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I. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ 

1. VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
Řešení IX. změny ÚP SÚ Prostějov nemá vliv na využívání území z hlediska širších vztahů.  

2. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
IX. změna ÚP SÚ Prostějov je zpracována v souladu s PÚR ČR - Politikou územního rozvoje ČR 2008 

(schváleno 7/2009). 

3. SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
IX. změna ÚP SÚ Prostějov je zpracována v souladu se ZÚR OK - Zásadami územního rozvoje Olomouckého 

kraje (schváleno 4/2008). 

4. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
IX. změna ÚP SÚ Prostějov je zpracována v souladu s cíli územního plánování dle § 18 stavebního zákona č. 

183/2006 Sb. 
Hlavním cílem územního plánu města (rozuměj i změny územního plánu), potažmo územního plánování jako 

takového, je harmonický rozvoj území. Cestou k dosažení tohoto cíle je vzájemná koordinace jeho jednotlivých 
složek při současném respektování optimální prostorové organizace území a jeho kulturně historických hodnot. 

Cílem řešení IX. změny ÚP SÚ Prostějov je zajistit soulad nových rozvojových záměrů se stávajícím územním 
plánem. Změna je řešena v měřítku 1:10 000, ve kterém je zpracován platný územní plán. 

Samotný územní plán a jeho změny jsou nástrojem samosprávy města a mají být pro ni pomocníkem  
při rozhodování v konkrétních příkladech, ať už se jedná o strategické kroky rozvoje či drobnou každodenní 
operativu. 

ÚP SÚ Prostějov byl schválen zastupitelstvem města 14.12.1995, jeho I. změna byla schválena 19.9.2002, 
II. změna byla schválena 21.12.2004, III. změna byla schválena 25.10.2005 a Změna ÚP SÚ Prostějov „Zachování 
stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – 
smíšená funkce Osm“) byla schválena 19.12.2006, V. změna byla vydána 15.9.2009, IV. změna byla vydána 
27.4.2010 a VII. změna byla vydána 21.9.2010. 

II. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 

1. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

(1) Požadavky 
Zpracovaný dokument "Politika územního rozvoje ČR 2008", který byl vládou ČR dne 20. 7. 2009 schválen 

usnesením č. 929, byl připravován ve spolupráci s ostatními ústředními orgány státní správy a s kraji. Z tohoto 
dokumentu nevyplývají konkrétní požadavky, mající vliv na IX. změnu ÚP SÚ Prostějov. 

2. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 

(1) Požadavky 
Zadání IX. změny ÚP SÚ Prostějov vychází z územně analytických podkladů správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Prostějov (dále jen ÚAP) zpracovaných firmou EKOTOXA s.r.o., se sídlem v Brně, 
předaných v únoru 2009, ze kterých pro IX. změnu ÚP SÚ Prostějov vyplývají následující požadavky:  
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• respektovat limity využití území; 
• vyhodnotit záměry na rekonstrukci a modernizaci technické infrastruktury; 
• respektovat hodnoty v řešeném území, případně v území navazujícím: městská památková 

zóna, linie horizontu, archeologické naleziště, historicky významné stavby/soubor 
• řešit problémy v území: dotvoření centra města, nedostatek parkovacích míst v širším centru 

města 
• vzít v úvahu skutečnost, že vnitřní okruh centra je lokalitou, kde lze za nepříznivých rozptylových 

podmínek a v době dopravních špiček očekávat negativní působení emisí a hluku z dopravy na 
kvalitu života obyvatel; 

• minimalizovat negativní vlivy (emise, hluk) vyplývající z provozu stávající dopravní infrastruktury 
na území Prostějova – zejména vnitřní okruh centra. 

         
Dále budou respektovány i požadavky, které vyplynou z doplňujících průzkumů k IX. změně ÚP SÚ Prostějov. 

