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Zastupitelstvo města Prostějova příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), za pouţití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve spojení s § 188 odst. 4 stavebního zákona, 

 

vydává usnesením č.10201 z 9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 8.11.2011 

 

XI. změnu územního plánu sídelního útvaru Prostějov. 

 

Zastupitelstvo města Prostějova v Prostějově schválilo dne 14. 12. 1995, změněného I. 

změnou územního plánu sídelního útvaru Prostějov (dále jen ÚP SÚ Prostějov) 

schválenou usnesením č. 12150 Zastupitelstva města Prostějova ze dne 19. 9. 2002, jejíž 

závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Prostějova č. 66/2002; II. 

změnou ÚP SÚ Prostějov schválenou usnesením č. 14292 ze dne 21. 12. 2004, jejíž 

závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Prostějova č. 18/2004; III. 

změnou ÚP SÚ Prostějov schválenou usnesením č. 15240 ze dne 25. 10. 2005, jejíž 

závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Prostějova č. 5/2005; 

Změnou ÚP SÚ Prostějov: „Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy 

„bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce 

Osm“) schválenou usnesením č. 16294 ze dne 19. 12. 2006, jejíž závazná část byla vydána 

obecně závaznou vyhláškou města Prostějova č. 17/2006; V. změnou ÚP SÚ Prostějov 

vydanou opatřením obecné povahy č.1/2009 usnesením zastupitelstva č. 19187 ze dne 15. 

9. 2009, IV. změnou vydanou opatřením obecné povahy č. 1/2010 usnesením 

zastupitelstva č. 11042 ze dne  27. 4. 2010; VII. změnou vydanou opatřením obecné 

povahy č. 2/2010 usnesením zastupitelstva č. 11125 ze dne 21. 9. 2010 a X. změnou 

vydanou opatřením obecné povahy č.1/2011 usnesením zastupitelstva č. 10142 ze dne 20. 

9. 2011. 

 

 

A) ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SE MĚNÍ TAKTO: 

1. Nově se mění následující plochy: 

1.1. Dílčí změnou 11/1 se ruší návrhová plocha zeleň „Zr“ (26 275 m
2
) na parc. č. 238/1, 

239/1, 240/1, 241/1, 241/6 a 501 v k.ú. Domamyslice a parc. č. 212/2 v k.ú. Čechovice 

u Prostějova. 

1.2. Dílčí změnou 11/1 se vymezuje návrhová plocha bydlení–čisté „Bd–4“ (bytové domy) 

na parc. č. 240/1 (část), 239/1 (část), 238/1 (část) v k.ú. Domamyslice o výměře 3 341 

m
2
, návrhová plocha bydlení–čisté „Bd–4“ (bytové domy) na parc. č. 212/1 (část) 

v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 2 977 m
2
, návrhová plocha bydlení–čisté 

„Br–2“ (rodinné domy) na parc. č. 239/1 (část), 238/1 (část) v k.ú. Domamyslice o 

výměře 1 673 m
2
, návrhová plocha bydlení–čisté „Br–2“ (rodinné domy) na parc. č. 

240/1 (část), 239/1 (část), 238/1 (část) v k.ú. Domamyslice o výměře 8 032 m
2
 a 

návrhová plocha bydlení–čisté „Br–2“ (rodinné domy) na parc. č. 212/1 

v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 3 234 m
2
.  

1.3. Všechny návrhové plochy bydlení–čisté, nově navrţené dílčí změnou 11/1, jsou od 

sebe odděleny veřejnými prostranstvími, na nichţ je dílčí změnou 11/1 navrţena síť 

obsluţných komunikací.  



1.4. Dílčí změnou 11/1 se vymezuje návrhová plocha městské zeleně parkové „Zp“ na 

parc. č. 238/1 (část) v k.ú. Domamyslice (1 011 m
2
). 

1.5. Dílčí změnou 11/2 (v grafické části označená „11/2“) se zmenšuje stávající plocha 

„OK–x“ (Občanská vybavenost – komerční zařízení; nutná opatření pro zlepšení 

ţivotního prostředí). 

1.6. Dílčí změnou 11/2 ÚP SÚ Prostějov se vymezuje návrhová plocha pro skladování 

„Vskl–x“ (2 568 m
2
). 

1.7. Výšková regulace zástavby nových návrhových ploch bydlení–čisté „Bd–4“ (bydlení 

– bytové domy), navrţených dílčí změnou 11/1, je stanovena regulativem podlaţnosti 

uvedeném v hlavním výkresu na maximální počet 4 podlaţí, maximální výška římsy je 

omezena na 10 m od upraveného terénu a maximální výška hřebene střechy, respektive 

ustupujícího podlaţí po úhlem 45°, je 14 m. Počítá se v místě stavby otočené k 

sousedícímu veřejnému prostranství od úrovně původního terénu. 

