I-A-08
V-A-09

Stařechovice

P-A-06

Z-A-05

V-A-11

Z-A-07

S-A-02

E-A-03

www.prostejov.eu/uap

Z-A-09

Kaple

Olšany u Prostějova

Z-A-08

P-A-07

I-A-03

P-B-04
;

horninové prostředí a geologie
G-C-01 poddolované území
ohrožení v území, poddolované území Stichovice
P-B-04
G-C-02 chráněné ložiskové území Prostějov
střet se zastavěným územím, el. vedením VVN a ZPF 1. st. ochrany na většině území
E-B-04
G-C-03 chráněné ložiskové území Držovice
střet se zastavěným územím a VTL plynovodem
G-C-04 poddolované území
ohrožení v území - poddolované území Seloutky, Vinohrady
R-B-18
G-C-05 chráněné ložiskové území Štětovice
střet se ZPF 1. st. na většině území / přílišná blízkost Štětovic
P-B-04
G-C-06 chráněné ložiskové území Vrahovice
střet s prvky ÚSES, vedením VVN a ZPF 1. st. na většině území / blízkost Prostějova - Vrahovic
vodní režim
V-C-01 zastavitelné plochy na nivních půdách
riziko opakovaných záplav a vyšší hladiny spodní vody - Kostelec na Hané
V-C-02 zastavitelné plochy na nivních půdách
riziko opakovaných záplav a vyšší hladiny spodní vody - Smržice
V-C-03 zastavitelné plochy na nivních půdách
riziko opakovaných záplav a vyšší hladiny spodní vody - Smržice
V-B-03
V-C-04 zastavitelné plochy na nivních půdách
riziko opakovaných záplav a vyšší hladiny spodní vody - Smržice
V-C-05 zastavitelné plochy na nivních půdách
riziko opakovaných záplav a vyšší hladiny spodní vody - Kralice na Hané
V-C-05 zastavitelné plochy na nivních půdách
riziko opakovaných záplav a vyšší hladiny spodní vody
- Kralice na Hané
P-B-05
V-C-06 zastavitelné plochy na nivních půdách
riziko opakovaných záplav a vyšší hladiny spodní vody - Dubany
Bílovice-Lutotín
V-C-07 omezení rozvoje - nivní půdy
riziko opakovaných záplav a vyšší hladiny spodní vody - Biskupice
V-C-08 nadměrné množství sklonitých orných pozemků 19,4 ha území obce Seloutky nadměrně svažitých orných pozemků náchylných k erozi
V-C-09 kontaminace spodních vod
oblast kontaminace spodních vod, ohrožení významných vodních zdrojů jímacího území Dubany
B-B-01
hygiena životního prostředí
P-B-05
Z-C-01 území ekologických rizik
stará skládka Kostelec na Hané
Z-C-02 území ekologických rizik
Benzina s.r.o. ČSPHM Držovice
Z-C-03 území ekologických rizik
HŽP - Služby a.s.Prostějov
P-B-05
Z-C-04 území ekologických rizik
DT výhybkárna a mostárna a.s.
Z-C-05 území ekologických rizik
skládka TS
Z-C-06 nadměrné zatížení hlukem
nadměrné zatížení obytné oblasti hlukem a vybracemi z R/46
Z-C-07 nadměrné zatížení hlukem
nadměrné zatížení obytné oblasti hlukem a vybracemi z R/46 - Šárka
Z-C-08 nadměrné zatížení hlukem
nadměrné zatížení obytné oblasti hlukem a vybracemi z R/46 - vnitřní městský okruh
P-B-06
Z-C-09 nadměrné zatížení hlukem
nadměrné zatížení obytné oblasti hlukem a vybracemi z R/46 - ulice Plumlovská
P-B-06
Z-C-10 území ekologických rizik
JMP a.s. Prostějov
Z-C-11 území ekologických rizik
bývalá skládka Biskupice
Lešany
Z-C-12 nadměrné zatížení hlukem
nadměrné zatížení obytné oblasti hlukem a vybracemi z R/46 - Žešov
Z-C-13 území ekologických rizik
bývalá skládka Kralice na Hané
ochrana přírody a krajiny
E-C-01 chyba v ÚSES
odklonění od směru
RBK ze ZÚR - nenavazuje ÚSES v Kralicích na Hané
R-B-11
E-C-02 chyba v ÚSES
chybějící prvek ÚSES - Kralice na Hané, Vrbátky
E-C-03 chyba v ÚSES
ÚP nenavrhuje nadreginální biokoridor P-B-06
E-C-04 chyba v ÚSES
chybí návrh regionálního biocentra (přechází ze ZÚR)
E-C-05 chyba v ÚSES
nesoulad v návrhu RBK na hranici Prostějov - Držovice
E-C-06 narušení krajinného rázu
velkoplošná fotovoltaickáB-B-05
elektrárna negativně ovlivňuje krajinný ráz
E-C-07 chyba v ÚSES
chybějící skladebné prvky ÚSES na hranici Hrdibořic a Vrbátek - Štětovic
E-C-08 koordinace ÚSES
zajistit koordinaci ÚSES na hranici Biskupic, Hrdibořic a Dubu nad Moravou (SO ORP Přerov)
E-C-09 potenciální riziko
odkaliště cukrovaru Vrbátky je potenciálním environmentálním rizikem
zemědělský půdní fond
P-C-01 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF
výrazné omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF - Kostelec na Hané
P-C-02 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF
omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF - Smržice
I-C-02
P-C-03 I-B-07
zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF
omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF - Mostkovice
P-C-04 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF I-B-12
omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF - Dubany
I-B-11
P-C-05 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF
omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF - Vrbátky
P-C-06 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF
omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF - Štětovice
P-C-07 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF
omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF - Kraličky
P-C-08 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany
ZPF
omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF - Kralice na Hané
R-B-06
E-B-05
Ohrozim
P-C-09 ochrana ZPF
výrazné omezení rozvoje obce z důvodu blízkosti půd I. stupně ochrany ZPF - Biskupice
P-C-10 zastavitelné plochy
na I. stupni ochrany ZPF
omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF - Seloutky
I-B-08
P-C-11 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF
omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF - Hrdibořice
P-C-12 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF
omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF - Klopotovice

