch. 
13) Je podporována minimalizace vlivů nových záměrů, tak aby nedocházelo k významnému 
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zhoršování stavu v území omezeným rozsahem rozvojových ploch, stanovením podmínek 
jednotlivých rozvojových ploch (zejména kap. C.2., F.3)  
14) Koncepce patného ÚP respektuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, respektuje 
limity území a rozvojové záměry – regionální ÚSES. 
15) ÚP podporuje plánování venkovských území s ohledem na možnosti rozvoje primárního 
sektoru, zajišťuje ochranu kvalitní zemědělské půdy a minimalizací zásahu do kvalitních půd tím, 
že minimalizuje zásahy do zemědělské půdy, rozvoj se omezuje na těsnou návaznost na zastavěné 
území. 
16) ÚP vytváří územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními katastrofami, 
zástavba není rozvíjena do potenciálně rizikových oblastí (záplavy, sesuvná území apod.) a změnou 
č.1 vymezuje plochy řízené inundace s veřejně prospěšnými stavbami 
 
B. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního 
rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem 
přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) 
 
B.1. Rozvojové oblasti podle PÚR 

Dle ZÚR se řešené území nachází v oblasti OB3  - Metropolitní rozvojová oblast Brno 
(rovněž v souladu s PÚR ČR). V souladu s touto skutečností vymezil ÚP Medlov rozvoj ploch 
bydlení i rozvoj výrobních příležitostí. ÚP Medlov vymezením struktury ploch reaguje zejména na 
požadavek -  podporovat vzájemnou koordinaci rozvoje města Brna a okolních sídel, zejména z 
hlediska vyváženosti rezidenčních a pracovních funkcí, a to vymezením těchto funkcí ve správním 
území obce. 
B.2. Rozvojové osy podle politiky územního rozvoje  
 Správní území Medlova není součástí rozvojové osy podle politiky územního rozvoje. 
B.3. Rozvojové oblasti nadmístního významu  
 Správní území Medlova není součástí rozvojové oblasti nadmístního významu. 
B.4. Rozvojové osy nadmístního významu 

Správní území Medlova není součástí rozvojové osy podle politiky územního rozvoje. 
B.5. Centra osídlení 

Medlov není dle ZÚR vyjmenovaným centrem osídlení. 
 

C. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 
dalších specifických oblastí nadmístního významu 
Správní území Medlova není součástí specifické oblasti podle politiky územního rozvoje ani 
specifické oblasti nadmístního významu. 
 
D. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch 
a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému 
ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být 
prověřeno 
 
D.1. Dopravní infrastruktura 

Správní území Medlova v ZÚR obsahuje vymezení ploch a koridorů dopravní infrastruktury 
nadmístního významu (DS57) -  zapracované změnou č.1 – viz dále 

 
D.2. Technická infrastruktura 

Správní území Medlova  v ZÚR neobsahuje vymezení ploch a koridorů technické 
infrastruktury nadmístního významu. 
 
POT04 - Řízená inundace Medlov na vodním toku Jihlava  jakožto technické protipovodňové 
opatření není zahrnuta v ÚP Medlov, je vymezena změnou č.1.  
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D.3. Územní systém ekologické stability 

V řešeném území se nacházejí prvky regionálního a nadregionálního ÚSES: 
- RBC 48 - Červené vrchy – v ÚP ozn. RBC 138 Červené vrchy  
- RBC 219 - Medlovský mlýn – v ÚP ozn.  RBC 139 Medlovský mlýn 
- RBC 1894 – Smolín  – v ÚP ozn.  RBC 137 Smolín  
- RK 111A - regionální biokoridor – v ÚP ozn. RBK 074/BK 3, RBK 074/BK 2  
- RK 117 - regionální biokoridor – v ÚP ozn. RBK 074/BK 1 
- RK JM004 - regionální biokoridor – v ÚP ozn. RBK 145/BC 3, RBK 145/BK 3, RBK 

145/BC 2, RBK 145/BK 2, RBK 145/BC 1, RBK 145/BK 1   
- RK JM008 - regionální biokoridor – v ÚP ozn.  RBK 140/BC 1, RBK 140/BK 1  
Toto vymezení na úrovni územního plánu je odpovídajícím zpřesněním vymezených jevů, protože 
lokalizuje přesněji jevy vymezené ZÚR dle průběhu pozemků a ostatních jevů v území, vymezení 
dle ÚP Medlov tedy zůstává v platnosti. 

 
D.4. Územní rezervy 

Správní území Medlova v ZÚR neobsahuje vymezení ploch a koridorů územních rezerv 
nadmístního významu. 
 
E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje 
Správní území Medlova v ZÚR obsahuje vymezení přírodních hodnot území kraje: 
- zasahuje do Přírodního parku Niva Jihlavy, zahrnuje VKP (Pod Příčkami, Jihlava, Stará Jihlava 
(Medlovská jezera)),  skladebné prvky ÚSES, ložiska nerostných surovin (štěrkopísky), obsahuje 
registrované VKP; ÚP vytvořil stanovením podmínek ploch podmínky pro ochranu těchto území, 
pro šetrné formy využívání území a zvyšování biodiverzity území. 
Správní území Medlova obsahuje kulturní hodnoty území kraje – kulturní památky, území s 
archeologickými nálezy. ÚP vytvořil územní podmínky pro zachování výjimečných hodnot 
památkového fondu kraje, území s archeologickými nálezy stanovením podmínek ploch v území, 
kde jsou tyto situovány (zejména stanovením prostorové regulace). Jsou současně vytvářeny územní 
podmínky k využití kulturních hodnot pro udržitelné formy cestovního ruchu. 
Koncepce ÚP respektuje civilizačních hodnoty území kraje (zde zejména veřejná infrastruktura). 
 
F. Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo 
dosažení 
ÚP respektuje podmínky, které směřují k zachování nebo dosažení cílových kvalit krajiny: 
krajinný celek 17 Dyjsko-svratecký 
ÚP zajistil podmínky pro zachování nebo dosažení územních podmínek pro zajištění 
protipovodňové ochrany území vymezením plochy protipovodňových opatření, zajistil územní 
podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny vymezením ÚSES 
krajinný celek 21 Ořechovsko-vranovický   
ÚP respektuje stávající zemědělský charakter území vymezením ploch nezastavěného území – 
zejména ploch zemědělských, stanovil podmínky pro protierozní opatření a opatření k zajištění 
zadržování vody v krajině v rámci podmínek ploch viz kap. F.2, stanovil podmínky revitalizace 
ploch po těžbě štěrkopísků  - viz podmínky ploch v kap. F.2 – tab. 13.1), 13.2), 13.3)  
ÚP vytořil územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny - vymezení ÚSES, 
neomezuje prostupnost krajiny  
 
G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit 
Správní území Medlova v ZÚR obsahuje veřejně prospěšnou stavbu VD4 – v ZÚR  ozn. D57 pro 
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silnici II/416 Hrušovany u Brna –Ledce –Pohořelice, přeložka tahu, homogenizace, která není 
zapracována v ÚP Medlov a je řešena změnou č.1. 
 
Správní území Medlova  obsahuje veřejně prospěšnou stavbu dle ZÚR: protipovodňové opatření 
technické, které není zapracováno v ÚP Medlov a je řešeno změnou č.1 – ozn. VT6. 
Správní území Medlova  neobsahuje dle ZÚR stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu a asanačních území, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit. 
 
H. Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní 
struktury 
H.1. Požadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 
opatření  
- se týkají veřejně prospěšného opatření POT04 – toto se však celé nachází pouze v k.ú. Medlov a 
je zapracováno změnou č.1. 
Prvky regionálního ÚSES RBC 48, RBC 219, RBC 1894,RK 111A, RK 117, RK JM004, RK 
JM007, RK JM008 navazují dále severně do správních území Němčičky a Malšovice, jižně do 
Pohořelic, východně do Hrušovan u Brna, kde má návaznost prvků ÚSES průmět do ÚPD obci: 
ÚP Malešovice: RBK140BC1, RBK140BK1, RBK140BC2 
ÚP Němčičky: RBK K140, RKJM007 
ÚP Hrušovany u Brna: RBC48, RK1491B 
ÚP Pohořelice: RK JM 004LBC1, RBC 1894 Smolín, RK 111A-01, RK 111A-02, RK117, RBC 
48 Červené vrchy 
 
H.2. Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek nadmístního významu  
Územím Medlova prochází krajská síť cyklotras – registrovaná cyklotrasa Brněnská prochází přes 
Medlovský mlýn, severně navazuje po silnici III/39521 na k.ú. Němčičky, západně po zpevněné 
účelové komunikaci do k.ú. Malešovice, cyklotrasa je funkční a provázaná s okolní komunikační 
sítí.   
Krajský cyklistický koridor Tišnov – Rosice – Zbýšov – Oslavany – Ivančice – Moravské Bránice 
– Dolní Kounice – Pohořelice – Ivaň  prochází  územím Medlova v trase uvedené značené cyklotrasy 
„Brněnská“.  V severní části území je trasa vedena po silnici III/39521, jsou však vytvořeny územní 
podmínky pro náhradu trasy po účelových komunikacích, v souběhu se silnicí, pozemky pro účelové 
komunikace byly vymezeny již v rámci KPÚ, do územního plánu jsou promítnuty plochy změn 
v krajině K19 – plochy veřejných prostranství ozn. U, kde cyklotrasy jsou přípustným využitím, tím 
je zabezpečeno vedení krajského cyklistického koridoru na k.ú.  mimo silnice II. a III. třídy, je však 
nezbytné zajistit podmínky pro průchod navazujícího úseku na k.ú. Němčičky. 
 
H.3. Požadavky na koordinaci územních rezerv 
ZÚR nejsou vymezeny žádné územní rezervy zasahující či navazující na správní území Medlova 
 
I. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií 
Správní území Medlova je součástí území zpracovaného územní studií kraje pro trasování koridoru 
pro dvojité vedení 400 kV, ÚPD Medlov z povinnosti prověření změn územní studií kraje pro 
trasování koridoru pro dvojité vedení 400 kV nevyplývají žádné konkrétní požadavky.  
 
J. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje 
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, včetně stanovení, zda se bude jednat o 
regulační plán z podnětu nebo na žádost, a lhůty pro vydání regulačního plánu z podnětu 
ZÚR nejsou vymezeny žádné plochy či koridory takto podmíněné zasahující správní území Medlova 
 
L. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 
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ZÚR nestanovují žádné plochy či koridory s etapizací zasahující správní území Medlova 
 
M. Stanovení kompenzačních opatření podle § 37 odst. 8 stavebního zákona 
ZÚR nestanovují žádná kompenzační opatření zasahující správní území Medlova. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že ÚP Medlov  je v souladu s jednotlivými kapitolami ZÚR.  
 
Vyhodnocení souladu změny č.1 ÚP Medlov s jednotlivými kapitolami ZÚR: 
 
A. Stanovení priorit územního plánování jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje 
Změna č. 1 naplňuje priority stanovené v ZÚR : 
1) Změna vzhledem k rozsahu nemá podstatný vliv na naplnění vize Jihomoravského kraje jako 
ekonomicky prosperujícího regionu otevřeného vůči mezinárodním výzvám a impulzům. 
2) Změna vzhledem k rozsahu nemá podstatný vliv na snížení územních disparit rozvoje částí 
kraje eliminací příkrých rozdílů v ekonomické výkonnosti a životní úrovni mezi jádrem kraje a jeho 
periferními, s cílem růstu efektivity a udržitelnosti ekonomického rozvoje kraje, stabilizace jeho 
populace a sídelní struktury. 
3) Jsou vytvářeny územní podmínky pro zvýšení atraktivity a konkurenceschopnost 
venkovského prostoru kraje – v rámci zastavitelné plochy bydlení, vymezené platným ÚP, doplněné 
změnou. 
4) Jsou řešeny dopady různých forem urbanizace  a nalezena vyvážená řešení zohledňující 
ochranu přírody, hospodářský rozvoj i životní úroveň obyvatel, což se odráží i ve změně č. 1 
v úpravě podmínek zastavitelnosti ploch dle aktuálního stavu a potřeb. 
5) Vzájemnou koordinací území (viz výkres č. II/1) jsou vytvářeny podmínky k podpoře 
principu integrovaného rozvoje území.  
6) Změna nemá vliv na  rozdílné charakteristiky jednotlivých částí Jihomoravského kraje i 
specifické podmínky pro využívání území. 
7) Silniční dopravní spojení je základem dopravní infrastruktury území a jeho propojení pro 
s okolními územími kraje a dalšími evropskými regiony, změna proto vymezuje plochy a koridory 
pro rozvojové záměry kraje dle ZÚR  -  koridor DS57; plocha DS64 do k.ú. po zpřesnění 
nezasahuje. 
8) Změna ÚP nemá vliv na vytvoření územních podmínek pro zkvalitnění a rozvoj provázané 
dopravní infrastruktury. 
9) Změna ÚP nemá podstatný vliv na vytvoření územních podmínek pro zajištění a podporu 
optimalizované obslužnosti technickou infrastrukturou – změna nemění koncepci technické 
infrastruktury ÚP. 
10) Změna nemá vliv na přístupnost a prostupnost krajiny. 
11) Změna ÚP nemá vliv na vytvoření územních podmínek pro zajištění a podporu 
optimalizované obslužnosti občanským vybavením všech částí kraje. Změna nemění koncepci 
občanského vybavení ÚP. 
12) Změna ÚP přispívá k vytvoření územních podmínek pro zlepšování kvality životního 
prostředí a ochranu zdraví lidí tím, že navazuje na koncepci ÚP a umožňuje optimální využití 
vymezených rozvojových ploch i ploch stabilizovaných (úpravou podmínek zejména ploch 
smíšených obytných, ploch bydlení. 
13) Je podporována minimalizace vlivů nových záměrů, tak aby nedocházelo k významnému 
zhoršování stavu v území – změna minimalizuje vymezený rozsah rozvojových ploch. 
14) Změna nemá negativní vliv na péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které 
vytvářejí charakteristické znaky území, změna nemění tuto koncepci ÚP. 
15) Změna zajišťuje ochranu kvalitní zemědělské půdy minimalizací zásahu do kvalitních půd 
tím, že nárokuje velmi malý zábor ZPF. 
16) Změna ÚP vytváří územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními 
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katastrofami vymezením ploch řízené inundace a veřejně prospěšných staveb v nich. 
 
B. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního 
rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem 
přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) 
Změna ÚP nemá vliv na skutečnosti kap. B v ZÚR. 
 
C. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 
dalších specifických oblastí nadmístního významu 
Změna ÚP nemá vliv na skutečnosti kap. C v ZÚR. 
 
D. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch 
a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému 
ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být 
prověřeno 
 
D.1. Dopravní infrastruktura 

ZÚR  vymezuje tyto plochy či koridory dopravní infrastruktury nadmístního významu, 
jimiž je dotčeno správní území Medlova: 
DS57 II/416 Hrušovany u Brna –Ledce –Pohořelice, přeložka tahu, homogenizace 
- změna č.1 vymezuje koridor dopravní infrastruktury KD1 pro tento záměr v šíři 24 m  
(je to část zpřesnění koridoru vymezeného ZÚR na území Medlova). 
 
