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Správní orgán, který ZM NU ÚP č. 1 vydal: 
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Zastupitelstvo obce Měńn 

 

Datum vydání Zm ny č. 1 územního plánu:  

Datum nabytí účinnosti Zm ny č. 1  
územního plánu: 

 

Pořizovatel: ́řad územńho pĺnov́ń 
Městský úřad Židlochovice, OŽPŚ 

Oprávn ná úřední osoba pořizovatele  

Jméno a příjmení: 

 

Ing. Milan Komenda 

Funkce: vedouć odboru 
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Obec M nín 
 

 

č́slo usneseń : ….......……………. 
v Měńně dne : …..……………….. 
 

Zastupitelstvo obce Měńn př́slušné podle § 6 odst. 5 ṕsmena c) źkona č. 183/2006 Sb., o územńm pĺnov́ń 
a stavebńm ř́du (stavebńho źkona) za použit́ § 43 odst. 4, § 54 odst. 2, § 188 odst. 1 stavebńho źkona, § 171 
źkona č. 500/2004 Sb., spŕvń ř́d, § 13 a př́lohy č. 7 k vyhĺšce č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně pĺnovać dokumentaci a způsobu evidence územně pĺnovać činnosti 
 

v y d á v á  opatření obecné povahy 
 

ZM NU Č. 1 

Ú Z E M N Í H O  P L Á N U  M  N Í N  
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BLOK I – ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
(VÝROKOVÁ ČÁST) 

 
Zrušené části textu jsou přeškrtnuty 
Navrhované části textu jsou uvedeny kurzívou, v barevné verzi červeně. 

 
V kapitole 1.2 se datum „30. červnu 2011“ nahrazuje 30. březnu 3018.  
Následující věta má znění: „Změny zastavěného území obce jsou zakresleny ve výkrese č. 1a.“ 
 
V názvu kapitoly č. 2 se před slovo „KONCEPCE“ vkládá slovo „ZÁKLADNÍ“, 
Za slovo „OCHRANY“ se vkládá text „A ROZVOJE“. 
 
V kapitole 2.1 se na konec 2. odst. Vkládá věta: Obec definuje své hodnoty ve výkrese 1bh. 
 
V kapitole 2.4  
- se za první odstavec vkládá věta: „Území k.ú. Měnín je součástí v PÚR ČR vymezené Metropolitní rozvojové oblasti OS3 
Brno, požadavky z toho vyplývající ÚP Měnín respektuje a reflektuje.“ 
- v posledním odstavci se ruší text „v procesu úpravy ÚPO na ÚP (viz výše)“. 
 
V kapitole 2.5  
- v prvním odstavci druhé větě se slovo „nezasahuje“ nahrazuje textem: „zasahuje území soustavy NATURA 2000 (část EVL 
CZ0620158 - Rumunská bažantnice“. 
 
V kapitole 2.6  
- se nahrazuje třetí odstavec (“Z hlediska…), nahrazuje se odstavcem: “Respektovat hodnoty stavební podle vymezení ve 
výkresu 1bh. Z hlediska ochrany kulturního dědictví budou při činnosti v území respektovány i dosud neevidované historicky 
hodnotné objekty, stavební dominanty a soubory podle výkresu 1bh v plochách sídla, urbanizovaných i neurbanizovaných 
částech katastru.“ 
 
Doplňuje se kapitola 2.7, která zní: 
 

2.7  Ochrana a rozvoj hodnot území obce  
 

Hodnoty, které si obec definuje s cílem jejich ochrany a rozvoje viz výkres 1bh.  
 
 

Územní plán vymezuje urbanisticky cenné prostory: 
 

označení název, popis prostoru 

- historické struktury 

I blok návsi s přilehlými plochami 
II blok občanské vybavenosti v prostoru kostela, hřbitova a radnice s přilehlými plochami 
- novodobé struktury 

III blok sportovně-rekreačního areálu s přilehlou částí VKP Měnínská tůň 
IV blok sokolovny 
V blok sevřené zástavby 
VI blok harmonizující novodobé zástavby u trati Vinohrádky 

 

Opatření pro změny v urbanizovaném území:  
 

- zachovat historické hodnoty sídla - urbanistickou stopu obce, její jádrové území, strukturu zástavby a zástavbový rytmus 
a řád, další dílčí významné plochy sídla, hodnotné stavební dominanty v plochách sídla, 

- respektovat kulturně a společensky významné stavby, spoluvytvářející identitu obce, 
- respektovat a v kontextu kladných hodnot rozvíjet dílčí urbanistické celky  
- záměry zástavby v urbanizovaných plochách přizpůsobit kontextu urbanistického celku i krajiny,  
- nevytvářet rušivé dominanty, cizorodé formy zástavby a způsoby využívání, (jádro obce, jeho urbanistická stopa, dílčí 

významné plochy sídla). 
 

