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Úvod  

Zpráva o uplatňování Územního plánu Olšany u Prostějova (dál jen „Zpráva“) je předkládána 

pořizovatelem na základě ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Územní 

plán Olšany u Prostějova (dále jen „ÚP Olšany u Prostějova“) byl vydán Zastupitelstvem obce Olšany u 

Prostějova a nabyl účinnosti dne 27. 11. 2015. 

Dle výše uvedeného ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona musí být územní plán nejméně jednou 

za čtyři roky vyhodnocen z hlediska jeho uplatňování, např. zda se nezměnily podmínky, na základě 

kterých byl vydán, nebo se neprojevily nepředpokládané vlivy na některou složku udržitelného rozvoje 

území.  

Zpráva je zpracována  a projednána dle příslušných ustanovení a je určena Zastupitelstvu obce Olšany u 

Prostějova k projednání a schválení.  

Jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova zvolilo 

Milana Elfmarka (starosta obce). 

Řešené území se nachází severně od města Prostějov (8 km) a zahrnuje katastrální území Olšany 

u Prostějova a Hablov. Rozloha správního území je 1104 ha. Řešeným územím prochází dálnice D46  

a několik komunikací III. třídy.  Zastavěné území plní především obytnou funkci včetně zařízení občanské 

vybavenosti, přítomná je i průmyslová a zemědělská výroba.  
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a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, 

na základě kterých byl územní plán vydán (ust. § 5 odst. 6 stavebního zákona), 

a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj 

území  

a.a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu  

Na základě charakteristiky jednotlivých funkčních ploch v urbanizovaném a neurbanizovaném území byl 

ÚP Olšany u Prostějova od jeho vydání v roce 2015 naplňován takto: 

Plochy bydlení venkovské B 

 

Zastavitelné plochy pro bydlení jsou navrženy v těchto funkčních plochách: bydlení venkovské, území 

ostatní BV a bydlení venkovské, území doprovodného významu, hlavní ulice BU. 

 

Ozn. Funkce Lokalita 
Výměra 

(ha) 

Využito 

(ha) 

Počet 

RD 

B8 BV S od středu Olšan 0,22 0,22 3 

B9 BV S okraj zástavby Olšan 0,12 0,00 0 

B10 BV S okraj zástavby Olšan 0,53 0,00 0 

B11 BV S okraj zástavby Olšan 0,32 0,00 0 

B12 BV S okraj zástavby Olšan 0,21 0,00 0 

B13 BV JZ od středu sídla Olšany  0,50 0,35 7 

B14 BV JZ od středu sídla Olšany  0,23 0,23 4 

B15 BU J směrem k silnici na Držovice  0,14 0,00 0 

B16 BU J směrem k silnici na Držovice 0,55 0,00 0 

B17 BU J směrem k silnici na Držovice 0,31 0,00 0 

B18 BV Z část Olšan při silnici k Třebčínu 0,36 0,00 0 

B19 BV Z část Olšan při silnici k Třebčínu 0,63 0,00 0 

B20 BV Z část Olšan při silnici k Třebčínu 0,69 0,00 0 

B21 BV Z část Olšan při silnici k Třebčínu 0,58 0,00 0 

B22 BV Z část Olšan při silnici k Třebčínu 0,64 0,00 0 

B23 BV Z část Olšan při silnici k Třebčínu 0,22 0,00 0 

B24 BV záhumenní ulice J pod návsí v Olšanech 0,80 0,51 12 

B25 BV S okraj zástavby Hablova 0,17 0,17 1 

Celkem 7,22 1,48 27 

 

V uplynulém období bylo realizováno 27 rodinných domů a z celkové výměry 7,22 ha bylo využito 1,48 ha. 
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Plochy občanského vybavení O 

Ozn. Funkce Lokalita 
Výměra 

(ha) 

Využito 

(ha) 

O1 OS SV okraj zástavby Olšan, rozšíření sportovního areálu 0,43 0,43 

Celkem 0,43 0,43 

Je vymezena plocha pro rozšíření sportovního areálu. Je realizováno. 