 
(2) Řešení 

• řešení IX. změny ÚP SÚ Prostějov respektuje limity využití území; 
• záměry na rekonstrukci a modernizaci technické infrastruktury nejsou IX. změnou ÚP SÚ 

Prostějov dotčeny a je možné je uplatnit v dalších stupních projektové dokumentace, které 
budou zpracovány pro konkrétní stavební záměry a aktivity v území; 

• řešení IX. změny ÚP SÚ Prostějov respektuje historicky významné stavby/soubor staveb, dále 
respektuje skutečnost, že část předmětného území leží v Městské památkové zóně Prostějov, 
i to, že celé území řešené změnou IX. změnou ÚP SÚ Prostějov je nutno klasifikovat jako území 
archeologického zájmu, tj. území s možností archeologických nálezů ve smyslu § 22 zákona č. 
20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 

• IX. změna ÚP SÚ Prostějov řeší problémy v území – vytváří podmínky pro dotvoření centra 
novou urbanistickou strukturou a zajišťuje možnost výstavby dostatku parkovacích míst pro 
danou navrženou funkci (OK – komerční zařízení) a tím druhotně i pro širší centrum; 

• při řešení IX. změny ÚP SÚ Prostějov byla vzata v úvahu skutečnost, že vnitřní okruh centra je 
lokalitou, kde lze za nepříznivých rozptylových podmínek a v době dopravních špiček očekávat 
negativní působení emisí a hluku z dopravy na kvalitu života obyvatel;  

• řešení IX. změny ÚP SÚ Prostějov vytváří podmínky pro minimalizaci negativních vlivů (emise, 
hluk) vyplývajících z provozu dopravní infrastruktury v centru města tím, že nabízí jednak 
možnosti kratších tras od vnitřního okruhu k parkovaní a také např. možnost vybudování 
bariérového domu na ulici Wolkerova, který by minimalizoval šíření negativních vlivů z provozu 
dopravní infrastruktury na vnitřním okruhu směrem do centra; 

• z doplňujících průzkumů k IX. změně nevyplynuly žádné požadavky. 
 

IX. změna ÚP SÚ Prostějov splňuje požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů. 

3. POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE 

(1) Požadavky 
V rámci IX. změny ÚP SÚ Prostějov bude řešena změna funkčního využití pozemků parc. č. 5, 11/2, 11/1, 20, 

83, 93, 100, 101/1, 101/2, 102/2, 103, 112/2, 2870, 2871, 2872/1, 2873, 2874, 2889, 2890, 2892/1, 2892/2, 2893, 
2894, 2898, 2899/1, 2899/2, 2899/3, 2899/4, 2900, 7907/1, 7907/2, 7910 a v případě potřeby dalších souvisejících 
pozemků, vše v katastrálním území Prostějov, tak, aby v řešené ploše bylo možné umístění obchodně 
společenského centra. 

 
(2) Řešení 
Lokalita se nachází v centrální části správního území města Prostějova v historickém jádru. Celková výměra 

požadovaného prověření IX. změny ÚP SÚ Prostějov činí cca 15.760 m2.  
IX. změna ÚP SÚ Prostějov kromě výše uvedených pozemků mění také funkční využití části pozemků p. č. 

104, 7903 a 7902 a nemění funkční využití výše uvedených pozemků p. č. 2871, 2872/1, 2873, 2874 a 2892/2. 
Celková výměra ploch, u kterých se mění funkční využití IX. změnou ÚP SÚ Prostějov, činí cca 14.670 m2. 
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IX. změnou ÚP  SÚ Prostějov se mění funkční využití ploch v této lokalitě. Jsou navrženy nové plochy 
centrální zóny s regulativem Ok (komerční zařízení) a zároveň se ruší regulativ Okt (kulturní zařízení) v řešené 
lokalitě. Mění se regulativ pro komerční zařízení tak, aby na ploše pro komerční zařízení mohly být umístěny i 
objekty pro kulturní zařízení komerčního i nekomerčního charakteru, objekty pro bydlení a objekty pro parkování 
zajišťující potřebná parkovací a odstavná stání pro větší související celek. Tímto řešením je v řešeném území možné 
umístit obchodně společenské centrum. 

Mění se také regulativ pro plochy pro dopravu a technické vybavení a stanovuje se nový regulativ pro veřejná 
prostranství a to tak, aby bylo možné umisťovat podzemní objekty a zařízení do ploch pro dopravu a technické 
vybavení a do veřejných prostranství.  