Hablov

Z-C-01 H-C-02
I-A-04

P-C-01

P-C-01

P-C-01

H-C-01

P-A-05

V-A-10

B-A-02

H-A-02

Kostelec na Hané

V-C-01

I-C-03

I-A-06

Čelechovice na Hané

LEGENDA

I-A-05
P-C-04

P-C-01

V-C-09

P-C-01

problémové jevy a výrazná omezení v území

V-C-06

P-C-04

Dubany

P-C-04

V-C-02

I-C-01

P-C-04
P-C-05

Smržice

Vrbátky

I-C-16

Plumlov

P-C-06

G-C-05

H-B-04

R-B-13

Z-C-06

P-C-06

E-C-05

Z-C-08

H-C-03

S-C-02

R-C-01

S-C-01

G-C-06

S-C-09

R-C-04

R-C-07
P-C-11

S-C-08

H-C-04

Z-C-07

I-C-07
S-C-10

Z-C-03
Z-C-04

Z-C-05
E-C-04

H-C-06

E-C-08

Hrdibořice

G-C-02

I-C-11

H-C-08

S-C-11

P-C-09

Seloutky

V-E-02

P-C-10

P-E-01

V-E-02
Z-C-12

Žešov

P-E-04

E-E-09

P-E-01
E-E-01

nadregionální biokoridor (záměr ZÚR)

letiště

regionální biocentrum (záměr ZÚR)

plocha pro vzlety a přistání

regionální biokoridor (záměr ZÚR)

rychlostní silnice R46

železniční trať
vodní tok
vodní plocha
plocha lesa

kategorie - list - číslo problému

nesoulad v ÚPD

S-C-09

plocha přestavby

S-C-10

omezení rozvoje

S-C-11

omezení rozvoje

upřesnění rozvojového záměru

;
D045 - přeložka II/366 na území Kostelce na Hané
chybějící data o železniční vlečce Kostelec na Hané - Stichovice
V4 - zásobovací vodovodní řad (území obce Smržice)
D33 - severní obchvat Prostějova na území Mostkovic a Prostějova
E06 - vedení VVN 110 kV na území Mostkovic a Prostějova
E06 - trafostanice
D027 - jižní obchvat města Prostějova
D012 - severní obchvat Prostějova
ČOV se nachází mimo správní území města - v k.ú. Kralice na Hané
sjednotit návrh přeložky II/434 Kralice na Hané a Hrubčice
D24 - přeložka II/434
návrh komunikace z ÚP Bedihošť přesahuje na území Kralic na Hané (není v ÚP,
rozpor se ZÚR)
přístávací plocha pro zěmědělská letadla není chráněna územním plánem
D042 - homogenizace R46 na území obce Držovice (pouze textově)
D042 - homogenizace R46 na území Prostějova (pouze textově)
D33 - přeložka II/366 na území obce Smržice