Územní plán vymezuje urbanisticky cenné prostory krajiny – viz výkres 1c a 1bh:  
 

označení název, popis krajinného prostoru 

VII Vinohrádky 
VIII Měnínská bažantnice 
IX Rumunská bažantnice 

 

Opatření pro změny v neurbanizovaném území:  

- při do krajiny se promítajících změnách důsledná ochrana krajinného rázu, respektovat vedutu prostoru, nevytvářet rušivé 
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dominanty a rušivé způsoby využívání krajiny, 
- respektovat a v kontextu kladných hodnot rozvíjet krajinné segmenty a celky podle výkresů1c a 1bh. 
 

V názvu kapitoly č. 3 se v závorce za slovo „včetně“ vkládají slova „urbanistické kompozice,“; za slovo „vymezení“ se 
vkládají slova „s rozdílným způsobem využití,“. 
 
V kapitole 3.1.1 se v tabulce 3.1_U1 ve třetím řádku v první odrážce za čárku vkládá text: definovány jsou hodnoty území 
obce v rozsahu podle výkresu 1bh, tyto budou uplatňovány, chráněny a rozvíjeny, 
 

Za kapitolu 3.1.2 se vkládá kapitola: 
„3.1.3  Urbanistická kompozice 
 

 Stávající urbanistická kompozice sídla a jeho krajiny bude systematicky rozvíjena v souladu s definovanými 
hodnotami podle výkresu 1bh – a kap 2 – viz výše, a vymezením ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 
účelu využití podle kapitola č. 6.“ 

 
V kapitole 3.2.1 se v tabulce ruší řádek 

E1 Za humny ano 
 

V kapitole 3.2.3 se v tabulce ruší řádek 
N1 Rybník V-od obce  ano 

 

V kapitole 3.2.4 se v tabulce v oddílu „navržené“ doplňují řádky 
S2 u sokolovny ne 6 sousedí s plochou – hodnotou obce 
S3 U ČOV ne 6 - 

Za tabulku se doplňuje text: 
Podmínka využití plochy S3: Dopravní napojení plochy změny „S3“ přiléhající k silnici II/416 na veřejnou dopravní 
infrastrukturu bude řešeno v souladu s platnou legislativou. 
 

V kapitole 3.2.8 se v tabulce ruší řádek 
X6 Jalovisko - ČOV ne 6 

 

V kapitole 3.2.9 se v tabulce ruší řádky 
P2 U Litavy ano 6 po kontakt s obytnou zónou sídla 

R1 u ČOV ne 6 po kontakt s obytnou zónou sídla 
 

V kapitole 3.2.10 se v tabulce v nadpisu třetího sloupce  slova „podrobnější dokumentace“ nahrazují slovy „územní studie“, 
Vypouští se řádky 

S2 u sokolovny ne 6  
P3 U Litavy ano 6  
Y2 Jalovisko ano 6 včetně plochy tech. infrastruktury 

 

V kapitole 3.3 se v tabulce v nadpisu 3. Sloupce slova „podrobnější dokumentace“ nahrazují slovy „územní studie“. 
 

V názvu kapitoly č. 4 se v závorce za slovo „umisťování“ vkládá čárka a text „vymezení ploch a koridorů pro veřejnou 
infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití“. 
 

V kapitole 4.1.3 se v odstavci, nadepsaném „Návrh nových tras místních komunikací“ ve druhé odrážce nahrazují slova 
„návrhovým lokalitami E1a“ nahrazuje textem “návrhové lokalitě“. 
 
 

V kapitole 4.2.1.2 se v první tabulce „a“ ruší řádek 

 

V tabulce „b“ se v řádku „trasa VN“ v poslední větě vypouští text „-po přípojku k nově navrhované zahušťovací trafostanici 
TS 16“ a dále se ruší text za indexem E1 „(v délce cca 900 m)“. 
 
