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a. POJMy a ZkRaTky
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ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV KNESL+KYNČL s.r.o.

A. POJMY A ZKRATKY

Pro účely Územního plánu Prostějov (dále jen Územní plán) se zdola uvedeným pojmům a zkratkám (1) 
rozumí takto:

Alej: krajinný či městský prvek skládající se ze dvou stromořadí lemujících z obou stran komunikaci.

Alternativní zdroje: na rozdíl od konvenčních zdrojů (plyn, uhlí apod.) obnovitelné. V Územním plánu míněny 
zejména solární zdroje a tepelná čerpadla.

Bytový dům (BD): dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení 
a je k tomuto účelu určena (viz vyhláška 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů); k výrazu uvedeném 
v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) se váže požadavek rozvoje dané plochy ve prospěch bytových domů.

CZT: centrální zásobování teplem.

ČOV: čistička odpadních vod.

Demolice rozsáhlejší: demolice tří a více objemově průměrných objektů v dané ploše (možno vztáhnout  
i k velikosti pozemku).

DN: jmenovitý vnitřní průměr potrubí. 

DO: dotčený orgán ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dominanta / stavební dominanta: převládající prvek v urbanistické kompozici. Významná budova nebo soubor 
budov i přírodní útvar ovládající svou polohou, hmotou nebo výtvarnými vlastnostmi strukturu města nebo 
krajiny. Okolí se dominantě podřizuje a napomáhá jejímu vyniknutí.

Dominanta lokální: dominanta mající pouze lokální význam a neprojevující se v celkovém obraze města.

Dostatečný (např. profil ulice): výraz chápaný v Územním plánu v tom smyslu, aby v dotčeném prostoru (např. 
v profilu ulice) bylo možno umístit vše, co je stanoveno nebo zobrazeno v Územním plánu a aby tento prostor 
(např. chodník) měl alespoň minimální parametry určené zákony, vyhláškami nebo normami.

Drobné stavby a zařízení občanského vybavení: dotvářejí veřejná prostranství nebo krajinu a svým rozměrem 
nenarušují charakter svého okolí. Jejich zastavěná plocha většinou (vyjma hřišť) nepřesahuje 50 m2. Jsou to 
zejména dětská hřiště s oplocením, stavby pro stravování a trafiky.

Haná: území na střední Moravě především v nížinách okolo řek Moravy a Hané; významná zemědělská oblast; 
jeden z krajinných celků vymezených v ZÚR OK.

Historické jádro: pro potřeby Územního plánu míněno území vymezené ulicemi Vápenice, Blahoslavovou, 
Palackého, Wolkerovou a Újezdem.

HD: hromadná doprava.

Hlavní dopravní prostor: viz ČSN 73 6110.

HPP: hrubá podlažní plocha, tj. součet půdorysných ploch všech podlaží dané stavby včetně konstrukcí 
a komunikačních jader.

Hrubá podlažní plocha je součet půdorysných ploch všech nadzemních podlaží dané stavby včetně konstrukcí 
a komunikačních jader. 

Hřeben: horní hrana šikmé střechy, kde se stýkají většinou dvě střešní plochy. 

Charakter veřejného prostranství: vyjadřuje zajištění funkce veřejného prostranství pro okolní navrženou 
zástavbu v souladu s § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vymezením ploch rekreace – 
na plochách přírodního charakteru zejména v okrajových částech města.

IAD: individuální automobilová doprava.

Informativní část (legendy výkresu): skupina jevů ve výkrese, která napomáhá jeho srozumitelnosti a nemá 
závazný charakter.

Izolační zeleň: zpravidla vzrostlá zeleň sloužící zejména k odclonění rušivých provozů od okolí z důvodu 
hygienických a estetických. 

Kompaktní zástavba: zástavba na plynulé stavební čáře bez odstupů mezi jednotlivými stavbami.

Kompaktní město: souvisle zastavěné území s výrazně ucelenou hranicí směrem k okolní krajině, případně další 
zástavbě. Ve správním území města Prostějova se z této definice vymyká především zástavba v k.ú. Žešov.

Kultura: druh občanského vybavení. Podrobněji viz Obr. A.001: Tabulka staveb a zařízení občanského vybavení.
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K.ú.: katastrální území.

Nestavební využití / nestavební charakter: využití plochy nebo území bez výstavby objektů, přičemž dopravní 
stavby a stavby technické infrastruktury lze realizovat.

Malobytovka: bytový dům se čtyřmi až osmi bytovými jednotkami a dvěma až třemi nadzemními podlažími 
včetně podkroví.

Maximální výška zástavby: viz Příloloha č. 1 (Tabulka ploch), Schémata výškové regulace zástavby (I/S1), Obr. 
A.002: Schéma výpočtu maximální výšky I. a Obr. A.003: Schéma výpočtu maximální výšky II.

Městská zeleň: vzrostlá zeleň na pozemcích veřejných prostranství (především stromy, případně keře, trávníky).

MK: místní komunikace.

MŠ: mateřská škola.

MPZ: městská památková zóna; v souladu s Vyhláškou o prohlášení historických jader měst za památkové zóny 
Jihomoravského krajského národního výboru v Brně ze dne 20. listopadu 1990 území historického jádra města 
Prostějova zvenčí ohraničené ulicemi Vápenice, Blahoslavovou, Jiráskovým nám., Palackého, Komenského, 
Netušilovou, nám. E. Husserla a křižovatkou ulic Újezd, Svatoplukova a Olomoucká včetně areálu kláštera 
Milosrdných bratří, přičemž vnější strana těchto ulic se nachází již za hranicí památkové zóny.

MÚK: mimoúrovňová křižovatka.

NBC: nadregionální biocentrum územního systému ekologické stability (ÚSES).

NKP: národní kulturní památka.

NRBK: nadregionální biokoridor územního systému ekologické stability (ÚSES).

Nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž: formulace vyjadřující v Územním plánu situaci, kdy dopravní zátěž 
nepřesáhne zákony, vyhláškami nebo normami stanovené limity.

Nerušivá výroba, skladování, služby apod.: slouží pro doplnění obytných zón zařízeními s čistou nezávadnou 
výrobou. Svým provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušuje negativními účinky a vlivy provoz 
a užívání staveb i zařízení ve svém okolí a nezhoršuje nad přípustné, zpravidla hygienické limity životního 
prostředí souvisejícího území. Jde především o negativní účinky hlukové, účinky zhoršující dopravní zátěž na 
komunikační síti a účinky zhoršující kvalitu ovzduší a prostředí. Nerušivou výrobou se míní například drobná 
řemeslná výroba, tiskárny, truhlárny, pekárny, výrobny potravin a nápojů, které odpovídají výše uvedené 
charakteristice. Podrobněji viz Obr. A.001: Tabulka staveb a zařízení občanského vybavení.

Nestavební využití / nestavební charakter: využití plochy nebo území převážně bez výstavby objektů, přičemž 
dopravní stavby a stavby technické infrastruktury lze realizovat.

Nízkoenergetické a pasivní domy: v Územním plánu chápány ve smyslu ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov.

Objekt: v Územním plánu je totožný s pojmem budova.

Ochrana obyvatelstva: druh občanského vybavení. Podrobněji viz Obr. A.001: Tabulka staveb a zařízení 
občanského vybavení.

OP: ochranné pásmo; území, v němž jsou stanoveny zvláštní podmínky (např. ochranné pásmo kulturní památky, 
ochranné pásmo vodního zdroje apod.).

Parkoviště P+G (park and go): hromadné garáže, případně odstavné a parkovací plochy s návazností individuální 
automobilové dopravy na pěší koridory v blízkosti centra města (viz bod 9 Územního plánu).

PD: polyfunkční dům; podrobněji viz Polyfunkční dům.

Plocha: část řešeného území, k níž jsou vztaženy podmínky využití ploch podle významu (viz bod 7 Územního 
plánu) a podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz bod 8 Územního plánu), případně další 
specifikace, tj. překryvné prvky (viz bod 9 Územního plánu). Dle § 2 odstavce 1 písmene g) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, se plochou rozumí část území 
tvořená pozemkem nebo souborem pozemků, která je vymezena v územním plánu s ohledem na stávající nebo 
požadovaný způsob jejího využití a její význam.

PM: parkovací místo.



A4

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV KNESL+KYNČL s.r.o.

A. POJMY A ZKRATKY

Polyfunkční dům (PD): stavba sdružující funkci bydlení s prostory občanského vybavení, případně další funkce, 
ve společném objektu. 20–50 % hrubé podlažní plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu 
účelu určena. V Příloze č. 1 (Tabulka ploch) je výrazem polyfunkční dům stanoven požadavek rozvoje dané 
plochy převážně ve prospěch polyfunkčních domů.

Pozemek bytového domu: stavební pozemek (jeho část nebo soubor pozemků bezprostředně souvisejících) 
určený k umístění bytového domu a dále staveb, terénních úprav a zařízení nezbytných k bezpečnému užívání 
pozemku, bezprostředně souvisejících a podmiňujících bydlení. Podrobněji viz vyhlášku č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Pozemek polyfunkčního domu: stavební pozemek určený k umístění jednoho polyfunkčního domu a dále 
staveb, terénních úprav a zařízení nezbytných k bezpečnému užívání pozemku, bezprostředně souvisejících 
a podmiňujících bydlení a další jeho funkce. Pro pozemky polyfunkčních domů platí obdobná ustanovení jako 
pro pozemky bytových domů, zejména § 20 a 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů.

Pozemek rodinného domu: stavební pozemek určený k umístění jednoho rodinného domu a dále staveb, 
terénních úprav a zařízení nezbytných k bezpečnému užívání pozemku, bezprostředně souvisejících 
a podmiňujících bydlení. Podrobněji viz vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů.

Pozemek staveb a zařízení (...): stavební pozemek (jeho část nebo soubor pozemků bezprostředně 
souvisejících) určený k umístění určitého druhu staveb (např. pro bydlení, občanské vybavení, výrobu apod.) a 
dále staveb, terénních úprav a zařízení nezbytných k bezpečnému užívání pozemku, bezprostředně souvisejících 
a podmiňujících převládající funkci stavby.

Pozemek staveb a zařízení pro stravování: stavební pozemek (jeho část nebo soubor pozemků bezprostředně 
souvisejících) určený k umístění staveb pro stravování (např. restaurace, motoresty, kavárny, cukrárny, vinárny, 
pivnice, bufety, jídelny apod.) a dále staveb, terénních úprav a zařízení nezbytných k bezpečnému užívání 
pozemku, bezprostředně souvisejících a podmiňujících stravování.

Pozemek staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport: stavební pozemek (jeho část nebo soubor pozemků 
bezprostředně souvisejících) určený k umístění staveb pro tělovýchovu a sport (viz obr. A.001) a dále staveb, 
terénních úprav a zařízení nezbytných k bezpečnému užívání pozemku, bezprostředně souvisejících a 
podmiňujících tělovýchovu a sport.

Pozemky staveb a zařízení pro truck centra: stavební pozemek (jeho část nebo soubor pozemků bezprostředně 
souvisejících) určený k umístění staveb a zařízení pro parkování nákladních aut se zastoupením staveb a zařízení 
občanského vybavení zajišťující služby pro motoristy a dále staveb, terénních úprav a zařízení nezbytných k 
bezpečnému užívání pozemku, bezprostředně souvisejících a podmiňujících funkci truch centra. 

Pozemek staveb a zařízení pro ubytování: stavební pozemek (jeho část nebo soubor pozemků bezprostředně 
souvisejících) určený k umístění staveb pro ubytování (viz obr. A.001) a dále staveb, terénních úprav a zařízení 
nezbytných k bezpečnému užívání pozemku, bezprostředně souvisejících a podmiňujících ubytování. Pro 
odstavná a parkovací stání na pozemku staveb pro ubytování platí stejná ustanovení jako pro pozemky staveb 
pro bydlení v souladu s § 21, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Pozemek staveb a zařízení pro vědu a výzkum: stavební pozemek (jeho část nebo soubor pozemků 
bezprostředně souvisejících) určený k umístění staveb pro vědu a výzkum (např. laboratoře, planetária, 
hvězdárny, vědecká centra, výzkumné ústavy, skleníky apod.) a dále staveb, terénních úprav a zařízení 
nezbytných k bezpečnému užívání pozemku, bezprostředně souvisejících a podmiňujících vědu a výzkum. 