1.8. Výšková regulace zástavby nových návrhových ploch bydlení–čisté „Br–2“ (bydlení 

– rodinné domy), navrţených dílčí změnou 11/1, je stanovena regulativem podlaţnosti 

uvedeném v hlavním výkresu na maximální počet 2 podlaţí, maximální výška římsy je 

omezena na 7 m od upraveného terénu a maximální výška hřebene střechy, respektive 

ustupujícího podlaţí po úhlem 45°, je 10 m. Počítá se v místě stavby otočené k 

sousedícímu veřejnému prostranství od úrovně původního terénu. 

Pro XI. změnu územního plánu sídelního útvaru Prostějov není uloţeno prověření změny 

územní studií. 

Pro nově navrţenou funkční plochu platí regulativy uvedené v obecně závazné vyhlášce města 

Prostějova č. 66/2002 (Úplné znění ve znění obecně závazné vyhlášky č. 18/2004, kterou se 

mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 66/2002, kterou se vyhlašuje závazná část 

územního plánu sídelního útvaru Prostějov a obecně závazné vyhlášky č. 5/2005, kterou se 

mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 66/2002, kterou se vyhlašuje závazná část 

územního plánu sídelního útvaru Prostějov a obecně závazné vyhlášky č. 17/2006, kterou se 

mění obecně závazná vyhláška č. 66/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu 

sídelního útvaru Prostějov).  

XI. změnou územního plánu sídelního útvaru Prostějov je vymezena nová zastavitelná plocha o 

výměře 25 282 m
2
.  

 

5. V čl.15 „Místa uloţení schváleného územního plánu“ se v obecně závazné vyhlášce města 

Prostějova č. 66/2002 na konci odstavce doplňuje věta: “XI. změna ÚP SÚ Prostějov je uloţena 

na Stavebním úřadu Městského úřadu Prostějov, na Stavebním úřadu Městského úřadu 

Prostějov – oddělení územního plánování a na Krajském úřadu Olomouckého kraje – Odboru 

strategického rozvoje kraje.“ 

Součástí XI.změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov je grafická část: 
 



 I / 1-1    Výkres základního členění území    1:10 000 

 I / 1-2    Výkres základního členění území    1:10 000 

 I / 2-1  Hlavní výkres      1:10 000 

 I / 2-2  Hlavní výkres      1:10 000 

 

 

 

XI. změna ÚP SÚ Prostějov obsahuje 4 strany textu a grafickou část obsahující 4 výkresy. 

 

 

 

 

 

 

O d ů v o d n ě n í: 
 

Odůvodnění XI. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov (dále jen ÚP SÚ Prostějov) 

obsahuje textovou a grafickou část:  

 

A. Textová část 

 

1. Postup při pořízení změny 

 

          ÚP SÚ Prostějov byl schválen Zastupitelstvem města Prostějova dne 

14. 12. 1995, jeho I. změna byla schválena dne 19. 9. 2002, II. změna byla schválena dne 21. 

12. 2004, III. změna byla schválena dne 25. 10. 2005, 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 dne 19. 12. 2006, V. změna byla 

vydána formou opatření obecné povahy č. 1/2009 dne 15. 9. 2009, soubor IV. změny ÚP SÚ 

Prostějov byl vydán formou opatření obecné povahy č.1/2010 dne 27. 4. 2010 a VII. změna ÚP 

SÚ Prostějov byla vydána formou opatření obecné povahy č. 2/2010 dne 21. 9. 2010, X. změna 

vydaná opatřením obecné povahy č.1/2011 usnesením zastupitelstva č. 10142 ze dne 20. 9. 

2011. XI. změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov navazuje na schválený územní 

plán z roku 1995 i na jeho následné změny. Územní plán sídelního útvaru Prostějov (dále jen 

ÚP SÚ Prostějov) řeší komplexní rozvoj jednotlivých funkčních sloţek, technické 

infrastruktury a stanoví regulativy územního rozvoje. Jsou zde zohledněny výhledové záměry 

bytové výstavby, občanského a technického vybavení, ploch výroby, rekreace a dalších 

funkčních sloţek v území. Samotný územní plán a jeho změny jsou nástrojem samosprávy 

města a mají být pro ni pomocníkem při rozhodování v konkrétních příkladech, ať uţ se jedná o 

strategické kroky rozvoje či drobnou kaţdodenní práci. 

 

        Zastupitelstvo města Prostějova na svém 29. zasedání dne 21. 9. 2010 schválilo usnesením 

č. 11123 pořízení XI. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov. Pořízení této změny 

bylo podmíněno úhradou nákladů navrhovatelem. Určeným zastupitelem pro pořizování XI. 

změny ÚP SÚ Prostějov byl v začátku pořizování Mgr. Vlastimil Uchytil, po ustanovení 

nového Zastupitelstva města Prostějova v listopadu 2010 se stal určeným zastupitelem pro 

pořizování této změny místostarosta Ing. Zdeněk Fišer. 

