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1. ÚČEL A DŮVOD POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
 

Podmínka zpracování územní studie vyplývá z  Územního plánu Prostějov vydaného v červnu 2014, vč. jeho změn.   
Územní studie byla zpracována v jedné variantě řešení.    

Cílem studie je prověření možnosti využití vymezeného území, posouzení přestavby dané plochy a stanovení podmínek 
pro realizaci navrhovaných změn.  

Úkolem územní studie je prokázání splnění podmínek pro umísťování staveb podmíněně přípustných v plochách 
smíšených obytných (SX.0943) stanovených v platném územním plánu Prostějov.  

Dle územního plánu je možné dle čl. 7.1.3 k) podmínečně umístit stavby a zařízení pro nerušivou výrobu, nerušivé 
služby a sklady v měřítku úměrném potenciálu území a v souladu s jeho charakterem (splnění podmínek bude prokázáno 
územní studií s důrazem na dopravní obslužnost); 

Záměrem je v takto vymezené ploše na pozemcích p.č. 583/3, 583/4 a 1231, vše k.ú. Vrahovice, provést stavební 
úpravy a přístavbu objektu masné výroby Uzeniny Zajíček s.r.o.. Stavba bude sloužit k masné výrobě a expedici výrobků. 
Studie se také zabývá napojením na technickou a dopravní infrastrukturu, zabývá se posouzením nároků statické dopravy. 

 
Územní studie je v souladu s požadavky na ochranu hodnot území. Provoz z uvedeného záměru nesníží kvalitu 

obytného prostředí souvisejícího území, neohrozí jeho hodnoty a nedojde k nepřiměřenému zvýšení dopravní zátěže 
v obytné lokalitě. 

 

Tato územní studie je zpracována na základě zadání pořízeného úřadem územního plánování Magistrátu města 
Prostějova, dle §6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
Územní studie bude podkladem pro: 
 Umístění a povolení stavby v rámci spojeného územního a stavebního řízení. 

 
2. ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešené území  se nachází v místní části města Prostějova, Vrahovicích a v katastrálním území Vrahovice. 

Dotčené parcely č. 583/3, 583/4 a 1231, vše k.ú. Vrahovice a jsou v majetku objednatele územní studie, viz titulní list.  
Území se nenachází v památkové zóně, zvláště chráněném území. Nejedná se o památkovou rezervaci. Do řešeného 

území částečně zasahuje záplavové území (Q100) řeky Romže. Stavby v záplavovém území nesmí zhoršit odtokové poměry, 
na pozemku nesmí být skladován volně odplavitelný materiál ani nebezpečný odpad. 
Lokalita je situována v zastavěném území, nachází se v blízkosti vodního toku Romže. Ze severu je řešené území 
ohraničeno ulicí Vrahovickou, z východu a jihu ulicí M.Majerové, ze západní strany navazuje na stávající zástavbu rodinných 
domů.  

Dle platného územního plánu, vč. jeho změn, je převážná část řešeného území součástí plochy označené 0943. Jedná se 
o stabilizovanou plochu smíšeného obytného území (SX). 
Navrhovaná přístavba objektu bude nepravidelného půdorysu o zastavěné ploše 242m2 
Objekt přístavby bude jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešený plochou střechou s vegetačním souvrstvím a výškou atiky 
3,85m  
Dopravně je pozemek napojen stávajícím vjezdem. 

Pro potřebu stávající prodejny jsou k dispozici 3 stávající parkovací místa na ulici Vrahovická. Vzhledem k tomu, že 
nedochází ke změně velikosti prodejní plochy prodejny nevzniká požadavek na nová parkovací místa. 

Další odstavná a parkovací stání budou na řešených pozemcích na zpevněných plochách uvnitř areálu. Parkování pro 
zaměstnance bude uvnitř oploceného areálu na parc.č. 583/4, kde je možné umístit  6 osobních vozidel. Vjezd bude zřízen 
z ulice M. Majerové) Pro rozvozové vozy (4 vozidla) bude vyčleněna odstavná plocha blíže vjezdu z ulice Vrahovické. 
Odstavování nákladních vozidel není stavbou vyžadováno. 

Výpočet parkovacích míst podle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací: 
Počet služebních os. vozidel pro odstavná stání:  2 
Počet zaměstnanců pro parkování vozidel:   10 
O0 = základní počet odstavných stání podle čl. 14.1.6 (tab. 34) při stupni automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel 
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(1:2,5) 
P0 = základní počet parkovacích stání podle čl. 14.1.6 (tab. 34) 
ka = součinitel vlivu stupně automobilizace 
kp = součinitel redukce počtu stání (tab. 30) určený sloupcem charakteru území (tab. 31) a řádkem stupně úrovně 

dostupnosti (tab. 32) 
N = O0 . ka + P0 . ka . kp  
N = 2 . 0,84 + 11/4 . 1,0 . 1,0 = 4,43 ≈ 5 parkovacích míst 

Počet odstavných a parkovacích míst v řešeném území 6 - vyhovuje. 

 
 
 

Zákres řešeného území do katastrální mapy 
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Zákres řešeného území do koordinačního výkresu Územního plánu Prostějov 

 
 

3. POŽADAVKY NA URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
 

V rámci územní studie Stavební úpravy a přístavba Uzenářství Zajíček s.r.o. (dále jen „územní studie“) je prověřen 
soulad záměru s podmínkami využití plochy dle bodu 7.1.3 Územního plánu Prostějov (dále jen „ÚP Prostějov“).  