Plochy dopravy D 

Ozn. Funkce Lokalita 
Výměra 

(ha) 

 

 

 

 

Využito 

(ha) 

D1 DS Parkovací plocha pro výrobní závod v Z části území 0,17 0,00 

D2 DS Parkovací plocha pro provoz dopravní firmy v Hablově 0,12 0,00 

D3 DS Plocha pro prodloužení nájezdových ramp k dálnici D46 0,38 0,38 

D4 DS Plocha pro prodloužení nájezdových ramp k dálnici D46 0,14 0,14 

D5 DS Plocha pro úpravu křižovatky s připojením ploch V3-V6 0,04 0,00 

D6 DS Obslužná komunikace pro plochy V2 – V6 0,25 0,00 

D7 DS Obslužná komunikace pro plochy V2, V5, V6 0,21 0,00 

D8 DS Obslužná komunikace pro plochy V2, V6 0,17 0,00 

Celkem 1,48 0,52 

Jsou realizovány plochy pro realizaci prodloužení nájezdových ramp k dálnici D46 jak ve směru na 

Olomouc, tak i ve směru na Prostějov. 

Plochy veřejných prostranství PV 

Ozn. Funkce Lokalita 
Výměra 

(ha) 

Využito 

(ha) 

PV1 PV Plocha pro rozšíření veř. prostranství pro lokalitu B1 0,03 0,00 

PV2 PV Plocha pro realizaci veř. prostranství pro lokalitu B8 0,03 0,03 

PV3 PV Plocha pro realizaci veř. prostranství pro lokalitu B10 0,03 0,03 

PV4 PV Plocha pro realizaci veř. prostranství pro lokality B9-B11 0,24 0,00 

PV5 PV Plocha pro realizaci veř. prostranství pro lokality B9-B12 0,16 0,00 

PV6 PV Plocha pro rozšíření a realizaci veř. prostranství pro lokality B13-14 0,20 0,20 

PV7 PV Plocha pro realizaci veř. prostranství pro lokality B15-16 0,13 0,00 

PV8 PV Plocha pro realizaci veř. prostranství u lokalit B16-17 0,23 0,00 

PV9 PV Plocha pro realizaci veř. prostranství pro lokality B18-21 0,43 0,00 

PV10 PV Plocha pro realizaci veř. prostranství pro lokality B18-19, B22-23 0,42 0,00 

PV11 PV Plocha pro realizaci veř. prostranství pro lokality B19-22 0,19 0,00 

PV12 PV Plocha pro realizaci veř. prostranství pro lokality B20-22 0,32 0,00 

PV13 PV Plocha pro realizaci veř. prostranství pro lokality B19-20 0,06 0,00 

PV14 PV Plocha pro rozšíření veř. prostranství pro lokalitu B24 0,08 0,08 
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PV15 PV Plocha pro rozšíření veř. prostranství pro lokalitu B25 0,02 0,00 

PV16 PV Plocha pro realizaci veř. prostranství do části ploch výroby 0,07 0,00 

Celkem 2,64 0,34 

V uplynulém období byly realizovány plochy PV2, PV3, PV6 a PV14. Z celkové výměry 2,64 ha bylo 

realizováno 0,34 ha.  

Plochy výroby a skladování V 

Ozn. Funkce Lokalita 
Výměra 

(ha) 

Využito 

(ha) 

V1 VS Plocha pro rozšíření stávajících ploch při silnici k Třebčínu 3,37 0,84 

V2 VS Plocha pro rozšíření stávajících ploch, pro kompostárnu 0,88 0,00 

V3 VS Sektor v nově vymezené průmyslové zóně 0,83 0,00 

V4 VS Sektor v nově vymezené průmyslové zóně 0,77 0,00 

V5 VS Sektor v nově vymezené průmyslové zóně 1,23 0,00 

V6 VS Sektor v nově vymezené průmyslové zóně 2,05 0,00 

Celkem 9,13 0,84 

V uplynulém období byla částečně realizována plocha V1. Z celkové výměry 9,13 ha bylo realizováno 

0,84 ha.  

