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Úvod 
 

Územní plán Ondratice byl zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) a prováděcích vyhlášek. Byl vydán 
formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Ondratice dne 28.7.2008 a nabyl účinnosti dne 
29.08.2008. Dne 7.9.2013 byla zastupitelstvem obce Ondratice schválena Zpráva o uplatňování 
Územního plánu Ondratice za období 2008-2012. 

 

Obsah zprávy o uplatňování je dán vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
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A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn 
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního 
zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů 
na udržitelný rozvoj území 

A.1 Vyhodnocení uplatňování územního plánu 

Obec Ondratice se nachází v jižní části správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) 
Prostějov. Obec je tvořena jedním katastrálním územím – k. ú. Ondratice. Hlavními funkcemi v obci 
Ondratice je bydlení a zemědělská výroba. V obci se nachází základní občanská vybavenost 
soustředěná do ploch občanské vybavenosti.  

A.1.1 Vymezení zastavěného území 

Územním plánem bylo k 30.11.2007 vymezeno 7 zastavěných území. Využívání zastavěného území 
a zastavitelných ploch je v souladu s požadavky a koncepcemi územního plánu. Plochy zastavěného 
území jsou stabilizovány. Zastavěné území bude v souladu s § 58 odst. 3 stavebního zákona 
aktualizováno ve změně územního plánu. 

A.1.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

V uplynulém období došlo k postupnému naplňování cílů a úkolů územního plánování v souladu se 
stanovenými koncepcemi. Hodnoty sídla (civilizační, kulturní a přírodní) a jejich ochrana jsou 
územním plánem řešeny a při uplatňování územního plánu respektovány. 

A.1.3 Urbanistická koncepce, vč. vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 
sídelní zeleně 

Urbanistická koncepce 

Urbanistická koncepce stanovená územním plánem je dodržována. Jednotlivé stávající i navrhované 
plochy jsou využívány v souladu s územním plánem. 

Vymezení zastavitelných ploch 

Vyhodnocení využití zastavitelných ploch navržených územním plánem je uvedeno níže v tabulkách. 
Vyhodnocení bylo provedeno na základě vlastních průzkumů pořizovatele, stavebně správních úkonů 
stavebního úřadu, územně analytických podkladů a sdělení obce. 

Plochy bydlení B 

Tab. 1. Navržené plochy bydlení  

Poř. č. Označení 
Plocha 

(v ha) 

Využito 
(v ha) 

Využito 

(v %) 
Počet RD 

1 Z1 0,37 0,13 35,1 1 

2 Z2 0,82 0,41 50,0 2 

3 Z3 0,57 0,00 0,0 0 

4 Z4 0,23 0,00 0,0 0 

5 Z5 1,93 0,00 0,0 0 

6 Z6 0,57 0,00 0,0 0 

7 Z7 0,19 0,19 100,0 1 

8 Z8 0,14 0,00 0,0 0 

9 Z9 0,71 0,00 0,0 0 
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10 Z10 0,18 0,00 0,0 0 

celkem 5,71 0,73 12,8 4 

 

 V rámci navržených zastavitelných ploch bydlení B byly dosud realizovány nebo jsou v realizaci 
a zapsány v katastru celkem 4 rodinné domy (RD). Celkem bylo tedy za uplynulé období 
v zastavitelných plochách bydlení B využito 0,73 ha. Nezastavěných ploch zůstává celkem 4,98 ha. 

 Změnou ÚP budou řešeny požadavky na vymezení zastavitelných ploch pro bydlení (viz kap. E). 

 

Plochy veřejných prostranství P* 

Tab. 2. Navržené plochy veřejných prostranství 

Poř. č. Označení 
Plocha 

(v ha) 

Využito 
(v ha) 

Využito 

(v %) 
Poznámka 

11 Z11 0,26 0,00 0,0  

12 Z12 0,05 0,00 0,0  

celkem 0,31 0,00 0,0  

 

 Žádná navržená plocha veřejných prostranství není realizována. 

 Změnou ÚP bude prověřena potřeba vymezení nových ploch veřejných prostranství. 

Vymezení ploch změn v nezastavěném území 

Územním plánem Ondratice jsou vymezeny skladebné prvky ÚSES – lokální biokoridory, opatření ke 
zvyšování retenčních schopností území – vodní plocha, retenční nádrže a plochy změn kultury 
pozemku. 

