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Přehled použitých zkratek 
 
 
„ÚS Medlov“  Územní  studie - Lokality „Z2, Z3 - Němčické sady“, k. ú. Medlov 
ČOV  čistírna odpadních vod 
ČR  Česká republika 
JmK (JMK) jihomoravský kraj 
KN  katastr nemovitostí 
KPÚ  komplexní pozemkové úpravy 
k.ú.  katastrální území 
MěÚ  Městský úřad 
MK  místní komunikace 
OP  ochranné pásmo 
ORP  obec s rozšířenou působností 
OŽPSÚ Odbor životního prostředí a stavební úřad 
parc.č.   parcela číslo 
PHO  pásmo hygienické ochrany 
SÚ  stavební úřad 
ÚAP  územně analytické podklady 
ÚP  územní plán 
ÚPD   územně plánovací dokumentace 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
ZÚ  zastavěné území  
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A.1.  Urbanistická část 
 
 
A.1.1  Hlavní cíle řešení  
 

· Návrh uspořádání území na základě podmínek pro využití ploch „Z2 a Z3“ dle 
územního plánu Medlov. 

· Zajištění podmínek pro bydlení venkovského typu v kvalitním prostředí.  
· Minimalizovat možný negativní vliv v souvislosti se sesuvným územím a blízkostí 

dobývacího prostoru. 
· Prověření potřeby změn v území v závislosti na limitech, koordinace využití s 

navazujícím územím. 
· Koncepčním dokument pro rozvoj ploch v území 
· odborný podklad pro pořizování změn územně plánovací dokumentace 
· územně plánovací podklad pro rozhodování v území  -  pro postupy územního 

plánování, pro projekční a realizační činnost i pro správu (ochranu a údržbu) území 
· koordinace veřejných a soukromých zájmů v měřítcích, která územní plán neumožňuje 

s důrazem na společenskou a rekreační funkci veřejných prostorů, při dodržení zásady 
minimalizace podmiňujících investic. 

· Koncepce územní studie vychází z platného územního plánu obce, je přizpůsobena 
měnícím se podmínkám využívání území obce - navrhuje úpravu jeho uspořádání a 
podmínek územního plánu. 

          
A.1.2.  Vymezení řešeného území  

· Rozsah řešeného území je dán rozsahem zastavitelných ploch Z2 a Z3 dle ÚP 
Medlov  

Tato plocha je vymezena jako zastavitelná plocha, je určena dle ÚP Medlov pro zástavbu 
bydlení a veřejné prostranství.   
Celková plocha lokalit je pro Z2: 2,21 ha a pro Z3: 4,81 ha -  nachází se  mimo zastavěného 
území. 
         
A.1.3.  Podklady 
-  Územně analytické podklady ORP Židlochovice v rozsahu řešeného území  
 a jeho okolí (MěÚ Židlochovice 2016) 
- Katastrální mapa (ČÚZK, 2018) 
-  Fotodokumentace a terénní prohlídky zájmového území 
- Zadání Územních studií lokality „Z2, Z3“ k. ú. Medlov 
-  Zaměření polohopisu a výškopisu území  (Ing. Milan Jelínek, 2018) 
 
A.1.4.  Širší územní vztahy ve vazbě na územní plán 
- Řešené území je vymezeno územním plánem jako dvě zastavitelné plochy, navazuje 
bezprostředně na zastavěné území obce.  
- Stávající stav:  
Převážně využití dle KN jako zahrady, sady a orná půda, využíváno zemědělsky, pozemky 
prakticky nebyly pro sady využity, území bylo ale v části Z3 upraveno do agrárních teras. 
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- Požadovaný způsob využití zastavitelných ploch v rozsahu řešeného území dle ÚP : 
 
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 
- 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  
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- výměra stavebního pozemku 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 
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) 

 
 
 
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) 
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: 
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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 
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 

 
 
 
A.1.5.  Charakteristika a problémová analýza řešeného území  
Řešené území zahrnuje zejména pozemky sadů, zahrad a polností, navazujících bezprostředně 
na zastavěné území na severním okraji obce Medlov. 
 
Plochy Z2 a Z3 tak, jak jsou vymezené v ÚP Medlov, mají svou velikostí dostatečnou kapacitu 
pro umístění pozemků pro bydlení a řešení dopravní obsluhy území. Každá z ploch Z2, Z3 byla 
v ÚP Medlov vymezena samostatně především s ohledem na rozsah území, toto dělení „ÚS 
Medlov“ respektuje také z důvodu předpokládané postupné využitelnosti území, tedy etapizace 
výstavby. 
 
 Byly pojmenovány problémy v území, na které řešení  „ÚS Medlov“ následně reaguje: 
 
1    Nápojné body dopravní obsluhy území 
 Území přímo navazuje na zástavbu obce, kapacita navazujících veřejných prostranství a 
terénní podmínky však komplikují a omezují možné přístupy do lokality. V zájmu dostatečné 
prostupnosti území bude třeba vytvořit co nejvíce nápojných bodů, jak ze strany veřejných 
prostranství obce, tak od silnice III/39521, které bude možné vzájemně propojit a zokruhovat. 
 
2     Agrární terasy 
 Území je v severní části (Z3) upraveno do výrazných agrárních teras, které byly původně 
určeny pro zemědělské obhospodařování území sadů, nikoli pro organizaci zástavby, velikosti 
teras tudíž nemají optimální rozměry pro stavební pozemky, terénní stupně jsou poměrně 
příkré a  vysoké až 7m a znesnadňují umístění polohy komunikací a zástavby. Je třeba 
vytvořit takový plán zástavby, který umožní alespoň částečně využít agrární terasy, neboť 
celková remodelace terénu se jeví jako neekonomická. 
 
3     Návaznost na lesní pozemky 
Území je z východní strany na horní hraně svahu lemováno lesním pozemkem, který odcloní 
území vymezené pro obytnou zástavbu od polností – resp. vymezeného dobývacího prostoru a 
může tak vytvořit určitý filtr proti potenciální prašnosti. Podstatná část zastavitelných ploch 
s však díky tomu nachází ve vzdálenosti 50m od lesního pozemku a podléhá tak podmínkám 
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stanoveným orgánem ochrany PUPFL. Lesní pozemky však vzhledem k svému rozsahu 
(remízy cca 20 – 30m široké) nemají potenciál ovlivnit území až do 50m, což již ostatně bylo 
prověřováno v ÚP. 
  
4     Sesuvné území 
Do jižní části území zasahuje vymezení sesuvného území dle ÚAP, lze proto očekávat složité 
základové poměry a potřebu geologického průzkumu (IGP) pro další fázi přípravy území. 
  
