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Vyjádření z hlediska územního plánu k pozemku  

v katastrálním území Mikulov na Moravě 

č. 103/2020 
  

Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování 

dle ustanovení § 6 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád,  ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti ze dne 24.07.2020 tímto potvrzuje, že 

pozemky parc. č. 3034/1 v katastrálním území Mikulov na Moravě se nachází v území určeném v souladu 

se schváleným Územním plánem sídelního útvaru Mikulov -  Změny č. 1   ze dne 13.09.2001,  a dále 

regulačním plánem „Mikulov, Na Hradbách“ Změna č 3 ze dne 22.6.2011, v účinnosti dne 23.7.2011 

k následujícímu využití:  

            Ou - pozemky pro služby pro sportovce  

 Os  - pozemky pro sportovní stavby 

 
 

1.3 Os  8/p,s         
 

objekty pro doplňkové sportovní aktivity (např. hala pro squash, relaxační aktivity, 

prodej nebo půjčovna sport. potřeb apod.) včetně potřebných parkovacích stání 

výška stavby max. 8m nad úrovní přilehlé komunikace 

zastřešení  plochou nebo šikmou střechou 

index zastavění pozemku 0,35 

forma zástavby areálová 
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1.3 Os  6/s         plochy a objekty pro doplňkové sportovní funkce (venkovní sportoviště, ubytovací 

a stravovací zařízení pro sportovce, relaxační aktivity, prodej nebo půjčovna sport. 

potřeb apod.) včetně potřebných parkovacích stání 

výška stavby max. 4m nad úrovní přilehlé komunikace 

zastřešení  plochou nebo šikmou střechou 

index zastavění pozemku 0,35 

forma zástavby areálová 

 

Parkování pro zařízení na pozemku 1.3, který je ve vlastnictví soukromého investora, bude umístěno  na 

ploše pozemku až po specifikaci využití jednotlivých objektů.  

 

Navržené podmínky pro ochranu urbanistických a historických hodnot 

Charakter prostoru – je dán stupněm uzavřenosti a celkovým působením  na člověka 

 nesmí být porušena urbanistická struktura prostoru daná historickým vývojem 

 zástavba bude navržena jako areálová v přiměřeném měřítku, velké hmoty budou členěním 

rozdrobeny 

Struktura prostoru – je charakterizována hmotovým uspořádáním zástavby (výšková gradace zástavby, 

výška zástavby, tvary střech a jejich orientace k uličním prostorům), řešení exponovaných prostor budou 

respektovány stanovené hranice zastavitelných ploch, určující charakter zástavby (zástavba areálová s 

volným uspořádáním objektů uvnitř vyhrazeného pozemku) 

 bude respektována max. přípustná výška zástavby nad úrovní přilehlé komunikace dle 

stanovených regulací s ohledem na gradaci hmot ke stávající sportovní hale (její výška nebude 

překročena) 

 tvary střech budou odpovídat charakteru zástavby 

 kromě šikmých střech lze použít výjimečně jiný vhodnější způsob zastřešení (např. u 

velkoprostorových objektů – tenisová hala, krytý bazén), tyto střechy nesmí působit negativně v 

panoramatech a v exponovaných průhledech na město (rozdrobení hmot) 

 sklon a orientace hřebene šikmých střech budou v max. míře respektovat stávající okolní 

zástavbu 

 pro významné prostory veřejné zeleně bude zpracována samostatná podrobná dokumentace, 

respektující podmínky regulačního plánu 

Obraz prostoru – je tvořen architekturou zástavby (měřítko zástavby, použité materiály, barevnost, 

tvarosloví) 

 bude použito (s výjimkou velkoprostorových objektů) drobnější měřítko hmot, odpovídající 

okolní zástavbě 

 střešní okna budou používána pouze na pohledově méně exponovaných plochách, vikýře budou 

použity jen výjimečně v odůvodněných případech 

 pro zpevněné povrchy veřejných prostor budou preferovány přírodní materiály 

 na fasádách objektů budou použity přírodní odstíny barev a přírodní materiály (s ohledem na 

charakter stavby a její konstrukční řešení), na šikmých střechách bude použita pálená krytina v přírodní 

barvě 

 v území nebudou vytvářeny výrazné dominanty hmotové ani pohledové 

 není vhodné vytvářet v území historizující kamufláže 

 

Navržené podmínky pro ochranu přírodních hodnot 

- navržená koncepce musí respektovat svým hmotovým řešením i členěním na zastavitelné a volné 

plochy zásady ochrany krajinného rázu této části města dle podmínek III. zóny ochrany CHKO 

- v lokalitě budou realizovány plochy zeleně, začleněné do celkového krajinného rázu lokality 

- ve výsadbě izolační a rekreační zeleně bude bezpodmínečně dodržena domácí druhová skladba, ve 

výsadbách stromořadí pak může být použit historizující druh výsadby (javory, platany, duby) 

- výškové uspořádání zeleně bude členěno s ohledem na pohledové osy 

 

ZAVĚR: 

Záměr výstavby apartmánů včetně recepce a zázemí, záměr odstavného stání parkoviště a sportovišť 

(beach voleyball, stolní tenis, basketbalový koš, workoutové hřiště a sadové úpravy – relaxační park) dle 

studie  „Studie apartmanů Bažantnice Mikulov“ je v souladu s výše uvedené územně plánovací 
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dokumentace obce za podmínky, že bude doplněn výpočet zastavěné plochy. Nutno doplnit a prokázat 

procento zastavění dle regulačního plánu. 

 

 

 

 
 

Irena Prochásková 

odborný zaměstnanec 

 

 

 

Obdrží: 

Ing. Aleš Čech, Náměstí č.p. 1593/19, 692 01  Mikulov na Moravě 

 

  

 

     otisk razítka 
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