DS64 D52 odpočívky Smolín 
Po zpřesnění na úrovni územního plánu plocha odpočívek DS64 nezasahuje do k.ú. Medlov protože 
jižní okraj k.ú. Medlov je tvořen lesním porostem, který je součástí funkčního regionálního 
biokoridoru  RK117 vymezeného ZÚR, v platném ÚP Medlov zpřesněného a vymezeného pod 
označením BK074/BK1, který je v dané poloze prioritní (funkční, vzrostlý porost). 

 
D.2. Technická infrastruktura 

POT04 - Řízená inundace Medlov na vodním toku Jihlava  je určena pro technické 
protipovodňové opatření, změna č. 1 vytváří podmínky pro toto opatření vymezením Ploch řízené 
inundace. 
ZÚR nejsou vymezeny žádné jiné plochy či koridory technické infrastruktury zasahující správní 
území Medlova 
 
D.3. Územní systém ekologické stability 

Změnou nejsou dotčeny  prvky regionálního a nadregionálního ÚSES vymezené v ZÚR a 
zpřesněné v  ÚP  v souladu se ZÚR. 

 
D.4. Územní rezervy 
ZÚR nejsou vymezeny žádné územní rezervy zasahující správní území Medlova 
E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje 
Plocha řízené inundace se nachází v PP Niva Jihlavy a tím se dotýká přírodních hodnot území kraje, 
charakter opatření je v souladu s využitím říční nivy, která pravidelně podléhá záplavám. 
Změna ÚP se nedotýká kulturních hodnot území kraje. Koncepce změny č. 1 respektuje civilizační 
hodnoty území kraje. 
 
F. Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo 
dosažení 
Změna nemění podmínky stanovené ÚP, které směřují k zachování nebo dosažení cílových kvalit 



Změna č. 1  ÚP Medlov  
                                                                                                                      

 62

krajiny: 
krajinný celek 17 Dyjsko-svratecký 
ÚP zajistil podmínky pro jejich zachování nebo dosažení : 
- nemění územní podmínky pro zajištění protipovodňové ochrany území,  územní podmínky pro 
ekologicky významné segmenty krajiny 
krajinný celek 21 Ořechovsko-vranovický   
- nemění stávající zemědělský charakter území, podmínky pro protierozní opatření a opatření k 
zajištění zadržování vody v krajině, nemění podmínky revitalizace ploch po těžbě štěrkopísků  
- nemění územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny - vymezení ÚSES, 
neomezuje prostupnost krajiny  
 
G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit 
Změna č.1 v souladu se ZÚR vymezuje veřejně prospěšnou stavbu VD4, která je v ZÚR označena 
jako D57 pro silnici II/416 Hrušovany u Brna –Ledce –Pohořelice, přeložka tahu, homogenizace a  
vymezuje řízenou inundaci Medlov na vodním toku Jihlava (POT04 dle ZÚR) jako veřejně 
prospěšnou stavbu VT6. 
 
H. Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní 
struktury 
H.1. Požadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 
opatření  
- veřejně prospěšná stavba v koridoru KD1 pro záměr v ZÚR označený jako DS57 navazuje severně 
na koridor D3 vymezený v ÚP Ledce a jižně na koridor R-RDS24, vymezený v ÚP Pohořelice; 
v současnosti není koordinována, neboť navazující ÚP Ledce a ÚP Pohořelice koordinovaly 
původně vymezené územní rezervy 
-  veřejně prospěšná stavba VT6 vymezená změnou č.1 pro řízenou inundaci Medlov na vodním 
toku Jihlava (POT04 dle ZÚR  se celá nachází pouze v k.ú. Medlov  
Změnou není dotčena koordinace prvků ÚSES. 
 
H.2. Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek nadmístního významu  
Územím Medlova prochází krajská síť cyklotras – registrovaná cyklotrasa Brněnská prochází přes 
Medlovský mlýn, severně navazuje po silnici III/39521 na k.ú. Němčičky, západně po zpevněné 
účelové komunikaci do k.ú. Malešovice, cyklotrasa je funkční a provázaná s okolní komunikační 
sítí.   
Krajský cyklistický koridor Tišnov – Rosice – Zbýšov – Oslavany – Ivančice – Moravské Bránice 
– Dolní Kounice – Pohořelice – Ivaň  prochází územím Medlova v trase uvedené značené cyklotrasy 
„Brněnská“.  V severní části území je trasa vedena po silnici III/39521, jsou však vytvořeny územní 
podmínky pro náhradu trasy po účelových komunikacích, v souběhu se silnicí, pozemky pro účelové 
komunikace byly vymezeny již v rámci KPÚ, do územního plánu jsou promítnuty plochy změn 
v krajině K19 – plochy veřejných prostranství ozn. U, kde cyklotrasy jsou přípustným využitím, tím 
je zabezpečeno vedení krajského cyklistického koridoru na k.ú.  mimo silnice II. a III. třídy, je však 
nezbytné zajistit podmínky pro průchod navazujícího úseku na k.ú. Němčičky. 
 
H.3. Požadavky na koordinaci územních rezerv 
ZÚR nejsou vymezeny žádné územní rezervy zasahující či navazující na správní území Medlova 
 
Změnou č.1  nejsou dotčeny kap. I. až M., ZÚR nejsou vymezeny žádné plochy či koridory  
podmíněné regulačním plánem, se stanovenou etapizací  či kompenzačními opatřeními zasahující 
správní území Medlova. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že změna č.1 ÚP Medlov  je v souladu s jednotlivými kapitolami 
ZÚR.  
 
Z hlediska souladu ÚP a jeho změny s PÚR a ZÚR  uplatnil stanovisko nadřízený orgán dle §55b 
odst.4 SZ a následně pak jeho úpravu v opakovaném veřejném projednání: 

Nadřízeného orgánu Číslo jednací stanoviska Podáno dne 

KrÚ OUPSŘ  

JMK 142557/2020 
oprava1 JMK 142005/2020 
oprava2 JMK 148262/2020 

JMK 59369/2022 

14.10.2020 
22.10.2020 
23.10.2020 
21.4.2022 

Ze stanoviska a jeho oprav vyplývá, že: 
· z hlediska  PÚR: 

-  nevyplývají pro ÚP Medlov a jeho změnu konkrétní požadavky, jsou v něm i v jeho změně 
respektovány či řešeny republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území dle PÚR 

-  přestože dne 17.08.2020 byla vládou České republiky schválena Aktualizace č. 5 PÚR (kdy 
její úplné znění je závazné od 11.09.2020) nevyplývají pro návrh změny žádné nové 
požadavky. 

· z hlediska ZÚR: 
- ÚP Medlov včetně své změny je v souladu s prioritami územního plánování Jihomoravského 

kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovenými v ZÚR  
- kap. D  ZÚR  vymezuje v městysi plochu pro technická protipovodňová opatření POT04 – 

Řízená inundace Medlov na vodním toku Jihlava; návrh změny  je řeší vymezením ploch 
řízené inundace a stanovením veřejně prospěšného opatření (VPO) – kapitolou  G je však 
stanovena pro záměr POT04 veřejně prospěšná stavba, řešení záměru vymezením VPO 
neodpovídá ZÚR a rozpor není ani nijak v návrhu změny odůvodněn 

- ZÚR stanovují požadavky na vymezení a koordinaci koridorů cyklistických tras a stezek 
nadmístního významu: 
§ území Medlova se týká vedení krajského cyklistického koridoru Tišnov – Rosice – 

Zbýšov – Oslavany – Ivančice – Moravské Bránice – Dolní Kounice – Pohořelice – Ivaň;  
odůvodněním návrhu změny v není v kapitole 3.2  tento cyklistický koridor v úvodu  
uveden a není vyhodnocen 

- v kapitole 3.2. odůvodnění návrhu změny v pasáži uvozené větou „Změna č. 1 ÚP Medlov 
je v souladu s jednotlivými kapitolami ZÚR..:“ (ve vazbě H.2) je uvedeno, že „Územím 
Medlova prochází krajská síť cyklotras – registrovaná cyklotrasa Brněnská prochází…“, 
přitom z žádné části návrhu změny není jednoznačně zřejmé vedení cyklistického koridoru 
krajské sítě (resp. její případné ztotožnění s uvedenou stávající cyklotrasou) a nelze tedy 
vyhodnotit splnění požadavků  ZÚR pro záměry cyklistické dopravy, ani zajištění její 
koordinace z hlediska širších vztahů, protože chybí konkrétní vyhodnocení, zda stávající 
trasování cyklistického koridoru koresponduje s požadavky na uspořádání a využití území a 
úkoly pro územní plánování stanovenými kapitolou D ZÚR pro vedení krajských 
cyklistických koridorů, zejména z hlediska vedení koridorů mimo dopravní prostor silnic II. 
a III. třídy, zařazených do tahů krajského významu dle Generelu krajských silnic JMK, 
nadřízený orgán požadoval vyhodnocení souladu vedení cyklistické dopravy v ÚP Medlov 
se ZÚR doplnit. 

- požadavky na uspořádání a využití území pro ochranu hodnot území kraje ÚP Medlov 
splňuje, návrh změny se jich nedotýká a respektuje je; charakter opatření ploch řízené 
inundace je v souladu s využitím říční nivy, která pravidelně podléhá záplavám 

- podmínky směřující k zachování nebo dosažení cílových charakteristik uvedených 
krajinných typů ZÚR stanovené již platným ÚP Medlov návrh změny nemění 
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- pro území Medlova z povinnosti prověření změn územní studií kraje pro trasování koridoru 
pro dvojité vedení 400 kV nevyplývají žádné konkrétní požadavky; je však třeba v tomto 
smyslu opravit v odůvodnění návrhu změny č. 1 (v kap. 3.2) chybný text vztahující se ke 
kapitole I ZÚR 

- z Aktualizací č. 1 a 2 ZÚR vydaných 17.09.2020 (účinné od 30.10.2020) vyplývají pro návrh 
změny požadavky: 
§ zohlednit zrušení územní rezervy pro přestavbu silnice II/416 RDS24 a vymezení 

koridoru DS57 pro přeložku a homogenizaci II/416 (VPS) 
§ zohlednit plochu DS64 určenou pro dálniční odpočívky Smolín (VPS) 

Nadřízený orgán měl z hlediska souladu návrhu změny s PÚR, ZÚR a z hlediska zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy připomínky, kdy do návrhu změny bylo nutno 
zapracovat požadavky vyplývající ze ZÚR v aktualizovaném znění, neboť dle § 36 odst. 5 
stavebního zákona jsou ZÚR pro pořizování a vydávání ÚPD závazné. 
 
Ve svém stanovisku, které uplatnil orgán jako součást koordinovaného stanoviska č.j. JMK 
59369/2022 z 21.4.2022 k upravenému návrhu, konstatuje že dokumentace byla doplněna a 
upravena ve smyslu požadavků uplatněných stanoviskem nadřízeného orgánu dle § 55b odst. 4), 
nemá k ní připomínky a proto  z hlediska: 
· souladu s PÚR ČR ve znění jejích aktualizací č.1- č.5 uvádí: 

- platný ÚP zohlednil polohu městyse metropolitní rozvojové oblasti OB3 – Brno zejména 
rozsahem vymezených rozvojových ploch 

- návrh změny vymezením plochy řízené inundace zlepšuje a spoluvytváří podmínky pro 
podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování jejích retenčních a akumulačních 
vlastností, přispívá k tvorbě pestré krajiny nezastavěného území vzhledem k poloze městyse 
v specifické oblasti SOB9 

- z PÚR nevyplývají pro ÚP Medlov a jeho změnu konkrétní požadavky. V ÚP Medlov včetně 
předmětné změny jsou respektovány či řešeny republikové priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území dle PÚR  

· souladu se ZÚR ve znění jejích aktualizací č. 1 a č.2 uvádí: 
- ÚP Medlov včetně řešené změny je v souladu s relevantními požadavky na uspořádání a 

využití území a úkoly pro územní plánování stanovenými v ZÚR pro rozvojovou oblast OB3  
a také s prioritami územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území stanovenými v ZÚR  

- v návrhu změny č. 1 ÚP Medlov je protipovodňové opatření POT04 – Řízená inundace 
Medlov na vodním toku Jihlava řešeno vymezením plochy řízené inundace a stanovením 
veřejně prospěšné stavby (VPS). Plocha pro protipovodňová opatření se v celém rozsahu 
nachází pouze na k. ú. Medlov 

- pro záměr na přestavbu silnice II. třídy – DS57 II/416 Hrušovany u Brna – Ledce – 
Pohořelice, přeložka tahu, homogenizace, je změnou vymezena při hranici katastru 
relevantní část koridoru dopravní infrastruktury v šíři 24 m, současně je záměr stanoven jako 
VPS (jak požadují ZÚR) 

- plocha DS 64 pro dálniční odpočívky Smolín po zpřesnění na úrovni územního plánu do k. 
ú. Medlov nezasahuje, v dané poloze byl vzhledem k vzrostlému lesnímu porostu jako 
prioritní vyhodnocen funkční regionální biokoridor (RK117 dle ZÚR), v platném ÚP 
Medlov zpřesněný a vymezený pod označením BK074/BK1 

- je zabezpečena možnost vedení krajského cyklistického koridoru Krajský cyklistický koridor 
Tišnov – Rosice – Zbýšov – Oslavany – Ivančice – Moravské Bránice – Dolní Kounice – 
Pohořelice – Ivaň na řešeném k. ú. mimo silnice II. a III. třídy, do územního plánu jsou 
promítnuty plochy změn v krajině – plochy veřejných prostranství, kde cyklotrasy jsou 
přípustným využitím 

Ve svém stanovisku, které uplatnil nadřízený orgán k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí 
o námitkách uvádí, že námitka uplatněná MND, a.s., jako oprávněným investorem, nemá dopad do 
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širších územních vztahů a dle návrhu rozhodnutí o námitce ji nelze považovat za námitku 
uplatněnou k projednávané změně, neboť se netýká částí měněných změnou a co se týká připomínky 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno, dle návrhu  vyhodnocení bude připomínka akceptována a zapracována do návrhu změny. 
Nadřízený orgán s návrhy pořizovatele souhlasí. 
 
Výsledek přezkoumání dle § 53 odst. 4 písm. a) SZ 
Jak z výše v kapitole II.B.1 uvedeného vyplývá, návrh změny je v souladu s PÚR a ÚPD vydanou 
krajem.  
 
 
II.B.2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 
území  
 
II.B.2.1  Soulad s cíli územního plánování  
(1) Změna je v souladu s cílem zajištění předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel tím, že k vymezeným plochám bydlení dle ÚP přidává na základě 
územní studie jednu malou, mění pouze podmínky jednotlivé lokality, vymezuje plochu pro řízenou 
inundaci ovšem na území historicky zaplavovaném, což nemá podstatný dopad na udržitelný rozvoj 
území. 
  