5    Terénní hrana území - rozhledová linie 
Územně analytické podklady vyhodnotily rozhledovou na vrcholu svahu jako hodnotu, kterou 
je třeba při uspořádání  zástavby pod touto linií respektovat tak, aby výhledy do krajiny 
zůstaly zachovány. 
  
6     Dobývací prostor 
Řešené území sousedí s vymezeným dobývacím prostorem (těžba štěrkopísků). Vymezení DP 
v jihovýchodním okraji zasahuje až do řešeného území a zde proto nelze vymezovat zástavbu. 
  
7     Propojení veřejným prostranstvím mezi lokalitami Z2 a Z3 
ÚP vymezil plochu veřejného prostranství mezi lokalitami Z2 a Z3 pro veřejné komunikační 
propojení. S ohledem na vlastnické vztahy a napojení na komunikační systém obce je 
prověřována možnost úpravy polohy tohoto propojení – které směřuje k využití studie jako 
podkladu pro změnu územního plánu. 
 
8     Napojitelnost na technickou infrastrukturu 
Bude nezbytné řešit napojení řešeného území na technickou infrastrukturu. Potenciální 
nápojné  body se nacházejí mimo řešené území – na jižním okraji území a v zástavbě 
rodinných domů západně od řešeného území. 
  
9    Návaznost na přírodní park Niva Jihlavy 
Přírodní zázemí lokalit se nachází zejména v území přírodního parku s meandry Jihlavy – 
území se nachází v záplavovém území a je zde vymezen územní systém ekologické stability. 
Řešené území je již mimo přírodní park, avšak severní komunikační napojení přímo navazuje 
na území PP. 
 
 
A.1.6.  Návrh urbanistické koncepce a zásady regulace území  

– podklad pro rozhodování v území     
 

 
A.1.6.1. Návrh urbanistické koncepce zástavby 
 
 
Řešené území tvoří dvě navazující části tak, jak jsou vymezeny v územním plánu jako plochy 
Z2 a Z3. 
Území je značně sklonité a pro zástavbu bydlení je dle ÚP vymezena horní část svahu, 
poskytující výhledy do krajiny. Plochy dle ÚP - Z2 a Z3 jsou rozděleny veřejným prostranstvím 
účelové komunikace. 
Navržená koncepce upravuje rozdělení území. Plocha Z2 a jižní část plochy Z3 je zahrnuta do  
části A, sever řešeného území je označen jako část B.   
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Struktura území je organizována podél páteřní komunikace (ozn. jako větev 1.5,7), která je 
v jižním úseku vedena převážně po vrstevnici a v severní části klesá do údolí k silnici III/39521. 
K ní se připojuje komunikace ve větvi 2 a 6, která území propojuje východně směrem přes 
lokalitu U Staré Váhy na silnici III/39523.   
 
Struktura zástavby v území je navržena jako rozvolněné linie tvořené samostatně stojícími 
stavbami pro bydlení. Hustota klesá úměrně vzdálenosti od centra obce. Linka zástavby je na 
horizontu lemována linií zeleně, která tvoří přírodní kulisu území. Dle možností je navrženo 
zachovat zčásti porosty krajinné zeleně na mezích agrárních teras, které také podpoří 
horizontální členění struktury svahu, (část zeleně musí být nahrazena komunikačním 
propojením). 
 
Části A a B současně tvoří etapy rozdělení návrhu a výstavby, které byly navrženy vzhledem 
k značnému rozsahu území. Etapa A je dále členěna na případné podčásti  A1, A2, A3. 
Rozdělení částí – etap – nevylučuje případné současné provedení všech částí.  
Návrh je v části A1, A2, A4  a B v souladu s platným ÚP Medlov, slouží jako podklad pro 
rozhodování v území. 
 
Část A3 je navržena variantně z důvodu odlišnosti navrženého cílového stavu od koncepce 
platného ÚP – návrh po změně viz kap. A.1.7. Cílový stav návrhu v části A3 je koncipován 
jako podklad pro změnu ÚP Medlov v daném území, zahrnuje však také řešení, které je 
v souladu s ÚP, i když toto není vzhledem k požadavkům na využití pozemků a vlastnické 
vztahy optimální (lze je považovat za dočasné).  
 
Část A navazuje bezprostředně na zastavěné území nad školkou a stávající zástavbou ze západní 
strany (nad komunikací III/ 39521) i na zástavbu z jižní strany. Z východu je území na temeni 
svahu limitováno dobývacím prostorem. V území je navržen komunikační skelet navazující na 
nápojné body dopravní infrastruktury – jednak na jižním okraji, odkud je napojena komunikace 
(větev 1) vedená středem území severojižně, jednak v jihozápadním okraji, odkud je vedena 
komunikace (větev 2) lemující východní okraj území. Komunikace jsou vzájemně zokruhovány 
přes veřejné prostranství – komunikaci  v části A3.  
 
Území části A je tvořeno dílčími plochami A1, A2, A3 a A4. Zástavba v části A doplní 
kompaktní tvar obce, je proto volena hustota zástavby úměrná okolnímu prostředí a krajinnému 
rámci. Zástavba je organizována do tří uličních řad vedených přibližně po vrstevnicích. Je 
komponována ze samostatně stojících objektů, které umožní průhledy mezi domy západním 
směrem do krajiny, nebudou vytvářet přílišnou pohledovou bariéru (nelze proto volit zástavbu 
řadovou).  
 
Území A1 zahrnuje pozemky  po obou stranách  komunikace větve 1, celkem 11 pozemků. 
 
A2 zahrnuje 5 pozemků na východním okraji území – na temeni svahu v návaznosti na 
komunikaci větve B. 
 
A3 tvoří území, ve kterém je navržena změna ÚP – viz kap A.1.7.1 
Pokud by změna ÚP provedena nebyla (nebo do doby provedení změny), je ponecháno využití 
pozemků dle ÚP - tedy poloha komunikace – veřejného prostranství -  v severní části A3.  
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A4 je zahrnuta do ploch části A, protože pozemky v A4 jsou přístupné z komunikací větví 1, 2 
a 3 a lze je využít při realizaci komunikačního systému části A.  Může obsahovat celkem 3 
stavební pozemky. Podmínka dohody o parcelaci plochy Z3 se vztahuje i na pozemky A4, je 
proto navržena změna ÚP i v této části – je navrženo, že dohoda o parcelaci se nebude vztahovat 
na pozemky A4. 
 
Celkově část A zahrnuje 19  pozemků pro rodinné domy. 
 