 
Záměr je dle ÚP Prostějov umístěn do stabilizované plochy smíšené obytné (SX) č. 0943. Pro tuto plochu jsou 

ve výrokové části Územního plánu Prostějov stanoveny tyto podmínky prostorového a funkčního využití: 
  

- Záměr lze do území umístit za podmínky prokázání, že jejich řešení, včetně dopravní obslužnosti, je v souladu 
s požadavky na ochranu hodnot území a jejich provoz nesníží kvalitu obytného prostředí souvisejícího území, neohrozí 
jeho hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž v obytných lokalitách. 

- Maximální rozsah přistavovaných objektů je vyznačen v grafické části dokumentace. 
- Dopravní obsluha a odstavení automobilů bude zajištěno na pozemcích investora. 

- Dostavbou areálu se nemění účel využívaní pozemků a nezhoršuje se kvalita prostředí, areál je součástí 
stabilizované plochy smíšené obytné (SX). Navrhovaný záměr stavby lze vyhodnotit jako odpovídající 
podmínkám hlavního využití plochy SX, kvalita prostředí plochy se nezhorší. 

- Provozem stavby nebudou překročeny povolené limitní hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro denní 
i noční dobu, bude dodržen hlukový limit dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění. Navržené řešení 
vzduchotechniky zajistí splnění požadavků nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Bude splněn hygienický limit hluku ve vnitřním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb 
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v ekvivalentní hladině akustického tlaku a hluku šířícího se do chráněného venkovního prostoru od vnitřních 
zdrojů hluku. Využití objektu včetně parkovacích stání nezvyšují dopravní zátěž takovou mírou, která by byla 
nepřípustná. Kvalita obytného prostředí nebude ovlivněna  

Dopravní napojení pro dovoz surovin a odvoz výrobků bude veden po ulici Vrahovická na ostatní místní komunikace. 
Dopravní zatížení bude minimální, předpokládá se vykládka a nakládka surovin a zboží 1x týdně nákladním vozidlem 
s nosností 12 tun a 4 – mi vozidly denně s nosností do 3,5 tuny. 

- Podmínky využití ploch stanovené pro hlavní využití a podmínečně přípustné využití, zastavěnost území, max. výška 
zástavby 10/14 m (maximální výška římsy nebo okapní hrany/maximální výška hřebene střechy nebo ustoupené 
podlaží pod úhlem 45°)  

Vzhledem k výše popsaným vlastnostem záměr spadá do podmíněně přípustného využití dle bodu 7.1.3. 
Územního plánu Prostějov uvedeného v písm. k) – stavba a zařízení pro nerušivou výrobu, nerušivé sklady 
v měřítku úměrném potenciálu území a v souladu s jeho charakterem, splnění podmínek musí být prokázáno 
územní studií. 

- Prostorové parametry přístavby odpovídají podmínkám Přílohy č.1 ÚP Prostějov (tj. „max. výška zástavby 10/14 m 
(maximální výška římsy nebo okapní hrany/maximální výška hřebene střechy nebo ustoupené podlaží pod úhlem 45°) -  
navrhovaná přístavba se navrhuje s výškou atiky 3,85m. 

- Výška staveb bude maximálně o 1 typické nadzemní podlaží vyšší než převažující zástavba území a zároveň 
maximálně do výšky stanovené v Příloze þ. 1 (Tabulka ploch); - navrhovaná přístavba je jednopodlažní tzn. o jedno 
typické podlaží nižší než objekt, ke kterému je provedena přístavba 
 

       Záměr tak neodporuje hledisku prostorového uspořádání, kapacitě potenciálu daného území ani           

       převažujícímu charakteru a struktuře zástavby dané plochy i jejího okolí. 

 
4. ODŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Uvedený záměr není v rozporu se základními koncepcemi rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot, které 
stanovuje ÚP Prostějov v bodě 3.  

Vzhledem k funkční skladbě plochy č. 0943 a jejího okolí, kterou tvoří stavby pro bydlení  s lokálním výskytem staveb 
pro služby a drobnou výrobu je umístění záměru, jakožto stavby pro nerušící výrobu, v souladu s výše uvedenou koncepcí 
a rovněž v souladu se stávajícím a požadovaným charakterem daného území (tj. plochy č. 0943 a jejího okolí). 
Stavby umístěné v řešeném území dle této územní studie nebudou mít svým působením negativní vliv na životní prostředí. 
Lokalita se nenachází v památkové zóně ani jinak chráněném území. 

Do řešeného území částečně zasahuje záplavové území (Q100) řeky Romže.  Předpokládá se, že záměr vzhledem ke 
svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít negativní vliv na stav vodního toku. 

Budoucí využití ploch, vč. prostorové regulace jsou v souladu s podmínkami stanoveným v platném územním plánu 
Prostějov. 

Záměr dostavby lokality nevyžaduje žádná nová odstavná a parkovací místa na veřejných komunikacích. Odstavné 
plochy řešena v rámci vlastního areálu 

     Umístěním přístavby nedojde k zastínění sousedních budov. 

     Závěrem lze konstatovat, že doplněním zástavby v dané lokalitě nedojde ke zhoršení kvality obytného prostředí. 
Dostavbou areálu dojde naopak ke kultivaci dosud nevyužívaného prostoru. Navrhovaná přístavba neslouží k navýšení 
výrobních kapacit. Navrhovaná přístavba slouží pro potřeby modernizace a možnosti využití nových technologií ve výrobě, 
které vyžadují dostatečný prostor pro obsluhu a údržbu a stávající prostory neumožní umístění této technologie 

 
Záměr splňuje podmínky přípustnosti stanovené v bodě 7.1.3. písm. k) ÚP Prostějov. 
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