Tab. 3. Navržené plochy změn v krajině 

Označení Účel 
Plocha 

v ha 
realizace 

Z13 vodní plocha 0,12 ne 

Z14 plocha lokálního biokoridoru ÚSES LBK 1 1,34 ne 

Z15 plocha lokálního biokoridoru ÚSES LBK 2 0,10 ne 

Z16 plocha suchých poldrů 0,02 ne 

Z17 plocha suchých poldrů 0,06 ne 

Z18 plocha trvalých travních porostů 5,21 ne 

Z19 plocha trvalých travních porostů 2,86 ne 

Z20 plocha trvalých travních porostů 2,36 ne 

Z21 plocha trvalých travních porostů 3,94 ne 

Z22 plocha trvalých travních porostů 2,29 ne 

Z23 plocha trvalých travních porostů 1,77 ne 

Z24 plocha trvalých travních porostů 2,19 ne 

Z25 plocha trvalých travních porostů 2,49 ne 

Z26 plocha trvalých travních porostů 2,49 ne 

 

 Nejsou navrženy nové požadavky na vymezení ploch změn v krajině. 
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A.1.4 Koncepce veřejné infrastruktury 

Dopravní infrastruktura 

 Stávající plochy pro dopravu jsou stabilizovány.  

 Nejsou nové požadavky. 

 

Technická infrastruktura 

Zásobování vodou 

 Obec je zásobována vodou z veřejné vodovodní sítě, koncepce je zapracována do řešení ÚP. 

 Nejsou nové požadavky na změny koncepce zásobování vodou. 

Odkanalizování 

 V obci Ondratice je vybudována nová splašková kanalizační síť DN 250 - 300, do níž jsou zaústěny 
veškeré splaškové odpadní vody z obce. Pod obcí Brodek u Prostějova na pravém břehu toku 
Brodečka je vybudována čistírna odpadních vod - klasická mechanicko-biologická ČOV (2 505 EO). 
Na této ČOV jsou čištěny splaškové OV společně z obcí Brodek u Prostějova, Sněhotice, Ondratice 
a výhledově také z obce Kobeřice – Hradčany. 

 Dále je v obci Ondratice vybudována stará dešťová kanalizace DN 300 – 400. Stoková síť v obci 
netvoří jednotný celek, je rozdělena do několika samostatných skupin, které mají každá svoji 
výusť do recipientu. 

 Bude prověřeno vymezení způsobu likvidace splaškových odpadních vod u ploch, které nebudou 
odkanalizovány veřejnou kanalizací. 

Zásobování elektrickou energií 

 Stávající koncepce zásobování elektrickou energií zůstává zachována. 

 Nejsou nové požadavky na změny koncepce zásobování elektrickou energií. 

Zásobování plynem 

 Obec je plynofikována, stávající koncepce zásobování plynem zůstává zachována. 

 Nejsou nové požadavky na změny koncepce zásobování plynem. 

Zásobování teplem 

 Stávající koncepce zásobování teplem zůstává zachována. 

 Nejsou nové požadavky na změny koncepce zásobování teplem. 

Komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronická komunikační zařízení veřejné 
komunikační sítě 

 Navržené řešení stabilizuje stávající komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronická 
komunikační zařízení veřejné komunikační sítě. 

 Nejsou nové požadavky na změny koncepce v oblasti veřejných komunikačních sítí. 

 

Občanské vybavení 

 Územní plán stabilizuje stávající plochy občanského vybavení. Územním plánem není navržena 
žádná nová plocha občanského vybavení. 

 Nejsou nové požadavky na vymezení ploch občanského vybavení. 
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Veřejná prostranství 

 Jako plochy veřejných prostranství jsou v územním plánu vymezeny všechny návesní prostory, 
ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, sloužící 
k obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Územní plán stabilizuje 
stávající plochy veřejných prostranství a navrhuje nové plochy zejména pro zajištění dopravní 
a technické obslužnosti nově navržených ploch. Jako veřejná prostranství jsou rovněž navrženy 
plochy pro zeleň. Návrhové plochy a jejich využití jsou popsány výše. 

 V případě potřeby budou prověřeny nové plochy pro veřejná prostranství. 

A.1.5 Koncepce uspořádání krajiny, vč. vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrany 
před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod. 

Územní plán respektuje základní krajinné hodnoty území. Využití území je v souladu s těmito 
hodnotami. 