Část B navazuje na část A a její komunikační skelet. Část B je nezbytné vzhledem k celkové 
kapacitě napojit ze severní strany na silnici III/39521 v souladu s podmínkami ÚP. 
Komunikační skelet části B tvoří větve 5 a 6 (navazující na větve 1 a 3), ty se v území spojí do 
větve 7, která je pak napojena na silnici v severním okraji území. Svažité území části B je 
formováno do agrárních teras, které dále navazují v zahradách západní nezastavitelné části 
svahu. Pro zástavbu jsou využívány dvě terasy v horní poloze, terén bude třeba remodelovat 
pro výstavbu komunikace navržené středem území, která obslouží v části území pozemky nad 
i pod komunikací (větev 5), v části území je možné obestavět komunikaci pouze jednostranně 
(větev7). 
 
Zástavba části B již nemůže tvořit součást kompaktní struktury obce, vybíhá do volné krajiny 
a výrazně se uplatní i pohledech na území. Jednak je proto volena samostatně stojící zástavba, 
jednak je navržen v řadě domů pravidelný rytmus dvojic domů tak, aby byla zjemněna 
monotónnost dlouhé řady zástavby v úbočí svahu. Vzájemná poloha stavebních míst, 
vyjádřených návrhem zastavitelné části pozemku pro RD, směřuje zástavbu tak, aby stavby 
vzájemně vytvářely dostatečné soukromí a aby umožnily dobré oslunění – orientace 
k jihozápadu.  
 
V části B je navrženo 38 stavebních pozemků pro rodinné domy. 
 
V území bude třeba řešit návrh staveb tak, aby byly  přizpůsobeny sklonitému terénu, s ohledem 
na to jsou navrhovány podmínky prostorového řešení – viz A.1.6.5.  
 
Území bude vzhledem k omezeným možnostem dopravního přístupu, okrajové poloze v obci 
téměř monofunkčně využíváno pro bydlení v rodinných domech. Pro lokalitu bylo třeba 
vymezit veřejné prostranství dle požadavků §7 vyhl. 501/2006Sb. ÚP Medlov vymezil 
dostatečné veřejné prostranství – veřejnou zeleň v plochách ozn. v ÚP jako Z15 a Z16.  
 
V rámci řešeného území jsou navrhována veřejná prostranství především pro vytvoření 
komunikačního systému – uličních prostorů, v rámci kterých budou řešeny komunikace, ale 
také chodníky, parkovací stání a zeleň. Samostatně je vymezena veřejná zeleň při křižovatce 
komunikačních větví 5,6 a 7 v rámci území vyčleněného za křižovatkou a poblíž jižního i 
severního vstupu do území. 
 
Prostorová regulace zástavby obsahuje vymezení stavebních hranic, které vymezují prostor 
ulic. Výšková regulace stanovuje hladinu zástavby území včetně charakteru zastřešení. 
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A.1.6.2. Zásady regulace území - podmínky využití pozemků 
 
Území studie navrhuje podrobné podmínky využití pozemků: 
 
Pozemky pro bydlení v územní studii  
Samostatně stojícím rodinným domem  se rozumí v této územní studii: 
Rodinný dům, který nemá společnou stěnu hlavní stavby se stěnou sousedního rodinného 
domu, což se nevztahuje na stavby garáží vložené mezi objekty rodinných domů  
Dům je v pozemku umístěn vždy tak, aby umožnil výstavbu sousedícího rodinného domu 
(dodržení odstupových vzdáleností dle legislativních požadavků, dodržení podmínek 
osvětlení a oslunění, jiné požadavky ochrany zdraví), od ostatních okolních pozemků je 
umístěn tak, aby dodržel minimální odstupové vzdálenosti od sousedních pozemků dle 
podmínek prostorového uspořádání uvedených v této územní studii 
Hospodářským zázemí se rozumí v této územní studii: 
skladování zahradního nábytku, nářadí a techniky pro účely obhospodařování pozemku, 
pěstování užitkové a okrasné zeleně, chov drobného domácího zvířectva jako hobby a pro 
vlastní potřeby obyvatel, domácí dílny pro hobby činnost 
 
Podmínka využití ploch:  
Chráněné venkovní prostory  a chráněné prostory staveb lze v ploše situovat jen ve 
vzdálenosti vyhovující parametrům hlukových emisí a vibrací vznikajících silničním 
provozem,  na  základě hlukového vyhodnocení prokazujícího splnění těchto hygienických 
limitů. 
 
Bydlení v rodinných domech 
 (označení v grafické části  BRd) 
Hlavní využití: 
Bydlení v rodinných domech 
 
Přípustné jsou: 
- rodinné domy samostatně stojící 
- zpevněné plochy chodníků, teras, dvorků 
- parkovací stání a garáže rodinných domků, 
- technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území 
- zeleň zahrad a předzahrádek 
Podmínečně přípustné jsou: 
-  hospodářské zázemí 

podmínka: nesnižující svým provozem a technickým zařízením užívání a kvalitu prostředí 
staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území 
 
Nepřípustné využití: 
-  jiné formy bydlení  
- výrobní činnosti, skladování a jakákoli činnost, která není slučitelná s bydlením, zejména veškeré 
stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na okolní prostředí překračují nad přípustnou mez limity 
stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků prokázat v rámci řízení 
týkajících se umisťování staveb či povolování činností) 
- stavby technické infrastruktury typu stožárů telefonních a jiných operátorů 
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Zpevněné povrchy a zeleň v pozemcích bydlení 
 (označení v grafické části  BRn) 
Hlavní využití: 
Zpevněné plochy a zeleň v pozemcích bydlení 
Přípustné jsou: 
- sjezdy na pozemky, chodníky a zpevněné plochy 
- parkování a odstavování osobních vozidel pro uživatele rodinných domů 
- související zeleň a zahradní úpravy 
Podmínečně přípustné jsou: 
- Oplocení za podmínek, že: 
netransparentní pevná část (podezdívka) bude mít maximální výšku do 0,8m nad přilehlým terénem, 
transparentní (průhledná či průsvitná) část oplocení  bude sahat maximálně do výšky 2,0m nad 
přilehlým terénem 
- objekty příslušející k  technickým sítím (např. přípojkové skříně) 
- přístřešky  pro odpadních nádob 
- zastřešení vstupů navazujících rodinných domů    
- veřejná prostranství 
Nepřípustné jsou: 
- jiné nadzemní stavby a objekty včetně garáží a přístřešků parkovacích stání 
- nepřípustné jsou stavby, činnosti a zařízení, jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné 
zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení 
negativních účinku prokázat v rámci územního řízení)  
- využití, které je v rozporu s podmínkami využití dle ÚP Medlov 
 