 

V kapitole 4.4.3.1 se v odstavci „Návrh“ : 
- vypouští text odrážka „e - V rámci ploch určených pro výrobu (P2 a P3) budou vymezeny plochy pro umístění technických 
zařízení pro zachycování dešťových vod (dešťové nádrže, mokřadní plochy apod.),“ 
- v textu odrážky „g“ se slovo „navrženou“ nahrazuje slovem „realizovanou“, za zkratku „ČOV“  s vkládá text „při lokalitě 
Y2“, na konci věty se za slovo „systémem“ vkládá čárka a text „čistírny odpadních vod budou řešeny ve 
vymezených plochách výroby“. 
 

V kapitole 4.4.3.2 se v řádku s odrážkou „c“ vypouští slovo „navržené“. 
 

V kapitole 4.4.5 se v řádku s odrážkou „b“ vypouští index „Z2“. 
 

V názvu kapitoly č. 5 se v závorce za slovo „ploch“ vkládá text „s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině,“; slovo 
„nerostů“ se nahrazuje textem „ložisek nerostných surovin“. 
 

TS16 nová zahušťovací pro lokality P2, P3 – JV okraj obce  
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V názvu kapitoly 5.2 se doplňuje  text „a interakční prvky“, pod názvem se za zkratkou „ÚSES“ doplňuje text „a interakčních 
prvků“. 
 

V kapitole 5.9 se v názvu kapitoly slovo „nerostů“ nahrazuje slovy „ložisek nerostných surovin“. 
 

V kapitole 5.11 se za zkratkou „ÚSES“ vypouští zkratka „vč.“, slova „interakčních prvků“ se nahrazují slovy „ a interakční 
prvky“. 
 

V kapitole 5.12 se za odrážkou – „s urbanistickou koncepcí“ vkládá text „včetně urbanistické kompozice“  
Bližší specifikace:  
 

označení území, lokality 

dle výkresu 1bh 

nepřípustné umisťování staveb a zařízení pro: 

krajinný prostor 
VII 

-  zemědělství mimo stavby a zařízení v souladu s regulativy kap. 6, nebo prověřené 
vydanou územní studií 

-  lesnictví, mimo vlastní lesní pozemky 
-  vodní hospodářství, mimo stavby a zařízení prověřené vydanou územní studií, nebo 

v souladu s tímto územním plánem a jeho regulativy 
-  technickou infrastrukturu nadzemní mimo stavby a zařízení prověřené vydanou 

územní studií, nebo navržené tímto územním plánem 
-  těžbu nerostů 
- rekreaci a cestovní ruch - mimo zařízení v souladu s tímto územním plánem a jeho 

regulativy 
krajinné prostory 

VIII a IX 

-  těžbu nerostů 
- rekreaci a cestovní ruch - mimo zařízení v souladu s tímto územním plánem a jeho 

regulativy  
 

V názvu kapitoly č. 6 se v závorce za slova „nepřípustného využití“ vkládá text „(včetně stanovení, ve kterých plochách je 
vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona)“, za slova 
„podmíněně přípustného využití“ se vkládají slova „těchto ploch“, v závorce se za slova „regulace zástavby“ vkládá text “ 
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a“, slova „využití pozemků 
v plochách“ se nahrazují slovy „jejich využití“. 
 

V kapitole 6.0.1 se v textu při odrážce „C“ nahrazuje slovo „objemové“ slovem „prostorové“. 

 

V kapitole 6.0.3 se za slova „resp. stavby,“ vkládají slova „která byla realizována legálně a před vydáním tohoto ÚP a“ 

 

V kapitole 6.1 v oddílu „14a – Zemědělská prvovýrobní“ v charakteristice za zkratkou „ÚSES“ se ruší slovo „včetně“, slova 
„interakčních prvků“ se nahrazují textem „a interakční prvky“.  
 
 

V kapitole 6.1 v oddílu „16.a – Ochrany krajiny“ v charakteristice za v závorce za zkratkou „ÚSES“ se text “(územní systém 
ekologické stability, reprezentovaný sítí biocenter, biokoridorů a interakčních prvků)“ nahrazuje textem „(územní systém 
ekologické stability, reprezentovaný sítí biocenter a biokoridorů), za závorku se vkládá čárka, a text „interakční prvky“.  
 