Územní systém ekologické stability 

 Územní plán vymezuje prvky územního systému ekologické stability stávající i navrhované. 
Navrhované prvky, jejich realizace a funkčnost jsou popsány výše.  

 Bude prověřena potřeba aktualizace ÚSES v řešení Změny č. 1 ÚP Ondratice. 

Prostupnost krajiny 

 V území se nachází síť komunikací zajišťujících prostupnost krajiny. V roce 2019 byly vypracovány 
Komplexní pozemkové úpravy. 

 V řešení změny č. 1 ÚP Ondratice bude prověřena potřeba aktualizace sítě komunikací zajišťující 
prostupnost krajiny v návaznosti na ukončené Komplexní pozemkové úpravy. 

Protierozní opatření 

 Přílohou č. 1 k ÚP je zpracováno posouzení erozní ohroženosti a odtokových poměrů. 

 Nejsou žádné nové požadavky. 

Ochrana před povodněmi 

 Ochrana obce před povodněmi je řešena v rámci úprav a opatření v krajině.  

 Nejsou žádné nové požadavky na řešení ochrany před povodněmi. 
 
Změnou č. 1  budou prověřena navržená opatření v Územní studii krajiny správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Prostějov a v případě potřeby budou zapracovány do změny. 
 

A.1.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavní využití) vč. stanovení podmínek prostorového uspořádání 

V územním plánu jsou řešeny podmínky využití jednotlivých funkčních ploch. Podmínky jsou 
stanoveny jak pro stávající, tak pro návrhové plochy. Využití ploch je uskutečňováno v souladu 
s podmínkami.  

 V řešení Změny č. 1 budou prověřeny a případně upraveny podmínky využití ploch. Podmínky 
využití budou upraveny zejména v souvislosti s novelou stavebního zákona účinnou od 1.1.2018, 
resp. s aktuálním zněním stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. 

 Zejména budou prověřeny podmínky využití v nezastavěném území v souvislostech s § 18 odst. 5 
stavebního zákona. V případě, že budou některé stavby a opatření uvedené v tomto ustanovení 
vyloučeny, bude jejich vyloučení zdůvodněno s ohledem na udržitelný rozvoj území. 
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A.1.7 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení 
dat o této studie do evidence územně plánovací činnosti 

Územní plán Ondratice uložil zpracování územní studii pro návrhovou plochu Z5, která byla 
zpracována a 15.11.2013 byla schválena možnost jejího využití. Dále byla zpracována územní studie 
pro lokality Z1 a Z2, u které byla dne 5.9.2014 schválena možnost jejího využití. 

Nejsou požadavky na vymezení nových ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno zpracováním územní studie, ani na uložení územní studie k již vymezeným 
plochám a koridorům.  

A.1.8 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit 

Veřejně prospěšné stavby 

Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby. Bude prověřena jejich aktuálnost a v případě 
potřeby budou doplněny další. 

Veřejně prospěšná opatření 

Územní plán vymezuje veřejně prospěšná opatření, která doposud nebyla realizována. Všechna 
veřejně prospěšná opatření vymezená územním plánem se týkají prvků ÚSES a opatření ke zvyšování 
retenčních schopností krajiny. Bude prověřena jejich aktuálnost a v případě potřeby budou doplněny 
další. 

Asanace 

Územní plán vymezuje plochu pro asanaci. Nejsou nové požadavky na vymezení dalších ploch pro 
asanaci. 

A.1.9 Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro něž lze 
uplatnit předkupní právo 

 Územní plán Ondratice vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro něž 
lze uplatnit předkupní právo. 

 Nejsou nové požadavky na vymezení takovýchto staveb a veřejných prostranství. 

A.1.10 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

 Územní plán Ondratice nestanovuje žádná opatření.  

 Nové požadavky nejsou. 

A.2 Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán 

Od vydání územního plánu došlo k aktualizaci nadřazené dokumentace, právních předpisů a dalších 
dokumentů včetně územně plánovací dokumentace sousedních obcí. Následnou Změnou č. 1 ÚP 
budou tyto podklady prověřeny a vyplývající požadavky budou zapracovány. 