 
IX. změna ÚP SÚ Prostějov splňuje požadavky na rozvoj území obce. 

4. POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU 
KONCEPCI A KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY) 

(1) Požadavky 
Vliv řešení IX. změny ÚP SÚ Prostějov na urbanistickou koncepci města respektive na celkovou koncepci 

rozvoje území a ochranu jeho hodnot stanovenou platným územním plánem bude prověřen v rámci návrhu změny. 
Navržené plochy IX. změny ÚP SÚ Prostějov budou mít stanoveny regulační podmínky pro navržené funkční využití. 

Krajinný ráz se nemění. Řešení IX. změny ÚP SÚ Prostějov nebude vyžadovat stanovení požadavků na 
zvýšení ochrany krajiny a krajinného rázu. 

 
(2) Řešení 
Vliv řešení IX. změny ÚP SÚ Prostějov na urbanistickou koncepci města respektive na celkovou koncepci 

rozvoje území a ochranu jeho hodnot stanovenou platným územním plánem byl prověřen v rámci návrhu změny. 
Navržené plochy IX. změny ÚP SÚ Prostějov mají stanoveny regulační podmínky pro navržené funkční využití. 

Řešení IX. změny ÚP SÚ Prostějov nevyžaduje stanovení požadavků na zvýšení ochrany krajiny a krajinného 
rázu. 

 
IX. změna ÚP SÚ Prostějov splňuje požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou 

koncepci a koncepci uspořádání krajiny). 

5. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

(1) Požadavky 
Doprava 
V rámci návrhu IX. změny bude prověřeno dopravní řešení dané lokality, včetně řešení hromadné a  

cyklistické dopravy. 
Železniční dopravy ani letecké a lodní dopravy se změna nedotýká. 
Technická infrastruktura 
V rámci návrhu IX. změny bude prověřeno řešení technické infrastruktury v dané lokalitě.  
Nakládání s odpady 
Požadavek na nové plochy pro ukládání odpadů se ve změně neřeší. 
 
(2) Řešení 
Doprava 
V rámci návrhu IX. změny bylo prověřeno dopravní řešení dané lokality, včetně řešení hromadné a cyklistické 

dopravy a výsledek byl zohledněn v návrhu IX. změny ÚP SÚ Prostějov. 
Technická infrastruktura 
V rámci návrhu IX. změny ÚP SÚ Prostějov bylo prověřeno řešení technické infrastruktury v dané lokalitě a 

výsledek byl zohledněn v návrhu IX. změny ÚP SÚ Prostějov. 
 
IX. změna ÚP SÚ Prostějov splňuje požadavky na řešení veřejné infrastruktury. 
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6. POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

(1) Požadavky 
Ochrana kulturních a historických hodnot 
Žádná z kulturních památek evidovaných v ÚSKP ČR neleží v plochách, které budou řešeny IX. změnou ÚP 

SÚ Prostějov, také se v těchto dílčích změnách nenachází žádná z památek místního významu.   
Část předmětného území leží v městské památkové zóně.  
Předmětné území města Prostějova je nutno klasifikovat jako území archeologického zájmu, tj. území 

s možností archeologických nálezů ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Ochrana životního prostředí a zdravých životních podmínek 
Řešením IX. změny ÚP SÚ Prostějov nedojde k podstatnému ovlivnění ochrany životního prostředí 

nebo narušení zdravých životních podmínek. 
V území řešeném IX. změnou ÚP SÚ Prostějov se podle Ústředního seznamu ochrany přírody nenachází 

žádné zvlášť chráněné území přírody, evropsky významná lokalita, ptačí lokalita, památný strom ani významný 
krajinný prvek. 

IX. změna ÚP SÚ Prostějov neřeší prvky ÚSES.  
K záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) nedojde.  
Pozemky určené k plnění funkci lesa (PUPFL) se v plochách řešených IX. změnou ÚP SÚ Prostějov 

nenachází. 
 
(2) Řešení 
Ochrana kulturních a historických hodnot 
Řešení IX. změny ÚP SÚ Prostějov respektuje skutečnost, že část předmětného území leží v Městské 

památkové zóně Prostějov, i to že, celé území řešené změnou IX. změnou ÚP SÚ Prostějov je nutno klasifikovat jako 
území archeologického zájmu, tj. území s možností archeologických nálezů ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., 
o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Ochrana životního prostředí a zdravých životních podmínek 
Řešení IX. změny ÚP SÚ Prostějov nemá podstatný vliv na ochranu životního prostředí, nenarušuje zdravé 

životní podmínky a nedochází k záboru zemědělského půdního fondu (ZPF). 
 