(2) Pro zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území není měněn podstatně rozsah 
zastavitelných ploch a jsou minimalizovány nároky na veřejné finanční prostředky na výstavbu 
dopravní a technické infrastruktury (nejsou vyžadovány).  
 
(3) Pro ochranu a rozvoj hodnot území (architektonických, urbanistických, přírodních a krajinných) 
je vymezena plochy řízené inundace  a nejsou měněny podmínky prostorového uspořádání 
vymezené platným ÚP Medlov, mající vliv na panorama obce. 
 
 
II.B.2.2  Soulad s úkoly územního plánování  
a) Zjištění a posouzení stavu území bylo provedeno v rámci doplňujících průzkumu a rozborů a na 
základě toho jsou stanoveny podmínky využití dle této změny tak, aby byly zachovány hodnoty 
v území.  
 
b) Je rozvíjena urbanistická koncepce v souladu s platným ÚP, jsou upraveny podmínky prostorové 
regulace pro využití zastavěného území v centru, tak aby byly umožněny rekonstrukce a 
modernizace zástavby – procento zastavitelnosti a velikost stavebního pozemku. 
 
c) Byly prověřeny a posouzeny potřeby změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 
přínosy, problémy, rizika s ohledem např. na veřejné zdraví, atd.  S ohledem na to byla prověřena 
potřebnost dílčích změn a vymezeny změny podmínek ploch v kap. F.2 a bylo upraveno vymezení 
ploch Z2 a Z3, doplněno plochou Z2a, odůvodněné dále v kap. II.B.6. 
Byly vymezeny veřejně prospěšné stavby VD4 a VT6 v souladu se záměry kraje. Nebyly shledány 
důvody pro vymezení veřejně prospěšných opatření  
 
d) stanovení urbanistických, architektonických a estetických požadavků na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny: jsou upraveny podmínky prostorové regulace pro využití 
zastavěného území v centru, tak aby byly umožněny rekonstrukce a modernizace zástavby – 
procento zastavitelnosti a velikost stavebního pozemku, podmínky prostorového uspořádání 
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vymezené platným ÚP Medlov, mající vliv na panorama obce se změnou nemění 
 
e) stanovení podmínek pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty v území - v lokalitě Z2a změny platí podmínky 
prostorového uspořádání dle ÚP Medlov, změna prostorové regulace - procento zastavitelnosti a 
velikost stavebního pozemku se nově stanovují tak, aby byly vytvořeny podmínky pro rekonstrukce 
a modernizace v již zastavěném území. 
 
g) změna č. 1 ovlivní podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, vymezením ploch řízené inundace a veřejně prospěšných staveb PPO 
vytváří pro něj územní podmínky  
 
i) stanovení podmínek pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení – změna umožní 
efektivní využití ploch pro rozvoj bydlení změnou podmínek prostorové regulace pro stávající 
zástavbu - procento zastavitelnosti a velikost stavebního pozemku, vymezení ploch reflektuje návrh 
řešení, formující sídelní strukturu  
 
j) Z hlediska vytváření územních podmínek pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů změnou nejsou kladeny žádné nároky na veřejné finanční prostředky na výstavbu dopravní 
a technické infrastruktury 
 
o) uplatňování poznatků z oborů architektury, urbanismu, územního plánování bylo zohledněno 
zejména při stanovování podmínek prostorového uspořádání -  platí podmínky využití včetně 
podmínek prostorového uspořádání dle ÚP Medlov, některé podmínky (zastavitelnost) jsou 
upraveny tak, aby lépe odrážely charakter stávající struktury 
 
Výsledek přezkoumání dle § 53 odst. 4 písm. b) SZ 
Jak z výše v kapitole II.B.2 uvedeného  a níže v kapitole II.B.7 vyplývá, návrh změny je v souladu v 
souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území. 
 
II.B.3.  Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
 
II.B.3.1  Soulad se stavebním zákonem 183/2006 SZ v platném znění 
1) Požadavky  dle § 43 odst.(1) jsou splněny - změna navazuje na koncepci ÚP Medlov, navržená 
změna podmínek byla vyhodnocena jako účelná z důvodu rekonstrukcí a modernizací zastavěného 
území ve vztahu ke koncepci platného ÚP 
 
2) Požadavky  dle § 43 odst.(2) jsou splněny - možnost změny ÚP ve vybraných plochách a 
koridorech uložit prověření změn jejich využití územní studií, uložit pořízení regulačního plánu jako 
podmínku pro rozhodování o změnách vzhledem k rozsahu změny nebyla využita.   
 
3) Požadavky  dle § 43 odst.(3) jsou splněny  - změna ÚP v souvislostech a podrobnostech území 
městyse zpřesnila a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s PÚR - viz text. část 
odůvodnění kap. II.B.1 
 
6) Požadavky dle § 43 odst.(6) jsou splněny  - náležitosti obsahu změny  jsou co do odůvodnění  
zpracovány dle vyhl. č. 500/2006 Sb.  a obecné požadavky na využívání území dle vyhl.č. 501/2006 
Sb,. textová část změny je zpracována v rozsahu změn jednotlivých podmínek a koncepcí, které ÚP 
Medlov obsahuje. 
 
7) Požadavky dle § 55 – odst.(4) jsou splněny - změna nevymezuje podstatné nové zastavitelné 
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plochy,  upravuje vymezení stávající a stávající podmínky v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu 
změny – důvody viz kap. II.B.6. dále v textu odůvodnění.  
 
8) Požadavky dle § 58 jsou splněny  - změnou je aktualizováno zastavěného území a to zejména 
v plochách bydlení čistého a smíšených obytných v zástavbě ve východní části městyse a to k datu 
28.2.2022, což je dokončení návrhu změny pro opakované veřejné projednání. 
 
9) Požadavky dle § 101 a §170 jsou splněny  - řešení změny zahrnuje vymezení veřejně prospěšných 
staveb VD4 a VT6 pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit – jedná se o veřejně 
prospěšné stavby pro záměry vyplývající ze ZÚR, nezahrnuje vymezení veřejně prospěšného 
opatření, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo, ani vymezení asanace. 
 
 
II.B.3.2.  Soulad s vyhláškou č. 500/2006 Sb.  
Obsah změny územního plánu – textové části změny ÚP je zpracován jako změna opatření obecné 
povahy obce Medlov. Grafická část změny ÚP byla zpracována nad čistou katastrální mapou 
aktuální k 28.2.2022, což je dokončení návrhu změny pro opakované veřejné projednání. 
Odůvodnění je v souladu s § 13 odst. (1) vyhlášky zpracováno podle přílohy č. 7 vyhlášky –textová 
i grafická část. - viz. textová část odůvodnění, výkresy byly zpracovány nad výkresy ÚP v rozsahu 
měněných částí  
Obsah výkresu koordinačního je v souladu s §2.  
Dle §3 je mapovým podkladem katastrální mapa v digitální podobě. 
Změna ÚP byla zpracována v měřítku výkresů územního plánu Medlov (t.j. 1 : 5000).  
 
II.B.3.3  Soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb.  
v aktuálním znění včetně novel s účinností od 1.1. 2018:  
Vymezené plochy v souladu s § 3 odst. (1) tvoří společně s navazujícími plochami shodné funkce 
území o rozloze větší než 2000 m2 
V souladu s § 3 odst. (2) byly vymezeny plochy požadovaného způsobu využití viz. grafická část 
ÚP. Byly vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití – plochy bydlení, plochy veřejných 
prostranství, plochy řízené inundace a koridor dopravní infrastruktrury KD1. Vymezené plochy 
odpovídají struktuře ploch s rozdílným způsobem využití dle platného ÚP Medlov. 
V souladu s § 3 odst. (5) byly plochy vymezeny tak, aby byl respektován přístup umožňující 
bezpečný průchod krajinou  - vymezení ploch změny nikterak neomezuje veřejná prostranství 
zajišťující průchodnost krajiny. 
 
II.B.3.4        Zákonnost procesu pořízení změny  
MěÚ (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. g) 
SZ, obdržel návrh dne 12.12. 2018 dle § 46 odst. 2 SZ od Městyse Medlov návrh navrhovatelů 
Františka Kopeckého, nar. 23.11.1954 a Růženy Kopecké /nar. 10.10.1955, oba bytem Medlov 99, 
66466 na pořízení změny ÚP. Návrh se týkal změny způsobu využití na pozemcích 637/2, 637/3, 
637/4, 414 a nejbližšího okolí. 
Pořizovatel zjistil, že návrh nesplňuje všechny obsahové náležitosti stanovené § 46 odst. 1SZ. 
Navrhovatel byl 4.1.2019 vyzván k doplnění návrhu ve lhůtě do 25.1.2019; ten návrh 17.1.2019 
doplnil a pořizovatel podle § 46 odst. 3 stavebního zákona návrh na pořízení změny posoudil a 
23.1.2019 předložil návrh na změnu k rozhodnutí ZM spolu se svým doporučujícím stanoviskem. 
11.2.202019 obdržel pořizovatel návrh ZM na pořízení změny zkráceným postupem a žádost o 
zajištění stanovisek dle § 55a odst. d) a e) SZ a s tím, že současně bude prováděno i uvedení ÚP  do 
souladu se ZÚR. Pořizovatel 28.2.2019 požádal KrÚ OŽP o stanovisko jako příslušný orgán ochrany 
přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny a jako příslušný úřad z hlediska vlivů na životní 
prostředí k navrhovanému obsahu změny, který doplnil o požadavky vyplývající z uvedení ÚP do 
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souladu se ZÚR. Stanovisko bylo platněno 19.3.2019 a upravený návrh na změnu ÚP tentokrát 
zkráceným způsobem dle § 55a a 55b SZ bylo předloženo ZM 8.7.2019. 
Na 7. zasedání dne 15.7.2019  ZM  na návrh vlastníků (§ 44 písm. d) SZ a §55a odst. 2 v souladu s 
§ 6 odstavec (5) písmeno a) SZ rozhodlo jak o návrhu na pořízení změny, tak o jejím obsahu, 
pořizování změny zkráceným způsobem a schválilo žádost o pořizování změny MěÚ.  
Současně byla jako projektant změny vybrána Ing. arch. Barbora Jenčková, s níž městys Medlov 
dne 22.10.2019 uzavřel smlouvu. Zastupitelstvo též určilo jako svého člena, který bude 
spolupracovat s pořizovatelem – určeného zastupitele dle § 47 odst. 1 SZ, starostu Romana Zabila.  
24.10.2019 byla vložena dle § 162 odst. 4 a 5 data o změně do evidence územně plánovací činnosti 
na základě založeného registračního listu  dle § 22 vyhl. č. 500/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 
29.10.2019 byly projektantovi (Ing.arch. Barbora Jenčková  - č. autorizace 2872) zaslány podklady  
- obsah změny schválený ZM a bylo tak zajištěno zpracování změny v souladu s § 55b odst. 1 SZ. 
Dne 27.1.2020 se konala konzultační schůzka pořizovatele a určeného zastupitele, který dal podnět 
k doplnění obsahu pořizované změny o změnu v podmínkách prostorového uspořádání ÚP  
týkajících se snížení minimální výměry stavebního pozemku a zvětšení intenzity jeho využití 
v plochách bydlení a plochách smíšených obytných v centrální části obce. Téhož dne ZM schválilo 
usnesení č. 4/XIII/2020 o  podnětu k doplnění změny. Na základě toho pořizovatel požádal KrÚ 
OŽP o stanovisko jako příslušný orgán ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny a 
jako příslušný úřad z hlediska vlivů na životní prostředí k navrhovanému doplnění obsahu změny. 
To získal dne 12.3.2020 a ZM podal návrh na rozhodnutí o doplnění změny. O tom bylo rozhodnuto 
dne 18.5.2020 usnesením č. 6/XVI/2020. Pokyn k doplnění změny byla projektantovi předán 
21.5.2020. 
Dne 22.5.2020 byl pořizovateli předán návrh změny k projednání.  
Usnesením vlády č. 194 (pod č. 69/2020 Sb.) ze dne 12. 03. 2020  v souladu s čl. 5 a 6 ústavního 
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, byl vyhlášen pro území České republiky 
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (Covid – 19) na území 
České republiky nouzový stav. Usnesením vlády č. 87/2020 ze dne 23. 03. 2020 bylo uloženo všem 
orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby ve všech svým pracovištích zahájili omezený 
provoz, usnesením vlády ČR č. 215/2020 byl zakázán volný pohybu osob a    mimořádným 
opatřením  Ministerstva zdravotnictví č.j.MZDR 12745/2020-3 bylo s účinností ode dne 24.03.2020 
nařízeno orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zachovaly 
omezený provoz vyplývající z nouzového stavu. Nouzový stav byl ukončen v neděli 17.5.2020. 
Jelikož bylo pořizovateli v období těsně před a v průběhu trvání nouzového stavu doručeno 5 návrhů 
ÚPD a jejích změn,  projednání zahájil až 3.7.2020; zaslal návrh změny KrÚ a městysi Medlov dle 
§ 55b odst.1SZ, dále v souladu s § 55b odst. 2 a §52 odst. (1) SZ návrh změny spolu s oznámením 
o konání veřejného projednání doručil veřejnou vyhláškou. Jednotlivě byly také oznámením o 
konání veřejného projednání přizvány dotčené orgány, KrÚ a sousední obce. V souladu s § 23a byly 
o tomto úkonu správního orgánu při projednávání návrhu změny vyrozuměni oprávnění investoři 
zaznamenaní v seznamu oprávněných investorů, v jejichž seznamu obcí je městys Medlov uveden 
a který zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup KrÚ. 
Veřejná vyhláška byla na úřední desce pořizovatele vyvěšena dne 13.7.2020, doručena tedy byla 
28.7.2020. Oznámení o konání veřejného projednání obdržely dotčené orgány  nejpozději 7.7.2020 
a obce nejpozději 8.7.2020.  Datum konání veřejného projednání bylo stanoveno na 2.9.2020. Byly 
tedy dodrženy zákonné lhůty dle § 52 odst. (1) stavebního zákona;  lhůta 30 dní předem po přizvání 
pro dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce uplynula 6.8.2020, lhůta 15 dní od doručení návrhu 
a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou uplynula 12.8.2020. 
V oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upozornil pořizovatel, že nejpozději do 7 
dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 9.9.2020, může každý uplatnit připomínky a dotčené osoby 
podle §52 odstavce (2) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí 
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Upozornil také, že k později 
uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží v souladu s § 55b odst. (2) stavebního zákona. 
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V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu (tj. od 13.7.2020 do 9.9.2020) a místo (u pořizovatele), 
v níž bude návrh vystaven k veřejnému nahlížení a upozornil na vystavení návrhu způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice (www.zidlochovice.cz). 
Pořizovatel prověřil vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách a fotokopie 
úředních desek založil do spisu. Taktéž v den vyvěšení veřejné vyhlášky uveřejnil návrh způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. Návrh byl od data 
vyvěšení veřejné vyhlášky vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na webových stránkách pořizovatele a to až do data svěšení veřejné vyhlášky. 
Veřejné projednání se uskutečnilo 2.9.2020 a byl z něj pořízen záznam v souladu s § 22 SZ. 
Pořizovatel zajistil přítomnost projektanta na veřejném projednání a tedy výklad projednávané 
změny. V souběhu s návrhem změny č.1 ÚP Medlov byl ve veřejném projednání projednáván i 
návrh změny č. 2 ÚP Medlov z důvodu ekonomičnosti řízení. 
Lhůta pro uplatnění stanovisek, připomínek a námitek uplynula dnem 9.9.2020. 
K návrhu změny ÚP uplatnily svá stanoviska tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Podáno dne 
KrÚ OUPSŘ– koordinované stanovisko JMK 120602/2020 3.9.2020 
HZS HSBM -4-146/2020 8.9.2020 
MO 102725/2020-1150 6.8.2020 