V kapitole 6.3 se v první větě se první slovo „Objemové“ nahrazuje slovem „Prostorové“, za slovo „určují“ se vkládají slova 
„prostorové, resp.“, slova „a tvaroslovné“ se vypouštějí. 
- Za první větu se vkládá text: 
 Při rekonstrukci stávající plochy resp. stavby, která byla realizována legálně a před vydáním tohoto ÚP a která 
koncepčně neodpovídá regulativům, budou tyto uplatněny přiměřeně, avšak vždy v souladu s harmonickým formováním 
prostoru obce a krajiny, rozpor s regulativem nelze dále rozvíjet či prohlubovat. 
 
- V nadpisu druhého odstavce kapitoly 6.3 se slovo „Objemové“ nahrazuje slovem „Prostorové“.  
 
- V odrážce „a“ se v druhé větě za slovo „zejména“ vkládá slovo „pak“, na konci věty se za slovo „zóně“ vkládá text „a 
vymezených urbanisticky cenných prostorech a v kontaktu s nimi“. 
 
- V odrážce „b“  se za poslední větu vkládá text „Vstup do 1.NP objektu z veřejného prostranství, resp. viditelný z uličního 
prostoru je nezbytné řešit v blízkosti terénu“. Pro účely tohoto ÚP se za 1.NP považuje vstupní podlaží. Vstupní podlaží je 
pak takové podlaží, které se při pohledu z ulice (obslužné komunikace před domem, obvykle průčelí) jeví jako plné nadzemní 
podlaží.  
  Podmíněně přípustné jsou drobné výškové dominanty, umístěné harmonicky v kontextu místa.“  
 
- V odrážce „c“ se vkládá za poslední odstavec vkládá další odstavec: 
„Nepřípustný je typ zástavby „domu za domem“, obsluha ploch bydlení je přípustná pouze z vymezených veřejných 
prostranství v tomto ÚP. Není přípustné vytvářet závleky obslužné dopravy do vnitrobloků, resp. za linii ulic, vymezených 
v ÚP - obsluha ploch bydlení je přípustná pouze z vymezených veřejných prostranství v tomto ÚP.“ 
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- V odrážce „d“ se na jeho konec vkládá text „Plocha pro RD je tvořena komplexem staveb a příslušenství zázemí včetně 
nezastavěných ploch zeleně uvnitř vymezené plochy v souladu se systémem regulativů – viz dále ad „e“.“ 
 
- V odrážce „e“ se za text „do podzemí“ vkládá čárka a text „resp. zadrženy a likvidovány na pozemku RD, např. akumulací 
za účelem dalšího využití nebo retencí s řízeným odtokem“. V poslední větě se za slovo „stávající“ vkládá slovo „legální“. 
 

V kapitole 6.4: 
- se v odrážce „Výškové stavby“ text „záměr je nezbytné projednat s VUSS Brno“ nahrazuje textem „jsou podmíněně 
přípustné podle stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů“. 
- za poslední odrážku se vkládá věta „OP letiště, v němž se celé řešené území nachází, bude respektováno.“ 
 

Za kapitolu 6.4 se vkládá kapitola: 
6.5. Vymezení ploch, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 

5 stavebního zákona 
 

 V řešeném území je zařízení přípustné umisťovat podle regulativů kapitoly č. 6, vždy v souladu: 
- s respektováním hodnot krajiny – rázu krajiny, dominantních míst a horizontů, ekologických, morfologických, 

stavebních a urbanistických 
- s urbanistickou koncepcí dle ÚP Měnín 

Bližší specifikace vymezení ploch viz kap. 5.12. 
 

V kapitole 7.1 v první tabulce se  
- v řádku 8 ruší text „E1 a“ 
 
V kapitole 7.1 v druhé tabulce se v řádku 23 vypouští index „Z2“. 
 
V kapitole 7.1 se v třetí tabulce vypouští řádky: 

28 trafostanice (TS 16) při lokalitě E1 V-od obce 
44 lokalita X6 – Jalovisko 

V řádku 40 se vypouští index „R1“ 

 
V kapitole 7.2.1 se v tabulce ruší řádek: 

48 víceúčelová vodní nádrž a mokřady v lokalitě Z2  (zrušeno dílčí změnou 1.1) 
 

V kapitole 7.2.3  se v nadpisu vypouští slova „interakční prvky“, v tabulce se v řádku č. 52 ruší text „včetně interakčních 
prvků“. 
 
V názvu kapitoly č. 8 se vypouští slovo „dalších“, slova „veřejně prospěšných opatření (VPO)“ se nahrazují slovy „veřejných 
prostranství“, označení „5 odst. 1“ se nahrazuje číslicí „8“. 
 