Plochy technické infrastruktury T 

Ozn. Funkce Lokalita 
Výměra 

(ha) 

Využito 

(ha) 

T1 TI Plocha pro přeložení regulační stanice plynu 0,04 0,00 

Celkem 0,04 0,00 

Plocha T1 nebyla dosud realizována. 

Plochy rekreace 

Ozn. Funkce Lokalita 
Výměra 

(ha) 

Využito 

(ha) 

R1 RN Plocha pro vznik rekreační louky 5,00 0,00 

Celkem 5,00 0,00 

Rekreační louka nebyla dosud realizována. 

Plochy zeleně Z 

Ozn. Funkce Lokalita 
Výměra 

(ha) 

Využito 

(ha) 

Z1 ZV K oddělení plochy B5 od silnice 3. třídy 0,03 0,00 

Z2 ZV Za mateřskou školou, návaznost na novou zástavbu „Za farou“ 0,12 0,12 

Z3 ZV Plocha zeleně v lokalitách B9-B12 0,10 0,00 
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Z4 ZV Plocha zeleně v lokalitách B18-B23 0,09 0,00 

Z5 ZV Plocha zeleně v lokalitách B18-B23 0,02 0,00 

Z6 ZV Plocha zeleně v lokalitách B18-B23 0,07 0,00 

Z7 ZV Plocha zeleně v nově navržené křižovatce na V straně Olšan 0,06 0,00 

Z8 ZO Pás izolační zeleně mezi hřbitovem a výrobními plochami 0,04 0,04 

Z9 ZO Plocha ochranné zeleně oddělující plochy výroby V4 od zástavby 0,62 0,00 

Z10 ZO Plocha ochranné zeleně oddělující plochy výroby V5 od zástavby 0,66 0,00 

Z11 ZO Pás ochranné zeleně na V okraji lokality Karlov 0,35 0,00 

Z12 ZO Pás ochranné zeleně na JV okraji lokality Karlov 0,12 0,00 

Z13 ZO Pás ochranné zeleně na Z straně dálnice D46 0,83 0,36 

Z14 ZO Pás ochranné zeleně na Z straně dálnice D46 0,53 0,53 

Z15 ZO Pás ochranné zeleně na S straně oblouku dálnice D46 1,31 0,00 

Z16 ZO Pás ochranné zeleně na S straně oblouku dálnice D46 1,78 0,71 

Z17 ZO Pás ochranné zeleně v SV části Olšan 0,33 0,00 

Z18 ZO Pás ochranné zeleně na SZ části Hablova 0,12 0,00 

Z19 ZO Pás ochranné zeleně na V straně oblouku dálnice D46 0,34 0,00 

Z20 ZO Pás ochranné zeleně J od zástavby Olšan 0,37 0,00 

Z21 ZO Pás ochranné zeleně na S straně ploch B14-B19 0,13 0,00 

Z22 ZO Pás ochranné zeleně na S straně ploch B14-B19 0,04 0,00 

Z23 ZO Plocha ochranné zeleně u lokality B19 0,03 0,00 

Z24 ZO Pás ochranné zeleně na jižně pod hřbitovem 0,25 0,00 

Z25 ZO Pás ochranné zeleně jako zázemí k ploše B24 0,09 0,00 

Celkem 8,43 1,76 

V uplynulém období byly realizovány plochy Z2, Z8, Z14 a částečně plochy Z13 a Z16. Z celkové výměry 

8,43 ha bylo realizováno 1,76 ha.  