K návrhům změn č.1 a č.2 ÚP byla uplatněna připomínka: 
Připomínající: Číslo jednací  Podáno dne 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního 
rozvoje, Žerotínovo náměstí 443/3 , 601 82 Brno JMK 122777/2020 4.9.2020 

Z textu však vyplynulo, že připomínka je směřována pouze ke změně č. 1 a ke změně č.2 se 
nevztahuje. 
K návrhu změny ÚP byla uplatněna námitka: 

Namítající: Číslo jednací  Podáno dne 
MND, a.s., IČO28483006,  
Úprkova 807/6,  695 01 Hodonín 622/20, V/2020/324 25.8.2020 

Dne 11.9.2020 byla pořizovateli předána veřejná vyhláška, kterou byl doručen návrh změny 
doručen, svěšená z úřední desky pořizovatele a 14.9.2020 svěšená z úřední desky městyse Medlov. 
Z obou vyplývá, že byly vyvěšeny 13.7.2020 a svěšeny 10.9.2020 a to jak v listinné podobě tak 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, což je osvědčeno podpisem osob pověřených 
zveřejňováním písemností na úředních deskách obou obcí. 
Dne 15.9.2020 v souladu s § 55b odst. 4 zaslal pořizovatel KrÚ OUPSŘ jako nadřízenému orgánu 
všechna stanoviska a vyjádření. Krajský úřad uplatnil  stanovisko dle §55b odst. 4 dne 16.10.2020, 
v němž měl připomínky z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy a z hlediska ZÚR s ohledem na vydanou aktualizaci č. 1 a č. 2 ZÚR, která nabyla účinnosti 
až po veřejném projednání návrhu. 
K návrhu změny ÚP uplatnil stanovisko nadřízený orgán dle § 55b odst. 4 SZ: 

Nadřízený orgán Číslo jednací stanoviska Podáno dne 

KrÚ OUPSŘ  

JMK 142557/2020 
oprava1 JMK 142005/2020 
oprava2 JMK 148262/2020 

14.10.2020 
22.10.2020 
23.10.2020 

Byla uplatněna jedna námitka, která nesměřovala proti návrhu změny, ale proti ÚP Medlov a jedna 
připomínka, pořizovatel zpracoval návrh rozhodnutí o této námitce a vyhodnocení připomínky, 
24.9.2020 je konzultoval s určeným zastupitelem a v souladu s §53 odst. 1 SZ návrh doručil dne 
24.9.2020 dotčeným orgánům a KrÚ OUPSŘ jako nadřízenému orgánu a vyzval je, aby k němu ve 
lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska.  

http://www.zidlochovice.cz)
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K návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínky uplatněné k návrhu změny uplatnily 
svá stanoviska tyto dotčené orgány a nadřízený orgán: 

Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Podáno dne 
MPO MPO 577529/2020  30.9.2020 
KrÚ OUPSŘ – nadřízený orgán JMK 147376/2020 23.10.2020 
HZS HSBM -4-236/2020 7.10.2020 

Pořizovatel v souladu s §53 odst. (1) SZ vyhodnotil výsledky projednání návrhu změny ve 
spolupráci s určeným zastupitelem dne 7.5.2021. Na základě tohoto vyhodnocení zpracoval pokyny 
k zajištění úpravy návrhu a 7.6.20211 je doručil projektantovi. 
Z vyhodnocení vyplynula potřeba podstatné úpravy návrhu a to zejména z důvodu nutnosti zrušení 
územní rezervy pro přestavbu silnice II/416 RDS24 a vymezení koridoru DS57 pro přeložku a 
homogenizaci II/416 a vymezení veřejně prospěšné stavby a vymezení protipovodňových opatření 
jako veřejně prospěšné stavby, kdy mohou být významně dotčena soukromá vlastnická práva. 
Proto si dne 11.5.2021 pořizovatel vyžádal stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného 
orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny dle § 53 odst. 2 SZ.; 
20.5.2021 obdržel stanovisko orgánu ochrany přírody, dle nějž předkládané úpravy návrhu nemají 
vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit či ptačích 
oblastí soustavy NATURA2000 a dne 21.6.2021 stanovisko příslušného úřadu z hlediska 
posuzování vlivů na životní prostředí, v němž neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení 
vlivů podstatné úpravy návrhu na životní prostředí. 
28.5.2021 zaslal projektant pořizovateli upravený  návrh ke konzultaci. Ten své připomínky zaslal 
projektantovi e-mailem 3.6.2021. 25.8.2021 zaslal projektant pořizovateli upravený návrh k 
opětovné konzultaci. Ten své připomínky zaslal projektantovi e-mailem 2.11.2021.  
16.2.2022 odevzdal projektant návrh k opakovanému projednání. Pořizovatel 7.3.2022 zpracoval tu 
část odůvodnění, která vyplývá z jeho činnosti  a tu k  návrhu připojil; 7.3.2022  pak zahájil řízení 
k opakovanému veřejnému projednání upraveného návrhu změny. 
V souladu s ustanoveními § 55b odst. 10, §53 odst. 2 a §52 odst. (1) SZ  dne 10.3.2022 upravený 
návrh změny  spolu s oznámením o konání opakovaného veřejného projednání oznámil veřejnou 
vyhláškou. Jednotlivě byly také dne 9.3.2022 oznámením o konání veřejného projednání přizvány 
dotčené orgány, KrÚ a sousední obce. V souladu s § 23a byly o tomto úkonu správního orgánu při 
projednávání upraveného návrhu změny územního plánu vyrozuměni oprávnění investoři, v jejichž 
seznamu obcí je obec Sobotovice uvedena, zaznamenaní v seznamu oprávněných investorů, který 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup Krajský úřad Jihomoravského kraje. 
Veřejná vyhláška byla na úřední desce pořizovatele vyvěšena dne 10.3.2022, doručena tedy byla 
25.3.2022. Oznámení o konání veřejného projednání obdržely dotčené orgány, městys Medlov i 
sousední obce 9.3.2022, datová zpráva byla dodána do jejich datové schránky a jelikož jde o orgán 
veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem 
doručena.  Datum konání veřejného projednání bylo stanoveno na 20.4.2022. Byly tedy dodrženy 
zákonné lhůty dle § 52 odst. (1) SZ;  lhůta 30 dní předem na přizvání pro dotčené orgány, krajský 
úřad a sousední obce uplynula 8.4.2022, lhůta 15 dní od doručení návrhu a oznámení o konání 
veřejného projednání veřejnou vyhláškou uplynula 9.4.2022. 
V oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upozornil pořizovatel, že nejpozději do 7 
dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. 27.4.2022 může každý uplatnit připomínky a 
dotčené osoby podle §52 odstavce (2) SZ námitky k úpravám návrhu, k nimž došlo od prvního 
veřejného projednání (ty byly v textové části vyznačeny žlutým podkresem), ve kterých musí uvést 
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené 
námitkou. Upozornil také, že k později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží v souladu 
s § 52 odst. (3) stavebního zákona. 
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V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu (tj. od 10.3.2022 do 27.4.2022) a místo (u pořizovatele), 
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 a 
fotokopie úředních desek založil do spisu. Taktéž v den vyvěšení veřejné vyhlášky uveřejnil 
upravený návrh způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města 
Židlochovice. Upravený návrh byl od data vyvěšení veřejné vyhlášky vystaven k nahlédnutí u 
pořizovatele a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách 
pořizovatele a to minimálně do data svěšení veřejné vyhlášky. 
Veřejné projednání se uskutečnilo  20.4.2022 v 16 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse 
Medlov  a byl z něj pořízen záznam v souladu s § 22 SZ. Lhůta pro uplatnění stanovisek, připomínek 
a námitek uplynula dnem 27.4.2022. 
K úpravám návrhu změny projednávaným v opakovaném veřejném projednání uplatnily svá 
stanoviska tyto dotčené orgány a nadřízený orgán: 
· MPO - č.j. MPO 23969/2022 z 21.3.2022, uplatněno 23.3.2022 
· HZS -  č.j. HSBM-6-69/2022,uplatněno 21.4.2022. 
· MO -  č.j. 1227255/2022-1322-OÚZ-BR, uplatněno 26.4.2022 
· KrÚ OÚPSŘ – koordinované stanovisko -  č.j. JMK 59369/2022 z 26.4.2022, uplatněno 

26.4.2022 
· MV - č.j. MV-55302-4/OSM-2022 z 25.4.2022, uplatněno 25.4.2022 
· MD -  č.j. MD-14113/2022-910/2 z 25.4.2022, uplatněno 26.4.2022 
K návrhu změny v opakovaném veřejném projednání nebyla uplatněna žádná námitka ani 
připomínka, vyjádření oprávněného investora MND a.s., Úprkova 807/6, 69501 Hodonín, IČO 
28483006, č.j. 240/22; V/2020/001  (uplatněno 11.3.2022) není ani připomínkou ani námitkou, 
nýbrž oznámením, že se k věci nevyjadřuje. 
28.4.2022 byly svěšeny z úředních desek pořizovatele a městyse Medlov veřejné vyhlášky 
k doručení návrhu a konání opakovaného veřejného projednání. Z nich vyplývá, že obě byly 
vyvěšeny 10.3.2022 s doručením 25.3.2022 a to jak v listinné podobě tak způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, což je osvědčeno podpisem osoby pověřené zveřejňováním písemností na úřední 
desce pořizovatele a městyse Medlov. 
Pořizovatel v souladu s §53 odst. (1) SZ vyhodnotil 13.6.2022 výsledky projednání úprav návrhu 
změny ÚP,  konzultoval je s určeným zastupitelem téhož dne e-mailem; určený zastupitel 
s vyhodnocením emailem z 14.6.2022 souhlasil. 
Po opakovaném veřejném projednání došlo pouze k úpravám v odůvodnění návrhu změny  (dle 
stanoviska MO) a doplnění části odůvodnění týkající se přezkoumání návrhu změny dle § 53 odst. 
(4) písmeno a) - d), tj. nedošlo k úpravě, kterou by bylo nutné považovat za podstatnou úpravu ve 
smyslu § 53 odst. 2 SZ. 
Pořizovatel tak upravil textovou část návrhu a návrh změny přeložil dne …………. ZM k vydání 
v souladu s §54 odst. (1) SZ.  
 
Výsledek přezkoumání dle § 53 odst. 4 písm. c) SZ 
Jak z výše v kapitole II.B.3 uvedeného  vyplývá, návrh změny i proces jejího projednání je v souladu 
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. 
 
II.B.4.       Soulad změny s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů 
Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání změny řešen.  
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Soulad změny se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů byl přezkoumán 
a vyhodnocen dle jednotlivých veřejných zájmů a zvláštních právních předpisů. 
 
Ochrana životního prostředí 
Dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, § 22 písm. d)  
KrÚ OŽP ve stanoviskách dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) SZ k obsahu změny a jeho doplnění  č.j. 
JMK 42748/2019  z 18.3.2019, č.j.  a č.j. JMK 42957/2020 z 10.3.2020 neuplatnil požadavek na 
vyhodnocení vlivů navrhované změny ÚP ani jejího doplňku na životní prostředí s odůvodněním, 
že navrhovaný obsah změny nestanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 
1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí a není tedy předmětem posuzování ve smyslu 
ustanovení § 10a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
V koordinovaném stanovisku č.j. JMK 120602/2020 z 2.9.2020 dle § 55b odst. 2) SZ nemá k návrhu 
žádné připomínky a ve stanovisku, které uplatnil jako součást koordinovaného stanoviska č.j. JMK 
59369/2022 z 21.4.2022 uvádí, že nemá k částem řešení, které byly od předchozího veřejného 
projednání změněny, žádné připomínky. 
K návrhům pořizovatele k vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách neuplatnil stanovisko 
a má se tedy dle § 53 odst. 1 za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanoviskem příslušného orgánu. 
 
Ochrana přírody a krajiny 
Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny   
Změna nezahrnuje zvláště chráněná území přírody. Plocha řízené inundace, vymezená změnou na 
základě ZÚR se nachází na území přírodního parku Niva Jihlavy v území zahrnujícím prvky 
regionálního ÚSES a pozemky lesů, řeky Jihlavy, účel vymezení plochy nekoliduje se zájmy 
ochrany přírody. 
Dle § 77a odst. 4 písm. n) v souvislosti s § 45i odst. 1 , § 77a odst. 4 písm. x)  zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny příslušný: 
KrÚ OŽP ve stanoviskách dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) SZ k obsahu změny a jeho doplnění  č.j. 
JMK 42748/2019  z 18.3.2019, č.j.  a č.j. JMK 42957/2020 z 10.3.2020 konstatuje, že navrhovaný 
obsah změny nemůže mít významný vliv na stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné z evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblasti soustavy Natura 2000 s odůvodněním, že hodnocený návrh 
nemůže mít významný vliv  na stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné z evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblasti soustavy NATURA 2000, které jsou v působnosti Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje s tím, že 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. 
V koordinovaném stanovisku č.j. JMK 120602/2020 z 2.9.2020 dle § 55b odst. 2) SZ  orgán ochrany 
přírody nemá k návrhu žádné připomínky a  jako součást koordinovaného stanoviska č.j. JMK 
59369/2022 z 21.4.2022 uplatnil jako dotčený orgán   ochrany přírody stanovisko v tom smyslu, že 
k návrhu nemá žádné připomínky. 
K návrhům pořizovatele k vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách neuplatnil stanovisko 
a má se tedy dle § 53 odst. 1 za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu. 
 
 
Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 77 odst. 1 písm. q) příslušný: 
MěÚ OŽP neuplatnil stanovisko k návrhu ani k jeho úpravám. K návrhům pořizovatele k 
vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách neuplatnil stanovisko a má se tedy dle § 53 odst. 
1 za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Vyhodnocení: 
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Změna je v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
Vymezení plochy řízené inundace je svým charakterem opatřením v souladu s krajinným rázem 
území, které pravidelně podléhá záplavám a přispívá k ochraně vodních ekosystémů. 
 