A.3 Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj území 

 Od doby vydání územního plánu do vyhotovení této zprávy nebyly zjištěny či zaznamenány 
negativní dopady na udržitelný rozvoj území. 
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B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických 
podkladů 
 

Ke dni 31.12.2020 byla zpracována čtvrtá úplná aktualizace Územně analytických podkladů (dále 
ÚAP) pro území obce s rozšířenou působností Prostějov, jehož součástí je i obec Ondratice. Úplná 
aktualizace byla pořízena dle § 28 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (stavební zákon). 

Z aktualizovaného vyhodnocení udržitelného rozvoje území ORP Prostějov vyplývají tyto problémy 
k řešení či prověření v územně plánovací dokumentaci: 

Životní prostředí 

 ZE74 – Ochrana ZPF - vyhodnotit aktuální potřebu zast. ploch, příp. minimalizovat zábor 

 ZE75 – Koordinace ÚSES - Prověřit vhodné řešení, opravit nebo k řešení v ÚP Brodek u Prostějova 

 ZE76 – Protierozní opatření - zapracovat výsledky studie protierozních opatření do ÚP 

 

Soudržnost obyvatel území 

 SE46 – v ú. Březina - prověřit a navrhnout možnosti využití rekreačního potenciálu lesa 

 SE47 – Rekr. potenciál pískovny - navrhnout a podpořit rozvoj rekreačních aktivit a potřebného 

zázemí v lok. pískovny 

 SE48 – Koupaliště - podpořit možný rozvoj rekreačního potenciálu, řešit okolní vazby - možno řešit 

v ÚS 

 
Veškeré problémy k řešení budou 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.1 Soulad s Politikou územního rozvoje 

Územní plán Ondratice byl vypracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR schválenou vládou 
ČR dne 17.5.2006.  
Dne 31. srpna 2021 nabyla účinnosti Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky. 
Doposud platná Politika územního rozvoje ČR přestala v měněných částech platit a platí již Politika 
územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1,2,3,4 a 5. 

C.1.1 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 

Změna č. 1 ÚP bude vyhodnocena podle republikových priorit územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území. 
 

C.1.2 Konkrétní požadavky na řešení, zapracování nebo upřesnění 

Řešené území obce Ondratice se nachází v rozvojové ose OS10 (Rozvojová osa (Katowice–) hranice 
Polsko/ČR–Ostrava–Lipník nad Bečvou–Olomouc–Brno–Břeclav–hranice ČR/Slovensko (–Bratislava) 

Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje budou zapracovány do Změny č. 1. 
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C.2 Soulad se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje 

 

Územní plán Ondratice byl vypracován v souladu s ÚPN VÚC Olomoucká aglomerace a jeho změnou 
č. 1. V současné době jsou v platnosti Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje v úplném znění 
po aktualizaci 2a s nabytím účinnosti dne 15.11.2019, ze kterých pro obec Ondratice vyplývají 
následující požadavky: 

- respektovat priority územního plánování na území Olomouckého kraje 

- D042 – D46, homogenizace na parametry dálnice v úseku Olomouc-Vyškov 

- respektovat rozvojovou osu OS10, ve které se nachází i obec Ondratice 

- území obce Ondratice je dle výkresu krajin, pro které se stanovují cílové kvality 
vymezeno v krajinném celku Haná. 

 
Změna č. 1 bude zpracována v souladu se ZÚR OK v úplném znění po aktualizaci 2a. 
 

C.3 Soulad s rozvojovými dokumenty vydanými Olomouckým krajem a dalšími 
koncepčními dokumenty 

Pro území Olomouckého kraje jsou vydány územně plánovací podklady a další rozvojové dokumenty. 
Jedná se zejména o:  

 Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 

 Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti 

s adaptací na změny klimatu 

 Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji 

 Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 

 Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO12 na území Olomouckého kraje 

 Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje 

 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015-2020 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje 

 Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 

 Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07: Aktualizace 2020 

 Národní program snižování emisí České republiky včetně aktualizace 

 Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR 

 Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje 

 Plán oblasti povodí Moravy a Dyje 

 Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje 

Změna č. 1 bude zpracována v souladu s těmito dokumenty. 

 

D. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 
odst. 4 stavebního zákona 
 

Územním plánem je navrženo 5,71 ha zastavitelných ploch pro bydlení.  

V současné době je z těchto ploch využito 0,73 ha, což představuje 12,8 % z výměry všech 
zastavitelných ploch.  
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Změnou ÚP budou prověřeny požadavky na rozšíření zastavitelných ploch případně vymezení nových. 
Vzhledem k rozsahu zastavitelných ploch k prověření Změnou č. 1, bude dále prověřena kompenzace 
vypuštění příslušného rozsahu již schválených ploch. 