Soukromá zeleň v pozemcích bydlení 
(označení v grafické části  BZs) 
Hlavní využití plochy: 
soukromé zahrady pro každodenní relaxaci a odpočinek obyvatel 
Přípustné jsou: 
- zeleň soukromých zahrad - bylinná společenstva, zatravněné plochy, keře, stromy vzrůstem 
odpovídající velikosti pozemků   
- oplocení - netransparentní oplocení pouze do max. vzdálenosti 4m od staveb rodinných domů, v 
ostatních částech pozemků oplocení transparentní (např. pletivo) 
- objekty příslušející k  technickým sítím  
Podmínečně přípustné jsou: 
terasy a chodníky  
podmínka umístění: 
- nezhoršující parametry zadržování odtoku srážkových vod na pozemcích (např. s povrchem 
umožňujícím vsak) 
 
venkovní sezónní rodinné bazény 
podmínka umístění: 
- nezhoršující parametry zadržování odtoku srážkových vod na pozemcích  
- nenarušující svým provozem užívání staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí 
souvisejícího území 
 
zahradnická a pěstební činnost 
podmínka umístění: 
- v rozsahu obvyklém pro vlastní potřebu obyvatel 
- nenarušující svým provozem užívání staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí 
souvisejícího území 
 
sklady zahradních potřeb, nábytku, krytá posezení (i přístřešky, pergoly) 
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podmínka umístění: 
zastavěná plocha stavby - maximálně 8m2  
 
terénní úpravy 
podmínka umístění: 
respektující horizontální členěné svahu a terénní úpravy navazujících pozemků 
 
 
Nepřípustné jsou: 
- jakékoli jiné nadzemní stavby a objekty 
- nepřípustné jsou stavby, činnosti a zařízení, jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné 
zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení 
negativních účinku prokázat v rámci územního řízení)  
- využití, které je v rozporu s podmínkami využití dle ÚP Medlov 
 
 
Soukromá zeleň nezastavitelná 
(označení v grafické části  Bzn) 
Hlavní využití plochy: 
soukromá zeleň  
Přípustné jsou: 
- veřejná prostranství, zeleň a zahradní úpravy 
- sjezdy k objektům bydlení 
- technická infrastruktura 
Nepřípustné využití:   
- zástavba a využití, které se neslučuje s využitím pozemků ve stanoveném dobývacím prostoru 
 
 
Pozemky veřejných prostranství v územní studii  
 
Veřejná prostranství zajišťující obsluhu území  
(označení v grafické části  Uo) 
Hlavní využití plochy: 
- komunikace a veřejná prostranství 
- parkovací stání, chodníky, zeleň v dopravním prostoru, sjezdy k RD 
 
 Přípustné využití:  
- místní komunikace funkční skupiny C, D  
- chodníky, zeleň v dopravním prostoru, sjezdy  
- parkovací stání ve veřejném prostoru 
- technická infrastruktura 
- drobné objekty informačního systému, dopravního značení  
 
Nepřípustné využití:  
- využití, které se neslučuje s využitím ploch jako veřejných prostranství pro komunikace 
 
 
Veřejná prostranství  - účelové a pěší komunikace 
(označení v grafické části  Up) 
Hlavní využití plochy: 
- účelové komunikace, chodníky, zeleň  



Územní  studie 
Lokality „Z2, Z3 - Němčické sady“ 

k. ú. Medlov 
 
 

 
 13 

 Přípustné využití:  
Veřejná prostranství : 
- související zeleň a zahradní úpravy 
- technická infrastruktura  
- drobné objekty informačního systému, dopravního značení, urbánní mobiliář (např. posezení, 
odpadní nádoby a přístřešky na ně) 
- účelová dopravní obsluha 
 
Nepřípustné využití:  
- využití, které se neslučuje s využitím ploch jako veřejných prostranství  
 
Veřejná prostranství - veřejná zeleň a rekreace 
(označení v grafické části  Uzv) 
Hlavní využití plochy: 
veřejná zeleň a každodenní rekreace  
Přípustné jsou: 
- veřejná prostranství:  parky, aleje, veřejná dětská a rekreační hřiště, chodníky a zpevněné plochy (ne 
však parkoviště), související zeleň a zahradní úpravy 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- objekty drobné architektury budované ve veřejném zájmu (např. zázemí rekreačních zařízení), 
urbánní mobiliář (např. posezení, odpadní nádoby a přístřešky na ně) 
Podmínečně přípustné jsou: 
- oplocení  
podmínka umístění: 
- pouze pro zajištění nutných bezpečnostních a hygienických parametrů příslušných veřejných 
prostranství  
Nepřípustné jsou: 
- jiné nadzemní stavby a objekty - nepřípustné jsou stavby, činnosti a zařízení, jejichž negativní účinky 
na životní prostředí a veřejné zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících 
právních předpisech (vyloučení negativních účinku musí být prokázáno v rámci územního řízení)  
- využití, které je v rozporu s podmínkami využití dle ÚP Medlov 
Nepřípustné využití:  
- využití, které se neslučuje s využitím ploch jako veřejných prostranství pro zeleň 
 
 
A.1.6.3. Zásady regulace území - etapizace  
 
Rozdělení území do částí A a B odpovídá návrhu etap rozvoje území: 
 
Etapa I. – část A1, A2, A3, A4  
- veřejné prostranství pro obsluhu území 
- veřejné prostranství – účelové a pěší komunikace 
- veřejná prostranství – veřejná zeleň a rekreace  
- bydlení 
 
A1 
- komunikace – větev 1, zokruhování přes komunikaci větve 3 a větve 2 (zpevněné komunikace, 
min. šíře 3,5m – viz legislativní požadavky na komunikace pro zásah IZS) 
- bydlení (11 RD) 
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A2 
- komunikace – větev 2 (napojení na místní komunikace směr U Staré Váhy) a větev 2a pro 
obsluhu objektů (slepá komunikace do 50m), zokruhování přes komunikaci větve 3 a větve 1 
(zpevněné komunikace, min. šíře 3,5m – viz legislativní požadavky na komunikace pro zásah 
IZS 
- bydlení (5 RD) 
 
A3 
Území zahrnující návrh na změnu ÚP - komunikační propojení – viz kap. A.1.7. 
Nebude-li změna provedena, bude plocha A3 využita v souladu s ÚP – bude respektováno 
komunikační propojení stávajícím veřejným prostranstvím dle vymezení ÚP 
 
A4 
- bydlení – ve vazbě na obsluhu komunikacemi (v A1, A2, A3) – musí mít zajištěno napojení 
na veřejnou dopravní a tech. Infrastrukturu (3 RD) 
 
 
Etapa II. – část B 
- veřejné prostranství pro obsluhu území 
- veřejná prostranství – veřejná zeleň a rekreace  
- bydlení 
 
Návaznost etap 
 
Etapy tvoří navazující části výstavby, etapa A je stanovena jako první, po realizaci 
komunikačního systému v rámci A lze navázat výstavbu druhé etapy – část B. 
Etapy mohou být řešeny i současně.  
 