Ochrana vod 
Dle zákona  č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)  
Požadavek na likvidaci dešťových vod zejména v místě jejich dopadu, zejména vsakem, je v souladu 
s možnou zastavitelností ploch dotčených změnou dle podmínek platného ÚP, upřesněných dále 
územní studií. 
V okolí toku Jihlavy je vymezena plocha řízené inundace, toto vymezení je v souladu s ochranou 
území proti povodním a požadavku na zvyšování retenčních schopností krajiny, zadržování 
dešťových vod v místě jejich spadu. 
Dle zákona  č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), § 106 odst.2 příslušný: 
MěÚ OŽP neuplatnil stanovisko k návrhu ani k jeho úpravám. K návrhům pořizovatele k 
vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách neuplatnil stanovisko a má se tedy dle § 53 odst. 
1 za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
Vymezením plochy řízené inundace a veřejně prospěšných staveb v nich byly vytvořeny územní 
podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a k ochraně vodních ekosystémů. 
 
Dle zákona  č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), § 107 odst. 1 písm. a)  
KrÚ OŽP v koordinovaném stanovisku č.j. JMK 120602/2020 z 2.9.2020 dle § 55b odst. 2) SZ  
konstatuje, že není věcně a místně příslušným orgánem a upozorňuje, že se v k. ú. Medlov nachází 
vyhlášené záplavové území vodního toku Jihlava včetně stanovené aktivní zóny. V koordinovaném  
stanovisku  č.j. č.j. JMK 59369/2022 z 21.4.2022k úpravám návrhu z hlediska tohoto zákona už 
pouze konstatuje, že není věcně příslušným orgánem. 
Vyhodnocení: 
Orgán upozorňuje na stav vyplývající z ÚAP pro území Medlova a nedotýkající se změnou 
vymezených zastavitelných ploch. Záplavové území vodního toku Jihlava včetně stanovené aktivní 
zóny zasahuje do části změny, která řeší snížení minimální výměry stavebního pozemku a zvětšení 
intenzity jeho využití v plochách bydlení a plochách smíšených obytných v centrální části obce. Tyto 
plochy jsou plochami stabilizovanými; umisťovat objekty v takto zasažených plochách lze pouze na 
základě souhlasného stanoviska věcně příslušného vodoprávního úřadu – MěÚ Židlochovice. 
Současně v souladu v podmínkami záplavového území a stanovené aktivní zóny dle § 67 zákona o 
vodách je vymezena plocha řízené inundace a v ní veřejně prospěšné stavby protipovodňových 
opatření. 
 
Ochrana ovzduší 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  
Podmínky lokalit změny neumožňují umisťovat zdroje znečištění ovzduší, v plochách změny to není 
přípustné využití.  
Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší § 11 odst. 2 písm. a) příslušný: 
KrÚ OŽP ve stanovisku uplatněném jako součást koordinovaného stanoviska  k návrhu č.j. JMK 
120602/2020 z 2.9.2020 dle § 55b odst. 2) SZ nemá jako  orgán ochrany ovzduší  žádné připomínky. 
K úpravám návrhu uplatnil jako součást koordinovaného stanoviska č.j. JMK 59369/2022 
z 21.4.2022 stanovisko v tom smyslu, že k návrhu nemá žádné připomínky, pouze obecně 
upozorňuje na to, aby umístění výroby a obytné zástavby bylo provedeno tak, aby emise z 
případných výrob nezasahovaly do obytné zástavby a neobtěžovaly zejména zápachem. 
K návrhům pořizovatele k vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách neuplatnil stanovisko 
a má se tedy dle § 53 odst. 1 za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Vyhodnocení: 
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Změna je v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu. 
Komentář k upozornění: V rámci opakovaného veřejného projednání nebyly vymezovány žádné plochy 
výroby či bydlení, ani součástí změny jako celku není žádná plocha bydlení, která by byla vymezena 
v návaznosti na plochy výroby a ani žádná nově vymezovaná plocha výrobní. 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů  
Změna nárokuje minimální plošný zábor zemědělského půdního fondu – a to v ploše Z2a, převážná 
část změn se týká zastavěného území a změny podmínek, pozemků mimo ZPF – více viz kap. 
II.B.12. 
Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, § 17a písm. a) v souvislosti s § 5 odst. 2 příslušný: 
KrÚ OŽP uplatnil dne 3.9.2020 dle § 55b odst. 2) jako součást  koordinovaného stanoviska č.j.JMK 
120602/2020 z 2.9.2020 z hlediska ochrany ZPF souhlasné stanovisko s návrhem, které odůvodnil 
řádným prokázáním nezbytnosti navrhovaného nezemědělského využití. 
K úpravám návrhu uplatnil jako součást koordinovaného stanoviska č.j. JMK 59369/2022 
z 21.4.2022 z hlediska ochrany ZPF  souhlasné stanovisko se změnami zapracovanými po prvním 
veřejném jednání s odůvodněním, že od prvního veřejného projednání nedošlo ke změnám řešení, 
které by vykazovaly nový zábor ZPF a  podmínky, které orgán ochrany ZPF krajského úřadu uplatnil 
ve stanovisku v rámci prvního veřejného jednání, byly pořizovatelem v plném rozsahu zapracovány 
do návrhu územního plánu. 
K návrhům pořizovatele k vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách neuplatnil stanovisko 
a má se tedy dle § 53 odst. 1 za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu. 
 
Ochrana lesa 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů § 48 odst. 2 písm.  b) 
MěÚ OŽP neuplatnil stanovisko k návrhu ani k jeho úpravám. K návrhům pořizovatele k 
vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách neuplatnil stanovisko a má se tedy dle § 53 odst. 
1 za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
Do lesních pozemků zasahuje koridor KD, který je zpřesněním koridoru vymezeného v ZÚR, pouze 
okrajem a vymezení ploch pro PPO lesy ve vymezeném záplavovém území nijak neovlivní, jiné 
vymezené plochy či stanovené podmínky změny se lesních pozemků nedotýkají. 
 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů § 48a odst. 2  
KrÚ OŽP v koordinovaných stanoviskách k návrhu změny  a jeho úpravám  č.j. JMK 120602/2020 
z 2.9.2020  a č.j. JMK 59369/2022 z 21.4.2022  z hlediska tohoto zákona konstatuje, že není věcně 
a místně příslušným orgánem. 
 
Ochrana ložisek nerostných surovin 
Dle zákona  č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2 a  
zákoa č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,  § 13 odst. 2  
MŽP nebylo vyzváno k uplatnění stanoviska k návrhu, změna nezasahovala do jeho zájmů – řešené 
území je mimo ložiska vyhrazených nerostů, do blízkosti ložiska zasahuje až koridor KD1 vymezený 
upraveným návrhem změny. Orgán byl vyzván, stanovisko však neuplatnil. 
K návrhům pořizovatele k vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách neuplatnil stanovisko 
a má se tedy dle § 53 odst. 1 za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin je změna v souladu s tímto zvláštním právním 
předpisem. 
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Do ložiska nerostných surovin koridor KD1přímo nezasahuje, je zpřesněním koridoru vymezeného 
v ZÚR, ložisko s koridorem pouze hraničí. 
 
Dle zákona  č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2 
OBÚ nebyl vyzván k uplatnění stanoviska k návrhu, změna nezasahovala do jeho zájmů – části 
území řešené změnou byly situovány  mimo dobývací prostory. Do blízkosti dobývacího prostoru 
zasahuje až koridor KD1 vymezený upraveným návrhem změny. Orgán byl vyzván, stanovisko však 
neuplatnil. 
K návrhům pořizovatele k vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách neuplatnil stanovisko 
a má se tedy dle § 53 odst. 1 za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Z hlediska dobývacích prostorů je změna v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
Stejně jako u ložisek nerostných surovin do dobývacího prostoru koridor KD1přímo nezasahuje, je 
zpřesněním koridoru vymezeného v ZÚR, dobývací prostor s koridorem pouze hraničí. 
 
Dle zákona  č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2 
MPO nebylo vyzváno k uplatnění stanoviska k návrhu dle § 55b, změna nezasahovala do jeho zájmů 
- řešené území je mimo výhradní ložiska nerostů a chráněná ložisková území. 
K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek dle § 53 odst. 1 SZ byl vyzván 
k uplatnění stanoviska, protože se námitka týkala Průzkumného území Svahy Českého masivu  a 
vydal souhlasné stanovisko bez připomínek č.j. MPO5577529/2020 z 29.9.2020. 
Do blízkosti chráněného ložiskového území zasahuje až koridor KD1 vymezený upraveným 
návrhem změny, orgán byl proto vyzván k uplatnění stanoviska k upravenému návrhu změny a 
vydalo souhlasné stanovisko č.j.MPO 23969/2022 z 21.3.2022 bez připomínek s tím, že změny, 
k nimž došlo od prvního veřejného projednání nejsou ve střetu s ložiskovými územími a ani 
výhradní ložiska živcových surovin a štěrkopísků pokrývající východní část katastru nejsou změnou 
návrhu dotčeny. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu. 
 
Odpadové hospodářství 
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
Obecně závazná vyhláška Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu 
odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 –2025 
Koncepce odpadového hospodářství městyse se změnou nemění. 
 
Dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a obecně závazné vyhlášky Jihomoravského kraje č. 
1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 
2016 – 2025, § 102 odst.1  
KrÚ OŽP uplatnil jako součást koordinovaného stanoviska č.j. JMK 59369/2022 z 21.4.2022  
k úpravám návrhu stanovisko v tom smyslu, že nemá připomínky a upozorňuje na kompetenci 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ust. § 146 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech. K návrhu změny stanovisko neuplatnil. K návrhům pořizovatele k vyhodnocení 
připomínek a rozhodnutí o námitkách neuplatnil stanovisko a má se tedy dle § 53 odst. 1 za to, že s 
návrhy pořizovatele souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu. 
Komentář k upozornění: V rámci opakovaného veřejného projednání byl orgán z upozornění 
přizván jednotlivě, neuplatnil však stanovisko. 
 
Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, § 146 odst. 1 písm. e) 
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MěÚ OŽP neuplatnil stanovisko k návrhu ani k jeho úpravám. K návrhům pořizovatele k 
vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách neuplatnil stanovisko a má se tedy dle § 53 odst. 
1 za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
Změnou nejsou vymezovány žádné plochy pro sběr, třídění či skládkování odpadů, změna nijak do 
stávajícího systému likvidace pevných odpadů nezasahuje. 
 
Ochrana veřejného zdraví 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného  
je respektován, pro plochy změny platí podmínky využití ploch dle ÚP, které zahrnují i požadavky 
ochrany veřejného zdraví. 
Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 82 odst. 2 písm. i) a písm. j) příslušná 
KHS neuplatnila stanovisko k návrhu ani k jeho úpravám. K návrhům pořizovatele k vyhodnocení 
připomínek a rozhodnutí o námitkách neuplatnil stanovisko a má se tedy dle § 53 odst. 1 za to, že s 
návrhy pořizovatele souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
Změnou není vymezována žádná zastavitelná plocha v blízkosti zdroje hluku, koridor pro krajskou 
komunikaci je vymezen v koridoru dle ZÚR a nenavazuje na žádnou zastavitelnou plochu , v níž by 
mohly být umisťovány chráněné prostory ve smyslu § 30 zákona. 
 
Veterinární správa 
Dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči,§ 49 odst. 1 písm. j) příslušná 
KVS nebyla vyzvána k uplatnění stanoviska k návrhu, změna nezasahovala do jeho zájmů – 
vymezovaná zastavitelná plocha bydlení se nachází se ve velké vzdálenosti ( 2,3 km) od kafilerie a 
cca 800m od plochy, na níž by mohla být umístěna živočišná výroba. Koridor KD1 je vymezen 
mimo blízkost ploch v nichž by mohla být umístěna živočišná výroba. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
Změnou nejsou vymezovány žádné plochy pro sběr, třídění či skládkování odpadů, změna nijak do 
stávajícího systému likvidace pevných odpadů nezasahuje. 
 
Památková péče 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů  
V území změn se nenacházejí kulturní památky, celé území je však předmětem archeologického 
zájmu dle legislativního požadavku. 
 
Dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,§ 28 odst. 2 písm. c)  
KrÚ OKP v koordinovaném stanovisku č.j. JMK 120602/2020 z 2.9.2020 dle § 55b odst. 2) SZ   
k návrhu  a posléze v koordinovaném  stanovisku  č.j. JMK 59369/2022 z 21.4.2022 konstatuje že 
daném případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci, protože stanovisko uplatňuje jedině pro území, 
ve kterém je památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva 
kultury podle § 26 odst. 2 písm. c), což v Medlově není splněno. 
   
Dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,§ 29 odst. 2 písm. c)  
MěÚ OŽP nebyl vyzván k uplatnění stanoviska, úprava prostorové regulace - snížení minimální 
výměry stavebního pozemku a zvětšení intenzity jeho využití v plochách bydlení a plochách 
smíšených obytných v centrální části obce- nemá potenciál ovlivnit dominantní působení kulturní 
památky - kostela. K upravenému návrhu vyzván byl a neuplatnil stanovisko. K návrhům 
pořizovatele k vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách neuplatnil stanovisko a má se 
tedy dle § 53 odst. 1 za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 
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Vyhodnocení: 
Změna je v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
Úprava prostorové regulace - snížení minimální výměry stavebního pozemku a zvětšení intenzity 
jeho využití v plochách bydlení a plochách smíšených obytných v centrální části obce neovlivní 
dominantní působení kostela jako kulturní památky. Ostatní části změny se kulturních památek 
v obci netýkají. 
 
Doprava na pozemních komunikacích 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,   
Změnou jsou řešeny plochy veřejných prostranství pro pozemní komunikace pro obsluhu ploch 
dotčených změnou (Z2, Z2a) Vymezení těchto veřejných prostranství navazuje na koncepci 
zpracované územní studie, studie byla využita jako územně plánovací podklad pro změnu ÚP. 
Změna rovněž vymezuje koridor KD1  pro  záměr označený v ZÚR jako DS57 II/416 Hrušovany u 
Brna –Ledce –Pohořelice, přeložka tahu, homogenizace 
 
Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 2 písm. g) z hlediska  řešení 
dálnic a silnic I. třídy  příslušné: 
MD nebylo vyzváno k uplatnění stanoviska, zájmy jím hájené nebyly návrhem dotčeny.  
Bylo vyzváno k uplatnění stanoviska k úpravám návrhu, jelikož ze ZÚR bylo území Medlova 
dotčeno plochou pro dálniční odpočívky, upravený návrh změny odůvodňuje, proč plochu pro tuto 
odpočívku na území Medlova nevymezuje. Uplatnilo souhlasné stanovisko č.j. MD-14113/2022-
910/2 z 25.4.2022 s odůvodněním, že zájmy sledovaných silnic I. třídy a dálnic  jsou v územním 
plánu respektovány a projednávanou změnou nejsou dotčeny. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu. 
 
Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 3 písm. f) z hlediska  řešení 
silnic II. a III. třídy příslušný 
KrÚ OD v koordinovaném stanovisku č.j. JMK 120602/2020 z 2.9.2020 uplatnil stanovisko dle § 
55b odst. 2) SZ, v němž souhlasí s návrhem z hlediska řešení silnic II. a III. třídy bez požadavků. 
K upravenému návrhu uplatnil v koordinovaném  stanovisku  č.j. JMK 59369/2022 z 21.4.2022  
souhlasné stanovisko bez požadavků. K návrhům pořizovatele k vyhodnocení připomínek a 
rozhodnutí o námitkách neuplatnil stanovisko a má se tedy dle § 53 odst. 1 za to, že s návrhy 
pořizovatele souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu. 
 
Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 4 písm. d) z hlediska  řešení 
místních a účelových komunikací 
MěÚ OD neuplatnil stanovisko k návrhu ani k jeho úpravám. K návrhům pořizovatele k 
vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách neuplatnil stanovisko a má se tedy dle § 53 odst. 
1 za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu z hlediska  řešení místních a účelových komunikací s tímto zvláštním právním 
předpisem. 
Změnou byla vymezena plocha veřejného prostranství ke zpřístupnění nově vymezované plochy 
bydlení o šíři min10m, která současně mění polohu již dříve vymezené plochy veřejných prostranství 
a vytváří současně možnost napojení ploch Z2 a Z3 na komunikační systém městyse. 
 
Doprava drážní 
Dle zákona  č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 56 písm. d) 
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MD nebylo vyzváno k uplatnění stanoviska, zájmy jím hájené nejsou změnou dotčeny. Při 
projednání úprav změny byl vyzván k uplatnění stanoviska z hlediska dopravy silniční, uplatnil však 
i stanovisko souhlasné č.j. MD-14113/2022-910/2 z 25.4.2022 z hlediska dopravy drážní 
s odůvodněním, že  jím sledované zájmy nejsou dotčeny 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu. 
 
Doprava letecká 
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví  
Zařízení letecké dopravy se v území nevyskytují, je však celé situováno OP RLP a do části území 
řešeného změnou zasahuje vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách. 
 
Dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví § 88 odst. 1 písm. k) a l) příslušné 
MD nebylo vyzváno k uplatnění stanoviska, zájmy jím hájené nejsou změnou dotčeny. Při 
projednání úprav změny byl vyzván k uplatnění stanoviska z hlediska dopravy silniční, uplatnil však 
i stanovisko souhlasné č.j. MD-14113/2022-910/2 z 25.4.2022 z hlediska dopravy letecké 
s odůvodněním, že  jím sledované zájmy nejsou dotčeny. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu. 
 
Dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví § 88 odst. 1 písm. k) a l)ve věcech vojenského letectví 
v souvislosti  s § 87 odst. 2 
MO uplatnilo dne 6.8.2020 stanovisko č.j. 102725/2020-1150-OÚZ-BR za více právních předpisů, 
z hlediska tohoto zákona uvedl, že vydává stanovisko,“ ve kterém ve veřejném zájmu  žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. 
· konstatuje, že celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany - 

ochranném pásmu radiolokačního zařízení a že toto vymezené území je v textové i grafické části 
zapracováno 

· konstatuje, že do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany „vzdušný 
prostor pro létání v malých a přízemních výškách“ (dle ustanovení § 175 odst. 1 SZ), který je 
nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.  
- upozorňuje, že tomto vymezeném území lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových 

staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, 
zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního 
vedení vn a vnn, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen 
na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany - viz. jev ÚAP -102a.  

- upozorňuje, že ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu 
vzrostlé zeleně, výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána 

Na základě výše uvedeného Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené 
území a zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 6.1 Zvláštní 
zájmy Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu. 
Odůvodnění stanoviska:  
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany 
ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu.  
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území 
nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném 
zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.  
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Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu 
územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů ORP. 
Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu 
zapracování výše uvedených vymezených území MO do textové i grafické části v souladu s tímto 
stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené 
ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany 
a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž 
nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO. 
Vyhodnocení: 
Poznámku v koordinačním výkrese byla upravena na: 
Celé správní území obce se nachází ve vymezených územích Ministerstva obrany - ochranném 
pásmu radiolokačního zařízení, vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách a 
je tudíž územím pro zajištění obrany a bezpečnosti státu dle § 175 SZ.“ 
Stále se celé správní území obce nachází v území vymezeném MO dle § 175. Stavební zákon jako 
právní předpis zde správnímu orgánu k tomu příslušnému ukládá umístit a povolit stavbu jen na 
základě závazného stanoviska MO. ÚP ani jeho změny žádné stavby ani neumisťuje ani nepovoluje. 
Zastupitelstva obcí, které ÚP a jejich změny vydávají jako opatření obecné povahy, nemohou svými 
rozhodnutími a opatřeními zasahovat do výkonu pravomoci jiného správního orgánu (zde 
stavebního úřadu) tím, že by  ukládaly přímo jemu povinnosti nad rámec zákona územním plánem, 
který dle  171 zákona č. 500/2004 Sb. není právním předpisem ani rozhodnutím. Jelikož stavební 
zákon v § 175 jasně stanoví, že MO může vymezit území, nikoliv stanovit pro ně podmínky, nelze, 
aby tyto podmínky na základě požadavku MO stanovovalo územním plánem pro tato území 
zastupitelstvo obce a vyjmenováváním konkrétních staveb tak zužovala rozsah staveb v území 
vymezeném dle § 175 SZ. 
Text v kap.6.1. odůvodnění byl doplněn o odstavec: 
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany „vzdušný prostor pro 
létání v malých a přízemních výškách“. V tomto území může být na základě zákona orgánem k 
tomu příslušným v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu výsadba vzrostlé zeleně  a 
výstavba objektů omezena nebo zakázána a to zejména u vysílačů, výškových staveb, staveb 
tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, staveb s vertikální 
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), rozšíření stávajících nebo povolení nových 
těžebních prostorů. 
 
K návrhům pořizovatele k vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách neuplatnilo 
stanovisko a má se tedy dle § 53 odst. 1 za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 
 
K upravenému návrhu uplatnilo ve svém stanovisku sp.zn. 127255/2022-1150-OÚZ-BR 
z 26.4.2022 požadavky na úpravu návrhu v jeho odůvodnění. Požaduje doplnění hranice limitu 
„Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách“, který zasahuje do území řešeného 
změnou a to do vymezených ploch řízené inundace a požaduje doplnění textu „venkovního vedení 
vn a vvn“ v odůvodnění I.B.4.1. Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu, požadavky na úpravu odůvodnění byly 
respektovány v míře, kterou správní řád a SZ u změn ÚPD připouští. 
Požadovaný text v odůvodnění již uveden je; hranici limitu bude nutno do koordinačního výkresu 
doplnit, protože je jím plocha vymezovaná změnou dotčena, i když z koordinačního výkresu díky 
šedé šrafě, která toto území kryje (čímž je označována část území, která není změnou dotčena), 
chybně vyplývá, že tato část území jím dotčena není v rozporu s hlavním výkresem. 
Bude tedy nutno šedou šrafu odstranit a limit do výkresu zapracovat. Tato úprava pak bude 
zapracována i do úplného znění koordinačního výkresu po změně. 
 
Energetika 
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Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon  
Respektování legislativních požadavků dle zák. 458/2000Sb. zohledňuje nutnost respektovat 
požadavky vyplývající ze zpracované územní energetické koncepce v aktuálním znění v době 
zpracování územně plánovací dokumentace. 
Dle zákona  č. 458/2000 Sb., (energetický zákon), § 16 písm. g příslušné 
MPO nebylo vyzváno k uplatnění stanoviska, zájmy jím hájené nejsou změnou dotčeny; 
k upravenému návrhu uplatnilo stanovisko, nikoliv však z hlediska tohoto zákona. 
 
Dle zákona  č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, § 13 odst. 5 příslušné 
MV nebylo vyzváno  k uplatnění stanoviska, zájmy jím hájené nejsou změnou dotčeny, 
k upravenému návrhu uplatnilo stanovisko, nikoliv však z hlediska tohoto zákona. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
Změnou nejsou vymezovány žádné koridory či plochy pro energetická zařízení či podmínky pro 
jejich umístění, změna nijak do stávající koncepce zásobování obce energiemi nezasahuje. 
 
Využívání jaderné energie a ionizujícího záření  
Dle zákona  č.236/2016 Sb., (atomový zákon), § 208  písm. n) příslušný 
SÚJB nebyl vyzván k uplatnění stanoviska k návrhu, změna nezasahovala do jeho zájmů – 
vymezovaná zastavitelná plocha bydlení se nachází v přímé návaznosti na stávající zástavbu a 
územním plánem vymezené plochy bydlení, koridor KD1 je zpřesněním koridoru vymezeného 
ZÚR. Změna se tedy netýká nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem ani 
jaderného zařízení. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
 
Obrana státu, Bezpečnost státu 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky;  SZ, § 175 odst.1 
Stanovení podmínek prostorového uspořádání dle ÚP zamezuje umístění výškových objektů, řešení 
změny nemá vliv na leteckou dopravu nebo radioreléové trasy. 
 
Dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,§ 6 odst. 1 písm. h) a  SZ, § 175 
odst.1příslušné 
MO uplatnilo dne 6.8.2020 stanovisko č.j. 102725/2020-1150-OÚZ-BR za více právních předpisů, 
z hlediska tohoto zákona uvedlo, že celé toto stanovisko vydává dle zákona č. 222/1999 Sb.. 
„Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže 
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)  
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany:  
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy  
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
- výstavba vedení VN a VVN  
- výstavba větrných elektráren  
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)  
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové 
části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 6.1 Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do 
grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé 
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správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných 
druhů staveb“. 
 
Koordinační výkres změny po zapracování požadavků dle zákona č.49/1997 obsahuje poznámku: 
Celé správní území obce se nachází ve vymezených územích Ministerstva obrany - ochranném 
pásmu radiolokačního zařízení, vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách a 
je tudíž územím pro zajištění obrany a bezpečnosti státu dle § 175 SZ.  
Tím je informace o vymezení území dle § 175 stavebního zákona na výkresech uvedena. 
Text v kap.6.1. odůvodnění byl upraven (dle možnosti takových staveb v území řešením změnou) 
na: 
Celé správní území obce se nachází v území vymezeném Ministerstvem obrany ČR dle § 175 
stavebního zákona a též v ochranném pásmu radiolokačního zařízení. Stavby v takto vymezeném 
území mohou být na základě zákona orgánem k tomu příslušným v zájmu zajišťování obrany a 
bezpečnosti státu zakázány či omezeny, což se může týkat zejména staveb (včetně rekonstrukcí, 
oprav a přestaveb) dálniční sítě, silnic II. a III. třídy, vedení VN a VVN, větrných elektráren, 
radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….), objektů a zařízení 
vysokých 30 m a více nad teréne, vodních nádrží (rybníky), rozhleden. 
 
K návrhům pořizovatele k vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách neuplatnil stanovisko 
a má se tedy dle § 53 odst. 1 za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 
 
K upravenému návrhu uplatnilo ve svém stanovisku sp.zn. 127255/2022-1150-OÚZ-BR 
z 26.4.2022 požadavky na úpravu návrhu v jeho odůvodnění. Požaduje doplnění textu „výstavba a 
rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů,- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně 
zařízení“ a požaduje doplnění poznámky pod legendu koordinačního výkresu: „Celé správní území 
je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“ 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu, požadavky na úpravu odůvodnění byly 
respektovány v míře, kterou správní řád a stavební zákon u změn ÚP připouští. 
Text „výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů,-výstavba a rekonstrukce letišť 
všech druhů, včetně zařízení“ není do textu doplněn a to především z toho důvodu, že vzhledem 
k podmínkám využití vymezovaných či měněných ploch není možné, aby plochy byly využity pro 
účely výstavby tratí a letišť, proto je doplnění požadovaného textu požadavkem odporujícím § 55 
odst. 6 stavebního zákona, který stanoví, že měna územního plánu včetně zkráceného postupu 
pořizování změny se zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí. 
Doplnění textu o vyjmenovaném druhu staveb do koordinačního výkresu není možné, jak již 
uvedeno výše stavební zákon jako právní předpis  zde správnímu orgánu ukládá umístit a povolit 
stavbu jen na základě závazného stanoviska příslušného orgánu. ÚP ani jeho změny žádné stavby 
ani neumisťuje ani nepovoluje. Zastupitelstva obcí, která ÚP a jejich změny vydávají jako opatření 
obecné povahy, nemohou svými rozhodnutími a opatřeními zasahovat do výkonu pravomoci jiného 
správního orgánu (zde stavebního úřadu) tím, že by  ukládaly přímo jemu povinnosti nad rámec 
zákona územním plánem, který dle  171 zákona č. 500/2004 Sb. není právním předpisem ani 
rozhodnutím.  Stavební zákon v § 175 jasně stanoví, že MO může vymezit území (kde musí orgán 
příslušný k povolení a umístění staveb vyžadovat závazné stanovisko MO), nikoliv prostor či  
stanovit okruhy staveb, jichž se tato povinnost týká. Nelze tedy, aby tyto podmínky na základě 
požadavku MO stanovovalo územním plánem pro tato území zastupitelstvo obce a vyjmenováváním 
konkrétních staveb tak zužovalo rozsah staveb v území vymezeném dle § 175 SZ. 
 
Civilní ochrana, Požární ochrana 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a zákon č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně  
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Plochy změn umožňující zástavbu jsou přístupné z veřejného prostranství, které je územním plánem 
vymezeno v šíři min. 8m a kde jsou vymezeny nápojné body pro TI, které umožňují zásobení požární 
vodou. 
Rozsah  změny nemá vliv na koncepci civilní ochrany obce. 
 
Dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému § 12 odst. 2 písm. i) příslušný 
HZS vydal 8.9.2020 souhlasné stanovisko č.j. HSBM-4-146/2020, které bylo uplatněno týž den 
s odůvodněním, že záměry změny a charakter využití ploch  nevyžadují řešení opatření, uvedených 
v ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva nad 
rámec požadavků, řešených v platném ÚP. 
Taktéž k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek dle § 53 odst. 1 SZ vydal 
souhlasné stanovisko č.j. HSBM-4-236/2020 z 6.10.2020. 
K upravenému návrhu vydal 21.4.2022 souhlasné stanovisko č.j. HSBM-6-69/2022 s odůvodněním, 
že úpravy v dokumentaci v průběhu pořizování předmětné změny ÚP od posledního veřejného 
projednání nevyžadují potřebu přepracování stanoviska HSBM-4-146/2020 ze dne 08. 09. 2020 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanovisky dotčeného orgánu. 
 
Pozemkové úpravy 
Dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, § 19 písm.ci)  
SPÚ neuplatnil stanovisko k návrhu ani k jeho úpravám. K návrhům pořizovatele k vyhodnocení 
připomínek a rozhodnutí o námitkách neuplatnil stanovisko a má se tedy dle § 53 odst. 1 za to, že s 
návrhy pořizovatele souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
Komplexní pozemková úprava již v území proběhla a byla zapsána do katastru nemovitostí - SPU-
057958/2013 ze dne 19.03.2013. 
 