IX. změna ÚP SÚ Prostějov splňuje požadavky na ochranu a rozvoj území. 

7. POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ A 
ASANACE 

(1) Požadavky 
Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace budou upřesněny 

v návaznosti na řešení návrhu IX. změny ÚP SÚ Prostějov. 
 
(2) Řešení 
Navržená trasa cyklistické dopravy vede po stávajících uličních profilech s dostatečnou šířkou dopravního 

prostoru, takže řešením IX. změny ÚP SÚ Prostějov nevznikají žádné požadavky na veřejně prospěšné stavby, 
veřejně prospěšná opatření a asanace.  

 

8. DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NAPŘÍKLAD 
POŽADAVKY NA OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, CIVILNÍ OCHRANY, OBRANY A 
BEZPEČNOSTI STÁTU, OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, GEOLOGICKÉ STAVBY 
ÚZEMÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY) 

(1) Požadavky 
Objekty úkrytů civilní obrany (CO) se v rámci území řešeného IX. změnou ÚP SÚ Prostějov nenachází. 
Budou respektovány územní zájmy MO ČR. 
Aktivní sesuvné území ani poddolovaná území se v lokalitě řešené IX. změnou ÚP SÚ Prostějov nenachází. 
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Území ekologických rizik se nenachází v rámci ploch řešených IX. změnou ÚP SÚ Prostějov.  
Území řešené IX. změnou ÚP SÚ Prostějov není dotčeno záplavovým územím.   
V rámci ploch řešených IX. změnou Prostějov se nenachází žádný významný vyhlídkový bod. 
 
(2) Řešení 
Řešení IX. změny ÚP SÚ Prostějov respektuje územní zájmy MO ČR. Území řešené IX. změnou ÚP SÚ 

Prostějov se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení a v ochranném pásmu letiště Prostějov. 
IX. změna ÚP SÚ Prostějov splňuje požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například 

požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných 
surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. 

9. POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ 

(1) Požadavky 
Návrh IX. změny bude řešit problémy v daném území (viz Požadavky na řešení vyplývající z územně 

analytických podkladů) s respektováním jeho hodnot a požadavky danými vyhlášením městské památkové zóny. 
Návrh řešení bude zohledňovat historické prostředí a původní urbanistickou strukturu.  

 
(2) Řešení 
Návrh IX. změny řeší problémy v daném území (dotvoření centra, nedostatek parkovacích míst v širším 

centru, minimalizace negativních vlivů dopravy na řešené území a centrum města, ...) s respektováním jeho hodnot a 
požadavky danými vyhlášením městské památkové zóny. 

Návrh řešení IX. změny ÚP SÚ Prostějov zohledňuje historické prostředí a původní urbanistickou strukturu. 
 
IX. změna ÚP SÚ Prostějov splňuje požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů a problémů v území. 

10. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY S OHLEDEM 
NA OBNOVU A ROZVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY A POLOHU OBCE V ROZVOJOVÉ OBLASTI 
NEBO ROZVOJOVÉ OSE 

(1) Požadavky 
Případné požadavky vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby budou upřesněny v návaznosti na 

řešení návrhu IX. změny. 
 
(2) Řešení 
Všechny návrhové plochy navržené IX. změnou ÚP SÚ Prostějov jsou vymezeny jako plochy přestavby. 

11. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO 
PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ STUDIÍ 

Bez požadavků. 

12. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, PRO KTERÉ BUDOU PODMÍNKY PRO 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ STANOVENY REGULAČNÍM PLÁNEM 

Bez požadavků. 

13. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, 
POKUD DOTČENÝ ORGÁN VE SVÉM NÁVRHU ZADÁNÍ UPLATNIL POŽADAVEK NA 
ZPRACOVÁNÍ VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO POKUD 
NEVYLOUČIL VÝZNAMNÝ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU ČI PTAČÍ OBLAST 

Bez požadavků. 
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14. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU, VČETNĚ POŽADAVKŮ NA 
ZPRACOVÁNÍ VARIANT 

(1) Požadavky 
Pro IX. změnu ÚP SÚ Prostějov není potřeba zpracovávat variantní řešení, není nutné ani vypracování 

konceptu územního plánu. 
 