Pozemek staveb a zařízení pro zemědělství: stavební pozemek (jeho část nebo soubor pozemků bezprostředně 
souvisejících) určený k umístění staveb pro zemědělství v souladu s § 3, písm. f ) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a dále staveb, terénních úprav a zařízení 
nezbytných k bezpečnému užívání pozemku, bezprostředně souvisejících a podmiňujících zemědělství.

Pozemek staveb a zařízení občanského vybavení: stavební pozemek (jeho část nebo soubor pozemků 
bezprostředně souvisejících) určený k umístění staveb občanského vybavení, tj. pro veřejné vybavení, pro 
tělovýchovu a sport, pro komerční vybavení (podrobněji viz obr. A.001) a dále staveb, terénních úprav a zařízení 
nezbytných k bezpečnému užívání pozemku, bezprostředně souvisejících a podmiňujících dané občanské 
vybavení.
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Pozemek staveb a zařízení veřejného vybavení: stavební pozemek (jeho část nebo soubor pozemků 
bezprostředně souvisejících) pro jednotlivé druhy staveb a zařízení veřejného vybavení v souladu s Tabulkou 
staveb a zařízení veřejného vybavení (viz obr. A.001) a dále staveb, terénních úprav a zařízení nezbytných 
k bezpečnému užívání pozemku, bezprostředně souvisejících a podmiňujících veřejné vybavení.

Pozemek veřejného prostranství: pozemek určený pro náměstí, ulice, tržiště, veřejnou zeleň a parky a další 
prostory přístupné každému bez omezení (viz § 34 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů) a dále staveb, terénních úprav a zařízení nezbytných k bezpečnému užívání pozemku, bezprostředně 
souvisejících a podmiňujících fungování veřejného prostranství (např. stavby a zařízení související dopravní a 
technické infrastruktury a rovněž drobné stavby veřejné infrastruktury - např. telefonní budky, trafiky, přístřešky 
hromadné dopravy, altánky, veřejné WC, kapličky, boží muka). Pozemek veřejného prostranství slouží rovněž pro 
obsluhu okolních pozemků technickou infrastrukturou. Pro pozemky veřejných prostranství platí zejména § 22 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Pozemky, stavby a zařízení související dopravní infrastruktury: pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury 
určené pro obsluhu pozemků, staveb a zařízení, které jsou v souladu s podmínkami využití předmětné plochy 
(např. pozemky pro obslužné cesty, obslužná parkoviště, účelové komunikace, cyklistické stezky, in-line stezky, 
turistické trasy, běžecké trasy, jezdecké trasy apod.). 

Pozemky, stavby a zařízení související technické infrastruktury: pozemky, stavby a zařízení technické 
infrastruktury určené pro obsluhu pozemků, staveb a zařízení, které jsou v souladu s podmínkami využití 
předmětné plochy (např. pozemky pro trafostanice, přečerpávací stanice, automatická tlaková stanice, místní 
a domovní čistírny odpadních vod apod.). 

Pozemky, stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury: pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury 
určené ve veřejném zájmu pro obsluhu pozemků, staveb a zařízení, které jsou v souladu s podmínkami využití 
předmětné plochy.

Profil komunikace: v Územním plánu chápán jako výraz pro příčné uspořádání prostoru místní komunikace 
dle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací.

Proluka: nezastavěné místo vzniklé vybouráním některé části v souvislém zastavění nebo ponecháním volné 
parcely (případně parcel) v zastavěné řadě, včetně nezastavěného nároží.

Prostor polosoukromý: prostor sdílený jasně definovanou skupinou uživatelů (obyvatel, návštěvníků apod.).

Prostor soukromý: privátní prostor přináležející k jedné konkrétní jednotce (domu, bytu, výrobně apod.).

Prostor veřejný: viz veřejná prostranství.

Příslušenství komunikací: zejména zařízení pro svislá dopravní značení, dopravní telematiku případně výběr 
mýta, dále zařízení pro provozní informace, např. hlásiče náledí, veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení, 
objekty a prostranství sloužící výkonu údržby komunikace včetně jejich připojení na komunikace, ploty. Pokud 
nejsou samostatnými objekty též chodníky, veřejné parkovací plochy, obratiště a odpočívky.

Prvky mapového díla: grafické vyznačení některých skutečností (parcel, vrstevnic apod.), které slouží jako 
podklad při zpracování Územního plánu; toto zobrazení vychází z § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

PS: parkovací stání.

PUPFL: pozemky určené k plnění funkce lesa.

PÚR ČR: Politika územního rozvoje České republiky 2008 (Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2008); 
podrobněji viz zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Rastr vzrostlé zeleně: soubor několika stromořadí lemující parkovací a odstavná stání na parkovištích.

RBC: regionální biocentrum územního systému ekologické stability.

RBK: regionální biokoridor územního systému ekologické stability.

Rozvojová oblast: soubor zpravidla několika významných přestavbových nebo zastavitelných ploch. Koncepce 
těchto oblastí jsou upřesněny v bodě 3.5. výropkové části Územního plánu. Rozvojová oblast je označena 
názvem.

Rozsáhlejší demolice: viz demolice rozsáhlejší.

Rozvojová plocha: jedna nebo soubor několika ploch změn, tj. přestaveb, zastavitelných ploch nebo ploch změn 
v krajině. Rozvojová plocha je označena kódem.
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RD: rodinný dům.

RP: regulační plán.

RS: regulační stanice.

Rušivá výroba a skladování, (potenciálně) rušivé služby apod.: potenciálně negativně působí na okolní 
zástavbu svými účinky a vlivy a potenciálně zhoršují nad přípustnou míru životní prostředí (hluk, dopravní zátěž, 
kvalita ovzduší).

RURÚ: rozbor udržitelného rozvoje území, součást územně analytických podkladů.

Římsa: horní hrana svislé konstrukce stavby zpravidla obíhající okolo celého jejího obvodu.

Skupina 1 silničních vozidel: malé, střední a velké osobní automobily a karavany (viz ČSN 30 0024 – Základní 
automobilové názvosloví. Druhy silničních vozidel. Definice základních pojmů).

Skupiny 2 a 3 silničních vozidel: malé, střední a velké nákladní automobily včetně autobusů (viz ČSN 30 0024 – 
Základní automobilové názvosloví. Druhy silničních vozidel. Definice základních pojmů).

Skupina 3 silničních vozidel: tahače, přívěsy, návěsy, jízdní soupravy, kloubové a patrové autobusy, traktory 
a samojízdné pracovní stroje (viz ČSN 30 0024 – Základní automobilové názvosloví. Druhy silničních vozidel. 
Definice základních pojmů).

Směrné vedení: rámcové vedení, zpravidla nějaké linie veřejné infrastruktury (zejména technické infrastruktury), 
většinou určené spojnicí dvou bodů či ploch, kdy přesné vedení není možné nebo účelné definovat.

Součásti komunikací: zejména vozovky, krajnice, obruby, přidružené a přídavné pruhy, zastávkové pruhy  
a ostrůvky, jízdní pruhy a pásy pro cyklisty, mostní objekty včetně chodníků, revizních zařízení a ochranných štítů, 
lávky pro chodce a cyklisty, nadjezdy, podchody, opěrné a zárubní zdi, svahy násypů a zářezů, dělící pásy, příkopy 
a jiná odvodňovací zařízení, silniční pomocné pozemky, dále zábradlí a svodidla, protihlukové stěny  
a valy, únikové zóny, dopravní ostrůvky a dělící pásy, zpomalovací prahy a jiná bezpečnostní opatření.

Stavba: stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní technologií (podrobněji viz § 2, odst. 3 Stavebního 
zákona); stavbou se rozumí podle okolností i její část nebo změna dokončené stavby (viz § 2, odst. 4 Stavebního 
zákona).

Stavební čára: linie, na kterou je předepsáno umístit hlavní část průčelí stavby. Stavba nesmí svým půdorysem 
tuto linii směrem do veřejného prostranství přesahovat. Kompaktní stavební čára je definována jako plynulá 
linie s požadavkem řadové výstavby na její hraně bez odstupu mezi jednotlivými domy. Jednolitá stavební čára 
je definována jako plynulá linie s možností i solitérní výstavby na její hraně, tj. s odstupy mezi jednotlivými domy.

Stavební hranice: linie, kterou stavba směrem do veřejného prostranství nesmí svým půdorysem přesahovat, 
může však stát za ní.

Stavební využití / stavební charakter: využití plochy nebo území ve prospěch objektů.

Stavební zákon: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

STL: středotlaký plynovod.

Stromořadí: charakterizováno jako liniová výsadba stromů, zpravidla jednoho druhu, často tvořící doprovod 
liniového prvku nebo stavby.

Struktura zástavby: struktura daná rozmístěním, velikostí, členěním a vzájemnými prostorovými vztahy 
jednotlivých staveb na určitém území. Pro potřeby Územního plánu je struktura zástavby rozdělena  
do těchto typů, přičemž příklady těchto typů jsou uvedeny v kap. D 4. Odůvodnění Územního plánu:

Tabulka ploch: Příloha č. 1 textové části Územního plánu.

TTP: trvalý travní porost.

Ubytování: druh občanského vybavení. Podrobněji viz Obr. A.001: Tabulka staveb a zařízení občanského 
vybavení. Pro odstavná a parkovací stání pozemků staveb pro ubytování včetně staveb pro pohotovostní 
ubytování pracovníků platí stejná pravidla jako pro pozemky staveb pro bydlení (viz § 21 vyhlášky č. 501/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Uliční prostor: prostor zahrnující celý profil ulice, tj. „od domu k domu“. Podrobněji viz Obr. A.004: Schéma 
uličního prostoru.
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ÚAP: Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov (EKOTOXA s.r.o., 
2009).

ÚP: Územní plán, podrobněji viz pojem Územní plán.

ÚP 1995: Do doby schválení tohoto Územního plánu platný Územní plán sídelního útvaru Prostějov, který byl 
schválen usnesením Městského zastupitelstva v Prostějově dne 14. prosince 1995, včetně všech jeho pozdějších 
změn.

ÚPD: územně plánovací dokumentace.

ÚS: územní studie.

ÚV: úpravna vody.

ÚSES: územní systém ekologické stability.

ÚÚR: Ústav územního plánování je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 
Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje 
regionů a obcí České republiky a cestovní ruch. V uvedených oborech ústav vytváří podklady pro operativní 
činnost ministerstva, vykonává činnost metodickou, konzultační a rešeršní, studijní, informační, dokumentační a 
publikační. 

Územní plán: tento územní plán – tj. Územní plán Prostějov. V užším slova smyslu se jedná o výrokovou část 
Územního plánu.

Územní studie: viz § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů.

Veduta: panoramatický boční pohled na město.

Veřejné prostranství: všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další nezastřešené prostory 
veřejně přístupné každému, viz § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů. V Územním plánu vymezená „plocha veřejného prostranství“ zajišťuje prostupnost území bez omezení, 
tj. 24 hodin denně na rozdíl od překryvného prvku „Pasáž“, který umožňuje přístupnost v určitém režimu (např. 
od 8. do 22. hodiny).

Veřejná sportoviště: pozemky, stavby a zařízení volně přístupné široké veřejnosti za účelem všestranného 
uspokojování sportovních, tělovýchovných a rekreačních zájmů, potřeb a služeb.

VHD: veřejná hromadná doprava.

Viladům: samostatná obytná stavba o více než třech bytových jednotkách nepřevyšující pět nadzemních podlaží 
včetně podkroví, na vymezeném pozemku. Na viladům se vztahují stejné podmínky jako na bytový dům.

Vnitroblok: prostor obklopený úplně nebo částečně zástavbou (zejména obytnou). Vnitroblok může být 
uzavřený či rozvolněný.