 

Lokality řešené XI. změnou ÚP SÚ Prostějov leţí na správním území města Prostějova 

v katastrálním území Čechovice u Prostějova a Domamyslice. Cílem řešení XI. změny ÚP SÚ 



Prostějov je zajistit soulad nových rozvojových záměrů se stávajícím územním plánem, změna 

je řešena v měřítku 1:10000, ve kterém je zpracován platný územní plán.         

 

ZADÁNÍ  

Vypracování XI. změny ÚP SÚ Prostějov bylo zadáno zpracovateli - Architektonickému 

atelieru Knesl + Kynčl s.r.o. z Brna. Pořizovatel (stavební úřad MěÚ Prostějov-oddělení 

územního plánování) vypracoval v listopadu 2010 návrh zadání, jehoţ projednávání bylo 

oznámeno veřejnou vyhláškou. Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu 

Prostějov od 29. 11. 2010 do 29. 12. 2010. Návrh zadání byl vystaven na stavebním úřadu - 

oddělení ÚP od 29. 11. 2010 do 30. 12. 2010. Kdokoli mohl v této době uplatnit k návrhu 

zadání své připomínky, sousední obce podněty a dotčené orgány poţadavky do zadání. Ve 

stanovené lhůtě se vyjádřilo písemně 12 dotčených orgánů. Ţádný z nich nevznesl zásadní 

poţadavek nebo nesouhlas. Z ostatních orgánů a institucí se vyjádřily 2 subjekty, nevznesly 

ţádné připomínky, od občanů také nebyly podány ţádné připomínky a sousední obce 

nepředloţily ţádné podněty.  

 S určeným zastupitelem bylo do konečné podoby upraveno zadání, které Zastupitelstvo města 

Prostějova schválilo dne 15. 2. 2011 usnesením č. 10010. Smlouva na zpracování XI. změny 

ÚP SÚ Prostějov byla zpracovatelem podepsána 18. 4. 2011. 

 

NÁVRH 

Po obdrţení schváleného zadání projektant pracoval na návrhu XI. změny ÚP SÚ Prostějov a 

předal vypracovaný návrh XI. změny ÚP SÚ Prostějov pořizovateli k projednávání v červnu 

2011. Všem dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím bylo oznámeno 

v souladu s ust. § 50 stavebního zákona zahájení projednávání návrhu XI. změny ÚP SÚ 

Prostějov a tzv. společné projednávání proběhlo 23. 6. 2011. Po dobu 30 dnů ode dne jednání 

byl pro obeslané návrh XI. změny ÚP SÚ Prostějov vystaven k nahlédnutí. Společného jednání 

se zúčastnil zástupce Krajského úřadu Olomouckého kraje. K návrhu XI. změny ÚP SÚ 

Prostějov zaslalo svá stanoviska 8 dotčených orgánů. Připomínky od obcí nebyly podány. 

Ţádné stanovisko nevyjadřovalo nesouhlas s projednávaným návrhem XI. změny ÚP SÚ 

Prostějov. Dotčený orgán – Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ţivotního prostředí a 

zemědělství, poţadoval ve svém stanovisku za vodní hospodářství doplnit do textové části 

návrhu XI. změny ÚP SÚ Prostějov k lokalitě 11/1 dodatek týkající se budoucího zkapacitnění 

Čehovického náhonu. Úprava byla dohodnuta (1. 8. 2011) a doplněna do textové části XI. 

změny ÚP SÚ Prostějov. 

   
POSOUZENÍ NÁVRHU KRAJSKÝM ÚŘADEM  

Dopisem ze dne 25. 7. 2011 byl poţádán Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor 

strategického rozvoje kraje o posouzení návrhu XI. změny ÚP SÚ Prostějov, zároveň 

s návrhem byla předloţena zpráva o jeho projednání. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor 

strategického rozvoje kraje vydal dne 4. 8. 2011 stanovisko k návrhu XI. změny ÚP SÚ 

Prostějov, ve kterém doporučuje návrh XI. změny ÚP SÚ Prostějov k veřejnému projednávání 

v řízení o územním plánu v souladu s ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona.   

 

ŘÍZENÍ O XI. ZMĚNĚ ÚP SÚ PROSTĚJOV 

Veřejnou vyhláškou bylo oznámeno všem dotčeným orgánům, obcím, ostatním orgánům a 

veřejnosti řízení o XI. změně ÚP SÚ Prostějov. Vyhláška byla vyvěšena od 11. 8. 2011do 30. 9. 

2011 na úřední desce Městského úřadu Prostějov. Bylo oznámeno datum, místo a čas veřejného 

projednání (29. 9. 2011, 15:00 v zasedací místnosti ve dvoře radnice). Bylo oznámeno i 

vystavení návrhu XI. změny ÚP SÚ Prostějov k veřejnému nahlédnutí (od 29. 8. 2011 do 29. 9. 