 

Lokální ÚSES 

Ozn. Funkce Popis 
Výměra 

(ha) 

Využito 

(ha) 

BC 1 

Blata 

Trávn

íky 

NP Rozšíření stávajícího BC 1 Blata v SV části území 1,37 0,00 

BC 2 

U 

plavis

ka 

NP Rozšíření plochy stávajícího BC 2 U plaviska ve V části území 0,80 0,00 

BC 3 

Za 

kříže

m 

NP Navržená plocha BC v SZ části území 3,03 0,00 

BC 4 

Za 

věží 

NP Navržená plocha BC v JZ části řešeného území 3,11 0,00 

BC 5 

Pod 

Stráží 

NP Navržená plocha BC na JZ okraji území 4,02 0,00 

BC 6 

Nad 

Olšan

kou 

NP Navržená plocha BC na J okraji území 3,28 0,00 

BK 2 ZP Nefunkční úsek BK 2 od BC Třebčína k BC 3 2,74 0,00 

BK 3a ZP Nefunkční úsek mezi BC 3 a BC 4 0,61 0,00 

BK 3b ZP Nefunkční úsek mezi BC 3 a BC 4 0,23 0,00 

BK 3c ZP Nefunkční úsek mezi BC 3 a BC 4 0,90 0,00 



8 

 

BK 4 ZP Nefunkční úsek mezi BC 4 a BC 5 1,86 0,00 

BK 5 ZP Nefunkční úsek od BC 5 směr BC Smržice 0,69 0,00 

BK 6 ZP Nefunkční úsek od BC 6 směr BC Dubany 0,52 0,00 

BK 7 ZP Nefunkční úsek od BC 6 směr vodoteč na V straně 1,51 0,00 

BK 8a ZP Nefunkční úsek od BK 7 směr silnice do Duban 0,50 0,00 

BK 8b ZP Nefunkční úsek od silnice k Dubanům k BC v Bystročicích 0,12 0,00 

Celkem 25,29 0,00 

Dosud nebyly realizovány žádné prvky ÚSES. 

Systém přírodě blízkých protipovodňových opatření Wo 

Ozn. Funkce Lokalita 
Výměra 

(ha) 

Využito 

(ha) 

W1 WO Plocha na pravém břehu Blaty, horní tok 5,12 0,00 

W2 WO Jádrová plocha přírodě blízkých protipov. opatření, u sportovního 

areálu 

6,31 0,00 

W3 WO Převážně levý břeh Blaty, úsek mezi silnicí na Hněvotín a dálnicí 

D46 

5,48 0,00 

W4 WO Dolní úsek Blaty, levý břeh 1,23 0,00 

Celkem 18,14 0,00 

Dosud nebyla realizována žádná přírodě blízká protipovodňová opatření. 

Navržené dopravní prvky a navržené cyklostezky 

Ozn. Popis Realizace 

Dopravní prvky 

D9 Severní nájezdová rampa k dálnici D46 ano 

D10 Jižní nájezdová rampa k dálnici D46 ano 

D11 Místní komunikace pro obsluhu lokalit B3-B5 ne 

D12 Místní komunikace pro obsluhu lokalit B9-B12 část 

D13 Místní komunikace pro obsluhu lokalit B9-B12 ne 

D14 Místní komunikace pro obsluhu lokalit B13-B14  ano 

D15 Místní komunikace pro obsluhu lokalit B15-B16 ne 

D16 Místní komunikace pro obsluhu lokalit B16-B17 ne 

D17 Místní komunikace pro obsluhu lokalit B18-B23 ne 

D18 Severní nájezd místní komunikace do silnice na Třebčín ne 

D19 Jižní nájezd místní komunikace do silnice na Studenec ne 

D20 Úprava křižovatky pro realizaci připojení výrobní zóny ne 

D21 Místní komunikace pro lokality výrobní zóny V3-V6 ne 

D22 Místní komunikace pro lokality výrobní zóny V5-V6 ne 

D23 Místní komunikace pro lokalitu výrobní zóny V6 ne 

D24 Účelová komunikace na SV okraji plochy WO ne 

D39 Místní komunikace v ploše PV 16, obsluha výrobních ploch ne 
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D40 Účelová cesta, východní vjezd do výrobního areálu na jihu obce ne 