Podmínkou výstavby rodinných domů je vybudování veřejného prostranství pro jejich 
obsluhu s veřejnou dopravní a veřejnou technickou infrastrukturou. 
 
 
A.1.6.4. Zásady regulace území - parcelace  
 
Parcelace území je navržena nově, protože stávající parcelní členění neumožňuje účelné využití 
území pro stanovený způsob využití. 
Je  navržena parcelace území: 
 
- pozemky pro veřejná prostranství zajišťující obsluhu území 
- pozemky pro veřejná prostranství – navržený pro veřejnou zeleň a rekreaci 
- pozemky pro veřejná prostranství – účelové a pěší komunikace 
- pozemky rodinných domů  
 
Pozemky veřejných prostranství jsou vymezeny invariantně (nelze měnit polohu jejich hranic) 
a to tak, aby odpovídaly požadavkům na vymezení veřejných prostranství zpřístupňujících 
pozemky bydlení a odpovídaly možnostem m území (napojení na dopravní infrastrukturu obce, 
podmínky územního plánu) 
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Pozemky bydlení plochy lze polohově upravit, (lze měnit polohu jejich hranic), sloučit je nebo 
rozdělit, to vše za podmínky, že změna nevyvolá změnu charakteru zástavby (ulice tvořená 
rodinnými domy takových prostorových parametrů, které budou vytvářet harmonický celek se 
zástavbou obce jako celku) 
Celkovou kapacitu území (19 RD v části A a 38 RD v části B) nelze překročit ani při úpravě 
hranic pozemků bydlení. 
 
Na jednom pozemku navrženém touto územní studií, určeném pro bydlení, bude stát 
maximálně jeden rodinný dům. 
 
 
 
A.1.6.5. Zásady regulace území – prostorová regulace, intenzita využití území  
 
Polohové umístění staveb: 
- pro umístění rodinného domu v pozemku je určena pouze část pozemku vymezená 
v grafické části jako „bydlení v rodinných domech“, 
-  stavební hranice  - je  nejbližší poloha  objektů  vzhledem k prostoru ulice (vymezení 
polohy uliční fasády stavby). 
 
Výška zástavby, způsob zastřešení:  
- Rodinné domy mohou mít maximálně: 
1 podzemní podlaží  (dle upřesnění geologických podmínek,  
1až 2 plná nadzemní podlaží  
1 obytné podkroví nebo půdní prostor bez obytného využití  
 
- Stavby rodinných domů budou zastřešeny sedlovou střechou s převládajícím směrem 
hřebene zastřešení rovnoběžným se směrem přilehlé ulice.  
 
- Rodinné domy mají navržen sklon převládajícího zastřešení v rozmezí 30 až 40 stupňů 
 
Obecně platí pro výstavbu, že začlenění objektů, jejich hmotová struktura a celkový výraz 
musí respektovat okolní charakter zástavby nebo jej harmonicky doplňovat.  
 
Případná výstavba vyšších nadzemních staveb technického charakteru (zejména komínů, 
stožárů elektrického vedení o napětí 22 a více kV, stanic mobilních operátorů) nesmí vytvářet 
nevhodné výškové dominanty narušující krajinu.  
 
V řešeném území lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského 
letectva a obrany státu 

 
Intenzita využití území  
 
Maximální zastavitelnost pozemků bydlení  je 40% , což znamená, že jeden pozemek pro 
bydlení, navržený touto územní studií, může být zastavěn stavbami a zpevněnými plochami 
umisťovanými v rámci podmínek stanovených v odstavci A.1.6.2. maximálně do výše 40% své 
výměry. 
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A.1.6.6. Dopravní řešení 
 
Dopravní obsluha veřejnou dopravní infrastrukturou bude zajištěna prostřednictví veřejných 
prostranství zajišťujících obsluhu území, kde budou umístěny : komunikace , parkovací stání, 
zeleň v dopravním prostoru, případně samostatné chodníky. Koordinace postupu výstavby 
staveb dopravní infrastruktury umožní umístění veřejné technické infrastruktury a přípojek 
staveb.  
 
Napojení na komunikační systém 
 
Napojení místní komunikace obce 
 
Lokalita bude dopravně napojena z jižní strany na místní komunikace obce ve třech bodech, 
z nichž dva zajistí bezbariérové napojení lokality. Prostřednictvím severního napojení bude 
lokalita propojena na silnici III/ 3952. Vzhledem k celkové kapacitě území je využití napojení 
přes zástavbu obce (z jihu) omezeno pouze na realizaci části A (19 objektů RD). 
 
Napojení na silnici III/39521 

 
Ze severní strany bude lokalita dopravně napojena přes stykovou křižovatku se silnicí 

III/39521. Napojení bude třeba realizovat nejpozději při výstavbě části B.  
Napojení na silnici III/39521 umožní dostatečné rozhledové poměry v křižovatce. Tato 

poloha je vzdálena cca 650m od okraje obce, nejbližší křižovatka jižně je cca 550m od 
navrženého napojení (s účelovou komunikací) a cca 30m směrem severním (rovněž se jedná o 
napojení účelové komunikace). 

Dopravní řešení územní studie respektuje polohu křižovatky vymezenou v ÚP Medlov.  
Odbočení ze silnice III/39521 bude řešeno společným pruhem jako přímopravé a přímolevé, 

usměrnění dopravního proudu na průběžné pozemní komunikaci nebude vzhledem ke kategorii 
komunikace a intenzitě provozu řešeno přídatným pruhem. 
 
Dopravní obsluha území 
 
Dopravní infrastrukturu území tvoří 7 větví komunikací, z toho 6 větví je navrženo pro 
dopravní obsluhu území.  
Komunikace jsou vymezeny jako obousměrné dvoupruhové, případně jednopruhové 
s výhybnami. 
Místní komunikace budou navrhovány ve funkční skupině C (větev 1,2,5,7), případně D 
(ostatní větve), Větev 6 lze případně řešit pouze jako  účelovou komunikaci, eventuálně pěší 
propojení). Větev 4 je vzhledem ke sklonovým poměrům nutno řešit pouze jako  pěší  a účelové 
propojení.  
Řešené území je klidovým obytným územím, navazuje na převážně obytné stabilizované území 
z jižní strany a je napojeno novým sjezdem na III/39521 ze strany severní. 
 