 

E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání 
změny 
Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, je 
obec povinna pořídit její změnu. Ze skutečností uvedených v tomto návrhu vyplývá, že k takovým 
změnám došlo. Z tohoto důvodu jsou uvedeny následující pokyny pro zpracování změny. 

 

E.1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 
v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti 
veřejné infrastruktury 

 Vyhodnotit soulad územního plánu s Aktualizacemi č. 1,2,3,4 a 5 Politiky územního rozvoje ČR. 

 Vyhodnotit soulad územního plánu s Aktualizací Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 

v platném znění. 

 Vyhodnotit soulad územního plánu s rozvojovými krajskými dokumenty a dalšími koncepčními 

dokumenty. 

 Aktualizovat limity využití území dle aktualizace ÚAP. 

 Využít jako podklad pro změnu ÚP Územní studii lokalit Z1, Z2 a Územní studii lokality Z5. 

 Zohlednit případné požadavky vyplývající z širších vztahů v území. 

 Prověřit problémy k řešení vycházející z ÚAP a případně navrhnout příslušná opatření. 

 

E.1.1. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných 
ploch 

 Zachovat stávající urbanistickou koncepci. 

 Aktualizovat zastavěné území obce. 

 Již zastavěné plochy vymezit jako stávající, v této souvislosti upravit textovou i grafickou část 

územního plánu. 

 Prověřit, případně upravit podmínky využití ploch. 

 Prověřit vymezení pozemků parc. č. 1243, 1245, 1249, 1244, 1104, 554/1, 554/2, 772 

v katastrálním území Ondratice jako zastavitelné plochy pro bydlení. 

 Prověřit zařazení pozemků parc. č. 1056, 609/3 v katastrálním území Ondratice do územního 

plánu. 

 Prověřit vymezení pozemku parc. č. 1427 v katastrálním území Ondratice jako zastavitelnou 

plochu rekreace. 

 Prověřit vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení na pravém břehu Ondratického potoka ve 

východní části obce od jejího začátku až po parcelu č. 497/2 v katastrálním území Ondratice. 

 Prověřit odstranění pásu krajinné zeleně SK a zmenšení plochy Z12 na pozemku parc. č. 1270/2 

v katastrálním území Ondratice. 
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 Zahrnout pozemek parc. č. 1442 v katastrálním území Ondratice s rekreačním objektem st. 196 do 

zastavěného území. 

 Doplnit podmínky využití území pro plochy rekreace R. 

 V návaznosti na prověření nových zastavitelných ploch bude prověřeno vypuštění některých již 

schválených ploch. Do vyhodnocení záboru ZPF budou zařazeny pouze plochy, které jsou, resp. 

v tom rozsahu, v němž jsou, reálně vymezovány na zemědělské půdě. 

 Zapracovat vymezená území Ministerstva obrany včetně podmínek dle vyjádření Sekce nakládání 

s majetkem Ministerstva obrany uplatněného v rámci projednávání této Zprávy. 

 Do koordinačního výkresu zapracovat ochranné pásmo dálnice. 

 V případě potřeby bude prověřeno vymezení nových ploch pro veřejné prostranství. 

E.1.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 
infrastruktury a možnosti jejich změn 

 Prověřit vymezení způsobu likvidace splaškových odpadních vod u ploch, které nebudou 
odkanalizovány veřejnou kanalizací. 

 

E.1.3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného 
a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření 
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

 Prověřit navržená opatření v Územní studii krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Prostějov, v případě potřeby zapracovat do změny. 

 Prověřit potřebu aktualizace ÚSES. 

 Prověřit a upravit podmínky využití ploch v nezastavěném území (v souladu s novelou stavebního 

zákona účinnou od 1.1.2018) v souvislosti s § 18 odst. 5 stavebního zákona – vč. doplnění 

odůvodnění vyloučených staveb. 

 Prověřit a upřesnit regulativy ploch s rozdílným způsobem využití mimo zastavěné území pro plán 
společných zařízení vyplývající z KoPÚ. 

 Prověřit síť komunikací zajišťující prostupnost krajiny v návaznosti na ukončené Komplexní 

pozemkové úpravy. 

E.2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prověřit 

Nejsou žádné požadavky na vymezení územních rezerv. 