sociálně demografické změny vyvolané přestavbou centra města
možná přestavba území nad akvaparkem v návaznosti na areál Galy
areál bývalých jezdeckých kasáren
možná přestavba "urbanisticky neuchopeného" území - zahrádky, sklady, garáže
možná přestavba "urbanisticky neuchopeného" území - zahrádky, sklady, garáže
přestavba areálu bývalého pivovaru b návaznosti na park u pivovarského rybníčku
nejasné budoucí využití areálu OP
bankrot největšího zaměstnavatele v regionu - negativní socio-ekonomické důsledky
možná přestavba "urbanisticky neuchopeného" území zahrádkářské kolonie mezi
R/46 a nádražím
nadměrná koncentrace el. vedení znemožňuje rozvoj města
areál vojenských kasáren a letiště znemožňuje rozvoj města JV a stavbu dopravní
infrastruktury
plochy pro bydlení se nachází v záplavovém území Q100 Hloučeli - Vrahovice
vymezené zastavitelné plochy již nedostačují potřebám obce
chybějící inženýrské sítě u pozemků pro novou výstavbu b.d. a r.d.
chybějící ÚPD výrazně limituje rozvoj obce
nevhodná urbanistická struktura
chatové osady (Záhoří) nejsou zohledněny v ÚPD
možná přestvba areálu bývalého koupaliště
lesní lom a jezírko "Loupežník" - zanedbané turisticky atraktivní místo
rekonstrukce letního kina
výstavba ubytovacích kapacit, volnočasového zařízení (sportovně společenského
areálu), cyklostezky, dětského hřiště
zhodnocení turistického potenciálu Hrdibořických rybníků
rekonstrukce kulturního domu, výstavba cyklostezky, dětského hřiště a fitcentra
areál 2. cihelny v Kostelci na Hané
areál bývalé rolnické cihelny
areál vyhořelé sýpky
průmyslová zóna Prostějova se nachází na správním území Kralic na Hané
hovězí kombinát Štětovice
areál bývalého JZD
areál bývalého JZD
bývalý státní statek Skácel - z části nevyuž.

hranice území

I-E-06

hranice katastrálního území
hranice obce

P-C-12
E-E-03

hranice správního území ORP

Klopotovice

hranice zastavěného území; intravilán 1966

P-C-12

V-E-02

zastavitelné plochy
katastrální mapa*
* Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální,
© GEODIS BRNO, spol. s r.o. 2009

B-E-03

E-E-02

R-E-15
I-E-05

Čehovice

P-E-04

H-E-07

silnice II. třídy
silnice III. třídy

II. třída ochrany ZPF

P-E-04

R-D-08

Z-E-01

H-E-01

P-E-05

podkladové vrstvy

I. třída ochrany ZPF

Otonovice

Určice

P-E-01

Z-E-02

R-E-12

H-E-05

I-C-15

P-E-01

E-E-01

R-E-11

Hrubčice

Bedihošť

P-E-01

Křenůvky

B-E-04

P-C-10
P-E-15

E-D-02

E-E-09

I-E-14

P-C-10

Ldvn 81-90 dB

R-C-07 rekreačně atraktivní místo
R-C-08 upřesnění rozvojového záměru
hospodářské podmínky
H-C-01 brownfield
H-C-02 brownfield
H-C-03 brownfield (neregistrovaný)
H-C-04 expanze města
H-C-05 brownfield
H-C-06 brownfield
H-C-07 brownfield
H-C-08 brownfield