Volná krajina: krajina nacházející se v zásadě mimo souvisle zastavěná území sídel, ovšem bez pevně stanovené 
hranice.

VŠ: vysoká škola / vysokoškolský (-á).

VTL: vysokotlaký plynovod.

VVTL: velmi vysokotlaký plynovod.

Vyhláška č. 268/2009 Sb.: Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj České republiky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 500/2006 Sb.: Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj České republiky č. 500/2006 Sb. o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 501/2006 Sb.: Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj České republiky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
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Význam městský: charakteristika určující územní platnost daného prvku – v tomto případě odpovídající 
významu a potřebám města, mající význam pro město.

Význam místní: charakteristika určující územní platnost daného prvku – v tomto případě odpovídající významu 
a potřebám místa, mající význam pro dané místo (lokalitu). Někdy též význam lokální.

Význam nadměstský: charakteristika určující územní platnost daného prvku – v tomto případě přesahující 
význam města, mající význam pro přilehlý region či kraj.

Vzrostlá zeleň: skupina vzrostlých stromů. 

Zastavěná plocha stavby: viz § 2 Stavebního zákona.

Zastavěnost: viz příáloha č. 1 Územního plánu (Tabulka ploch).

Zajištění ochrany před hlukem a vibracemi: charakteristika zvlášť vybraných podmínek využití ploch, která 
stanovuje povinnost prokázat v rámci územního řízení nepřekročení hygienických limitů pro chráněné prostory 
(případně doložení reálnosti provedení protihlukových opatření) podle zákona č. 258/200 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U ostatních podmínek 
využití ploch, kde tato charakteristika není zmíněna, není shora uvedená povinnost vyloučena. 

Zájmové území Ministerstva dopravy: území vymezené Ministerstvem obrany v souladu s § 175 zákona 
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v kterém lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen 
na základě jeho závazného stanoviska. V případě Prostějova se toto týká celého jeho správního území.

Základní komunikační skelet města: vybraný soubor stávajících i navrhovaných komunikací nezbytných 
pro dopravní obsluhu města. 

ZČÚ: Výkres základního členění území.

ZŠ: základní škola.

ZÚR OK: Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění pozdějších předpisů (J. Haluza a kol., 2011).

ZPF: zemědělský půdní fond.
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stavby a zařízení veřejného vybavení

vzdělávání a výchova jesle; mateřské školy; střední školy; vysoké školy; základní umělecké školy; speciální školy; 
včetně ubytování, vědeckých a výzkumných center, tělocvičen, bazénů, zahrad apod.

sociální služby azylové domy; domy na půl cesty; noclehárny; dětské domovy; vesničky SOS;  
domy s pečovatelskou službou; domovy důchodců; stacionáře (denní a týdenní) apod.

zdravotnictví ambulance; ordinace; zdravotnická záchranná služba; nemocnice; polikliniky; hospice; 
léčebny; rehabilitační ústavy; lékárny; ozdravovny; záchytné stanice apod.

kultura divadla; koncertní sály; muzea; galerie; kina; knihovny; archivy; botanické zahrady; ZOO 
pavilony; hudební pavilony; amfiteátra; hvězdárny a planetária; klubovny; rozhledny apod.

církve sakrální stavby, profánní stavby včetně far, kláštery apod.

veřejná správa radnice; soudy; úřady; pošty apod.

ochrana obyvatelstva
stavby a zařízení složek integrovaného záchranného systému (policie, hasičský záchranný 
sbor, zdravotnická záchranná služba); stavby a zařízení civilní ochrany (např. stálé úkryty, 
sklady materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci) apod.

veřejná pohřebiště hroby; hrobky; kolumbária; obřadní síně; krematoria apod.

stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport

stadiony, sportovní haly, tělocvičny, bazény, zařízení veřejných sportovišť a hřišť apod.

stavby a zařízení komerčního vybavení

administrativa banky; pojišťovny; podnikatelské inkubátory; stavby pro vedení podniků; sídla firem; budovy 
armádních štábů; budovy bezpečnostních složek apod.

lázeňství lázeňské pavilóny; léčebny; ozdravovny; lázeňské kolonády apod.

maloobchod stavby s prodejními plochami a jinými obchodními prostory charakteru služeb, např. 
samoobsluhy, nákupní střediska, obchodní domy, autosalóny apod.

služby

strategické služby

centra sdílených služeb (Shared Services Centers, SSC);  
centra zákaznické podpory, high-tech opravárenská centra;  
centra outsourcingu podnikových procesů  
(Business Process Outsourcing, BPO);  
centra outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO); 
centra outsourcingu podnikových procesů;  
technologická centra apod.

nerušivé služby
služby cestovního ruchu; návrhářské a projekční služby; půjčovny; 
kadeřnictví; čistírny; malo- kovářství; malo- zámečnictví;  
malo- truhlářství apod.

(potenciálně)  
rušivé služby

služby motoristům (např. autoservisy, půjčovny aut);  
čerpací stanice pohonných hmot; klempířství; velko- kovářství; velko- 
zámečnictví; velko- truhlářství apod.

stravování restaurace; motoresty; kavárny; cukrárny; vinárny; pivnice; bufety; jídelny apod.

ubytování hotely; motely; hostely; ubytovny; penziony; internáty; koleje; kempy apod.

věda a výzkum laboratoře; planetária; hvězdárny; vědecká centra; výzkumné ústavy; skleníky apod.

výstavnictví

Tabulka staveb a zařízení občanského vybaveníObr. A.001: 
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A. POJMY A ZKRATKY

Schéma výpočtu maximální výšky I. Hodnoty zastavěnosti stanovené v Příloze č.1 (Tabulka ploch) výrokové části ÚP odpovídají Obr. A.002: 
výpočtu netto.
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Schéma výpočtu maximální výšky II. Hodnoty zastavěnosti stanovené v Příloze č.1 (Tabulka ploch) výrokové části ÚP odpovídají Obr. A.003: 
výpočtu netto.
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Schéma uličního prostoruObr. A.004: 
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Schéma výpočtu zastavěnosti. Hodnoty zastavěnosti stanovené v Příloze č.1 (Tabulka ploch) výrokové části ÚP odpovídají Obr. A.005: 
výpočtu netto.
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A. POJMY A ZKRATKY

Příklad rastru vzrostlé zeleně, parkoviště Flanders Expo, Gent, Belgie (zdroj: http://www.bing.com/maps) Obr. A.006: 

Příklad rastru vzrostlé zeleně, parkoviště obchodního domu Olympia, Mnichov, Německo (zdroj: http://www.bing.com/maps) Obr. A.007: 
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VyHODNOcENÍ kOORDiNacE VyUžÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDiSka šiRšÍcH VZTaHŮ1. 

Řešené území1.1. 

Územní plán řeší území města Prostějova, které sestává z katastrálních území: Čechovice (1) 
u Prostějova, Čechovice-Záhoří, Čechůvky, Domamyslice, Krasice, Prostějov, Vrahovice a Žešov.

Hranice řešeného území je zakreslena ve všech výkresech.(2) 

Postavení města v systému osídlení1.2. 

Město Prostějov leží v jihozápadní části Olomouckého kraje ve vzdálenosti 20 km (cca 15 minut)  (1) 
od krajského města Olomouce a v rámci Olomouckého kraje je jedním ze tří jádrových měst (Olomouc, 
Prostějov, Přerov). Město je správním a hospodářským centrem prostějovského regionu, který se 
rozkládá na jihozápadě úrodné roviny Haná ze západu ohraničené Drahanskou vrchovinou. Městem 
prochází rychlostní silnice R46 (Vyškov – Olomouc), která zajišťuje kvalitní napojení města na hlavní 
silniční dopravní tahy – dálnici D1 (Praha – Brno – Lipník n. Bečvou – Ostrava) a R35 (Hradec Králové – 
Mohelnice – Olomouc – Ostrava). Město leží na železniční trati č. 301 Nezamyslice – Olomouc. 

Prostějov leží v severní části Hornomoravského úvalu, typické krajině Hané, která byla vlivem (2) 
příhodných podmínek pro zemědělství v minulosti maximálně odlesněna. V blízkosti města 
se nacházejí pouze dva významnější lesní komplexy. Prvním jsou rozsáhlé porosty na svazích 
Drahanské vrchoviny situované východně a jihovýchodně. Druhým jsou lesní komplexy okolo 
nejvyššího vrcholu Hané Velkého Kosíře (442 m n.m.), které jsou chráněny ve stejnojmenném 
přírodním parku. Městem protékají dvě říčky: Hloučela pramenící v Drahanské vrchovině západně 
od města a Romže, která přitéká ze severovýchodu a po soutoku s Hloučelou východně od města 
dále teče jihovýchodním směrem a vlévá se do Moravy.

Širší vztahy města a Olomouckého krajeObr. B.001: 
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Celková plocha území je 3 904 ha, průměrná výška území je 225 m n.m., na konci roku 2010 zde žilo (3) 
45 804 obyvatel (ČSÚ).

Město má 7 místních částí – vedle Prostějova jsou to Krasice, Čechovice, Domamyslice, Vrahovice, (4) 
Čechůvky a Žešov. Tyto bývalé samostatné obce jsou již s centrálním městem stavebně srostlé, 
s výjimkou Žešova situovaného téměř 5 km jižně od centra Prostějova. Naopak na severovýchodě 
těsně sousedící obec Držovice je již mimo správní území města. Protože i další obce svým vlivem 
zasahují do fungování města Prostějova, bylo by nanejvýš vhodné, aby z hlediska územního 
plánování byly společně řešeny správní území Prostějova, Držovic, Smržic, Mostkovic, Seloutek, 
Bedihoště, Kralic na Hané a možná i Plumlova.

V souladu se ZÚR OK a na základě Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské (5) 
aktivity v rozvojových oblastech (Alfaprojekt Olomouc a. s., 2008) jsou v Územním plánu vymezeny 
plochy pro podnikatelské aktivity, respektive plochy smíšené výrobní.

Širší vztahy dopravní infrastruktury1.3. 

Obecně(1) 

Územní plán vytváří územní podmínky pro fungování dopravní infrastruktury ve městě 
a v návaznosti na jeho širší vazby.

Pěší a cyklistická doprava(2) 

Územní plán vytváří územní podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu jak na území města, tak 
i pro prostupnost území v návaznosti na volnou krajinu. Cyklistická doprava má ve městě a okolí 
vedle funkce rekreační i významnou funkci dopravní. Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj 
a zkvalitnění cyklistického propojení města s okolními obcemi i rekreačním zázemím města 
(Hloučela, Plumlov). Městem prochází mezinárodní cyklotrasa Krakow – Morava – Vídeň, tzv. 
Jantarová stezka. Územní plán respektuje stávající síť pěších turistických tras v okolí města a vytváří 
podmínky pro pěší dostupnost těchto tras z území města.

Veřejná hromadná doprava(3) 

Územní plán vytváří územní podmínky pro dobré fungování veřejné hromadné dopravy. 
Autobusová i železniční hromadná doprava na Prostějovsku je součástí Integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kraje (IDSOK). Prostějov má spojení dálkovými autobusovými linkami 
do všech okolních center (Brno, Olomouc, Přerov, Ostrava, Zlín atd.). 

Železniční doprava(4) 

Územní plán vytváří územní podmínky pro dobré fungování železniční dopravy, která napojuje 
město na okolí. Prostějovem prochází jednokolejná elektrifikovaná trať č. 301 Nezamyslice 
– Olomouc, která přes tyto dobře dostupné železniční uzly zajišťuje napojení Prostějova na 
nadřazenou železniční dopravní síť. Z Prostějova dále vychází regionální trať č. 275 vedoucí přes 
Kostelec na Hané a Senici na Hané do Olomouce. Koncepce železniční dopravy respektuje stávající 
stav a navrhuje opatření umožňující zkvalitnění železniční dopravy (modernizace a zdvoukolejnění 
tratě č. 301 Nezamyslice – Olomouc) a tedy zvýšení její konkurenceschopnosti. 