E.3. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo 
předkupní právo 

Bude prověřena jejich aktuálnost a v případě potřeby budou doplněny další. 

E.4. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzavřením dohody o parcelaci 

Bude aktualizováno prověření území územními studiemi vzhledem k již vypracovaným a schváleným 
územním studiím pro lokality Z1, Z2 a Z5. 
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E.5. Případný požadavek na zpracování variant řešení 

Obec nemá požadavky na zpracování variant řešení změny. 

E.6. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 
jeho odůvodnění, vč. měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Dokumentace Změny č. 1 Územního plánu Ondratice bude vypracována v souladu a v rozsahu, který 

vyžaduje stavební zákon, a členěna bude v souladu s Vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti, dále v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

v platném znění a v souladu se souvisejícími předpisy. 

Změna č. 1 bude zpracována v rozsahu měněných částí a bude obsahovat textovou a grafickou část 

členěnou dle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

Odůvodnění bude obsahovat textovou a grafickou část členěnou dle Přílohy č. 7 k vyhlášce 

č. 500/2006 Sb. 

 

Výkresová část může být po dohodě zpracovatele, obce a pořizovatele upravena. Změna územního 

plánu bude zpracována nad aktuálním mapovým podkladem. Grafická i textová část změny územního 

plánu bude zpracována ve strojově čitelném formátu. 

Návrh změny bude projektant v průběhu zpracování konzultovat s pořizovatelem a určeným 

zastupitelem obce Ondratice. 

Odevzdání Změny č. 1: Jednotlivé fáze Změny č. 1 budou odevzdány v těchto počtech vyhotovení: 

Návrh Změny č. 1 pro jednotlivé fáze projednání – 2 tištěné a 2 digitální vyhotovení (editovatelné 

datové soubory ve formátech *.dgn/*.shp, *.doc, *.xls a needitovatelné datové soubory ve formátu 

*.pdf a *.png), vše ve strojově čitelném formátu). 

 

Konečné znění Změny č. 1 po jeho vydání zastupitelstvem obce – 4 tištěné a digitální vyhotovení. 

Digitální podoba bude obsahovat editovatelné datové soubory ve formátech *.dgn/*.shp, *.doc, *.xls 

a needitované datové soubory ve formátu *.pdf a *.png, vše ve strojově čitelném formátu. 

Vyhotovení Úplného znění ÚP Ondratice po Změně č. 1 bude zpracováno ve 4 vyhotoveních (§ 165 

stavebního zákona) v listinné i digitální podobě (editovatelné datové soubory ve formátech 

*.dgn/*.shp, *.doc, *.xls a needitovatelné datové soubory ve formátu *.pdf a *.png, vše ve strojově 

čitelném formátu).  

 

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 
 
Nejsou požadovány. 
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G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-
li zpracování variant vyžadováno 
 
Není stanoven požadavek na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu. 

 

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 
 
Ze skutečností uvedených pod písmeny A) až D) nevyplývá taková potřeba změn, které by podstatně 
ovlivňovaly koncepci platného územního plánu, a proto není stanoven požadavek na zpracování 
nového územního plánu. 

 

I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů 
na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního 
plánu zjištěny 
 
 Během vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly zjištěny žádné negativní dopady na 

udržitelný rozvoj, které by vyžadovaly eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci. 

 Potřeba těchto opatření nevyplývá ani z nově vzniklých požadavků pro změnu územního plánu. 

 Nejsou stanoveny žádné požadavky na eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních dopadů 
na udržitelný rozvoj území. 
 

J. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 
 
 Během vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly zjištěny žádné místní ani nadmístní jevy, 

které by vyžadovaly aktualizaci zásad územního rozvoje. 

 Žádný z nově vzniklých požadavků pro změnu územního plánu nemá charakter vyžadující 
aktualizaci zásad územního rozvoje. 

 Není vznesen požadavek na aktualizaci Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. 

 

Závěr 
 

Tato Zpráva o uplatňování Územního plánu Ondratice za uplynulé období 2013-2020 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 o uplatňování, doplněná 
a upravená na základě výsledků projednání, byla předložena zastupitelstvu obce k projednání 
a schválení. 

 

Změna č. 1 Územního plánu Ondratice bude pořízena zkráceným postupem ve smyslu § 55a a § 55b 
stavebního zákona, v platném znění. 