2011). Dne 29. 9. 2011 proběhlo veřejné projednávání.  



 

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území 

z hlediska širších vztahů 

Podle dokumentu „Politika územního rozvoje ČR 2008“, který byl schválen usnesením č. 

929 vlády ČR dne 20. 7. 2009, leţí Prostějov na rozvojové ose OS 10. Z tohoto dokumentu 

nevyplývají pro řešení XI. změny ÚP SÚ Prostějov ţádné konkrétní poţadavky.  

Řešená území této změny jsou z hlediska širších vztahů součástí území zahrnutého v 

Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK), vydanými Zastupitelstvem 

Olomouckého kraje usnesením č. UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2. 2008. Opatření obecné povahy, 

kterým byly ZÚR OK vydány, nabylo účinnosti dne 28. 3. 2008. První aktualizaci ZÚR vydalo 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje opatřením obecné povahy na 19. Zasedání zastupitelstva 

Olomouckého kraje, konaného dne 22. 4. 2011. 1. aktualizace ZÚR nabyla účinnosti dne 14. 7. 

2011. Pro XI. změnu ÚP SÚ Prostějov nevyplývají z uvedené dokumentace ţádné zvláštní 

poţadavky a podmínky. Návrh XI. změny ÚP SÚ Prostějov je v souladu s Politikou územního 

rozvoje i územně plánovací dokumentací vydanou Olomouckým krajem. Navrhovaná změna 

není v rozporu s rozvojovými programy územního rozvoje Olomouckého kraje.  

Soulad XI. změny ÚP SÚ Prostějov s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem  a zajištění koordinace vyuţívání území s ohledem na širší 

územní vztahy potvrdil Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, ve 

svém stanovisku k návrhu XI. změny ÚP SÚ Prostějov, vydaném pod č.j.: KUOK/86009/2011 

ze dne 1. 8. 2011.  

 

3.   Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 

XI. změna ÚP SÚ byla pořízena v souladu s § 5 odst. 6 stavebního zákona, kdy změněné 

podmínky v území v souvislosti s uplatněním podnikatelských záměrů si vyţádaly úpravu a 

rozšíření zastavitelného území a změnu funkčního vyuţití předmětných ploch. Změna je 

zpracována v souladu s cíly územního plánování, tj. vytváří předpoklady pro výstavbu a 

zároveň udrţitelný rozvoj území, spočívající ve vyváţeném vztahu podmínek pro ţivotní 

prostředí, hospodářský rozvoj a soudrţnost společenství obyvatel.  

 

4.  Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

předpisů 

XI. změna ÚP SÚ Prostějov byla zpracována v souladu s poţadavky stavebního zákona. 

Posouzení souladu předloţené XI. změny ÚP SÚ Prostějov s poţadavky stavebního zákona 

provedl nadřízený orgán a tento soulad ve svém stanovisku ze dne 1. 8. 2011 potvrdil. 

Pořizovatel při projednávání rovněţ neshledal ţádnou okolnost, která by byla v rozporu s 

poţadavky současné právní úpravy, a proto konstatuje, ţe předloţený návrh XI. změny ÚP SÚ 

Prostějov je v souladu s poţadavky stavebního zákona i prováděcího předpisu – vyhlášky č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti.  

  

5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se 

stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem 

řešení rozporů 

        Oznámení o projednání návrhu XI. změny ÚP SÚ Prostějov bylo zasláno všem dotčeným 

orgánům stanoveným podle zvláštních předpisů k hájení zájmů dle těchto předpisů tzn: 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

- odbor dopravy a silničního hospodářství 



- odbor ţivotního prostředí a zemědělství  

Městský úřad Prostějov, nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 

- odbor dopravy, odd. dopravy a komunikací 

- odbor správy majetku města, odd. památkové péče 

- odbor ţivotního prostředí 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, Wolkerova 6, 

796 01 Prostějov 

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Prostějov, Al. Krále 4, 796 01 Prostějov 

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeţí L. Svobody 12/22, 110 15 Praha 

Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy VIII, Kosmonautů 10, 

779 00 Olomouc  

Obvodní báňský úřad v Ostravě, Veleslavínova 18, 728 03 Ostrava – Mor. Ostrava  

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Šafaříkova 49, 796 01 Prostějov 

Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, 615 00 Brno 

ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát v Olomouci, Kosmonautů 10, 

772 00 Olomouc. 

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj, Třída Míru 101, 779 00 Olomouc 

 

 

 

 

Stanovisko k návrhu XI. změny ÚP SÚ Prostějov podalo 8 dotčených orgánů: 

 

1. Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad Prostějov, Aloise Krále 1552/4,  796 01 

Prostějov 

2. Ministerstvo dopravy, nábřeţí Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1 

3. Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 

Olomouc  

4. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní 

pracoviště Prostějov, Šafaříkova 49, 797 20 Prostějov 

5. Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 84, 602 00 

Brno 

6. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

7. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, Wolkerova 6, 

796 01 Prostějov 

8. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

 

Stanoviska vyjadřovala souhlas s projednávaným návrhem XI. změny ÚP SÚ Prostějov. Nebyl 

zaznamenán ţádný rozpor se stanoviskem dotčeného orgánu a lze konstatovat, ţe zájmy 

sledované podle zvláštních právních předpisů nejsou XI. změnou ÚP SÚ Prostějov dotčeny. 