(2) Řešení 
Pro IX. změnu ÚP SÚ Prostějov nebylo požadováno zpracování variantního řešení, ani konceptu IX. změny 

ÚP SÚ Prostějov. Je zpracován návrh IX. změny ÚP SÚ Prostějov. 
 
IX. změna ÚP SÚ Prostějov splňuje požadavky na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování 

variant. 

15. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ 
OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 
VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ 

(1) Požadavky 
Požadavky na způsob a počet vyhotovení 
IX. změna bude zpracována na podkladu grafické části platného Územního plánu sídelního útvaru Prostějov – 

pro území řešené IX. změnou bude grafická část zpracována v samostatných výřezech jednotlivých výkresů.  
Dokumentace IX. změny ÚP SÚ Prostějov bude předána v tištěné podobě a dále v digitální podobě na nosiči 

CD. Textová část bude předána ve formátu *.doc, tabulková část ve formátu *.xls, grafická část ve formátu *.dgn a 
*.pdf. 

Počet vyhotovení dokumentace IX. změny: 
- návrh IX. změny k projednání: 2x vyhotovení v tištěné podobě, 1x v digitální podobě 
- návrh IX. změny po projednání:  4x vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě 
Obsah dokumentace IX. změny ÚP SÚ Prostějov – měřítka 
Dokumentace IX. změny bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
Dokumentace bude rozdělena do 2 částí: 

 
1) IX. změna ÚP SÚ Prostějov 
Obsah IX. změny ÚP SÚ Prostějov: 
Textová část 
Formální stránka zpracování textové části bude respektovat platný ÚP SÚ Prostějov (členění do jednotlivých 

kapitol apod.)  
Grafická část 
Území řešené IX. změnou bude zpracováno v samostatných výřezech jednotlivých výkresů. Měřítka 

jednotlivých výkresů budou odpovídat grafické části platného ÚP SÚ Prostějov. 
 
2) Odůvodnění IX. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov 
Odůvodnění IX. změny bude zpracováno v souladu s přílohou č. 7, část II., vyhlášky. 
Obsah odůvodnění: 
Textová část 
Grafická část 

- koordinační výkres M 1:10 000 
- výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí příp. krajů a států M 1:100 000 
- výkres předpokládaných záborů půdního fondu  M 1:10 000 

 
(2) Řešení 
Způsob a počet vyhotovení  
IX. změna je zpracována na podkladu grafické části platného Územního plánu sídelního útvaru Prostějov – 

pro území řešené IX. změnou je grafická část zpracována v samostatných výřezech jednotlivých výkresů. 
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Obsah dokumentace IX. změny ÚP SÚ Prostějov – měřítka 
Dokumentace IX. změny je zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
Dokumentace je rozdělena do 2 částí: 

 
1) IX. změna ÚP SÚ Prostějov 
Obsah IX. změny ÚP SÚ Prostějov: 
Textová část 
Formální stránka zpracování textové části respektuje platný ÚP SÚ Prostějov (členění do jednotlivých kapitol 

apod.)  
Grafická část 
Území řešené IX. změnou je zpracováno v samostatných výřezech jednotlivých výkresů. Měřítka jednotlivých 

výkresů odpovídají grafické části platného ÚP SÚ Prostějov. 
 
2) Odůvodnění IX. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov 
Odůvodnění IX. změny je zpracováno v souladu s přílohou č. 7, část II., vyhlášky. 
Obsah odůvodnění: 
Textová část 
Grafická část 

- koordinační výkres M 1:10 000 
- výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí příp.krajů a států M 1:100 000 

IX. změna ÚP SÚ  Prostějov neobsahuje výkres předpokládaných záborů půdního fondu, neboť návrh řešení 
IX. změny ÚP SÚ Prostějov nepředpokládá žádný zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) – návrhem řešení IX. 
změny ÚP SÚ Prostějov nedojde k záboru zemědělského půdního fondu (ZPF).  

 
IX. změna ÚP SÚ Prostějov splňuje požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na 

uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a 
počtu vyhotovení. 

16. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ IX. ZMĚNY ÚP SÚ PROSTĚJOV 

Navržené řešení splňuje schválené Zadání IX. změny ÚP SÚ Prostějov. 

III. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ 

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Území řešené IX. změnou ÚP SÚ Prostějov leží na správním území města Prostějova, a to v katastrálním 
území Prostějov. Území řešené IX. změnou ÚP SÚ Prostějov leží uvnitř zastavěného území města a hranice 
zastavěného území se nemění. IX. změnou ÚP SÚ Prostějov nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy.  

2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

2.1. KONCEPCE OCHRANY KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT 
Žádná z kulturních památek evidovaných v ÚSKP ČR neleží v plochách, které jsou dotčeny IX. změnou 

ÚP SÚ Prostějov, také se v těchto dílčích změnách nenachází žádná z památek místního významu. 
Část předmětného území IX. změny ÚP SÚ Prostějov leží v Městské památkové zóně Prostějov, což je 

potřeba zohlednit v dalších stupních projektové dokumentace, které budou zpracovány pro konkrétní stavební 
záměry a aktivity v území. 

Území řešené IX. změnou ÚP SÚ Prostějov je nutno klasifikovat jako území archeologického zájmu, tj. 
území s možností archeologických nálezů ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění 
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pozdějších předpisů a zohlednit tuto skutečnost v dalších stupních projektové dokumentace, které budou 
zpracovány pro konkrétní stavební záměry a aktivity v území. 

Požadavky památkové péče budou zohledněny v dalších stupních projektové dokumentace, které 
budou zpracovány pro konkrétní stavební záměry a aktivity v území. 

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

3.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 
Hlavním důvodem pořízení změny IX. změny ÚP SÚ Prostějov je záměr města Prostějova na 

architektonicko-urbanistickou úpravu prostoru v okolí KaS centra a investorský návrh rozvoje území části 
centra města Prostějova s funkcí obchodně společenského centra. Vzhledem ke stávajícímu stavu lokality 
(nefungující a nevyužité plochy, nedostatek parkovacích míst, četné proluky, nevhodné uspořádání z hlediska 
urbanistické struktury apod.) je takovéto funkční využití i záměr úpravy prostoru v této lokalitě vhodné a 
žádané, protože obnovuje urbanistickou strukturu (dotvoření centra) a městotvorné funkce v této části centra 
města Prostějova.  

IX. změnou ÚP  SÚ Prostějov se mění funkční využití ploch v této lokalitě. Jsou navrženy nové plochy 
centrální zóny s regulativem Ok (komerční zařízení) a zároveň se ruší regulativ Okt (kulturní zařízení) 
v řešené lokalitě. Mění se regulativ pro komerční zařízení tak, aby na ploše pro komerční zařízení mohly být 
umístěny i objekty pro kulturní zařízení komerčního i nekomerčního charakteru, objekty pro bydlení a objekty 
pro parkování zajišťující potřebná parkovací a odstavná stání pro větší související celek. Tímto řešením je 
v řešeném území možné umístit obchodně společenské centrum. Na návrhové ploše centrální zóny mezi 
ulicemi Wolkerova a Komenského je navržena pasáž, jejíž vedení bude upřesněno v dalších stupních 
projektové dokumentace.  

Mění se také regulativ pro plochy pro dopravu a technické vybavení a stanovuje se nový regulativ pro 
veřejná prostranství a to tak, aby bylo možné umisťovat podzemní objekty a zařízení do ploch pro dopravu a 
technické vybavení a do veřejných prostranství. Možnost využití podzemí pod veřejnými prostranstvími a 
plochami pro dopravu a technické vybavení k výstavbě objektů s jiným funkčním využitím zvyšuje potenciál 
území a podporuje rozvoj uvnitř zastavěného území namísto extenzivního rozvoje a neustálého rozšiřování 
zastavěného území. Nabízí se také více možností pro řešení problémů ve městě (např. parkování). 
3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVEB A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

IX. změnou ÚP SÚ Prostějov nedojde k rozšíření zastavitelného území. Všechny návrhové plochy 
navržené IX. změnou ÚP SÚ Prostějov se vymezují jako plochy přestavby, jelikož se jedná o území se 
stávající zástavbou. Systému sídelní zeleně se řešení IX. změny ÚP SÚ Prostějov nedotýká.  