Cyklostezky 

D27 Cyklostezka Olšany střed ne 

D28 Cyklostezka Olšany – Prostějov ne 

D29 Cyklostezka Olšany – Čelechovice n/H ne 

D30 Cyklostezka Olšany – Třebčín ne 

D31 Cyklostezka Olšany – Lutín ne 

D32 Cyklostezka Olšany – Žerůvky ne 

D33 Cyklostezka Hablov – Vrbátky ne 

D34 Cyklostezka Olšany – Bystročice ne 

D35 Cyklostezka Olšany – kolem Blaty do Hněvotína ne 

D36 Cyklostezka Olšany – Dubany ne 

D37 Cyklostezka spojka D35 – D36 ne 

Z dopravních prvků byly dosud realizovány prvky D9, D10, D14 a částečně D12. Cyklostezky nebyly 

realizovány. 

Souhrn 

Funkční využití 
Výměra 

(ha) 

Využito 

(ha) 

Využito 

(%) 

Plochy bydlení venkovského B 7,22 1,48 20,5 

Plochy občanského vybavení O 0,43 0,43 100,0 

Plochy dopravy D 1,48 0,52 35,1 

Plochy veřejných prostranství PV 2,64 0,34 12,9 

Plochy výroby a skladování V 9,13 0,84 9,2 

Plochy technické infrastruktury T 0,04 0,00 0,0 

Plochy rekreace RN 5,00 0,00 0,0 

Plochy zeleně Z 8,43 1,76 20,9 

Lokální ÚSES 25,29 0,00 0,0 

Systém přírodě blízkých protipovod. opatření Wo 18,14 0,00 0,0 

Celkem 77,80 5,37 6,9 

Ze všech navržených ploch je dosud realizováno 6,9 %. Plochy bydlení jsou využity přibližně z jedné pětiny. 

Plochy přestavby 

Plochy přestavby jsou územním plánem vymezeny pouze ve funkci B, pouze v části Olšan a jsou 

vymezeny v těchto lokalitách: 

Ozn. Funkce Lokalita 
Výměra 

(ha) 

Využito 

(ha) 

Počet 

RD 

B1 BV Přestavba v S části Olšan, Z od silnice k Lutínu 0,06 0,00 0 

B2 BV Přestavba vnitrobloku zahrad ve V části Olšan 0,19 0,00 0 
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B3 BV Přestavba vnitrobloku zahrad ve V části Olšan 0,13 0,03 1 

B4 BV Přestavba vnitrobloku zahrad ve V části Olšan 0,07 0,00 0 

B5 BV Přestavba vnitrobloku zahrad ve V části Olšan 0,30 0,03 1 

B6 BV Přestavba záhumenních částí pozemků na J frontě návsi 0,67 0,21 2 

B7 BV Přestavba záhumenních částí pozemků v S části obce 0,19 0,05 1 

B26 BU SV okraj obce při silnici na Lutín 0,05 0,00 0 

Celkem 1,66 0,32 5 

V plochách přestavby bylo dosud realizováno 5 rodinných domů. 

Plochy územní rezervy 

Jsou vymezeny tyto plochy územní rezervy: 

 BR-1 – plocha zemědělských ploch, která navazuje na zastavěné území i na zastavitelné plochy 

bydlení D18-D23 na Z okraji Olšan 

 BR-2 – plocha v jižní části Olšan, využití zahrad 

 VR-4 – plocha pro možné výhledové rozšíření výrobní zóny na jižním okraji zástavby Olšan 

 VR-5 – plocha pro možné výhledové rozšíření výrobní zóny na jižním okraji zástavby Olšan 

Tyto plochy nebudou řešeny. 

Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změně v území podmíněno zpracováním územní studie 

Územní plán Olšany u Prostějova nevymezuje žádné lokality, ve kterých je rozhodování o změně v území 

podmíněno zpracováním územní studie.  

Plochy, ve kterých je rozhodování o změně v území podmíněno dohodou o parcelaci 

Územním plánem Olšany u Prostějova jsou vymezeny tyto lokality, ve kterých je rozhodování o změně 

v území podmíněno dohodou o parcelaci: 

- Plochy B9-B12 – dohoda o parcelaci dosud neproběhla 

- Plochy B15-B17 – dohoda o parcelaci proběhla 

a.b) Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán a vyhodnocení 

případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 

 V době od nabytí účinnosti a uplatňování ÚP Olšany u Prostějova do vyhotovení této Zprávy nebyly 

zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území. Snahou je soulad se zásadami celkové koncepce 

rozvoje obce – posílení funkce obce jako místa klidného rodinného bydlení. Hlavní cíle ochrany a rozvoje 

hodnot jsou akceptovány – architektonické změny objektů musí být citlivé a je žádoucí zachování 

dochované historické podoby, rovněž koncepce technické infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny 

územního plánu zůstane zachována.  
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b) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů ORP 

Prostějov 

V roce 2016 byla provedena aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Prostějov, ze kterých 
pro obec Olšany u Prostějova vyplývají následující problémy k řešení v ÚPD: 

- ZA28 – Ek. nestabilní území – důsledně řešit koncepci krajiny, důraz na zeleň a vodní prvky 

- ZA29 – Zátěž z D46 – v dotčených lokalitách neumožnit další výstavbu, podporovat sídelní zeleň 
a protihluk. opatř. 

- ZA30 – Kontaminace spodních vod – zmapovat akt. rozsah zasaženého území, vyhodnotit 
možná řešení v ÚP 

- ZA31 – Ochrana ZPF – vyhodnotit aktuální potřebu zast. ploch a minimalizovat zábor 
- ZA 32 a ZA38 – Ekologické zátěže – prověřit aktuální stav, podporovat rekultivaci a navrhnout 

možné využití 
- HA16 – Nedostatečné napojení na D46 – prověřit stávající prostorové poměry a navrhnout 

dostatečné řešení 
- HA17 – Brownfield – vyhodnotit aktuální stav, navrhnout možné řešení – výroba, návrat do 

ZPF, krajinná zeleň... 
- HA18 – Stav staré silnice – podpořit možnosti rekonstrukce a přestavby 
- HA19 - Nehodové místo – prověřit akt. prostorové poměry, případně přizpůsobit např. kruhové 

křižovatce 
- HA20 – Nehodové místo – prověřit prostorové poměry, příp. přizpůsobit pro směrové úpravy 

napojení nebo kruh. křižovatku 
- HA22 – Vodovod ze ZÚR – zapracovat koridor návrhu a koordinovat na hranicích, zařadit mezi 

VPS 
- ZA39 – Koordinace ÚSES – zajistit návaznost biokoridorů na hranicích se sousedními obcemi 
- SA12 – Omezení rozvoje – zvažovat další územní rozvoj, v případě nutnosti etapizovat 
- SA13 – Nemožnost výstavby v akt. zápl. zóně – nutno navrhnout a realizovat protipovodňová 

opatření 
- SA14 – Střet plochy pro sport a CHLÚ – vyhodnotit s ohledem na stanovisko přísl. dotčeného 

orgánu a potřebnost ploch 
 
Veškeré problémy k řešení budou následnou změnou ÚP prověřeny a případně budou navrhnuta 
příslušná opatření. 

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

 

c.a) Vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje (PÚR ČR)  

ÚP Olšany u Prostějova byl vydán v souladu s Politikou územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 1. 

V současné době platí PÚR ČR v úplném znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 PÚR ČR schválená vládou dne 

17.8.2020. 