 

6.   Vyhodnocení splnění zadání 

Návrh XI. změny ÚP SÚ Prostějov byl vypracován v souladu se schváleným zadáním 

pro XI. změnu ÚP SÚ Prostějov. Členění textové části odpovídá jednotlivým kapitolám zadání. 

Dokumentace návrhu této změny přiměřeným způsobem reaguje na drobné uplatněné 

připomínky organizací a stanoviska dotčených orgánů. Dokumentace zohledňuje upřesňující 

poţadavky pořizovatele vznesené v průběhu zpracování návrhu změny.  

 



7.   Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

Přijatá řešení dílčí změny jsou výsledkem projednání návrhu XI. změny ÚP SÚ 

Prostějov, která řeší poţadavek na změnu podmínek v území. Změna je řešena v měřítku 

1:10.000. 

Území řešená XI. změnou ÚP SÚ Prostějov se nacházejí v katastrálních územích Čechovice u 

Prostějova, Domamyslice a Prostějov, která spadají do správního území města Prostějova. 

V rámci XI. změny ÚP SÚ Prostějov je aktualizována hranice zastavěného území v nejbliţším 

okolí změny 11/1 ÚP SÚ Prostějov.  

Hlavním cílem řešení XI. změny ÚP SÚ Prostějov je zajištění souladu dvou nových 

rozvojových záměrů se stávajícím územním plánem.  
Dílčí změna 11/1 se týká změny plochy zeleně rekreační „Zr“ (část v k.ú. Domamyslice a část 
v k.ú. Čechovice u Prostějova) na plochy pro bydlení. Podél rušnější ulice Ţitná, která slouţí 
jako hlavní komunikace spojující centrum Domamyslic a centrum Čechovic jsou vymezeny 
dvě nové plochy „Bd–4“ pro bydlení v bytových domech. Jiţně od těchto dvou ploch jsou 
navrţeny tři plochy pro bydlení v rodinných domech „Br–2“. Bytové domy podél ulice Ţitné 
podpoří její městský charakter a umoţní vytvoření klidnějšího území pro bydlení v rodinných 
domech. Dopravní obsluhu lokality zajistí síť obsluţných komunikací, navrţená na veřejných 
prostranstvích mezi návrhovými plochami bydlení. V lokalitě je vymezena také plocha městské 
zeleně parkové „Zp“ pro kaţdodenní rekreaci obyvatel lokality a přilehlého okolí. Výšková 
regulace je odstupňovaná směrem na jih od ulice Ţitné (4 podlaţí) k potoku (2 podlaţí). 
Vzhledem ke skutečnosti, ţe území řešené dílčí změnou 11/1 je z velké části obklopené 
zástavbou a je z jiţní strany chráněné vzrostlou zelení podél vodoteče, se nepředpokládá 
negativní dopad zemědělsky obdělávané krajiny na bydlení. 
Dílčí změna 11/2 v k.ú. Prostějov se týká změny části plochy občanského vybavení „OK–x“ 
(Občanská vybavenost – komerční zařízení; nutná opatření pro zlepšení ţivotního prostředí) na 
plochu pro skladování „Vskl–x“. V současnosti je na uvedené ploše skladovací plocha a objekt 
skladu, plocha sousedí s plochou pro skladování „Vskl–x“. 
Dílčí změnou 11/1 je vymezena nová zastavitelná plocha o výměře 25 282 m

2
. Vzhledem 

k  evidovanému zájmu o další výstavbu na katastru Domamyslice a Čechovice u Prostějova a 
reálnému nedostatku skutečně volných pozemků v rámci návrhových ploch definovaných 
platnou územně plánovací dokumentací, byla lokalita 11/1 zařazena do návrhu XI. změny 
ÚP SÚ Prostějov jako návrhová lokalita pro bydlení, resp. návrhové plochy pro bydlení 
v rodinných domech a návrhové plochy pro bydlení v bytových domech. V k.ú. Domamyslice a 
Čechovice u Prostějova jsou pro takovýto charakter výstavby k dispozici jiţ pouze návrhové 
plochy u ul. Plumlovské. Na těchto návrhových plochách se však vyskytují mnohé limity a 
faktory omezující jejich racionální vyuţití (hlukové pásmo silnice II. třídy č. 150, bezpečnostní 
pásmo VTL plynovodu, nedobudovaná veřejná infrastruktura v kombinaci s problematickým 
povolováním vjezdů na silnici II. třídy a velkým mnoţstvím majitelů pozemků, nekoncepční 
zástavba blokující další rozvoj a napojení ploch na stávající veřejnou infrastrukturu).  
Lokalita 11/1 je oproti těmto plochám vhodná k zástavbě z důvodu niţší hlučnosti na ul. Ţitné, 
moţnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu a vhodné poloze ve vztahu 
k rozvoji městských částí Domamyslice a Čechovice a jejich propojení. 
Dílčí změnou 11/2 se vymezuje plocha přestavby o výměře 2 568 m