Zvolený systém dopravní obsluhy byl navržen zejména z důvodu optimální obsluhy řešeného 
území - optimální možnost rozvržení pozemků. Systém je jednoduchý a přehledný. 
- Šířka obousměrných komunikací v lokalitě bude řešena v šířce mezi obrubníky 
minimálně š.= 5,50 m. Tuto šířku lze mimo páteřní komunikace v dalších návrzích zpřesnit a 
případně upravit na minimální šířku průjezdního prostoru š.=3,5 m, vyhýbaní vozidel by 
docházelo na vymezených místech tzv. výhybnách.  
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- Poloměry oblouků v křižovatkách jsou navrženy pro skupinu vozidel 2, tedy pro vozidlo 
pro odvoz odpadu.   
- Odstavná a parkovací stání budou z větší části navrženy kolmo či případně podél 
komunikací, dále se předpokládá možnost parkování i na vlastních pozemcích jednotlivých RD, 
a to vždy podle velikosti objektu. 
- Výškové řešení - vedení nivelet je dáno konfigurací stávajícího terénu a s ohledem na 
budoucí osazení jednotlivých RD.  
- Podélný profil 
Průměrný sklon svahu v páteřním propojení činí 5,65%, lokalita postupně klesá severním 
směrem. V jižní části je podélný sklon pozvolnější, extrémně sklonité části páteřního propojení 
budou upraveny tak, aby dosáhly max. podélného sklonu 8,33% a zajistily bezbariérový přístup 
na pozemky. Za páteřní propojení jsou považovány větve 1,5,7 a větev 2, 2a, (6).  
Větev 3 je navržena pro zokruhování dopravní obsluhy území, jejich průběh kolmo na 
vrstevnice svahu znamená sklon cca 11%. Z důvodu sklonitosti nelze jimi zajistit bezbariérový 
přístup na pozemky (což je ovšem zajištěno navrženými páteřními komunikacemi).    
Větev 4 je z důvodu sklonu až 12% navržena pouze jako pěší a účelové propojení, zajišťující 
prostupnost územím a napojení na technickou infrastrukturu okolí. 
 
- Příčný profil a konstrukce zpevnění 
Zpevněné plochy vozovky budou lemovány 12 cm převýšeným silničním obrubníkem. V 
místech budoucích vjezdů či napojení vstupních chodníků bude osazen 2 cm převýšený 
obrubník nájezdový, který bude pomocí levého a pravého přechodového dílu navazovat na 
obrubník silniční.  
 
 
Rozhledové poměry 

- Zajištění rozhledů respektive případné kácení a úprava zeleně bude předmětem dalších 
projektových stupňů. 

- Úprava dopravního značení v křižovatce bude předmětem dalšího projektu komunikace. 
 
Doprava v klidu  

Výpočet potřeby parkovacích stání - celkově 
  

 Výpočet dle platné ČSN 73 6110 akt. ČSN 73 6110/Z1 (únor 2010) 
 Předmětnými ukazateli pro výpočet parkování jsou: 
 

a) O0 základní počet odstavných stání 
RD – část A 
19 RD nad 100 m2 

Počet celkem / počet účelových jednotek = 19 / 0,5 
001 = 38                   
RD – část B 
38 RD nad 100 m2 

Počet celkem / počet účelových jednotek = 38 / 0,5 
001 = 76                   
  

b) P0 základní počet parkovacích stání 
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Obytný okrsek (celkem) 
Pro výpočet parkovacích stání v obytném okrsku je účelovou jednotkou obyvatel a 
jedno stání je určeno pro 20 obyvatel. Předpokládáme, že průměrný počet obyvatel je: 
57 RD x 3,6 obyvatelé = 205,2 

 P0 : 57 x 3,6 = 205,2 obyvatel 
 P0 : 205,2 / 20 = 10,26 
 N celkový počet stání 

Oo základní počet odstavných stání 
P0 základní počet parkovacích stání 
ka součinitel vlivu stupně automobilizace 1,0  (při stupni 1 :2,5) 
kp součinitel redukce počtu stání 1,0 
 
Celkový počet stání N = O0  ∙ ka +  P0 ∙ ka  ∙ kp = 114 ∙ 1 + 10,26 ∙1 ∙ 1 = 124,26 
   N = 125 
 
 Vyhl. 398/2009 §4, čl.2 uvádí, že je třeba vyhradit stání pro vozidla 
přepravující osoby těžce pohybově postižené při počtu stání  125  min 6 vyhrazených 
stání. 
 
Závěr: 
 
Celkem je obytný okrsek dle výpočtu potřeba 125 parkovacích míst (114 odstavných 
na vlastních pozemcích, min.11 parkovacích na veřejných prostranstvích), z toho 6 pro 
imobilní.  

 
 
Podmínky pro umisťování dopravní infrastruktury 
-  silniční doprava v lokalitě bude realizována v místních komunikacích  

-  místní komunikace bude napojena na severním okraji řešeného území na silnici – 
III/39521 nejpozději  při výstavbě části B.  Stavbu křižovatky místní komunikace  a silnice 
bude třeba navrhnout s ohledem na rozhledové poměry a s ohledem na budoucí kapacitní 
zatížení. Realizace křižovatky může vyvolat úpravu napojení účelových komunikací. 
- v řešeném území budou vytvořena odstavná parkovací místa dle kapacity objektů na 
vlastních pozemcích staveb rodinných domů (2-3 stání dle vel. RD), ve veřejném prostoru je 
třeba pro obytný okrsek (zástavba v D2 a D1) vytvořit parkovací stání v počtu min. 11 stání(je 
navrženo více), z toho (podle výpočtu dle ČSN 73 6110 )  6 pro imobilní. 
- garáže a parkoviště aut budou v plochách umísťovány v parametrech ČSN 736056 
- při návrhu křižovatek a napojení lokality budou minimalizovány negativní vlivy na 
stávající zástavbu  
- podmínkou pro umísťování komunikací v území je umístění a křížení  místních 
komunikací  a jejich napojení na silnici III. třídy v parametrech ČSN 73 6101, ČSN 736102 a 
ČSN 736110. 
 
 
A.1.6.7. Technická infrastruktura 
 
Odkanalizování území a odvodnění 
Lokalita bude odkanalizována oddílnou kanalizací.  
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Obec má vybudovanou splaškovou kanalizaci zakončenou v ČOV, dimenzovanou již i pro 
potřeby rozvojových lokalit obce. Odkanalizování splaškových vod je navrženo na ČOV 
prostřednictvím veřejných kanalizačních řadů ve veřejných prostranstvích navržených ulic. 
Splašková kanalizace bude vedená ve veřejném dopravním koridoru.  
Část A se nachází v blízkosti stávající zástavby a bude napojena na splaškovou kanalizaci 
zejména prostřednictvím větve 4.  
Část B je sklonitá ve směru od zástavby obce a není v blízkosti žádného veřejného řadu 
splaškové kanalizace.  
Do nové lokality budou  prodlouženy řady splaškové kanalizace – území má přirozený spád 
západním a severním směrem, je předpoklad částečného či úplného odkanalizování výtlakem 
splaškových vod z území.  
Nový řad splaškové kanalizace bude vždy umístěn v ploše veřejného prostranství a napojen do 
stokové sítě jižně od řešeného území. Kanalizace bude navržena v souladu s ČSN 736005. 
Ochranné pásmo této kanalizace je 1,5 m od okraje potrubí. 
 