V kapitole č. 10.1.1 se v nadpisu vypouští pomlčka a následující text „rozšíření hřbitova“, v tabulce se vypouští řádek: 

K3 park u křižovatky u hřbitova – rozšíření hřbitova 0,45 
Vkládá se řádek: 

N1 Lok. v trati Rybník -V-od centra obce 1,4 
 

Za kapitolu 10.1.2 se vkládají kapitoly: 
10.1.3 Rezerva pro obytnou zónu: 
 

lokalita 
ozn. 

trať plocha 
ha 

E1 humna výhodně od obce 1,4 
 

10.1.4 Rezerva pro smíšenou výrobní zónu: 
 

lokalita 
ozn. 

trať plocha 
ha 

Y2 Jalovisko 3,0 
 
 
 

V názvu kapitoly č. 12 se vypouští slova „prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro“, za slovo 
„rozhodování“ se vkládá text „o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie“, text závorce „ a dále stanovení 
lhůty pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem“ se ruší a nahrazuje textem “stanovení podmínek pro její pořízení a 
přiměřené“. 
 

V kapitole 12.1 se v tabulce vypouštějí řádky: 
E1 bydlení  koncepce uspořádání a organizace lokality, dopravní a technická obsluha, 

prostupnost území, podrobnější regulativy pro obytnou zástavbu, etapizace 
N1 smíšené - sport, rekreace, 

obslužné funkce 
 koncepce uspořádání a organizace lokality, dopravní a technická obsluha, 

prostupnost k obci a sportovně-rekreačnímu areálu, interakce s lok. N2 
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P3 smíšená výroba  koncepce uspořádání a organizace lokality, prověřit dopravní a technickou 
obsluhu 

P2 výroba  koncepce uspořádání a organizace lokality, prověřit dopravní a technickou 
obsluhu 

Y2 smíšená výrobní  koncepce uspořádání a organizace lokality, dopravní a technická obsluha, 
regulativy; bez dílčí plochy tech. infrastruktury 

 

V téže tabulce se ve třetím sloupci se termín „4 roky“ nahrazuje termínem „5 roků“, slovo „tohoto“ se nahrazuje slovy 
„Změny č. 1“. 
 

V názvu kapitoly č. 15 se vypouští čárka a text: „pro které může vypracovat architektonickou část projektové 
dokumentace jen autorizovaný architekt“ 
 

Index v názvu kapitoly č.15 1 se ruší, dále se v posledním řádku tabulky vypouští čárka za indexem „S“ 
a následující indexy „R1, P2“. 
Za tabulku se vkládá text: „Opatření pro změny v území: Důsledná ochrana hodnot vymezených prostorů, spočívající 

v uplatňování požadavků na kvalitu řešení v kontextu vymezeného prostoru.“ 
  
 

Kapitoly č. 15.2 a 15.3 se vypouští. 
 

V kapitole č. 16 se v tabulce:  
- v druhém řádku se pojem „tvaroslovný“ vkládá do závorek, nad něj se vkládá slovo „prostorový“, 
- za druhý řádek vkládají řádky: 

Zástavbový 
rytmus a řád 

- charakterizuje uspořádání území a prostoru, jako vyjádření funkčních 
a objemově-prostorových vztahů, 
- odráží urbanistické hodnoty obvykle zastavěného prostoru; je tvořen 
souborem kriterií a charakteristik umístění staveb, jejich orientace 
v prostoru, vlastností a tvaroslovného uspořádání v kontextu vzájemném 
i k prostoru, který spoluvytváří 
- odráží proporcionalitu zástavby a její regionální specifika 

je jedinečný v prostoru 
každé urbanistické 
i krajinné struktury  
viz Česko-rakousko-
slovenská příručka územně 
plánovací terminologie. 
Hannover: Akademie für 
Raumforschung und 
Landesplanung, 2000. 
(Českou část zpracoval 
ÚÚR Brno.) V minulosti 
též SZ č. 50/1976 Sb. – 
zrušeno, nenahrazeno 

Urbanistická 
hodnota 

Urbanistická hodnota území spočívá např. v uspořádání, návaznosti i 
vlastnostech prostorů a staveb, zejména přístupných veřejnosti 
(průhledové osy, orientační, architektonické dominanty území, členitost a 
různorodost zástavby apod.). Jedná se nejen o hodnotu dlouhodobě 
rozvíjené urbanistické struktury jednotlivých sídel a jejich vazeb, ale i o 
hodnotu krajiny, vytvořené a kultivované dlouhodobým hospodařením.  

zdroj: ÚÚR>Tunka, 
Martin: Obsah územně 
plánovací dokumentace. 1. 
vydání. Praha: ABF, a.s., 
nakladatelství ARCH, 
edice STAVEBNÍ PRÁVO, 
2003. 