2
. V systému sídelní zeleně 

se dílčí změnou 11/1 ruší návrhová plocha rekreační zeleně „Zr“ (26 274 m
2
) a vymezuje se 

jedna návrhová plocha parkové zeleně „Zp“ (1 011 m
2
). 

 

Dopravní řešení 

Systém komunikací stanovený v platném ÚP SÚ Prostějov se XI. změnou ÚP SÚ Prostějov 
doplňuje dílčí změna 11/1 o síť obsluţných komunikací. Přístupové komunikace do lokalit 
musí umoţňovat protipoţární zásah v souladu s normovými hodnotami (tj. příjezdové 
komunikace vícepruhové z důvodu zachování trvale volných průjezdních šířek pro poţární 
techniku v minimální šířce 3m, u kaţdé neprůjezdné jednopruhové přístupové komunikace 



delší neţ 50 m musí být na neprůjezdném konci smyčkový objezd nebo plocha umoţňující 
otáčení vozidel). Plocha řešená dílčí změnou 11/2 je přístupná z ulice J. B. Pecky. 

Systém tras cyklistické dopravy stanovený v platném ÚP SÚ Prostějov se nemění. Potřebná 
parkovací a odstavná stání pro návrhové plochy bydlení – čisté „Bd–4“ a „Br–2“ a pro 
návrhovou plochu pro skladování „Vskl–x“, navrţené XI. změnou ÚP SÚ Prostějov, budou 
umístěna v rámci těchto ploch, případně v podzemí pod dopravními plochami nebo veřejnými 
prostranstvími přiléhajícími k těmto plochám. 

Systémy hromadné dopravy 

Systém hromadné dopravy se XI. změnou ÚP SÚ Prostějov nemění. 

Hlukové posouzení 

Řešení XI. změny ÚP SÚ Prostějov se hlukového posouzení nedotýká. 

Vodní hospodářství – vodní toky 

Zástavbu všech návrhových ploch pro bydlení v lokalitě 11/1 řešit s ohledem na případné 

zkapacitnění Čehovického náhonu. 

Vodní hospodářství – zásobování vodou 

Plochy nově navrţené dílčí změnou 11/1 sousedí se zainvestovaným územím a je moţné je 
napojit na stávající vodovodní síť. Plochy nově navrţené dílčí změnou 11/1 leţí 
v zainvestovaném územím a je moţné je napojit na stávající vodovodní síť. Zásobování nových 
rozvojových ploch řešeného území poţární vodou bude v souladu s ČSN 73 0873, vnější 
odběrní místa pro zásobování vodou k hašení budou řešena zejména nadzemními hydranty. 
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 (přeloţky, nebo nové přípojky) v dalších stupních 
projektové dokumentace, které budou zpracovány pro konkrétní stavební záměry a aktivity 
v území. 

Vodní hospodářství – odkanalizování 

Plochy nově navrţené dílčími změnami sousedí se zainvestovaným územím a je moţné 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 (přeloţky, nebo nové přípojky) v dalších stupních 
projektové dokumentace, které budou zpracovány pro konkrétní stavební záměry a aktivity 
v území. 

Energetika – zásobování elektrickou energií 

Plochy nově navrţené dílčími změny sousedí se zainvestovaným územím a je moţné 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 (přeloţky, nebo nové přípojky) v dalších stupních 
projektové dokumentace, které budou zpracovány pro konkrétní stavební záměry a aktivity 
v území. 

Energetika – zásobování plynem 

Plochy nově navrţené dílčími změnami sousedí se zainvestovaným územím a je moţné 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 (přeloţky, nebo nové přípojky) v dalších stupních 
projektové dokumentace, které budou zpracovány pro konkrétní stavební záměry a aktivity 
v území. 

Spoje a radiokomunikace 

Plochy nově navrţené dílčími změnami sousedí se zainvestovaným územím a je moţné je 

napojit na stávající síť elektronických komunikačních vedení a zařízení.  

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 el. komunikační zařízení a vedení včetně příslušných ochranných 

pásem, případně řešit jejich přemístění (přeloţky, nebo nové přípojky) v dalších stupních 

projektové dokumentace, které budou zpracovány pro konkrétní stavební záměry a aktivity 

v území. 

Nakládání s odpady 

Řešení XI. změny ÚP SÚ Prostějov se nakládání s odpady nedotýká. 