P-C-09

P-E-05

regionální biocentrum

jevy z kódu BPEJ

R-C-06

Z-C-11
I-C-10

P-E-15

B-C-04

Biskupice V-C-07

I-C-12

I-E-15

Ldvn 71-80 dB

bydlení
B-C-01 střet ploch pro bydlení a z.ú. Q100
B-C-02 nedostatečné množství ploch pro novou výstavbu
B-C-03 nedostatečné "zainvestování" rozvojových ploch
B-C-04 chybějící ÚPD
rekreace
R-C-01 rozsáhlé území individuální rekreace
R-C-02 chyba v ÚPD
R-C-03 nevyužívaný rekreační areál
R-C-04 rekreačně atraktivní místo
R-C-05 upřesnění rozvojového záměru

P-C-09

Z-C-13

P-C-08
Vinohrady

nadregionální biokoridor

I-C-13 chyba v ÚPD
I-C-14 veřejně prospěšná stavba ze ZÚR
I-C-15 veřejně prospěšná stavba ze ZÚR
I-C-16 veřejně prospěšná stavba ze ZÚR
sociodemografické podmínky
S-C-01 plocha přestavby
S-C-02 plocha přestavby
S-C-03 plocha přestavby
S-C-04 plocha přestavby
S-C-05 plocha přestavby
S-C-06 plocha přestavby
S-C-07 plocha přestavby
S-C-08 krach OP

H-C-07

R-C-08

Ldvn 66-70 dB

ÚSES bez rozlišení kategorie a stavu

I-C-12

H-C-04

Kralice na Hané

lokální biocentrum

dopravní a technická infrastruktura
I-C-01 veřejně prospěšná stavba ze ZÚR
I-C-02 chybějící údaj
I-C-03 veřejně prospěšná stavba ze ZÚR
I-C-04 veřejně prospěšná stavba ze ZÚR
I-C-05 veřejně prospěšná stavba ze ZÚR
I-C-06 veřejně prospěšná stavba ze ZÚR
I-C-07 veřejně prospěšná stavba ze ZÚR
I-C-08 veřejně prospěšná stavba ze ZÚR
I-C-09 ČOV mimo správní území
I-C-10 nesoulad v ÚPD
I-C-11 veřejně prospěšná stavba ze ZÚR

B-C-03
V-C-05

Ldvn 55-65 dB

označení problémových jevů

I-C-13

I-C-09

regionální biokoridor

nivní půdy

E-C-02

S-C-07

hluková mapa

územní systém ekologické stability okolních SO ORP

X - Y - 00

E-C-01

vodní nádrž

lokální biokoridor

elektrické vedení ZVN 400 kV

V-C-05

Z-C-07

E-D-01

územní systém ekologické stability - záměr

nadregionální biocentrum (záměr ZÚR)

P-C-07

B-C-01
Z-C-10

S-C-03

B-D-05

zásobovací vodovodní řad

S-C-06

Z-C-08

R-B-16

Alojzov

regionální biocentrum

Kraličky

Z-C-08

E-C-03

poddolované území

E-C-07

S-C-05

Prostějov

P-C-03

V-C-08

elektrické vedení VVN 110 kV

elektrické vedení VVN 110 kV

E-C-06

Z-C-09

V-C-04

G-C-04

lokální biocentrum

VVTL tranzitní plynovod - návrh

H-C-05

I-C-06

G-C-01

R-C-02

poddolované území

VTL plynovod - stav

S-C-04

R-B-15

rozvodna na elektrické síti

silnice III. třídy - návrh z ÚP

Štětovice

R-C-05

Mostkovice

nadregionální biokoridor

silnice II. třídy - návrh z ÚP

Z-C-02

R-C-03

V-C-03

OP vojenského újezdu Březina

přírodní památka

G-C-03

P-C-03

B-C-02

koridor vysokorychlostní trati

úrovňový železniční přejezd

I-C-05

R-B-14

regionální biokoridor

přírodní rezervace

I-B-16

I-B-13

brownfield

národní přírodní památka

I-C-04

R-B-07

koridor silnice II. třídy

Natura 2000 - evropsky významná lokalita

E-C-09

P-C-05

I-C-08

R-B-03

lokální biokoridor

záplavové území - Q100

R-C-06

záměry ze ZÚR Olomouckého kraje

území ekologických rizik

výhradní bilancované ložisko nerostných surovin

V-C-02

I-B-09

P-C-03

územní systém ekologické stability - stav

chráněné ložiskové území

I-C-14
P-C-02

LIST

VÝKRES PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚPD 1 : 20 000

V-A-12

P-A-05
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