Dešťové vody z RD budou v souladu se stanovenými podmínkami zachytávány v nádržích se 
zpětným využitím, vsakovány.  
Odvodnění veřejných prostranství bude řešeno dešťovou kanalizací v profilech jednotlivých 
ulic, která bude dle hydrogeologických podmínek likvidována průlehy (vsakem) nebo 
odvodem dešťovou kanalizací až do recipientu. 
 
Při východním okraji území bude ve veřejném prostranství vybudována trasa pro odvodnění 
přívalových srážkových vod (otevřený příkop, případně částečně zatrubněný),  svedena do 
vodního toku. 
 
Zásobení vodou 
V obci je rozveden veřejný vodovod a obec je zásobena ze skupinového vodovodu Pohořelice 
přívodním řadem od vodojemu Smolín. 
Lokalita bude napojena na vodovodní řady obce. Do nové lokality bude prodloužen veřejný 
vodovod . Veřejný řad bude dle možností zokruhován  - zejména v části A. 
Veřejný vodovod se nachází při okraji stávající zástavby. 
Vodovod bude umístěn ve veřejné komunikaci v souběhu se splaškovou kanalizací a v souladu 
s ČSN 736005. Nový řad bude osazen požárními hydranty (nadzemními, v zeleném lemovacím 
pásu komunikace). 
Orientační spotřeba vody bude pro až cca 205 obyvatel Qp= 205 os. x 100 l/os/den= 20,5 m3/den 
(0,237 l/s), Qm=30,75m3/den (0,356 l/s).  
Ochranné pásmo tohoto vodovodu je 1,5 m od okraje potrubí. 
 
Nové vodovodní řady budou realizovány rozebíratelným povrchem.  
V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
23/2008 Sb“.), musí být vnější zdroje požární vody (nový vodovod) navrženy dle čl. 5 ČSN 73 
0873, požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou, tj. pro rodinné domy nad 200 m2 

zastavěné plochy musí být nejmenší dimenze potrubí DN 100 s odběrem 6l/s při tlaku min. 0,2 
MPa. Dále je doporučeno, aby v souladu s ustanovením § 12 písm. c) vyhlášky č. 23/2008 Sb., 
byl na vodovodním řadu osazen nadzemní požární hydrant dle čl. 5.3 ČSN 730873. 
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Zásobování plynem 
Do nové lokality bude prodloužen STL plynovod, vedený ve veřejném prostranství, napojený 
z prostoru ulice a z řadu zejména z jihozápadního okraje lokality (dle podmínek v následném 
řízení).  
 
Zásobování elektřinou - síť VN, síť NN 
Lokalita bude napojena na rozvodnou energetickou síť. Dle možnosti rozvodné soustavy bude 
využito napojení na NN rozvody ze sousedící stávající zástavby. Pro celé území bude tato 
kapacita patrně nedostatečná a bude třeba vybudovat novou trafostanici (umístění 
v jihovýchodním okraji území) nebo zajistit dostatečnou kapacitu stávající TS a rozvodů NN 
pro celé řešené území. 
Celková kapacita rozvoje území zahrnuje 57 rodinných domů – 19 v I. etapě  - části A a 38 v II. 
etapě – části B. 
Rozvodné kabely budou uloženy ve veřejných prostranstvích zejména v pásech zeleně. 
 
Podmínky pro umisťování technické infrastruktury 
- trasy technické infrastruktury budou umísťovány zejména na přístupných neoplocených 
pozemcích či podél komunikací 
- likvidace dešťových vod bude řešena přednostně vsakem na vlastním pozemku, 
eventuelně regulovaným odtokem do jednotné kanalizace (dle hydrogeologických podmínek, 
které je třeba prověřit v následném stupni PD) 
- vodovodní řady budou uloženy pod rozebíratelným povrchem 
 
 
 
A.1.7.    Návrh urbanistické koncepce a zásady regulace území  

– podklad pro úpravy ÚPD 
 
A.1.7.1. Návrh urbanistické koncepce zástavby 
 
V části A3 je navrženo řešení, které je podkladem pro změnu územního plánu: 
A3 tvoří území, ve které je navrženo změnit polohu komunikace, neboť vymezené veřejné 
prostranství je nyní ve vymezené poloze nefunkční zejména z důvodů majetkoprávních. 
Vymezená poloha veřejného prostranství dle ÚP znehodnocuje navazující pozemky, je proto 
navrženo vytvoření veřejného prostranství pro komunikaci při jižním okraji A3 tak, aby severně 
navazující pozemky mohly být využity rovněž pro zástavbu.  
 
Je navrženo : 
- vymezit plochu veřejných prostranství U při jižním okraji části A3 (nyní Plochy bydlení 
venkovského typu BV) 
- současně plochu veřejných prostranství U a plochu veřejných prostranství – veřejné zeleně 
ZV při severním okraji nově vymezit jako Plochy bydlení venkovského typu BV (a přičlenit 
k navazujícím pozemkům části A4). 
 
Pokud bude provedena změna ÚP dle návrhu, bude komunikační systém v části A3 zahrnovat 
větev 3 propojující komunikace větve 1 a 2 a pěší a účelovou komunikaci větve 4 jako propojení 
lokality A do stávající zástavby sousedící západně (okolí MŠ).  
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Je navrženo : 
- změnit rozsah území, pro které je požadována dohoda o parcelaci z důvodu upřesnění hranice 
etap v území  - pro plochu A4 je navrženo nepožadovat dohodu o parcelaci. Návrh změny 
souvisí s návrhem změny polohy veřejného prostranství v ploše A3 a s tím související obsluhy 
přiléhajících pozemků. Plochy A a B jsou polohově odlišně vymezeny od vymezení ploch Z2 
a Z3 dle ÚP Medlov. Pro plochu B je nadále ponechán požadavek dohody o parcelaci z důvodu 
potřeby reparcelace celé části B pro umožnění výstavby, v ploše A tento požadavek není 
důvodný. 
 
Podmínky využití pozemků v řešeném území (viz A.1.6.2.) respektují podmínky stanovené 
územní plánu a upřesňují je s ohledem na podrobnost dokumentace.  
 
Etapizace území (viz A.1.6.3.) navrhuje rozdělení území na části – A1, A2, A3, A4 a B, přičemž 
změna ÚP se týká pouze části A3. 
 