Uspořádání krajiny 

Dílčí změna 11/1 ÚP SÚ Prostějov se týká zastavitelných ploch, které jsou z větší části 

obklopeny zastavěným územím, tudíţ řešení dílčí změny 11/1 ÚP SÚ Prostějov nemá na 

uspořádání krajiny vliv a krajinný ráz se nijak nemění.  

Dílčí změna 11/2 ÚP SÚ Prostějov se týká ploch v zastavěném území, tudíţ se uspořádání 

krajiny nedotýká. 

ÚSES – územní systém ekologické stability 

V plochách řešených XI. změnou ÚP SÚ Prostějov se nenachází prvky ÚSES, ţádná z dílčích 

změn ÚSES nijak neovlivňuje. 

Ochrana před povodněmi 

Zástavbu všech návrhových ploch pro bydlení v lokalitě 11/1 řešit s ohledem na případné 

zkapacitnění Čehovického náhonu. 

Civilní ochrana 

Objekty úkrytů civilní obrany (CO) se v rámci ploch řešených XI. změnou ÚP SÚ Prostějov 

nenacházejí. Navrţené řešení nijak nemění poměry stávajícího řešení civilní ochrany.  



Ochrana ložisek nerostných surovin a jejich těžby 

V plochách řešených XI. změnou ÚP SÚ Prostějov se nenacházejí zdroje nerostných surovin 

ani loţisková území, tudíţ se návrh XI. změny ÚP SÚ Prostějov ochrany loţisek nerostných 

surovin a jejich těţby nedotýká. 

 

 

8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno 

stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

 

Navrţená XI. změna ÚP SÚ Prostějov vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu 

všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Ţádná z kulturních památek 

evidovaných v ÚSKP ČR neleţí v ploše, která je řešena XI. změnou ÚP SÚ Prostějov, také se 

zde nenachází ţádná z památek místního významu. 

Území řešené dílčí změnou 11/1 ÚP SÚ Prostějov je nutno klasifikovat jako území 

archeologického zájmu, tj. území s moţností archeologických nálezů ve smyslu § 22 zákona č. 

20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zohlednit tuto skutečnost 

v dalších stupních projektové dokumentace, které budou zpracovány pro konkrétní stavební 

záměry a aktivity v území. 

Poţadavky památkové péče budou zohledněny v dalších stupních projektové dokumentace, 

které budou zpracovány pro konkrétní stavební záměry a aktivity v území. 

Návrh zadání XI. změny ÚP SÚ Prostějov předloţil pořizovatel k posouzení Krajskému úřadu 

Olomouckého kraje, odboru ţivotního prostředí a zemědělství. Tento provedl zjišťovací řízení 

podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů, vydal stanovisko pod Sp.zn. KÚOK/116233/2010/OŢPZ/7209 ze dne 20. 

12. 2010 se závěrem, ţe dokumentaci XI. změny ÚP SÚ Prostějov není nutno posuzovat 

z hlediska vlivů na ţivotní prostředí a tato koncepce nemůţe mít samostatně nebo ve spojení 

s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.  

 

 

9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení XI. změny ÚP SÚ Prostějov na zemědělský 

půdní fond bylo provedeno ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky MŢP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 

podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, a přílohy 3 vyhlášky; a 

metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŢP ČR ze dne 1. 10.1996 č. j. 

OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

Zastavitelná plocha o výměře 25 282 m
2
, vymezená dílčí změnou 11/1 ÚP SÚ Prostějov, 

navazuje na zastavěné území města Prostějova. 

 

V tabulce 01 je uveden rozsah navrhovaného záboru ZPF na jednotlivých parcelách: 

 

Číslo 

plochy 

zpf 

Číslo 

parc. 

katastrální 

území 
BPEJ 

tř. 

och

r. 

druh 

pozemku 

zábor 

(m
2
) 

změna funkčního využití 

11/1.01 241/1 Domamyslice 3.56.00 I. orná půda 740 
Bydlení–čisté (v rodinných domech) 

„Br“ 



240/1 Domamyslice 3.56.00 I. orná půda 

4656 
Bydlení–čisté (v rodinných domech) 

„Br“ 

1743 
Bydlení–čisté (v bytových domech) 

„Bd“ 

809 Veřejné prostranství 

239/1 Domamyslice 3.56.00 I. orná půda 

2177 
Bydlení–čisté (v rodinných domech) 

„Br“ 

1357 
Bydlení–čisté (v bytových domech) 

„Bd“ 

728 Veřejné prostranství 

238/1 Domamyslice 3.56.00 I. orná půda 

2133 
Bydlení–čisté (v rodinných domech) 

„Br“ 

242 
Bydlení–čisté (v bytových domech) 

„Bd“ 

1011 Městská zeleň–parková „Zp“ 

1924 Veřejné prostranství 

11/1.02 212/1 
Čechovice u 

Prostějova 
3.56.00 I. orná půda 

3234 
Bydlení–čisté (v rodinných domech) 

„Br“ 

2977 
Bydlení–čisté (v bytových domech) 

„Bd“ 

994 Veřejné prostranství 

 

Pozemky určené k plnění funkce lesa se v ploše řešené XI. změnou ÚP SÚ Prostějov 

nenachází. 