Silniční doprava(5) 

Územní plán vytváří územní podmínky pro uspokojivé fungování nadřazené silniční sítě, která 
napojuje město na okolí. Městem prochází rychlostní silnice R46 (Vyškov – Olomouc), která zajišťuje 
kvalitní napojení města na další hlavní silniční dopravní tahy: dálnici D1 (Praha – Brno – Lipník 
nad Bečvou – Ostrava) a rychlostní silnici R35 (Hradec Králové – Mohelnice – Olomouc – Ostrava). 

Hlavními silničními tahy zajišťujícími dopravní dostupnost města a jeho okolí jsou vedle silnice 
R46 silnice II. třídy II/150 Votice – Havlíčkův Brod – Sebranice – Prostějov – Valašské Meziříčí, II/366 
Svitavy – Jevíčko – Konice – Prostějov, II/367 Prostějov – Kroměříž – Tlumačov, II/377 Tišnov – Černá 
Hora – Prostějov, II/433 Prostějov – Morkovice – Střílky a II/449 Rýmařov – Litovel – Prostějov.

V souladu se ZÚR OK jsou vytvořeny podmínky pro realizaci obchvatů města: severního obchvatu 
(přeložky silnice II/366 Držovice, Olomoucká – Prostějov, Kostelecká), severozápadního obchvatu 
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Schéma napojení města na železniční koridoryObr. B.002: 

Schéma napojení města na silniční síť na podkladu PÚR ČR Obr. B.003: 
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(Prostějov, Kostelecká – Mostkovice, Prostějovská) a jihozápadního obchvatu (Mostkovice, 
Prostějovská – Prostějov, Brněnská – Prostějov R46). V souladu se ZÚR OK jsou dále jsou vytvořeny 
podmínky pro úpravu (homogenizaci) rychlostní silnice R46, včetně přestavby MÚK Prostějov-
centrum a vyřešení souběhu R46 s vnějším městským okruhem (propojení ulice Okružní a Dolní. 

Letecká doprava(6) 

Koncepce letecké dopravy respektuje umístění stávajícího heliportu letecké záchranné služby 
v areálu prostějovské nemocnice. Vzhledem k postavení Prostějova v rámci regionálních vztahů 
v letecké přepravě (blízkost mezinárodních letišť v Brně a Ostravě a rovněž s rostoucím významem 
letiště Přerov) se stabilizuje vnitrostátní neveřejné letiště využívané Armádou ČR a leteckými kluby. 
Územní plán stabilizuje také umístění účelového letiště Vrbátky.

Širší vztahy technické infrastruktury1.4. 

Zásobování vodou(1) 

Územní plán vytváří územní podmínky pro zásobování města vodou při respektování širších vazeb 
na okolí. Město Prostějov je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Prostějov, který 
je zásobován z vlastních zdrojů (prameniště Smržice, Hrdibořice, Dubany a Kelčice). Výjimkou je 
městská část Žešov, která je napojena na skupinový vodovod Dobrochov. Výhledově se počítá 
s propojením na skupinový vodovod Pomoraví z VDJ Křelov (u Olomouce) přes zrychlovací ČS 
Studenec do VDJ Stráž. 

Odkanalizování(2) 

Územní plán vytváří územní podmínky pro odkanalizování města při respektování širších vazeb  
na okolí. Město Prostějov má vybudovanou převážně jednotnou kanalizaci ukončenou na centrální 
ČOV Kralický Háj, která je ale situována na území obce Kralice na Hané západně od města. Na 
městskou stokovou síť jsou napojeny i sousední obce Mostkovice a Držovice, na ČOV Kralický Háj 
jsou vlastními výtlačnými řady napojeny také obce Kralice na Hané a Bedihošť. Městská část Žešov 
má vlastní ČOV. 

Odpadové hospodářství(3) 

Územní plán vytváří územní podmínky pro odpadové hospodářství respektováním stávajícího 
systému sběrných dvorů na území města spolu s možností využívání nejbližší fungující skládky 
komunálního odpadu, která se nachází v Němčicích na Hané.

Zásobování elektřinou(4) 

V jihovýchodní části území města Prostějova se nachází napájecí uzel distribuční elektrizační 
soustavy, elektrická stanice transformační 110/22 kV Prostějov se třemi instalovanými transformátory 
110/22 kV. Transformační stanice 110/22 kV Prostějov slouží pro zásobování elektrickou energií 
města Prostějova a přilehlých okolních obcí.

Rozvodna 110 kV, transformační stanice 110/22 kV Prostějov, je připojena distribučními vedeními 
110 kV:

vedení 110 kV č. 5577 Prostějov – ČD Nezamyslice – Otrokovice (5575);•	

vedení 110 kV č. 5578 Prostějov – Zdounky – Otrokovice (5576);•	

vedení 110 kV č. 556 Prostějov – Vyškov;•	

vedení 110 kV č. 555 Prostějov – Lutín;•	

vedení 110 kV č. 5594 Prostějov – Konice.•	

Z rozvodny 22 kV elektrické stanice transformační 110/22 kV Prostějov jsou napojena vedení 
distribuční elektrizační soustavy 22 kV nadmístního významu, ze kterých je zásobována i část 
řešeného území. Jedná se o venkovní vedení č. 6, 7, 20, 22, 139, 150, 151, 308, 782, která jsou 
z rozvodny 22 kV vyvedena kabelovým vedením 22 kV a mimo zastavěné území přecházejí na 
venkovní vedení 22 kV. 
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V souladu se ZÚR OK je navrženo rozšíření distribuční soustavy 110 kV o transformační stanici 110/22 
kV Prostějov-západ včetně napájecího vedení napojeného na vedení VVN 110 kV Prostějov – Konice.

Pro uvolnění rozvojových ploch západně od elektrické transformační stanice 110/22 kV Prostějov 
jsou do jednoho uceleného koridoru navrženy přeložky venkovních vedení distribuční soustavy 22 
kV č. 20,782, 22 a 308 a venkovních vedení distribuční elektrizační stanice 110 kV č. 55777, 5578, 
5594 a 556. V souvislosti s návrhem jihozápadního obchvatu města je navržena přeložka vedení 110 
kV č. 5594 Prostějov – Konice, která zasahuje také do k.ú. Mostkovice.

Zásobování plynem(5) 

Územní plán vytváří územní podmínky pro zásobování města plynem při respektování širších vazeb 
na okolí. Město Prostějov je zásobováno zemním plynem přes odbočné nebo propojující řady ze tří 
hlavních VTL plynovodů, a to VTL Olomouc – Blatec – Prostějov, VTL Brno – Příbor a VTL Lobodice – 
Světlá. Stanice katodové ochrany jsou mimo řešené území. Systém VTL řadů je doplněn řadem DN 
500/20 na východě řešeného území v k.ú. Vrahovice a Čechůvky. 

V souladu aktualizací ZÚR ČR Územní plán přebírá trasu VVTL plynovodu Horní Štěpánov – 
Mostkovice – Kojetín.

Dále je navržen nový plynovod VTL DN 400/40 pro zásobování plánované výrobny elektřiny při ul. 
Kojetínské na jihovýchodě k.ú. Prostějov, který do Prostějova přichází z k.ú. Bedihošť

Územní plán navrhuje územní rezervu pro přeložku VTL plynovodu DN 500 Lobodice – Světlá mimo 
zastavěné území města. Přeložka je navržena v souběhu s navrženým VVTL plynovodem Horní 
Štěpánov – Mostkovice – Kojetín a zasahuje také do k.ú. Mostkovice.

Elektronické komunikace(6) 

Územní plán vytváří územní podmínky pro elektronické komunikace při respektování širších vazeb 
na okolí. Na území města Prostějov jsou provozovány sítě veřejných elektronických komunikací 

Geomorfologie krajiny Obr. B.004: 
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(podzemní a nadzemní komunikační vedení, rádiová zařízení, rádiové směrové spoje), které 
provozují různí operátoři elektronických komunikací.

Širší krajinné vztahy 1.5. 

Geomorfologie krajiny(1) 

Z pohledu geomorfologického členění patří většina území města do geomorfologického celku 
Hornomoravský úval. Západní část území (přibližně od linie západní okraj Domamyslic – Seloutky) 
přísluší do geomorfologického celku Drahanská vrchovina.

Území Hornomoravského úvalu se vyznačuje plochým, rovinatým až mírně zvlněným reliéfem 
vázaným na geologické podloží nezpevněných neogenních a kvartérních sedimentů.

Drahanská vrchovina zasahuje do území svou nejvýchodnější částí zvanou Myslejovický hřbet, 
což je výrazná tektonická vyvýšenina (hrásť) protažená v severojižním směru a budovaná 
spodnokarbonskými drobami, břidlicemi a slepenci, porůznu s překryvy nezpevněných neogenních 
a kvartérních sedimentů. Výrazným tvarem reliéfu je zde poměrně příkrý a členitý východní okrajový 
svah.

Rozpětí nadmořských výšek v území se pohybuje mezi cca 210 m n.m. (v údolních nivách Romže 
na východním okraji území a Určického potoka na jihovýchodním okraji území) a cca 368 m n.m. 
(svah na pomezí zemědělské krajiny a lesního komplexu na jihozápadním okraji území, západně od 
Seloutek).

Využití krajiny(2) 

Část velmi plochého údolí Hloučely a území z jeho jižní strany vyplňuje souvisle urbanizované 
území města Prostějova a s ním stavebně srostlých, původně venkovských sídel (Krasic, Čechovic, 
Domamyslic, Vrahovic a Čechůvek).

Souvisle urbanizované partie krajiny jsou prakticky ze všech stran obklopeny typickou hanáckou 
zemědělskou krajinou s dominujícími rozsáhlými hony orné půdy, s řídkou sítí regulovaných vodních 
toků a s jednotlivými sídly venkovského typu. Určitou výjimkou je pouze údolí Hloučely lemující 
severní stranu zástavby města a východní svahy Myslejovického hřbetu na západní straně města 
území s výrazně pestřejší strukturou využití půdy. Tato část území patřící k Drahanské vrchovině má 
charakter lesozemědělské krajiny se zahrádkovými a chatovými lokalitami a v nejčlenitějších partiích 
s různě velkými lesními celky, uvnitř kterých jsou místy patrné výrazné stopy po někdejším dobývání 
kamene. 

Dle aktualizované ZÚR OK a v souladu s Územní studií území se zvýšeným rekreačním potenciálem 
pro rekreaci a cestovní ruch Plumlovsko (Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., 2008) zasahuje na 
území města tzv. Rekreační krajinný celek Plumlovsko, který Územní plán respektuje.

Vodní toky a plochy včetně protipovodňových, retenčních a protierozních opatření(3) 

Celé území města se nachází v povodí řeky Romže, původně pod soutokem s Hloučelou zvané 
Valová, a protékající v regulovaném korytě severovýchodní částí správního území města od 
severozápadu k jihovýchodu (přes Vrahovice směrem k Bedihošti).

Pro vlastní město je podstatně významnější řeka Hloučela lemující v mírném oblouku celkově 
od západu k východu severní okraj města a vlévající se východně od města (u Vrahovic) do Romže. 
S výjimkou nejvýchodnější části má Hloučela na území města pozoruhodně dochované přírodní 
koryto místy se větvící do více ramen.

Z dalších toků jsou relativně významnější Čechovický náhon odbočující z Hloučely pod přehradní 
hrází u Stichovic, tekoucí přes Domamyslice, Čechovice, Krasice a z jižní strany historického jádra 
města k východu (s řadou dnes zaklenutých úseků) a zaústěný do Romže mezi Vrahovicemi 
a Bedihoští, a Určický potok protékající v regulovaném korytě na jižním okraji území, z jižní strany 
Žešova, celkově od severozápadu k jihovýchodu.

Na území města se nachází jen několik menších vodních nádrží. Větší část z nich tvoří nádrže 
napájené Čechovickým náhonem (největší z nich na Anenském předměstí). Drobný rybník je i na 
místním potoku nad Žešovem.
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V současné době je na říčce Hloučele vyhlášeno záplavové území z r. 2011. V případě zvýšeného 
průtoku vody na Hloučele a Romži (včetně jejího přítoku Českého potoka) však dochází zároveň k 
zaplavení významné části území Vrahovic.