Obec Olšany u Prostějova se nachází v rozvojové ose OS10 (Katowice–) hranice Polsko/ČR–Ostrava–

Lipník nad Bečvou–Olomouc–Brno–Břeclav–hranice ČR/Slovensko (–Bratislava), ve které se nacházejí 

obce mimo rozvojové oblasti s výraznou vazbou na významné dopravní tahy (dálnice D1, D2, D35, D46, 

D48, železnice č. 250 v úseku Brno–Břeclav a č. 270 v úseku Bohumín–Lipník nad Bečvou–Olomouc).  

Územní plán je v souladu s republikovými prioritami územního plánování. 

 

Z aktuálního znění PÚR nevyplývají nové požadavky na zapracování do ÚP. 



12 

 

c.b) Vyhodnocení souladu územního plánu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje 

(ZÚR OK)  

ÚP Olšany u Prostějova byl vydán v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje 2008 a 

s Aktualizací č. 1 vydanou v roce 2011. 

V současné době jsou v platnosti Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje v úplném znění po 

aktualizaci č. 2a, která nabyla účinnosti 15.11.2019. 

Obec Olšany u Prostějova se nachází v rozvojové oblasti nadmístního významu RO2 Prostějov, ve 

specifické oblasti ST6 (oblast s vysokou koncentrací stávající a očekávané těžby) a dále je obcí veden 

koridor pro veřejně prospěšnou stavbu D042 (D46, homogenizace na parametry dálnice v úseku 

Olomouc-Vyškov) a koridor pro veřejně prospěšnou stavbu V4 (připojení skupinového vodovodu 

Prostějov na skupinový vodovod Olomouc, včetně vodojemu). 

Územní plán je v souladu s krajskými prioritami územního plánování. 

Následná změna ÚP bude zpracována v souladu se ZÚR OK v úplném znění po aktualizaci 2a a bude řešit 

koridor pro veřejně prospěšnou stavbu D042 (D46, homogenizace na parametry dálnice v úseku 

Olomouc-Vyškov) a koridor pro veřejně prospěšnou stavbu V4 (připojení skupinového vodovodu Prostějov 

na skupinový vodovod Olomouc, včetně vodojemu). 

d) Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle ust. § 55 odst. 4 

stavebního zákona 

Z celkové výměry zastavitelných ploch pro rodinné domy 7,22 ha je v současnosti využito 1,48 ha. K 

zastavění zbývá 5,74 ha zastavitelných ploch. Obec nepožaduje vymezit nové zastavitelné plochy. 

 

e) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny  
 

 

Na základě komunikace s obcí, která nepředložila žádné podněty na pořízení změny územního plánu, 

bude soulad s aktuálně platnými ZÚR OK řešen budoucí změnou územního plánu. Předložená zpráva 

neobsahuje pokyny pro pořízení následné změny ÚP. 

 

f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný 
rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou 
lokalitu nebo ptačí oblast  

Není požadováno. 

g) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování 

variant vyžadováno 

Není požadováno. 

h) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny 

a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 
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Ze zjištěných skutečností nevyplývají změny, které podstatně ovlivňují koncepci územního plánu. 

i) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný 

rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 

Z analýzy stávajícího územního plánu a podnětů k němu nevyplývá nutnost řešit kompenzaci negativních 

dopadů na udržitelný rozvoj.  

j) Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje  

Ze zprávy nevyplývá požadavek na aktualizaci ZUR OK. 

 

Závěr 

Tato zpráva o uplatňování Územního plánu Olšany u Prostějova za uplynulé období 2015 – 2020 byla ve 
smyslu § 55 odst. 1 stavebního zákona před jeho předložením zastupitelstvu obce projednána přiměřeně 
v souladu s ustanoveními § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona. Zpráva doplněná  
a upravená na základě výsledků projednání, je předložena zastupitelstvu obce k projednání  
a schválení. 

 

 

 