 

10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch 

Dílčí změna 11/1 ÚP SÚ Prostějov předpokládá zábor zemědělského půdního fondu o výměře 

24 725 m
2
 (vše ze zemědělské půdy s I. třídou ochrany). Na předmětných plochách (11/1.01 a 

11/1.02) je v platném ÚP SÚ Prostějov jiţ vymezena návrhová plocha, a to s funkčním 

vyuţitím „Zr“ (zeleň – rekreační).  

V k.ú. Domamyslice a v k.ú. Čechovice u Prostějova jsou v ÚP SÚ Prostějov v okolí lokality 

11/1 vymezeny návrhové plochy pro bydlení:  

Lokalita Habrová a Javorová, kde 80% plochy (Br – bydlení v RD) je jiţ vyuţito pro bydlení, 

zbývající parcely jsou připravené pro výstavbu, lokalita u ul. Ječná a Ovesná, která je jiţ 

vyuţito pro bydlení; lokalita u ul. Pod Vinohrádkem, která pro svou polohu není pro bydlení 

vhodná vzhledem k plánovanému obchvatu Prostějova a skutečnosti, ţe přes plochu vedou dvě 

trasy nadzemního vedení VN 22 a jiţní polovina návrhové plochy pro bydlení leţí v pásmu 

hygienické ochrany výrobního závodu, tato polovina také leţí za hranicí docházkové 

dostupnosti MHD; lokalita u ul. Foersterova a Esperantská, která je jiţ vyuţita pro bydlení a 

část je potřeba dořešit napojení a vybudování veřejné infrastruktury a majetkoprávní vztahy 

(větší počet vlastníků); lokalita u ul. Jabloňová, Višňová a Luční, kde je jiţ část vyuţita pro 

bydlení a zbývající vyuţitelná plocha bude pravděpodobně zastavěna aţ po dořešení napojení a 

vybudování obsluţné komunikace v území; lokalita u ul. Plumlovská, která je částečně vyuţita 

a kde další moţnost výstavby je omezena hlukovými limity silnice II. třídy a bezpečnostním 

pásmem VTL plynovodu, bydlení je nutno kombinovat s jinými funkcemi; lokalita u ul. 



Šeříková, Jasmínová a Prostějovská, kde moţnost výstavby je omezena hlukovými limity 

silnice II. třídy, bydlení je nutno kombinovat s jinými funkcemi, plochy jsou omezeny 

bezpečnostním pásmem VTL plynovodu. 

Z výše uvedených informací je patrné, ţe pro výstavbu obytného souboru tohoto charakteru 

(rodinné domy v kombinaci s bytovými domy) jsou k dispozici jiţ pouze plochy u ul. 

Plumlovské. Avšak tyto plochy jsou omezeny hlukovým pásmem silnice II. třídy č. 150, 

sloţitými majetkoprávními vztahy a nedořešenou veřejnou infrastrukturou; reálná plocha pro 

výstavbu je sníţena a navíc podmíněna různými investicemi. Z urbanistického hlediska je 

dostavba druhé strany ulice Ţitné více městotvorná neţ jednostranná zástavba při silnici II. 

třídy (kde je nadto ještě limit vzdálenosti objektů od silnice vzhledem k hluku).  

Vzhledem k rozsahu a charakteru záměru v lokalitě 11/1 a její poloze, ve vztahu k rozvoji 

městských částí Domamyslice a Čechovice a jejich propojení, je toto území pro výstavbu 

vhodnější neţ výše uvedené lokality.  

 

11. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění  

Podle předloţené zprávy o projednání návrhu XI. změny ÚP SU Prostějov a předloţeného 

přezkoumání v souladu s § 53, odst. 4 stavebního zákona je návrh XI. změny ÚP SÚ Prostějov 

projednán s dotčenými orgány i sousedními obcemi bez rozporu. Při podrobném posouzení 

návrhu XI. změny ÚP SU Prostějov podle § 53 odst. 1 stavebního zákona bylo provedeno 

vyhodnocení projednání. K návrhu XI. změny ÚP SU Prostějov nebyla podána ţádná námitka.  

 

 

12.   Vyhodnocení připomínek 

K návrhu XI. změny ÚP SÚ Prostějov v termínu nebyly podány připomínky. 

 

B. Grafická část 

 1.  Koordinační výkres II/2-1   1 : 10 000 

 2.  Koordinační výkres II/2-2   1 : 10 000   

 3.  Výkres širších vztahů    1 : 50 000  

 

Poučení: 

  

 Proti XI. změně územního plánu sídelního útvaru Prostějov, vydané formou opatření 

obecné povahy, nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád). 
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