Ochrana přírody a krajiny (4) 

Zvláště chráněná území jsou v území zastoupena jednou přírodní památkou – PP Dolní vinohrádky, 
nacházející se v k.ú. Čechovice-Záhoří v jihozápadní části území města a zřízenou k ochraně lýkovce 
vonného a hvězdnice chlumní.

Obecně chráněnými částmi krajiny jsou významné krajinné prvky taxativně vyjmenované zákonem 
o ochraně přírody a krajiny – na území města lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy.

Vyhlášenými památnými stromy jsou dvě Čechůvské lípy, Jírovec u sokolovny, Petrský jerlín 
a Krasický platan.

Lokality soustavy Natura 2000, registrované významné krajinné prvky ani přírodní parky se na území 
města nenacházejí.

Územní systém ekologické stability(5) 

Pro řešení nadregionální a regionální úrovně je podstatná zejména vazba na platné Zásady 
územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK). Dle ZÚR OK prochází jihozápadní částí správního 
území města nadregionální biokoridor (NRBK) K 132 s teplomilnou doubravní osou a severovýchodní 
částí území dva vzájemně navazující regionální biokoridory RK 1447 a RK 1449.

Pro místní (lokální) úroveň je z hlediska širších vztahů podstatné především zohlednění existujících 
řešení ÚSES ve správních územích sousedních obcí obsažených v jejich územně plánovací 
dokumentaci. Účelem je vytvoření vzájemně provázaného funkčního řešení. Míra zohlednění řešení 
ÚSES v okolním území souvisí s jeho koncepční aktuálností a je popsána v následujícím přehledu.

Mostkovice:

posuzována návaznost řešení dle Územního plánu obce Mostkovice z roku 2004;•	

je zajištěna návaznost na Hloučelu a v lesním celku jihozápadně od Domamyslic;•	

není navrženo pokračování LBK VI. dle Územního plánu obce Mostkovice – hlavním důvodem •	
je kolize s plánovaným západním úsekem silničního obchvatu města a k němu přimknutými 
navrženými rozvojovými plochami a relativně nízká potenciální funkčnost původně navrženého 
propojení.

Smržice:

posuzována návaznost řešení dle Územního plánu obce Smržice z roku 2002;•	

s výjimkou krátkého úseku LBK 5 na Hloučele přimknutého k hranici s k.ú. Smržice (bez •	
nezbytnosti přesahu do tohoto k.ú.) nejsou ani z jedné strany společné hranice vymezeny žádné 
další skladebné části ÚSES.

Držovice:

posuzována návaznost řešení dle územního plánu Držovice z roku 2010;•	

návaznost je plně zajištěna.•	

Vrbátky:

posuzována návaznost řešení dle změny č. 1 Územního plánu obce Vrbátky z roku 2010;•	

ani z jedné strany společné hranice nejsou vymezeny žádné biokoridory ani žádná biocentra.•	

Kralice na Hané:

posuzována návaznost řešení dle Územního plánu obce Kralice na Hané z roku 2001, ve znění •	
pozdějších změn;

návaznost je plně zajištěna.•	

Bedihošť:
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posuzována návaznost řešení dle Územního plánu sídelního útvaru Bedihošť z roku 1995, •	
ve znění pozdějších změn;

ani z jedné strany společné hranice nejsou vymezeny žádné biokoridory ani žádná biocentra.•	

Výšovice:

posuzována návaznost řešení dle Územního plánu obce Výšovice z roku 2003, ve znění •	
pozdějších změn;

návaznost je plně zajištěna.•	

Určice:

posuzována návaznost řešení dle Územního plánu Určice z roku 2009;•	

návaznost je převážně zajištěna, s výjimkou LBK 12 vedeného ve vazbě na tok Určického potoka •	
na pomezí k.ú. Žešov a Určice – v Územního plánu Určice chybí vymezení pravobřežní části LBK.

Seloutky:

posuzována návaznost řešení dle Územního plánu obce Seloutky z roku 2005;•	

s výjimkou LBK 10 navazujícího na LBK 8 dle Územního plánu obce Seloutky návaznost není •	
zajištěna – hlavním důvodem je koncepčně poněkud zastaralé řešení ÚSES v Územního plánu 
obce Seloutky, které není v souladu ani s řešením platné ÚPD města Prostějova ani s řešením 
ZÚR OK (trasa nadregionálního biokoridoru K 132);

vymezení LBK 10 v k.ú. Krasice počítá s budoucím přímým pokračováním LBK jižním směrem •	
k LBC 9 v k.ú. Seloutky.

Další návaznosti na okolní katastry1.6. 

Kvůli lepší návaznosti Územního plánu Prostějova na územní plány okolních obcí je nutné (1) 
koordinovat tyto vazby:

k.ú. Mostkovice:

severozápadní a jihozápadní obchvat Prostějova včetně křižovatky se stávající silnicí III/37762;•	

cyklistická komunikace podél Hloučely;•	

cyklistická komunikace Domamyslice – Mostkovice (podél silnic II/150 a II/377);•	

cyklistická komunikace Domamyslice (V Loučkách) – Mostkovice (Prostějovská);•	

cyklistická komunikace Domamyslice (Na Splávku) – Mostkovice (Za Sokolovnou);•	

cyklistická komunikace Mostkovice – Záhoří – Alojzov;•	

cyklistická komunikace Domamyslice (ZD Moravan) – Mostkovice (napojení na komunikaci •	
Mostkovice – Záhoří – Alojzov);

elektrické vedení 110 kV – napojení transformovny Prostějov-západ;•	

přeložka elektrického vedení 110 kV v souvislosti se stavbou jihozápadního obchvatu Prostějova;•	

přeložka elektrického vedení 22 kV v souvislosti se stavbou jihozápadního obchvatu Prostějova; •	

plynovod VVTL Horní Štěpánov – Kojetín (záměr z 1. aktualizace ZÚR OK);•	

územní rezerva pro přeložku plynovodu VTL DN 500 Lobodice – Světlá v souběhu s plynovodem •	
VVTL Horní Štěpánov – Kojetín;

nová regulační stanice VTL/STL na stávajícím plynovodu VTL na okraji k.ú. Mostkovice a nový •	
plynovod STL ke stávající regulační stanici STL/NTL Domamyslice-V Loučkách; územní rezerva 
pro plynovod VTL – nové napojení regulační stanice VTL/STL Domamyslice–Na Blatech;

územní rezerva pro přeložku plynovodu VTL DN 150 (severní propojení) do profilu DN 200 •	
v trase podél silnice III/37762 a podél Hloučely;

zrušení lokálního biokoridoru Hloučela (k.ú. Mostkovice) – ulice Prostějovská – podél západního •	
obchvatu Prostějova – LBC 12 (Záhoří).
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k.ú. Seloutky:

cyklistická komunikace Mostkovice – Záhoří – Alojzov;•	

cyklistická komunikace Záhoří – Seloutky;•	

cyklistická komunikace Domamyslice – Seloutky (podél silnice III/37762);•	

cyklistická komunikace Prostějov – Seloutky (podél silnice III/37771);•	

cyklistická komunikace Prostějov – Určice (podél silnice III/37766);•	

propojení biokoridoru LBK 10 (k.ú. Krasice) k biocentru LBK 9 (k.ú. Seloutky).•	

k.ú. Výšovice:

cyklistická komunikace Výšovice – Žešov (podél silnice II/433).•	

k.ú. Bedihošť:

napojení návrhových ploch a územních rezerv pro smíšenou výrobu nadmístního významu dle •	
ZÚR OK (RO 7/04, RO 7/06) ze silnice II/367 – koridor územní rezervy pro komunikaci od silnice 
II/367 směrem k železniční trati č. 301;

cyklistická komunikace Žešov – Bedihošť;•	

cyklistická komunikace Prostějov – Bedihošť (podél železniční trati č. 301, stávající cyklostezka);•	

cyklistická komunikace Prostějov – Bedihošť (podél silnice II/367);•	

plynovod VVTL Horní Štěpánov – Kojetín (záměr z 1. aktualizace ZÚR OK);•	

k.ú. Kralice na Hané:

propojení ulic Za Drahou (k.ú. Prostějov) a Kralický Háj (k.ú. Kralice n. H.);•	

cyklistická komunikace průmyslovou zónou, propojení ulic Za Drahou – Kralický háj – Kralická – •	
Kojetínská;

cyklistická komunikace průmyslovou zónou, propojení ulic Průmyslová – Kralický Háj (podél vlečky);•	

cyklistická komunikace Kralická – Čechůvky (podél silnice II/150);•	

cyklistická komunikace Čechůvky – Kralice na Hané (podél silnice III/3679);•	

cyklistická komunikace Vrahovice – Kralický Háj (podél Romže k silnici III/3674);•	

cyklistická komunikace Čechůvky – Kraličky (podél železniční trati č. 301);•	

vodovodní řad DN 200, propojení ulic Za Drahou – Kralický háj;•	

vodovodní řad DN 300, nové napojení průmyslové zóny na vodovodní řad Hrdibořice – VDJ •	
Stráž, z k.ú. Čechůvky a Vrahovice.

k.ú. Vrbátky:

cyklistická komunikace Vrahovice – Vrbátky (podél silnice III/4357).•	

k.ú. Držovice na Moravě:

severní obchvat Prostějova (přeložka silnice II/366) v pokračování ulice Za Olomouckou;•	

cyklistická komunikace Vrahovice – Držovice (podél silnice III/4357); •	

cyklistická komunikace Prostějov – Držovice (podél ulice Olomoucké).•	

k.ú. Smržice:

přeložka silnice II/449 a její napojení na navržený severní obchvat Prostějova (přeložku silnice II/366);•	

severozápadní obchvat Prostějova;•	

cyklistická komunikace Prostějov – Smržice (stávající cyklostezka přes lokalitu Pod Kosířem);•	

cyklistická komunikace Prostějov – Kostelec na Hané (podél silnice II/366);•	

cyklistická komunikace Domamyslice – Smržice (podél silnic III/37762 a III/37760);•	

propojení kanálu Romže - Hloučela.•	
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ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV1. 

Územní plán byl zpracován v souladu s požadavky uvedenými v Zadání Územního plánu Prostějov, které 
bylo schváleno Městským zastupitelstvem v Prostějově dne 21. 9. 2010 (usnesením č. 11124).

Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace 1.1. 
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

Územní plán respektuje požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR ze Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje a dalších krajských rozvojových dokumentů. Splnění těchto požadavků je 
ppopsáno v kap. G. Odůvodnění Územního plánu.

Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů1.2. 

Územní plán řeší požadavky vyplývající z územně analytických podkladů. 

Územní plán řeší těsný kontakt průtahu rychlostní silnice R46 a obytného prostředí města, respektive 
území v okolí ulice Okružní, zahrnutím současných pozemků bytových domů v bezprostřední blízkosti 
R46 do ploch dopravní infrastruktury tak, aby zde byly vytvořeny podmínky pro dopravu místní 
i nadmístní úrovně, včetně protihlukových opatření. Takto v minulosti založený a dnes vyhrocený 
urbanistický problém lze prakticky řešit pouze v dlouhodobém horizontu. Koridor R46 je součástí 
rozvojové osy vymezené v PÚR ČR i v ZÚR OK (viz kap. D 5.3.5. Odůvodnění ÚP).

Pro zajištění vazeb na republikovou a evropskou komunikační síť Územní plán vytváří podmínky pro 
rychlostní komunikaci R46 . Pro zajištění obsluhy města Územní plán vytváří podmínky pro systém 
obchvatů, v souladu se nadřazenou krajskou územně plánovací dokumentací – ZÚR OK. Pro zajištění 
obsluhy města Územní plán vytváří podmínky pro dobudování vnějšího městského okruhu. Pro zajištění 
obsluhy města Územní plán vytváří podmínky pro další spojení základního komunikačního skeletu 
města, včetně jeho radiál (viz kap. D 5.3.5. Odůvodnění ÚP).

Územní plán vytváří podmínky pro polycentrický rozvoj sídelní struktury stanovením polycentrického 
systému města spočívajícího ve vymezení městského centra a městských subcenter (viz bod 4.14. 
výrokové části Územního plánu).