 
Prevence závažných havárií 
Dle zákona  č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi, § 49  
KrÚ OŽP uplatnil jako součást koordinovaného stanoviska č.j. JMK 59369/2022 z 21.4.2022 
k úpravám návrhu  z hlediska prevence závažných havárií stanovisko v tom smyslu, že při 
uplatňování změny není potřeba zohledňovat z hlediska zákona č. 224/2015 Sb. žádná omezení.  
K návrhu změny stanovisko neuplatnil. K návrhům pořizovatele k vyhodnocení připomínek a 
rozhodnutí o námitkách neuplatnil stanovisko a má se tedy dle § 53 odst. 1 za to, že s návrhy 
pořizovatele souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu. 
 
II.B.4.1. Zvláštní zájmy Ministerstva obrany  
Celé správní území obce se nachází v území vymezeném Ministerstvem obrany ČR dle § 175 
stavebního zákona a též v ochranném pásmu radiolokačního zařízení. Stavby v takto vymezeném 
území mohou být na základě zákona orgánem k tomu příslušným v zájmu zajišťování obrany a 
bezpečnosti státu zakázány či omezeny, což se může týkat zejména staveb (včetně rekonstrukcí, 
oprav a přestaveb) dálniční sítě, silnic II. a III. třídy, vedení VN a VVN, větrných elektráren, 
radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních 
systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….), objektů a zařízení vysokých 30 m a 
více nad terénem, vodních nádrží (rybníky), rozhleden. 
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany „vzdušný prostor pro létání 
v malých a přízemních výškách“. V tomto území může být na základě zákona orgánem k tomu 
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příslušným v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu výsadba vzrostlé zeleně  a výstavba 
objektů omezena nebo zakázána a to zejména u vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících 
dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, staveb s vertikální ochranou (např. 
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů. 
 
Výsledek přezkoumání dle § 53 odst. 4 písm. d) SZ 
Jak z výše v kapitole II.B.4 uvedeného vyplývá, návrh změny je v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 
 
 
II.B.5.  Vliv změny na udržitelný rozvoj území dle § 53 odst.5 písm. b) až d SZ 
 
Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územ 
Nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území. 
 
Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst.5 a jeho zohlednění 
Z žádného ze stanovisek č.j. JMK 42748/2019 z 18.3.2019 a č.j. JMK 42957/2020 z 10.3.2020 dle § 55a 
odst.2 písmena d) a e) KrÚ OŽP jako příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny o dle zákona č.114/1992 
Sb. a příslušného úřadu dle zákona č. 100/2001 Sb. k obsahu změny či jeho doplnění nevyplynula potřeba 
posouzení vlivů změny na životní prostředí. Ze stanovisek obou uplatněných v rámci koordinovaného 
stanoviska KrÚ k návrhu č.j. JMK 120602/2020 z 2.9.2020, ani stanoviska dle § 53 odst. 2 SZ k úpravám 
návrhu č.j. JMK 88950/2021 a stanovisek uplatněných v rámci koordinovaného stanoviska k návrhu v 
opakovaném veřejném projednání  č.j. JMK 59369/2022 z 21.4.2022 nevyplynula potřeba posouzení návrhu 
z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Návrh změny nebyl tedy posuzován z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území. 

Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 5 stavebního zákona  nebylo vydáno a tedy ani zohledněno. 
 
II.B.6.  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení  
 
V rámci změny č. 1 byla provedena aktualizace zastavěného území, protože část zastavitelných 
ploch – na východním okraji obce – je již využita, zastavěna. 
 
V rámci změny bylo upraveno rozhraní vymezených zastavitelných ploch Z2 a Z3, plocha Z2 
byla doplněna zastavitelnou  plochou Z2a. 
Toto vymezení bylo zapracováno na základě zpracované Územní  studie Lokality „Z2, Z3- 
Němčické sady“, která navrhla v podrobnosti odpovídající ÚPP parcelaci území, využití pozemků. 
Z prověření studií mimo jiné vyplynulo, že stabilizované veřejné prostranství, které územní plán 
vymezil mezi plochami Z2 a Z3 – komunikační spojnice – není funkční a nemůže být využíváno pro 
komunikaci. Je součástí pozemku parc.č. 637/4 – zahrada a pozemek je využíván pro soukromé 
účely, dále je součástí  pozemku parc.č. 637/9 a 637/8, také využívaných pro soukromé účely 
(zázemí stavby bydlení).  
Územní studie proto vyhledala a navrhla nové veřejné prostranství pro komunikační propojení 
v poloze odsunuté jižněji  do pozemků parc.č. 637/4 a 414 tak, aby bylo možné zokruhování 
komunikační sítě se stávající místní komunikací k mateřské škole. Územní studie se ve vymezených 
pozemcích (ozn. v ÚS jako etapa A3) stala podkladem pro změnu územního plánu.  
Územní studie také rozdělila řešené území do funkčních částí – etap - v souvislosti s možnostmi 
dopravní obsluhy a postupného budování komunikační sítě v území včetně posunuté komunikační 
spojnice v parc.č. 637/4 a 414.  
Část A (zahrnující etapy A1, A2, A3 a A4) v územní studii odpovídá zpřesnění plochy Z2, část B 
v územní studii odpovídá zpřesnění plochy Z3. Na základě tohoto prověření je ve změně č. 1 
upraveno vymezení ploch Z2 a Z3 – vzájemné rozhraní, celkový rozsah ploch není měněn. 
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V návaznosti na úpravu rozsahu plochy Z2, polohy severního okraje zastavěného území a nové 
vymezení veřejného prostranství je vymezeny při ploše Z2 ještě zastavitelná plocha Z2a, která 
doplňuje severní okraj zástavby obce do kompaktního tvaru – její vymezení a využitelnost pozemků 
v Z2a pro zástavbu je umožněno posunem polohy veřejného prostranství pro komunikaci.  
Nová zastavitelná plocha Z2a je vymezena i s ohledem na postup využívání zastavěného území a 
zastavitelných ploch v Medlově (jsou vyčerpány značné části zastavitelných ploch vymezených 
v ÚP). 
 
V rámci změny byla vymezena plocha  řízené inundace jakožto zapracování záměru a veřejně 
prospěšného opatření vyplývajícího ze ZÚR JMK – ozn. v ZÚR jako POT04. Plocha je stanovena 
jako překryvná nad plochami nezastavěného území, u nichž jsou podmínky pro využití území 
stanoveny jednotlivými druhy ploch s rozdílnyým využitím, u nichž je v takto vymezené ploše 
řízená inundace přípustná. 
 
 
Také byla vymezen koridor dopravní infrastruktury KD1 jakožto zapracování koridoru 
vyplývajícího ze ZÚR JMK – ozn. v ZÚR jako DS57. Další záměry vyplývající ze ZÚR JMK jsou 
již zapracovány v platném ÚP Medlov a nevyžadují změny. Zapracování záměrů kraje je podrobněji 
popsáno v kap. 3.2 textové části odůvodnění změny č.1– viz výše. 
 
Změna č.1 zapracovala požadavky na úpravu podmínek ploch v kap. F.2, které vyplynuly z potřeb 
využívání zastavěného území. Stávající (původní) zástavba zejména v centrální části obce má 
kompaktní strukturu a velmi proměnlivé velikosti pozemků. Požadavek na minimální velikost 
pozemků ve stabilizovaných plochách nelze splnit v případě výstavby ve stávajících pozemcích, 
splnění požadavku by znamenalo nutnost proměny pozemkové struktury, což z hlediska zachování 
původní struktury zástavby a venkovského prostředí obce není žádoucí. Podmínky byly proto 
upraveny tak, aby minimální výměra pozemku nebyla požadována ve stabilizovaných plochách. 
Také je ze stejných důvodů umožněna zastavitelnost pozemků až do stávajícího stavu 
zastavitelnosti, což má smysl zejména v drobnějších pozemcích, které nedisponují zázemím zahrad. 
Úprava podmínek se týká ploch bydlení a ploch smíšených obytných, který se tento problém týká. 
 
Územní plán je změnou č.1 uveden do souladu s legislativními požadavky na strukturu dokumentace 
územního plánu po  1.1.2018 (zejména členění kapitol). 
 
V úpravě dokumentace pro opakované veřejné projednání byl vypuštěn z výrokové části bod pod 
pův. ozn. 26. týkající se vymezení koridoru územní rezervy, který však přestal být po zapracování 
aktualizace č.1 ZÚT JMK aktuální. 
 
 
II.B.7.  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 
 
Řešení změny účelně využívá zastavěné území – jsou upraveny podmínky využití ploch 
stabilizovaných tak, aby je bylo možné využít účelněji (v souladu se stávající strukturou a hustotou 
zástavby). Změna aktualizovala zastavěné území. Bylo již využito  1,32ha ploch pro bydlení čisté 
(plochy Z1a, Z1b, Z1c, a Z1d) a podstatná část plochy smíšené obytné Z4 – 3,16ha. Bylo postaveno 
22 domů a komplex senior parku, poskytující specifickou formu bydlení. Změna č.1 navrhuje pouze 
mírné rozšíření zastavitelných ploch o 0,26ha, vyplývající z úpravy stávajících ploch Z2 a Z3 a 
poskytující pozemky pro cca 2 domy. Vymezení plochy odpovídá tempu rozvoje, počítáme-li 
s dalším rozvojem i v ostatních zastavitelných plochách dle ÚP. 
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II.B.8.  Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
 
Skutečnosti řešené změnou č. 1 ÚP Medlov se nenachází poblíž hranice správního území, nemají 
dopad na širší vztahy Medlova, nemají vliv na správní území okolních obcí a to s výjimkou 
vymezení koridoru dopravní infrastruktury KD1 pro záměr vyplývající ze ZÚR JMK – koridor 
DS57.   Plocha územní rezervy navazuje na šíři koridoru územní rezervy, vymezeného v ÚP Ledce 
(koridor D3 vymezený v ÚP Ledce), návaznost je zajištěna i směrem na Pohořelice (koridor  
R-RDS24, vymezený v ÚP Pohořelice).  
Z hlediska z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy  
změny s PÚR a ZÚR  uplatnil stanovisko nadřízený orgán dle §55b odst.4 SZ a následně pak jeho 
úpravu v opakovaném veřejném projednání: 

Nadřízeného orgánu Číslo jednací stanoviska Podáno dne 

KrÚ OUPSŘ  

JMK 142557/2020 
oprava1 JMK 142005/2020 
oprava2 JMK 148262/2020 

JMK 59369/2022 

14.10.2020 
22.10.2020 
23.10.2020 
21.4.2022 

Ze stanoviska a jeho oprav vyplývá, že: 
· z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy nemají části 

změny: 
- úprava ÚP dle ÚS Lokality „Z2, Z3 – Němčické sady“ 
- úprava podmínek  - snížení minimální výměry stavebního pozemku a zvětšení intenzity jeho 

využití v plochách bydlení a plochách smíšených obytných v centrální části obce 
- uvedení  ÚP do souladu s legislativními požadavky na strukturu dokumentace ÚP  po 

1.1.2018  
dopad na širší vztahy ani na správní území okolních obcí 

· z hlediska požadavků  na vymezení a koordinaci koridorů cyklistických tras a stezek 
nadmístního významu není rovněž zmíněna koordinace s ÚPD obcí – i když lze předpokládat, 
že koordinace v území je zajištěna vedením ve stávajících trasách, je třeba ověřit, zda ÚPD 
sousedních obcí vychází ze stejného předpokladu a nenavrhuje případně jiná řešení; nadřízený 
orgán požaduje  popis zajištění vedení cyklistické dopravy  a její koordinace v ÚPD sousedních 
obcí z hlediska širších vztahů doplnit 

· záměry ZÚR doplňované do ÚP změnou  mají návaznost na sousední katastry a proto by měl  
být pro změnu zpracován výkres širších vztahů, který by návaznosti zobrazil; na základě  v něm 
promítnutých řešení koridorů ze současně platných ÚPD sousedních obcí v navazujícím území 
bude současně prokázáno zajištění návazností z hlediska širších vztahů, eventuálně zdůvodněna 
„nenávaznost“ a potřeba změn v příslušných ÚPD 

Nadřízený orgán měl z  hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy připomínky, kdy do návrhu změny bylo nutno zapracovat požadavky vyplývající ze ZÚR v 
aktualizovaném znění a koordinovat je s ÚPD okolních obcí. 
Ve svém stanovisku, které uplatnil orgán jako součást koordinovaného stanoviska č.j. JMK 
59369/2022 z 21.4.2022 k upravenému návrhu, konstatuje že dokumentace byla doplněna a 
upravena ve smyslu požadavků uplatněných stanoviskem nadřízeného orgánu dle § 55b odst. 4), 
nemá k ní připomínky a uvádí: 

- pro vedení krajského cyklistického koridoru Krajský cyklistický koridor Tišnov – Rosice – 
Zbýšov – Oslavany – Ivančice – Moravské Bránice – Dolní Kounice – Pohořelice – Ivaň  je 
však nezbytné zajistit podmínky pro průchod navazujícího úseku na k. ú. Němčičky 

- koridor pro přestavbu silnice II. třídy – DS57 II/416 Hrušovany u Brna – Ledce – Pohořelice, 
přeložka tahu, homogenizace, navazuje na vymezení v ÚP Pohořelice; koordinaci s ÚP 
Ledce a ÚP Hrušovany u Brna bude třeba zajistit při jejich uvedení do souladu se ZÚR 

Ve svém stanovisku, které uplatnil nadřízený orgán k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí 
o námitkách uvádí, že námitka uplatněná MND, a.s., jako oprávněným investorem, nemá dopad do 
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širších územních vztahů a dle návrhu rozhodnutí o námitce ji nelze považovat za námitku 
uplatněnou k projednávané změně, neboť se netýká částí měněných změnou a co se týká připomínky 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno, dle návrhu  vyhodnocení bude připomínka akceptována a zapracována do návrhu změny. 
Nadřízený orgán s návrhy pořizovatele souhlasí. 
 
 
II.B.9.  Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí ZM o obsahu změny 
územního plánu pořizované zkráceným postupem 
 
V souladu s § 55b stavebního zákona  a rozhodnutí ZM je změna pořizována zkráceným 
způsobem. 
 
Zastupitelstvo obce Medlov rozhodlo v souladu s § 55a odst. 1 stavebního zákona o obsahu změny 
č. 1 územního plánu Medlov, vyhodnocení splnění požadavků zadání je uvedeno níže.  
 
Rozsah změny byl požadován v usnesení zastupitelstva města Medlov konaného 15.7.2019, jenž 
formulovalo požadavky na změnu ÚP v usnesení č. 6/VII/2019, kterým rozhodlo o obsahu změny. 
Požadavky na změny jsou zapracovány následovně: 
 
Lokalita Kopecký - p.č. 637/2, 637/3, 637/4, 414 k.ú. Medlov a nejbližší okolí, vyplyne-li potřeba 
jeho změn v návaznosti na požadovanou změnu 
 
Změna č. 1 navrhuje v uvedených pozemcích úpravu rozhraní zastavitelných ploch Z2a Z3 
(vymezených platným ÚP) tak, aby vymezení ploch odpovídalo požadavkům na řešení lokality, 
které bylo prověřeno územně plánovacím podkladem - Územní studií Lokality „Z2, Z3 - Němčické 
sady“ a vymezuje plochu Z2a. Plochy jsou funkčně určeny pro bydlení venkovského typu a veřejná 
prostranství tak, aby byla zajištěna vazba a kontinuita s navazujícím územím. Dopravní obsluha 
území je zajištěna vymezením ploch veřejného prostranství způsobem prověřeným v uvedené 
územní studii. 
 