Soulad 
v zástavbě 

harmonické uspořádání urbanistické, architektonické popř. krajinářsko-
estetické, reflektující kladné hodnoty prostředí s cílem předcházení 
snižování hodnot a následným střetům 

- 

 

- V řádku „drobné hospodářské přístřešky“ se do druhého sloupce na konec textu vkládá věta: “Za drobný hospodářský 
přístřešek se nepovažuje stavba garáže.“ V témže řádku se do třetího sloupce na konec textu vkládá text „Jedná se o 
specifikaci podle § 18 odst. 5 stavebního zákona pro tento ÚP z důvodu ochrany hodnot řešeného území (viz pojem), zejména 
krajinného rázu a související struktury rozptýlené zástavby v neurbanizovaných plochách nezastavěného, resp. 
nezastavitelného území; smyslem je umožnit realizaci těchto staveb při ochraně nezastavitelných neurbanizovaných ploch 
v krajině, při zabezpečení ochrany krajinného rázu. Uvedené parametry vycházejí z definice tzv. „drobné stavby“ podle 
dřívějšího znění stavebního zákona č. 50/176 Sb., § 139b, odst. 7, protože se v praxi územního plánování a stavebně-
administrativní praxi osvědčilo. Nový stavební zákon tuto možnost opominul a nevyužil. Tzv. drobnou stavbu definuje v těchto 
parametrech § 2, písm. m) zákona č. 256/2013 Sb.,  katastrálního zákona, (účinnost od 01.01.2014)“. 
 

- Za řádek „hospodářský přístřešek“ se vkládá řádek: 
Individuální 

rekreace 
je rekreace rodinného typu, tzv. „rodinná rekreace“ ve 
smyslu definice dle Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů; obvykle pobytová; 
 

zaužívaný pojem v urbanistické praxi, který 
takto není definován ve SZ, avšak z hlediska 
srozumitelnosti je jeho užití účelné 
viz též individuální cestovní ruch definovaný 
v publikaci Zásady a pravidla územního 
plánování: Názvosloví. Brno: VÚVA, 1983 

 

- V řádku „plochy (stavby) bez rozvoje“ se vypouští text ve třetím sloupci. 
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- Za řádek „drobná architektura“ se vkládá řádek: 
památník stavba nebo skulptura charakteru „drobné architektury“ 

– viz výše, též skupina, nevytvářející urbanizační 
strukturu 

obvykle jednotlivě ve volné i urbanizované 
ploše 

- V řádku „podkroví“ se na konec textu druhého sloupce vkládá čárka a text „nevytváří svým charakterem další vystupující 
podlaží nad posledním nadzemním podlažím“ 
- za řádek „podkroví“ se vkládá řádek: 

Drobná 
výšková 

dominanta 

součást stavby vystupující nad výšku budovy, která 
zpravidla nepřesahuje výšku dalšího podlaží. Zdůrazňuje 
pozici budovy v urbanistické struktuře (například nároží, 
zdůraznění vstupu, schodiště apod.) 
 

Maier, Karel: Názvosloví a příklady 
metodiky užívané pro zpracování 
regulačních plánů. Praha: FA ČVUT, 2001. 
Materiál z výzkumného úkolu MSM 
210000026 „Proměny urbanismu“ 

 
 
17.   Údaje o počtu listů Změny č. 1 ÚP a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
 

Změn č. 1 Územního plánu Měnín obsahuje: 

titulní 
blok 

TEXT – informace, informativní souhrnný obsah, úvod, základní údaje, 
podklady, obsah bloků I a II 

5 stran 

 

BLOK I Změna č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚNÍN  

 TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST  7 stran 

VÝKRESOVÁ ČÁST 4 listy 
 

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚNÍN 

 TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST – odůvodnění zpracované projektantem 69 stran 

ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE 26 stran 

VÝKRESOVÁ ČÁST 3 listy 
FT3 