Parcelace území (A.1.6.4) se do ÚP Medlov promítne v upřesněném vymezení polohy 
veřejných prostranství v části A3. Parcelace respektuje požadavek na minimální výměry 
pozemků bydlení, stanovené ÚP Medlov. 
 
Prostorová regulace, intenzita využití území v řešeném území (viz A.1.6.5.) respektují 
podmínky územního plánu a upřesňují je s ohledem na podrobnost dokumentace. 
 
Dopravní řešení (viz A.1.6.6.) navrhuje úpravu příčného komunikačního propojení páteřních 
komunikací v území – upravuje polohu komunikací ve větvi 3 a 4 – umožní propojení území 
do lokality v okolí školky navazující západně.  
 
Technická infrastruktura (viz A.1.6.7.) respektuje koncepční podmínky územního plánu. 
 
 
 
A.1.8.  Podmiňující faktory rozvoje území      
  
A.1.8.1. Veřejně prospěšné stavby 
v řešeném území jsou dle platného ÚP vymezeny veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 
 
VD1 stavba komunikace ke zpřístupnění ploch změn Z3 v koridoru DM3  
VT3.1 stavba vodovodu pro plochu Z3  
VT4.1 stavba plynovodu pro plochu Z3  
VT5.1 stavba kanalizace pro plochu Z3 
v řešeném území jsou dle platného ÚP vymezeny veřejně prospěšná opatření (VPO), pro která 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 
VO2 opatření proti přívalovým vodám na severovýchodním okraji obce v koridoru TD1 
  
Návrh územní studie upřesňuje tyto veřejně prospěšné stavby lokalizací veřejného 
prostranství zajišťujícího obsluhu území a návrhem kanalizace, vodovodu , plynovodu a 
odvodnění v rámci řešeného území.  
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A.1.8.2. Vlastnické vztahy 
V řešeném území vlastnická struktura zahrnuje větší množství vlastnických subjektů - zpravidla 
soukromých vlastníků.  
Územní studie nerozkrývá vlastnickou strukturu území, stávající parcelaci nelze dodržet 
(vzhledem k odlišné orientace parcelního členění od koncepce území).  
Na  území části B se dle vymezení ÚP vztahuje požadavek dohody o parcelaci. Pokud bude 
návrh této ÚS dle kap. A.1.7 zapracován změnou do ÚP Medlov, nebude se dohoda o parcelaci 
vztahovat na pozemky v ploše A4. 
 
A.1.8.3. Podmiňující investice  
Podmínkou zástavby pro bydlení je vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury 
v rozsahu řešeného území a v rozsahu nezbytném pro napojení na stávající veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu. Podmiňující investice se tedy dotýkají i navazujícího území, 
zejména se jedná o: 
- vybudování obslužné komunikace od lokality U staré váhy po jihovýchodní okraj řešeného 
území 
- dobudování veřejných řadů TI až na hranici řešeného území  
- vybudování výtlačného řadu kanalizace na ČOV v optimální poloze 
 
A.1.8.4 Přírodní podmínky 
Důležitým podmiňujícím faktorem využití území  jsou geologické podmínky lokality.  
- území je výrazně svažité   
- jihovýchodní část území je dle ÚAP vyhodnocena jako sesuvné území 
- v severní části je území upraveno do agrárních teras 
- do území zasahuje stanovených dobývací prostor 
 
Pro využití území je potřeba proto počítat s náročnějšími terénními úpravami i ztíženými 
podmínkami pro zakládání staveb – podrobněji viz také výše v kap.: A.1.5. Charakteristika a 
problémová analýza řešeného území. 
 
Podmínky prostorové regulace -  na uvedené skutečnosti reagují  - viz výše v kap. A.1.6.5. 
Zásady regulace území – prostorová regulace, intenzita využití území  
 
Při návrhu a zakládání je nezbytné zohledňovat uvedené podmínky lokality. Výkres č. B.4  
představuje ilustrativní řešení osazení zástavby, demonstrující profil území. 
 
Z důvodu vyhodnocení sesuvného území v části řešeného území je u staveb umisťovaných do 
tohoto sesuvného území podmínkou následného stupně přípravy PD provedení 
inženýrskogeologického průzkumu staveniště včetně vyhodnocení hydrogeologických 
podmínek. 
 
 
A.1.9.  Limity využití území 
 
Využití řešeného území je limitováno: 
· sesuvným územím, které může působit obtíže při zakládání staveb v jihozápadní části území 
· stanoveným dobývacím prostorem, který zasahuje za jihovýchodní okraj řešeného území 
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· vzdáleností do 50m od lesa – které do území dosahuje jak z porostů PP Niva Jihlavy, tak od 
zalesněné horní hrany svahu, umístění a hloubka porostů však nemá potenciál negativního 
ovlivnění rozvojového území do vzdálenosti až 50m, výstavba v této oblasti podléhá 
podmínkám stanoveným orgánem ochrany lesa 

· územím zvláštní povodně pod vodním dílem (pod vodním dílem Dalešice) 
· ochranné pásmo silnice III. třídy - území sousedí s dopravním prostorem silnice III/39521 

a může být ovlivněna hlukovou zátěží z této komunikace, chráněné prostory proto  budou u 
ploch dopravní infrastruktury (dopravních staveb, silnic) vymezovány až na základě 
hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný 
venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, což musí být doloženo v 
navazujících řízeních.  

· na všech pozemcích lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského 
letectva a obrany státu, protože se celé řešené území nachází v ochranném pásmu 
radiolokačního zařízení, je tudíž zájmovým územím armády České republiky dle § 175 
stavebního zákona č.183/2006 Sb., současně se celé území se nachází v koridoru 
rádioreléových spojů a vojenských zařízení. 

· východní  část řešeného území  - plocha D2 - sousedí s dopravním prostorem silnice 
III/4167 a může být ovlivněna hlukovou zátěží z této komunikace, chráněné prostory proto  
budou u ploch dopravní infrastruktury (dopravních staveb, silnic) vymezovány až na 
základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro 
chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, což musí být doloženo v 
navazujících řízeních.  

· podmínky ochrany hodnot území se vztahují i na všechny následné stupně PD 
    
V bezprostředním sousedství řešeného území se nacházejí tyto limity: 
· přírodní park Niva Jihlavy 
· lokální biokoridor 
· záplavové území Q100 
· aktivní zóna záplavového území 
· ložisko nerostných surovin a chráněné ložiskové území 
· ochranná pásma sítí veřejné technické infrastruktury 
         
 
 
A.1.10.  Vyhodnocení vyjádření a připomínek uplatněných k uveřejněnému návrhu 
 
Bude doplněno po uveřejnění územní studie. 
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