Změny vyplývající z uvedení ÚP Medlov do souladu se Zásadami územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (ZÚR) a to zejména prověření územního plánu z hlediska potřeby jsou řešeny 
následovně (více viz kap. II.B.1. textové části odůvodnění výše) : 
a) zapracování opatření v POT04 Řízená inundace Medlov na vodním toku Jihlava pro 
protipovodňová opatření je řešeno vymezení ploch řízené inundace a vymezením veřejně prospěšné 
stavby VT6. 
b) zpřesnění územní rezervy RDS 24 11/416 Hrušovany u Brna - Ledce - Pohořelice, přeložka 
bylo na základě aktualizace č.1 ZÚR JMK nahrazeno zapracováním koridoru dopravní 
infrastruktury  KD1 pro záměr kraje DS57, vymezením veřejně prospěšné stavby VD4. 
c) ÚSES - zejména biocentra regionálního územního systému ekologické stability vymezených 
ÚP z hlediska jejich rozsahu a zpřesnění dle ZÚR -  je zapracován odpovídajícím způsobem již 
v platném ÚP Medlov 
d) zachování a dosažení cílových charakteristik krajiny pro krajinný celek Dyjsko-svratecký, 
krajinný celek Ořechovsko-vranovický rozsahu a případného doplnění podmínek zejména pro 
revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách, pro revitalizační opatření na plochách po 
těžbě štěrkopísků – požadavky vyplývající z polohy území v těchto krajinných typech jsou již 
předmětem platného ÚP Medlov.  
e) soulad s ostatními částmi ZÚR je podrobněji uveden v kap. II.B.1. textové části odůvodnění 
(výše v textu) 
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Rozsah změny byl doplněn v usnesení zastupitelstva města Medlov konaného dne 27.1.2020, jenž 
formulovalo další požadavky na změnu ÚP v usnesení č. 4/ XIII /2020. 
 
Zastupitelstvo městyse Medlov dále přijalo usnesení č. 6/ XVI /2020 ze dne 18.5.2020, ve kterém 
rozhodlo o doplnění obsahu změny č. I Ú Medlov a to tak, že obsah změny č. I ÚP Medlov bude 
doplněn o: změnu v podmínkách prostorového uspořádání v územním plánu Medlov, týkajících se 
snížení minimální výměry stavebního pozemku a zvětšení intenzity jeho využití v plochách bydlení 
a plochách smíšených obytných v centrální čísti obce.  
Doplněk je pořizován zkráceným způsobem stejně jako změna, jejíž obsah se jím doplňuje. 
 
Požadavky na doplnění změny jsou zapracovány následovně: 
 
Změna č.1 ÚP Medlov upravila podmínky  prostorového uspořádání v centrální části obce, týkající 
se snížení minimální výměry stavebního pozemku – vypuštěním požadavku na minimální výměru 
ve stabilizovaných plochách BV a SO, požadavek zvětšení intenzity využití v plochách bydlení a 
plochách smíšených obytných je zapracován limitováním zastavitelnosti pozemků uvedených 
stabilizovaných ploch odvíjející se od současné intenzity využití – vše viz kap. F.2 textové části. 
 
Výše uvedeným dílčími změnami jsou splněny požadavky na obsah změny č. 1 ÚP Medlov dle 
usnesení zastupitelstva města Medlov. 
 
 
II.B.10.  Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR 
Změnou nejsou řešeny žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny ZÚR. 
 
 
II.B.11.  Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení 
Viz. příloha č. 7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. – část II. odst.(1) písm. d) 
Územní plán Medlov neobsahuje prvky regulačního plánu a ani změnou č. 1 nejsou vymezeny, 
neboť toto nebylo požadováno dle usnesení o obsahu změny ani není v řešeném území účelné je 
vymezit. 
 
 
II.B.12.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 
 
Zábor PUPFL: 
čís.ozn.dle přílohy 
výkresu č.II/2 

navržené využití  výměra 
(ha) 

KD1 koridor dopravní infrastruktury  0,36 
 
Zábor z PUPFL je navržen z důvodu vymezení koridoru dopravní infrastruktury, vymezeného na 
základě záměru a VPS v ZÚR  aktualizací č.1. 
 
 
Zábor půdy ze ZPF: 
čís.ozn.dle 
přílohy 
výkresu 
č.II/2 

navržené využití  výměra 
(ha) 

tř. 
ochr. 
půd 

BPEJ Druh Poloha 
vzhlede
m k 
zastav. 
území 
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Z2a Plocha bydlení 
venkovského typu, 
plocha veřejných 
prostranství  

0,26 III 00850 
 

zahrada, 
sad 

vně 

 
Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 
Na dotčené zemědělské pozemky nejsou vynakládány dlouhodobé investice. 
 
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a jejich předpokládaném porušení 
Na zemědělské půdě určené k rozvojovým účelům se nenacházejí objekty a stavby zemědělské 
prvovýroby, ani zemědělské usedlosti, tudíž  při realizaci rozvojových cílů územního plánu 
nemůže dojít k jejich porušení. 
 
Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území 
Pozemky změny č.1 ÚP Medlov se nacházejí v k.ú. Medlov 
 
Zdůvodnění výhodnosti navrhovaného řešení 
Navrhované řešení se jeví jako výhodné, protože :  
- Změna č.1 navrhuje pouze mírné rozšíření zastavitelných ploch o 0,26ha, vyplývá z úpravy 
stávajících ploch Z2 a Z3 a poskytuje pozemky pro cca 2 domy.  
- vymezení plochy Z2a vyplývá ze struktury severního okraje obce, který je takto uzavřen v úrovni 
stávající zástavby 
- Vymezení plochy odpovídá tempu rozvoje obce, kde již bylo využito  1,32ha ploch pro bydlení 
čisté (plochy Z1a, Z1b, Z1c, a Z1d) a podstatná část plochy smíšené obytné Z4 – 3,16ha. Bylo 
postaveno 22 domů a komplex senior parku, poskytující specifickou formu bydlení. Je poptávka po 
dalších možnostech bydlení v městysi. 
- plocha změny byla lokalizována a vymezena na základě poptávky konkrétních záměrů 
Z výše uvedených důvodů se jeví navrhované řešení jako invariantní a jednoznačné.  
 
Znázornění průběhu hranic 
Hranice zastavěného území jsou zdokumentovány ve stávajícím územním plánu . 
Plochy jsou vymezeny dle funkčního využití území - návrhových ploch na ZPF. Hranice 
pozemkové držby jsou zakresleny v mapě KN.  Zemědělské účelové komunikace se na uvedených 
parcelách  nenacházejí.   
 
 
II.B.13  Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek a  stanoviska 
dotčených a příslušných orgánů k nim 
 
Žádný vlastník pozemků či staveb dotčených návrhem řešení neuplatnil námitku. 
Nebyl zmocněn žádný zástupce veřejnosti. 
 
Byl zpracován dle § 53 odst. 1 SZ  návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek, který byl konzultován dne 24.9.2020 s určeným zastupitelem  a poté zaslán dotčeným 
orgánům. 
 
Stanoviska uplatněná dotčenými orgány: 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice,614 00  Brno 14 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 
byla souhlasná bez připomínek. 
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Ostatní dotčené orgány: 
· Městský úřad Židlochovice, OŽPSÚ - životní prostředí, Masarykova č.p. 100, 667 01  

Židlochovice 
· Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, Masarykova č.p. 100, 667 01  Židlochovice 
· Krajská hygienická stanice Jihomor. kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36, Jeřábkova č.p. 

1847/4, 602 00  Brno 2 
· Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: 

hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 

· Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, 
IDDS: z49per3 
 

neuplatnily stanovisko ve lhůtě do 30 dní od obdržení ani po ní a tak se má dle § 53 odst.1za to, že 
s návrhy pořizovatele souhlasí. 
 
Námitka oprávněného investora 
MND, a.s. , IČ 28483006, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín ze 17.5.2019, uplatněna 25.8.2019 
Území dotčené námitkou: jihovýchodní polovina k.ú. Medlov dotčená průzkumným územím Svahy 
Českého masivu. 

 

 
Návrh rozhodnutí: Námitka se zamítá. 
Odůvodnění: 
V souladu s § 55 odst. 6 stavebního zákona se změna územního plánu včetně zkráceného postupu 
pořizování změny zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí. Obsahem změny č.1 
ÚP Medlov jsou pouze vymezené zastavitelné plochy Z2a, U, Bv, plochy řízené inundace a koridor 
KD1; obsahem změny není změna podmínek využití stanovených územním plánem Medlov pro 
plochy lesní, plochy zemědělské, plochy smíšené nezastavěného území. Námitku tudíž nelze 
považovat za námitku uplatněnou k projednávané změně. 
Současně ani jedno z námitkou jmenovaných využití (kdy plochy zemědělské specifické nejsou 
vůbec součástí ÚP Medlov) nemá ani v samotném ÚP Medlov těžbu nerostů stanovenou jako 
nepřípustné využití. 
Jelikož v námitce není upřesněn termín „etravilán“, uvažuje se pojem tak, jak je definováno 
stavebním zákonem nezastavěné území. V plochách vymezených v nezastavěném území není těžba 
nerostů výslovně vyloučena a tudíž přestože není uvedena v plochách v nezastavěném území 
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vymezených jako přípustné využití, není možnost využití území pro tento účel za předpokladu 
souladu s charakterem území dle § 18 odst. 5 stavebního zákona vyloučena. 
 Dne 10.3.2021 organizace MND a.s., zaslala Ministerstvu životního prostředí oznámení, jímž se 
vzdává stanovení části průzkumného území (PÚ) Svahy Českého masívu pro vyhledávání a průzkum 
ložisek vyhrazených nerostů ropy a hořlavého zemního plynu stanoveného na území Jihomoravského 
a Zlínského kraje v okresech Brno město, Brno venkov, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Kroměříž a 
Uherské Hradiště, to potvrdilo změnu PÚ od 10.3.2021 rozhodnutím č.j. ZP/2021/560/466 Městys 
Medlov se tak dle tohoto rozhodnutí již od 10.3.2021 v PÚ nenachází. 
K upravenému návrhu uplatnila společnost toto podání: 
„K vašemu vyrozumění o konání opakovaného veřejného projednání ve věci úprav v řízení o Změně 
č. I Územního plánu Medlov sdělujeme, že v zájmové lokalitě se nenachází žádné technické zařízení, 
ani zájmy společnosti MND a.s., a tedy ke změně návrhu územního plánu se nevyjadřujeme.“ 
 
Připomínka  
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje,IDDS: x2pbqzq,Žerotínovo 
náměstí č.p. 449/3,  601 82  Brno 2 uplatněná 4.9.2020 
Obsah připomínky: 
 Z hlediska rozvoje/plánování cyklistické dopravy a cykloturistiky pro území městyse Medlov 
vyplývá ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“)  cyklistický 
koridor nadmístního významu „Krajský cyklistický koridor Tišnov – Rosice – Zbýšov – Oslavany 
– Ivančice – Moravské Bránice – Dolní Kounice – Pohořelice – Ivaň. Pro územní vymezení 
krajského cyklistického koridoru v ÚP městyse Medlov jsou stanoveny jako požadavky na 
uspořádání a využití území „vytvořit územní podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy pro 
každodenní i rekreační využití s návaznostmi na mezinárodní a krajskou síť cyklistických koridorů 
sousedních zemí a krajů“ a jsou stanoveny úkoly pro územní plánování „prověřit v ÚP Medlov 
územní podmínky a zajistit územní vymezení krajského cyklistického koridoru v souladu se 
zpracovanou dokumentací a s ohledem na koordinaci koridorů cyklistické dopravy v širších 
návaznostech s tím, že mimo zastavěná území a zastavitelné plochy budou trasy vymezeny mimo 
dopravní prostor silnic II. a III. třídy, zařazených do tahů krajského významu dle Generelu krajských 
silnic JMK“ a „ zajistit územní koordinaci a ochranu krajského cyklistického koridoru v ÚP Medlov. 
 V textové části Změny č. 1 ÚP Medlov je uvedeno: „Územím Medlova prochází krajská síť 
cyklotras – registrovaná cyklotrasa Brněnská prochází přes Medlovský mlýn, severně navazuje po 
silnici III/39521 na k.ú. Němčičky, západně po zpevněné účelové komunikaci do k.ú. Malešovice, 
cyklotrasa je funkční a provázaná s okolní komunikační sítí“ (viz H.2. Požadavky na územní 
vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek nadmístního významu), která je vyznačena v 
grafické části dokumentace. 
Nicméně zde není uveden kompletní název významného krajského cyklistického koridoru 
nadmístního významu dle ZÚR: Tišnov – Rosice – Zbýšov – Oslavany – Ivančice – Moravské 
Bránice – Dolní Kounice – Pohořelice – Ivaň. Proto žádáme o doplnění této informace, která z 
hlediska rozvoje/plánování cyklistické dopravy a cykloturistiky pro území městyse Medlov vyplývá 
ze ZÚR, do textové části ÚP městyse.  
Návrh vedení nových cyklotras a cyklostezek musí být v souladu s Technickými podmínkami 
Ministerstva dopravy, Navrhování komunikací pro cyklisty, TP 179 z roku 2017 a s Koncepcí 
rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2016-2023, která byla schválená 
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje v únoru 2016. V tomto dokumentu jsou uvedeny trasy 
mezinárodních, národních a plánovaných krajských cyklokoridorů řešících dopravní a turistické 
napojení v Jihomoravském kraji. Kompletní verze Koncepce rozvoje cyklistiky v JMK 2016–2023 
je k dispozici na webových stránkách Jihomoravského kraje (http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=262489&TypeID=2). 
Koncepce cyklistické dopravy Jihomoravského kraje je součástí multimodálního dopravního 
systému kraje, republiky a dálkových tras EuroVelo. ZÚR vytváří předpoklady pro systémovou 
podporu a rozvoj infrastruktury a podmínek pro každodenní cyklistickou dopravu na kratší 

http://www.kr
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vzdálenosti a pro rekreační cyklistickou dopravu, atraktivní pro zpřístupnění a propojení oblastí a 
center cestovního ruchu a rekreace. 
Připomínka byla akceptována a do návrhu změny je v bodě 18a) a v odůvodnění zapracována. 
 
 
II.D  Grafická část odůvodnění 
 
Grafická část odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Medlov obsahuje 3 výkresy, z nichž část je 
zpracována ve výřezech. 
II/1 Změna č.1 - Koordinační výkres – část A      1:5000 
II/1 Změna č.1 - Koordinační výkres – část B      1:5000 
II/2 Změna č.1 - Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL – část A  1:5000 
II/2 Změna č.1 - Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL – část B  1:5000 
II/3 Změna č.1 - Výkres širších vztahů       1:25000 
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Poučení 
 
Proti změně č. 1  územního plánu Medlov vydané formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek ( § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád). 
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Starosta městyse 
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