Územní plán zajišťuje územní podmínky pro snižování deficitu statické dopravy. Koncepce parkování 
určuje oblasti s výrazným nedostatkem parkovacích stání a stanovuje pro ně povinnost zpracování 
územní studie. Podmínkou pro další stavební aktivity (nové stavby, přístavby, nástavby) v těchto 
oblastech je zpracování územní studie pro vyřešení tohoto deficitu (viz bod 12. výrokové části Územního 
plánu a kapitolu D 12. Odůvodnění ÚP).

Územní plán zhodnocuje zanádražní prostor zahrnutím tamnějších pozemků do ploch smíšených 
výrobních.

Pro zajištění ochrany města před povodněmi a pro podporu retenční a protierozní schopnosti krajiny 
se vymezují zejména plochy lesní, plochy smíšené nezastavěného území, plochy rekreace – na plochách 
přírodního charakteru, plochy vodní a vodohospodářské, překryvné prvky koridor / plocha pro 
protipovodňová, retenční nebo protierozní opatření, překryvné prvky liniové protipovodňové opatření, 
překryvné prvky vodní tok, překryvné prvky plocha pro retenci, překryvné prvky alej, stromořadí 
a překryvné prvky plošné protierozní opatření. Plochy a překryvné prvky systému protipovodňových, 
retenčních a protierozních opatření jsou zobrazeny ve výkresech I/02.1 a I/02.2.

Územní plán vymezuje historická jádra původních vesnic jako hodnotu v území (viz bod 3.3.4. výrokové 
části ÚP).

Územní plán respektuje přírodní podmínky řešeného území: nevymezuje plochy pro těžbu, nevymezuje 
zastavitelné plochy v záplavovém území, vyjma těch, které jsou ovlivněny již vydanými územními 
rozhodnutími a výjimečně dalšími (viz kap. B 2. Odůvodnění ÚP), vymezuje zastavitelné plochy s 
ohledem na potenciál území.

Územní plán vytváří podmínky pro ochranu proti hluku, požární ochranu, civilní ochranu apod.; vytváří 
systém dopravního skeletu města, který rozloží dopravní zátěž rovnoměrně po jeho jednotlivých 
částech, tj. na jeho vnitřní a vnější městský okruh, městské radiály, obchvaty a rychlostní silnici R46 
(viz kap. D 5.3.5. Odůvodnění ÚP).
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Pro zvýšení plynulosti setrvávající dopravy vytváří Územní plán podmínky pro řešení bodových 
dopravních závad. Např. odsouvá stavební čáru nové zástavby odsunutím rozhraní ploch „stavebních“ 
a ploch veřejných prostranství do hloubky stávajícího bloku (ulice Plumlovská), vymezuje územní studie 
k řešení deficitu statické dopravy, vytváří podmínky pro budování pěších zón apod.

Územní plán zajišťuje územní potřeby pro výstavbu veřejné technické infrastruktury (viz bod 5.4 
výrokové části ÚP). 

Územní plán zajišťuje dostatečné plochy pro výsadbu účelové zeleně, například pásů zeleně podél 
průmyslových areálů, podél komunikací a na návětrné straně města (např. zachycení a snížení prašnosti 
v ovzduší, omezení hluku) vymezením tzv. jižního parku, tj. pásu zeleně při jižním okraji města, 
vymezením tzv. alejí, stromořadí, stanovením tzv. hranice města a krajiny (viz bod 3.2.2. výrokové části 
ÚP) a požadavkem na zastoupení stromořadí a remízů ve stávající, převážně zemědělsky využívané 
krajině (viz bod 3.3.3. výrokové části ÚP). 

Územní plán uvážlivě vymezuje zastavitelné plochy, které zabírají zemědělské půdy a zejména 
zemědělské půdy s vysokým stupněm ochrany nebo vysokou bonitou (viz kap. E Odůvodnění ÚP).

Požadavky na rozvoj území obce1.3. 

Územní plán splňuje požadavky na rozvoj území obce.

Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj Prostějova, jakožto jednoho z nejvýznamnějších center 
Olomouckého kraje. 

Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj bydlení tak, aby bylo možné dosáhnout německé a rakouské 
úrovně – tj. úrovně vyspělých zemí nám kulturně i geograficky nejpříbuznějších. Územní plán rozvíjí 
bydlení především v západním segmentu kompaktního města a ve východní části, tj. ve Vrahovicích 
a Čechůvkách (viz kapitolu D 4.3. Odůvodnění ÚP).

Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj produkčních zón především pro vzdělanostní ekonomiku 
(tj. nerušivá výroba). Vymezuje zóny nadmístního významu především kolem dvou hlavních 
komunikačních koridorů R35 a železniční trati Nezamyslice – Olomouc a dále produkční zóny místního 
významu při městské radiále – ul. Brněnské – za účelem rozložení pracovních příležitostí a nároků 
na dopravu (viz kapitolu D 4.7. Odůvodnění ÚP).

Územní plán vytváří podmínky pro veřejnou infrastrukturu jakožto základního znaku komfortu města. 
Vymezuje základní dopravní a technickou infrastrukturu, vymezuje nezbytnou veřejnou vybavenost 
a veřejná prostranství poskytující obyvatelům i návštěvníkům vysoké standardy kvality života 
(viz kapitolu D 5. Odůvodnění ÚP).

Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj stávajících hodnot a pro tvorbu hodnot nových (viz 
bod 3.3. výrokové části Územního plánu a kapitolu D 3.3. Odůvodnění ÚP).

Územní plán prověřil všechny požadavky občanů a organizací na začlenění pozemků do zastavitelných 
ploch a zohlednil v zastavitelných plochách a v zastavěném území pozemky s platným územním 
rozhodnutím.

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 1.4. 
uspořádání krajiny)

Územní plán, v rámci jemu vlastní podrobnosti zpracování dané především měřítkem dokumentace 
a koncepční povahou materiálu, splňuje požadavky na plošné a prostorové uspořádání území 
(viz zejména urbanistickou koncepci v bodě 4. výrokové části Územního plánu), kde jsou vymezeny 
plochy s rozdílným způsobem využití a koncepce prostorového uspořádání sídla.

Územní plán vytváří územní podmínky pro polycentrický rozvoj území Prostějova, tj. pro fungování 
městského centra Prostějov a dalších tří subceter ve Vrahovicích, Krasicích a Žešově (viz zejména bod 
4.14. výrokové části Územního plánu).

V kompaktním městě jsou vytvořeny územní podmínky pro podporu již fungující a rozvoj chybějící 
veřejné infrastruktury v návaznosti i na přestavbová území a zastavitelné plochy nově se přimykající 
ke kompaktnímu městu (viz zejména bod 5. výrokové části Územního plánu a kapitolu D 5. Odůvodnění 
ÚP).
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Rozvoj příměstských solitérních sídlel je rozvíjen s ohledem na jejich zakomponování do krajiny 
a definování jasné hranice mezi sídlem a krajinou, viz zejména kapitolu D 3.2.2. Odůvodnění ÚP.

Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití je sledován vyvážený podíl jednotlivých funkcí, 
přičemž jsou upřednostňovány flexibilní možnosti využití za účelem dosažení polyfunkčnosti území 
(viz bod 8 výrokové části Územního plánu).

Podíl zeleně v území řeší Územní plán vymezením systému sídlení zeleně (viz bod 4.16. výrokové části 
Územního plánu). Tato opatření jsou dále doplněna zejména regulativy v rámci podmínek využití 
ploch s rozdílným způsobem využití (například minimální podíl požadovaného počtu odstavných 
a parkovacích stání osobních vozidel umístěných v rámci budov v plochách smíšených obytných).

Dostupnost ploch pro každodenní rekreaci a sportovní vyžití občanů je řešena vymezením zejména 
ploch veřejných prostranství – veřejná zeleň, a ploch občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní 
zařízení (viz zejména bod 4.6. výrokové části Územního plánu).

Pro plochy přestavby a zastavitelné plochy jsou určeny takové hodnoty zastavěnosti, které vhodně 
doplňují jejich okolí. Pro udržení „urbanizované“ zástavby jsou Územním plánem stanoveny i minimální 
hodnoty, které nová zástavba musí splňovat (minimální výška podél radiál, pozemky bytových domů 
podél radiál).

Územní plán vytváří podmínky pro rozšíření lesoparku Hloučela, hlavně v severozápadní části katastru, 
s možností návrhu rekreačních travnatých prostor, případně i přírodního koupaliště apod.

Územní plán umožňuje napojení všech rozvojových ploch rozšířením stávajících vodovodních řadů bez 
větších souvisejících investic. Stávající zdroje pitné vody a zásobníky jsou dostačující pro rozvoj města. 
Propojení na vodovod Pomoraví slouží jen pro zajištění větší bezpečnosti celé soustavy v Olomouckém 
kraji a je mimo katastr města (viz bod 5.4.1. výrokové části Územního plánu a kap. D 5.4.1. Odůvodnění 
ÚP).

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury1.5. 

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury jsou naplněny zejména stanovením koncepce veřejné 
infrastruktury v bodě 5 výrokové části Územního plánu.

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území1.6. 

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot jsou naplněny v bodě 3.3. výrokové části Územního plánu. 
Hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy jsou zohledněny.

Územní plán respektuje architektonicky cenné stavby a jejich soubory, dále památkově chráněné 
objekty, objekty místního uměleckého, historického a architektonického významu, které jsou chráněny 
zvláštními právními předpisy (viz bod 3.3.4. výrokové části ÚP).

Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace1.7. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření jsou stanoveny v bodě 8. výrokové části Územního plánu.

Předkupní právo nebylo po dohodě s pořizovatelem a určeným zastupitelem vymezeno z důvodu 
zajištění těchto staveb a opatření pouze právem vyvlastnění v souladu s § 170 Stavebního zákona.

Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky 1.8. 
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)

Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů jsou zohledněny.

Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů a problémů v území1.9. 

Územní plán vytváří podmínky pro řešení hlavních střetů a problémů v území týkajících se zejména 
dopravní a technické infrastruktury, nedostatku zeleně, deficitů statické dopravy, dotvoření městských 
tříd, řešení protipovodňových a protierozních opatření apod. 
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Územní plán vytváří podmínky pro rozšíření lesoparku Hloučela severním i jižním směrem s možností 
návrhu rekreačního zázemí pro město.

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu 1.10. 
a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Celé řešené území je v souladu s § 2, odst. 1, písm. g) Stavebního zákona rozděleno beze zbytku 
na plochy, které jsou vymezeny:

podle míry a kvality zastavění nebo požadovaných změn tohoto stavu, tj. na plochy podle významu, a) 
jejichž podmínky jsou stanoveny v bodě 7 Územního plánu (např. plochy zastavitelné a přestavby);

podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití, tj. na patnáct druhů ploch s rozdílným b) 
způsobem využití.

Plochy bydlení jsou především z důvodu koncepce polyfunkčnosti města plně nahrazeny plochami 
smíšenými obytnými s případnými specifikacemi (podrobněji viz kap. D 4.3. Odůvodnění ÚP). Plochy 
výroby a skladování jsou především z důvodu koncepce polyfunkčnosti města plně nahrazeny plochami 
smíšenými výrobními s případnými specifikacemi (podrobněji viz kap. D 4.7. Odůvodnění ÚP).

Dále viz koncepce zastavěného území (kap. D. 4.1. Oůvodnění ÚP) a koncepce zastavitelných ploch (kap. 
D. 4.2. Oůvodnění ÚP).

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich 1.11. 
využití studií

Plochy a koridory, ve kterých Územní plán ukládá prověření změn jejich využití územní studií a kde, 
vzhledem k jejich rozsahu nebo charakteru, nelze stanovit podmínky využití přímo Územním plánem, 
jsou stanoveny v bodě 10 výrokové části Územního plánu.

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování 1.12. 
o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

Plochy a koridory, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny 
regulačním plánem, Územní plán nevymezuje.

Požadavky na vyhodnocení vlivů Územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud 1.13. 
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

Územní plán nebude mít významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 
2000 – na území obce se evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nenachází. Dotčený orgán 
neshledal nutnost požadovat posouzení vlivů Územního plánu na životní prostředí.

Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant1.14. 

Variantní řešení ani koncept nebyly požadovány. Koncept nebude zpracováván.

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu Územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 1.15. 
odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení, včetně měřítek výkresů 
a počtu vyhotovení

Návrh Územního plánu je zpracován v souladu s požadavky Stavebního zákona, vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, včetně:

stanovení pořadí změn v území (etapizaci) – viz bod 14. výrokové části Územního plánu;a) 
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vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat b) 
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt – viz bod 15. výrokové 
části Územního plánu.

Oproti zadání došlo k těmto úpravám:

bylo změněno měřítko schématu etapizace, které bylo z důvodu lepší přehlednosti zmenšeno a) 
na 1 : 20 000;

bylo změněno měřítko výkresu širších vztahů, které bylo zvětšeno na 1 : 50 000 z důvodu větší b) 
podrobnosti zachycených vazeb města na okolí při zachování jeho přehlednosti.
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ÚDaJE O POčTU LiSTŮ a VýkRESŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU1. 

Textová část Územního plánu Prostějov 1.1. v souladu se Zadáním Územního plánu Prostějov 
a v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen 
vyhláška č. 500/2006 Sb.), kterou se provádí zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Stavební zákon), obsahuje dvě části: 

Územní plán (tzv. výrokovou část);a) 

Odůvodnění Územního plánu.b) 
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Grafická část Územního plánu Prostějov 1.2. v souladu se Zadáním Územního plánu a v souladu 
s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahuje tyto výkresy:

4 výkresy Územního plánu: měřítko1.2.1. 

I/01  Výkres základního členění území    1 : 10 000

I/02.1  Hlavní výkres      1 : 10 000

I/02.2  Koncepce technické infrastruktury    1 : 10 000

I/03  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

3 schémata Územního plánu:1.2.2. 

I/S1  Schéma výškové regulace zástavby 1 : 20 000

I/S2  Schéma etapizace 1 : 20 000

I/S3  Schéma územního systému ekologické stability 1 : 25 000

3 výkresy Odůvodnění Územního plánu:1.2.3. 

II/01  Koordinační výkres 1 : 5 000

II/02  Výkres širších vztahů 1 : 100 000

II/03  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 10 000

Výkresy Územního plánu musí být používány pouze ve stanovených měřítkách přesto, že je 1.2.4. 
grafická část zpracována digitálně a je možné výkresy zvětšovat. Zobrazené jevy ve výkresech 
tvoří komplex podmínek a požadavků, proto musí být používány všechny výkresy současně.

Všechny výkresy jsou stejně závazné a podmínky či požadavky z nich vyplývající se navzájem 1.2.5. 
doplňují. Není-li uvedeno jinak, pak pro podmínky či požadavky jdoucí proti sobě platí 
podmínka či požadavek přísnější (viz Územní plán bod 3.6.6.).

Koordinační výkres je souhrnem výrokové části Územního plánu, vybraných jevů z ÚAP  1.2.6. 
a doplňujících průzkumů a rozborů.

Legendy výkresů a schémat výrokové části jsou rozděleny na: 1.2.7. 

závaznou část, tj. plochy a prvky, které jsou obsahem Územního plánu;a) 

informativní část, tj. plochy a prvky, které leží mimo řešené území, avšak mají přímou b) 
návaznost na závaznou část Územního plánu;

prvky mapového díla, tj. grafické vyznačení některých skutečností (parcel, vrstevnic apod.), c) 
které slouží jako podklad při zpracování Územního plánu; toto zobrazení vychází z § 13 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Legendy výkresů Odůvodnění jsou rozděleny obdobně jako ve výrokové části.1.2.8. 
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Schéma zastavěného územíObr. D.001: 

Letecký snímek Prostějova (2009)Obr. D.002: 
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VYMEZENÍ ZaSTaVĚNÉHO ÚZEMÍ2. 

Zastavěné území2.1.  bylo vymezeno k datu 1. července 2013 v souladu s § 58 Stavebního zákona 
na základě stavu území a nad aktuální digitální katastrální mapou. 

Řešené území se skládá ze zastavěného území, nezastavěného území a ploch zastavitelných.2.1.1. 

Zastavěné území se pro potřeby tohoto Územního plánu skládá zejména z těchto ploch podle 2.1.2. 
významu:

plochy zastavěné stabilizované;a) 

plochy přestaveb.b) 

Nezastavěné území se pro potřeby Územního plánu skládá zejména z těchto ploch podle 2.1.3. 
významu:

plochy nezastavěné stabilizované;a) 

plochy změn v krajině.b) 

Plochy dopravní infrastruktury a plochy veřejných prostranství, které jdou napříč zastavěným 2.1.4. 
územím, nezastavěným územím i plochami zastavitelnými, jsou vymezeny jako plochy 
zastavěné stabilizované, přestavbové i zastavitelné. Plochy vodní a vodohospodářské jsou 
vymezeny pouze jako plochy nezastavěné stabilizované, které jdou napříč zastavěným územím, 
nezastavěným územím i plochami zastavitelnými. Z důvodu rozporu mezi měřítkem výkresů 
(1: 10 000) a metodikou vymezení zastavěného území, která pracuje s měřítkem katastrální 
mapy,  se části některých přestavbových či zastavitelných ploch s výměrou menší než 2 000 m² 
mohou vyskytovat uvnitř hranice zastavěného území.

Plochy přestaveb, plochy změn v krajině a zastavitelné plochy jsou souhrnně nazývány dle 2.1.5. 
metodiky Minis, verze 2.2., rozvojovými plochami a jsou vymezeny ve Výkrese základního 
členění území (I/01), v Hlavním výkrese (I/02.1) a v Koordinačním výkrese (II/01).

Hranice města a krajiny zajišťuje jasný a harmonický přechod mezi zástavbou a nezastavěnou 2.1.6. 
krajinou. Lze říci, že se jedná o budoucí hranici zastavěného území zahrnující hlavní oblasti 
stávající i vymezené zástavby bez drobných zastavěných míst v krajině.

Hranice zastavěného území2.2.  je zobrazena především ve Výkrese základního členění území 
(I/01)) a v Koordinačním výkrese (II/01).
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ZÁkLaDNÍ kONcEPcE ROZVOJE ÚZEMÍ, OcHRaNY a ROZVOJE JEHO HODNOT3. 

Preambule; 3.1. historie města jako východisko koncepce rozvoje města

Historické osídlení na území dnešního města Prostějova se stabilizovalo v průběhu 9. až 12. století. První 
historická zmínka o vsi Prostějovice je z roku 1141. Od roku 1213 dostala vesnice název Prostějov. Do 
poloviny 13. století se vyvinula ve významnou trhovou ves. Již v roce 1390 byl Prostějovu udělen díky 
pánům z Kravař statut města. V roce 1490 se stává na více jak 100 let majetkem Pernštejnů, což přináší 
rozkvět a prosperitu – rozvíjelo se zde zejména sladovnictví a pivovarnictví a vznikaly řemeslnické 
cechy. V tomto období došlo ve městě také k velkému kulturnímu a stavebnímu rozmachu. Roku 
1495 zahájilo město výstavbu hradeb s valem a baštami u bran. V letech 1521 až 1538 si měšťané 
vybudovali renesanční radnici. Na konci 16. století se město stává majetkem Lichtenštejnů. V Prostějově 
je vytištěna první kniha na Moravě, tiskárnou Kašpara Aorga roku 1527. Během třicetileté války došlo ke 
zpustošení města a v roce 1697 vypukl požár, kterému padly za oběť radnice, škola i kostel. Poté začíná 
město dostávat barokní ráz. Od roku 1858 se začíná v Prostějově rozvíjet textilní průmysl za přispění 
první české konfekční továrny bratří Mandlů což přilákalo nové obyvatele. Začal se rozvíjet obchod 
a některá odvětví jako je plátenictví, výroba pálenky, velkoobchod s obilím apod. Na konci 19. století 
se stabilizovala průmyslová výroba převážně ve třech největších odvětvích oděvního, kovodělného 
a potravinářského průmyslu. Po roce 1945 mělo okresní město Prostějov převážně průmyslový charakter 
s mnoha významnými průmyslovými závody V tomto období rovněž mírně poklesl počet obyvatel 
města, protože část z nich se podílela na osídlování pohraničí. V důsledku koncentrace průmyslu po 
znárodnění se však počet obyvatel města zase postupně zvyšoval jak migrací, tak administrativním 
připojováním sousedních obcí k Prostějovu. V současné době patří město Prostějov mezi města se silnou 
společenskou, kulturní a historickou tradicí. Na jeho území se nachází cca 70 historických památek 
zapsaných v registru památkové péče. Historické jádro města je vyhlášenou památkovou zónou.

Hlavní cíle základní koncepce rozvoje území města Prostějova3.2. 

Intenzita rozvoje3.2.1. 

Kompaktní město a) (tj. zástavba v k.ú. Prostějov, Čechovice u Prostějova, Domamyslice, Krasice): 

Rozvoj města je navržen především uvnitř současného zastavěného území. Využívá jeho 
vnitřních rezerv, které jsou v Územním plánu označeny jako plochy přestavby. Ty jsou 
vymezeny zejména pro šetrné využívání území, pro zamezení plýtvání prostředků na veřejnou 
infrastrukturu a pro ochranu nezastavěného území. 

Další rozvoj města je soustředěn v návaznosti na kompaktní město, které postupně v průběhu 
času obklopilo především historické jádro Prostějova. Pro rozvoj kompaktního města, pro 
posílení významu kompaktního města a pro zvyšování standardu bydlení jsou Územním plánem 
vymezeny především plochy zastavitelné v bezprostřední návaznosti na vymezené již zastavěné 
území. (podrobněji viz bod 3.5. Územního plánu).

Hlavní korpus kompaktního města•	  je tvořen zástavbou uvnitř tzv. vnějšího městského 
okruhu. Udržitelný rozvoj této centrální části města je do značné míry závislý na dopropojení 
tohoto silničního okruhu, tj. ulic U Stadionu, Sladkovského, Barákovy, Janáčkovy na jeho 
severní straně, ulice Okružní s Joštovým náměstím na jeho jihovýchodní straně a ulice 
Okružní s Anglickou na jeho západní straně). S rozvojem ulice Okružní souvisí rozvojová 
oblast Pod Okružní, která je určena zejména pro výstavbu bytových domů.

Hlavní osou celé západní části města je ulice Plumlovská•	 , jejíž západní polovina působí 
v současné době periferním dojmem (minimum zástavby podél ulice, minimum chodníků, 
pouze parkoviště, neudržované travnaté plochy, případně pole). Začátek města by se tak 
měl posunout k západní hranici správního území, tj. ke křižovatce s ulicí Domamyslickou; 
Územní plán určuje pro tuto třídu charakter městského bulváru s patřičným profilem 
a zástavbou tak, aby třída plnohodnotně sloužila potřebám obyvatel tohoto území 
a navázala v novodobé formě na svou východní část. Severně od Plumlovské je Územním 
plánem navržena rezidenční oblast s jasně vymezenou hranou zástavby směrem k říčce 
Hloučele, s rozsáhlým předělem rekreačních ploch.
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Západně od vnitřního Prostějova•	  se zástavba rozvinula okolo třech historických jader 
bývalých vesnic, tj. okolo Domamyslic, Čechovic a Krasic. Mezi Krasicemi a hranicí vnějšího 
městského okruhu Územní plán navrhuje městské subcentrum, které by mělo uspokojit 
potřeby této části města a zároveň jej lépe spojit s územím uvnitř městského okruhu 
(viz rozvojovou oblast subcentrum Krasice, bod 3.5.4. Územního plánu); 

Rozvoj Pod Kosířem:•	  Z důvodu předpokládaného dopravního napojení území tzv. severním 
obchvatem je Územním plánem dokomponováno území severně od Hloučely okolo ulice 
Pod Kosířem ve prospěch rozvoje především obytného charakteru lokality, která by měla 
utvořit „druhý břeh toku“.