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

4.1. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Komunikace 
Systém dopravních komunikací stanovený v platném ÚP SÚ se přizpůsobí nové urbanistické koncepci 

tak, že se zkrátí obslužná komunikace v ulici Hradební přibližně o 30 m směrem od nově navržené plochy OK. 
Mění se regulativ pro plochy pro dopravu a technické vybavení a to tak, aby bylo možné umisťovat 

podzemní objekty a zařízení do ploch pro dopravu a technické vybavení a do veřejných prostranství. 
Důvodem je nejen problematické řešení parkování ve stávajícím území města (především v centru), ale 
i důraz na intenzivní rozvoj (namísto extenzivního).  

Pasáž 
Na návrhové ploše je mezi ulicemi Komenského, Křížkovského a Hradební zajištěno trvalé spojení 

(pěší průchod) formou pasáže.  
Trasy cyklistické dopravy 
Vedení stávající trasy cyklistické dopravy, která navazuje na trasu z ulice Tylovy a spojuje ulici 

Wolkerovu s ulicí Komenského se přizpůsobí nové urbanistické struktuře a povede paralelně ulicí Na Spojce. 
Parkování 
Parkování pro návrhové plochy centrální zóny „Ok“ (komerční zařízení) navržené IX. změnou 

ÚP SÚ Prostějov lze umístit v rámci těchto ploch, případně v podzemí pod dopravními nebo veřejnými 
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prostranstvími přiléhajícími k těmto plochám. V ploše bloku 01 (navazujícího přímo na areál kostela Povýšení 
sv. Kříže, bývalého augistiniánského kláštera) vzhledem k tomu, že se jedná o prostředí několika kulturních 
památek, kde je možno navíc očekávat i významné archeologické nálezy, nelze s velkou pravděpodobností 
umístit podzemní parkování, resp. podzemní komerční prostory. Případný výjezd a vjezd vozidel do podzemí 
musí být realizován mimo území MPZ. Změnou regulativu pro plochy Ok (komerční zařízení) vzniká možnost 
výstavby objektů pro parkování zajišťující potřebná parkovací (příp. odstavná) stání pro větší související celek 
na těchto plochách. Vzhledem k rozsahu záměru se umístěním parkovacích stání potřebných pro funkci Ok 
druhotně vyřeší i nedostatek parkovacích míst v širším centru. Poloha řešené lokality také nabízí možnost 
zkrácení tras od vnitřního okruhu k parkování, čímž je možno dosáhnout snížení negativního vlivu provozu 
dopravní infrastruktury na centrum (snížení projíždění centrem města k parkování). 

Pro jakékoliv zásahy do stávajícího terénu platí v celém území příslušná ustanovení zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

 
4.2. SYSTÉM HROMADNÉ DOPRAVY 

Systém hromadné dopravy se IX. změnou ÚP SÚ Prostějov nemění. 
4.3. HLUKOVÉ POSOUZENÍ 

Řešení IX. změny ÚP SÚ Prostějov se hlukového posouzení nedotýká. 
4.4. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – VODNÍ TOKY 

Řešení IX. změny ÚP SÚ Prostějov se vodních toků nedotýká. 
4.5. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Nově navržené plochy se nachází v zainvestovaném území a je možné je napojit na stávající 
vodovodní síť. Technické a kapacitní parametry napojení a rozvodů budou předmětem dalších stupňů 
projektové dokumentace, které budou zpracovány pro konkrétní stavební záměry a aktivity v území. 

Je nutno respektovat stávající vodovodní zařízení a vedení včetně příslušných ochranných pásem, 
případně řešit jejich přemístění (přeložky, nebo nové přípojky) v dalších stupních projektové dokumentace, 
které budou zpracovány pro konkrétní stavební záměry a aktivity v území. 
4.6. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – ODKANALIZOVÁNÍ 

Nově navržené plochy se nachází v zainvestovaném území a je možné je napojit na stávající 
kanalizační síť. Technické a kapacitní parametry napojení a rozvodů budou předmětem dalších stupňů 
projektové dokumentace, které budou zpracovány pro konkrétní stavební záměry a aktivity v území.  

Je nutno respektovat stávající kanalizační zařízení a vedení včetně příslušných ochranných pásem, 
případně řešit jejich přemístění (přeložky, nebo nové přípojky) v dalších stupních projektové dokumentace, 
které budou zpracovány pro konkrétní stavební záměry a aktivity v území. 
4.7. ENERGETIKA – ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Nově navržené plochy se nachází v zainvestovaném území a je možné je napojit na stávající síť vedení 
elektrické energie.Technické a kapacitní parametry napojení a rozvodů budou předmětem dalších stupňů 
projektové dokumentace, které budou zpracovány pro konkrétní stavební záměry a aktivity v území. 

Je nutno respektovat stávající energetická zařízení a vedení včetně příslušných ochranných pásem, 
případně řešit jejich přemístění (přeložky, nebo nové přípojky) v dalších stupních projektové dokumentace, 
které budou zpracovány pro konkrétní stavební záměry a aktivity v území. 
4.8. ENERGETIKA – ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nově navržené plochy se nachází v zainvestovaném území a je možné je napojit na stávající 
plynovodní síť. Technické a kapacitní parametry napojení a rozvodů budou předmětem dalších stupňů 
projektové dokumentace, které budou zpracovány pro konkrétní stavební záměry a aktivity v území. 

Je nutno respektovat stávající plynovodní zařízení a vedení včetně příslušných ochranných pásem, 
případně řešit jejich přemístění (přeložky, nebo nové přípojky) v dalších stupních projektové dokumentace, 
které budou zpracovány pro konkrétní stavební záměry a aktivity v území. 
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4.9. SPOJE A RADIOKOMUNIKACE 
Nově navržené plochy se nachází v zainvestovaném území a je možné je napojit na stávající síť 

elektronických komunikačních vedení a zařízení. Technické a kapacitní parametry napojení a budou 
předmětem dalších stupňů projektové dokumentace, které budou zpracovány pro konkrétní stavební záměry a 
aktivity v území. Lokalita řešená IX. změnou ÚP SÚ Prostějov se nachází v blízkosti koridoru podzemních sítí 
MO ČR, a proto výkopové práce při realizaci staveb je nutno konzultovat na VUSS Brno. 

Je nutno respektovat stávající el. komunikační zařízení a vedení včetně příslušných ochranných 
pásem, případně řešit jejich přemístění (přeložky, nebo nové přípojky) v dalších stupních projektové 
dokumentace, které budou zpracovány pro konkrétní stavební záměry a aktivity v území. 
4.10. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Nebyl vznesen požadavek na nové plochy pro ukládání odpadů, tudíž se návrh IX. změny ÚP SÚ Prostějov 

nakládání s odpady nedotýká. 

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

5.1. USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
IX. změna ÚP SÚ Prostějov se týká ploch v zastavěném území, návrh se tudíž uspořádání krajiny 

nedotýká. 
5.2. ÚSES – ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

V plochách řešených IX. změnou ÚP SÚ Prostějov se nenachází prvky ÚSES, návrh se tudíž územního 
systému ekologické stability nedotýká. 
5.3. OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

Plochy řešené IX. změnou ÚP SÚ Prostějov nezasahují do záplavového území říčky Hloučely, návrh se 
tudíž ochrany před povodněmi nedotýká. 
5.4. CIVILNÍ OCHRANA 

Objekty úkrytů civilní obrany (CO) se v rámci ploch řešených IX. změnou ÚP SÚ Prostějov nenacházejí. 
Navržené řešení nijak nemění poměry stávajícího řešení civilní ochrany.  
5.5. OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A JEJICH TĚŽBY 

V plochách řešených IX. změnou ÚP SÚ Prostějov se nenacházejí zdroje nerostných surovin ani 
ložisková území, tudíž se návrh  IX. změny ÚP SÚ Prostějov ochrany ložisek nerostných surovin a jejich těžby 
nedotýká. 

IV. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ 

Navržená IX. změna ÚP SÚ Prostějov vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, 
civilizačních a kulturních hodnot v území. 
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V. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 
FUNKCÍ LESA (PUPFL) 

1. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF 

IX. změnou ÚP SÚ Prostějov k záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) nedojde.  

2. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY 
PUPFL 

Pozemky určené k plnění funkce lesa se v plochách řešených IX. změnou ÚP SÚ Prostějov nenachází. 



I X .  Z MĚN A  Ú P  S Ú  P R O S TĚJ O V                                                   I I .  O DŮV O D NĚN Í  Z MĚN Y  Ú Z E M N Í H O  P L Á N U  

 

 16 

GRAFICKÁ ČÁST 
 
 