Vrahovice, Čechůvkyb) : Územní plán rozvíjí zástavbu i funkční využití k.ú. Vrahovice a Čechůvky 
a posiluje jejich postavení v rámci organismu města, k čemuž mu napomáhá vymezení 
městského subcentra v oblasti ulic Jano Koehlera a Hrázek. V souvislosti s nabídkou rezidenčních 
ploch Územní plán rovněž navrhuje území okolo soutoku Hloučely a Romže jako sportovně-
rekreační zázemí celého území.

Výrobní zóna Prostějovc) : východně od rychlostní komunikace R46 nabízí Územní plán 
v návaznosti na již existující výrobní zóny další plochy pro podnikatelské aktivity výrobního 
charakteru.

Brněnskád) : z důvodu dobrého dopravního napojení, návaznosti na kompaktní město a potřeby 
rovnoměrného rozložení pracovních příležitostí na území města váže Územní plán na jednu 
z hlavních prostějovských radiál rozvoj zejména administrativních a výrobních aktivit. 

Žešove) : Územní plán stabilizuje strukturu historické vesnické zástavby. Pro poněkud odloučenou 
polohu, vzhledem k samotnému Prostějovu, posiluje Územní plán autonomní pozici tohoto 
území navržením městského subcentra příměstského charakteru a nových ploch pro obytnou 
zástavbu severně od návsi. V souvislosti s tímto rozvojem navrhuje Územní plán zalesnění 
rozsáhlé plochy mezi sídlem a rychlostní silnicí R46, které by naplnilo rekreační potřeby Žešova.

Schéma intenzity rozvoje městaObr. D.003: 
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Hloučelaf ) : Územní plán potvrzuje výlučný rekreačně-přírodní charakter území podél toku 
Hloučely. Tento „zelený pás“ jednak zajišťuje každodenní rekreační zázemí obyvatel města 
a jednak je významným přírodním biokoridorem; tyto dvě hodnoty Územní plán upřednostňuje 
před případnými komunikačními vazbami kolmo přes řeku, které se z dopravního hlediska 
mohou logicky nabízet. Územní plán na jihu města navrhuje protiváhu tohoto „zeleného pásu“ 
v délce cca 3 km, který má funkci nejen rekreační, ale i protierozní.

Zahrádkové a chatové osady: g) Územní plán navrhuje stabilizaci ploch pro individuální rekreaci 
(tj. zahrádkaření, chataření) při západním okraji správního území města.

Hranice města a krajiny3.2.2.  zajišťuje jasný a harmonický přechod mezi zástavbou a nezastavěnou 
krajinou. Lze říci, že se jedná o budoucí hranici zastavěného území zahrnující hlavní oblasti 
stávající i vymezené zástavby bez drobných zastavěných míst v krajině. 

Na tento koncepční prvek se váže požadavek osázení koridorů dopravní infrastruktury 
a veřejných prostranství, které leží v souběhu hranice města a krajiny, po celé jejich délce 
stromořadím. Tento princip vychází z příkladů historických struktur zástavby, kde sídlo bylo 
jasně a zřetelně odděleno od krajiny, ať již hradbami, nebo záhumenními cestami lemovanými 
většinou stromořadím. Nově navržená zástavba je tak většinou ukončena koridory dopravní 
infrastruktury a veřejných prostranství směrem do krajiny. Stromořadí, které je budou lemovat, 
plní mimo estetické stránky zároveň i funkci půdoochrannou, vodoochrannou, hygienickou 
a ekostabilizační.

Dalším regulativem vázaným na hranici města a krajiny je možnost výstavby lokálních dominant 
uvnitř této hranice nad rámec maximální výšky stanovené v Příloze č.1 (Tabulka ploch) 
Územního plánu a zobrazené ve Schématu výškové regulace zástavby (I/S1).

 Příklad záhumenní cestyObr. D.004: 
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Schéma zastavěného území a zastavitelných plochObr. D.005: 

Schéma hranice města a krajiny Obr. D.006: 
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Schéma polyfunkčnosti města  Obr. D.007: 
(kresba dole: Leon Krier. Architektura, volba nebo osud. Andreas Papadakis Publisher, London, 1997) 
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Polyfunkčnost města3.2.3. 

Všechna níže zmíněná opatření a zásady vedou k návratu přirozených vazeb měst, jak se vyvíjely 
zhruba do poloviny minulého století. Původní modernistické ideje postavené na dostatku světla, 
čerstvého vzduchu a nových hygienických parametrech bydlení, daly postupně mechanickým 
přepisováním vzniknout neměstským formátům panelových sídlišť, jak je známe z 2. poloviny 
20. století z celé Evropy. Je to snaha navrátit městu jeho městskost s jasně definovanými 
strukturami a prostory a krajině její pestrost, snaha rozrušit ochromující monofunkčnost.

Pro rozvoj kompaktního města západně od hlavního nádraží je nejdůležitější posilovat jeho a) 
polyfunkční charakter. Mísením funkcí vzniká stabilní městská struktura, přívětivá k bydlení, 
rekreaci i práci. Struktura, která svou vlastní existencí přispívá ke zmírnění  
zátěže dopravního skeletu města.

Posílením funkční složky bydlení severovýchodně od hlavního nádraží (Vrahovice b) 
a Čechůvky) dojde k lepší životaschopnosti tohoto území a k jeho lepšímu zakomponování 
do struktury celého města.

Pro zajištění územních podmínek pro rozvoj výrobní sféry, administrativy a skladování byly c) 
vymezeny oblasti, jejichž umístění vychází jednak z poloh již založených výrobních areálů, 
jednak z potřeby dobré dopravní dostupnosti s významnými dopravními koridory. Byly 
vymezeny oblasti především východně od hlavního nádraží v návaznosti na rychlostní silnici 
R46.

Pro další rozvoj oblasti podél toku Hloučely je nejdůležitější uchovat rovnovážný stav d) 
mezi potřebou obyvatel města disponovat rekreačním zázemím a přírodními hodnotami 
zeleného koridoru této říčky.

Územní plán stanovuje takové podmínky, aby došlo k zajištění různorodosti nezastavěné e) 
krajiny, zajištění její ekologické stability a jejího rekreačního a hospodářského využití.
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Schéma polycentričnosti  (  Obr. D.008: ú  centrum / subcentrum,  ú  docházková vzdálenost 400 m,  ú  docházková vzdálenost 800 m 



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOVKNESL+KYNČL s.r.o.

D13D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

Polycentričnost města – systém subcenter3.2.4. 

Stavební vývoj města byl v průběhu minulého století velmi dynamický až překotný. V důsledku 
to vedlo k srůstání (fyzickému i administrativnímu) historických sídel a postupnému upadání 
významů těch menších na okraji. Nová struktura pak postupně, v rámci „zefektivňování“ 
socialistické ekonomiky, začala být velmi silně monocentrická. Ambicí Územního plánu je 
pomoci městu nalézt původní kořeny a tam, kde už to nelze či to postrádá smysl, nahradit 
původní sídelní hierarchii novým systémem subcenter.

Subcentra by měla odebrat část zátěže historickému centru města a zároveň umožnit 
plnohodnotný život, především co se týče každodenních činností, obyvatelům žijícím v jejich 
spádové oblasti. Jsou navržena tak, aby izochrony jejich docházkové vzdálenosti – 5 min (400 m) 
a 10 min (800 m) – pokryly co největší část obydleného území města.

Územní plán proto vymezuje pro zajištění polycentrického rozvoje města, pro zajištění kvalitní 
dostupnosti veřejné infrastruktury a pro ochranu a rozvoj historicky vzniklých struktur osídlení 
systém městského centra a subcenter.

Městské centruma) : pro ochranu a rozvoj historického jádra jakožto ohniska rozvoje území 
města a jeho okolí vymezuje Územní plán městské centrum. To prioritně soustřeďuje stavby 
a zařízení občanského vybavení celoměstského i nadměstského významu a stavby pro 
bydlení. Dále viz kapitolu D 4.14. 

Městská subcentrab) : pro obyvatele příslušné oblasti a jejího okolí zpravidla v pěší 
dostupnosti a pro každodenní využívání vymezuje Územní plán městská subcentra. 
Ta prioritně soustřeďují stavby a zařízení zejména občanského vybavení místního případně 
městského charakteru sloužící obyvatelům příslušného území (např. občanské vybavení 
pro obchod a stravování, mateřská či základní škola) a vytvářejí tak podmínky pro zmenšení 
dopravní zátěže města a městského centra, respektive historického jádra města obecně. 
Toto území je zpravidla napojeno na hromadnou dopravu. Specifické postavení mezi 
subcentry má nově navržené subcentrum Krasice, jehož fungování je částečně doplňováno 
v prostorách historických návsí Domamyslic a Čechůvek a v prostoru nově navržené městské 
třídy kolem Plumlovské ulice. Dále viz kapitolu D 4.14.

Veřejné a soukromé – zájmy v území3.2.5. 

Územní plán má rozvoj města podněcovat, ne být jeho překážkou. S tím souvisí i definování 
veřejného a soukromého. Veřejné by mělo být jasně popsáno a měla by pro něj být stanovena 
přesná pravidla. Naopak privátní by mělo mít stanoveny pouze mantinely ve vztahu ke svému 
okolí a v podstatně větší míře by zde měla být ponechána volnost pro přirozený růst a rozvoj 
města.

Veřejné však nelze chápat čistě ve vztahu vlastnickém. Z pohledu Územního plánu se jedná 
mnohdy především o veřejně přístupné, bez ohledu na formu vlastnictví konkrétního pozemku. 
Naopak všechno veřejně přístupné nemusí být vždy součástí veřejného zájmu (např. indiferentní 
prostory mezi domy v panelových sídlištích).

Proto Územní plán navrhuje následující zásady:

posilovat jasnou diferenciaci a hierarchizaci městských prostorů, a to veřejných, a) 
polosoukromých a soukromých, což umožňuje zejména bloková struktura zástavby;

územně zajistit základní potřeby veřejného zájmu, tj. rozvíjet veřejná prostranství,   b) 
veřejné vybavení a prostupnost území;

posilovat právní jistotu minimální regulací soukromých zájmů.c) 

Vzhledem k výše uvedenému a změnám způsobu života, kdy na významu nabývá každodenní 
rekreace, je v Územním plánu navrženo značné množství veřejných prostranství většinou 
parkového charakteru.
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Stávající a navrhovaná veřejná prostranství – náměstí (  Obr. D.009: ú  stav,  ú  návrh), parky(  ú  stav,  ú  návrh)
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Hlavní cíle koncepce ochrany a rozvoje hodnot města3.3. 

V průběhu dějin se působením přírody a člověka na správním území Prostějova vytvořily jedinečné 
hodnoty, které jsou v této podobě a konstelaci neopakovatelné. Tento stav je živým organismem, 
který se stále rozvíjí, a jedním z účelů Územního plánu je zachovat rovnováhu mezi jednotlivými jeho 
složkami. Za tím účelem jsou definovány následující hodnoty a parametry jejich ochrany a rozvoje.

Chránit a rozvíjet morfologii území obce:3.3.1. 

chránit nivy vodních toků před zástavbou a rozvíjet vhodné využití jejich přírodního a) 
a rekreačního potenciálu;

chránit a rozvíjet zemědělskou krajinu města Prostějova;b) 

chránit a případně obnovovat historickou cestní síť.c) 

chránit a rozvíjet stromořadí podél stávajících i navrhovaných koridoru dopravní d) 
infrastruktury;

Chránit a rozvíjet rekreační a přírodní využití okolí vodních ploch a toků3.3.2. , především Hloučely 
a Romže, s přihlédnutím k potřebám zejména protipovodňové ochrany.

Chránit a rozvíjet výjimečné přírodní hodnoty na území obce:3.3.3. 

zvýšit zastoupení stromořadí a remízů ve stávajících, převážně zemědělsky využívaných a) 
partiích krajiny, chránit rozsah stávajících lesních porostů;

chránit a rozvíjet vymezený územní systém ekologické stability;b) 

respektovat další přírodní hodnoty vycházející ze zvláštních právních předpisů, např. c) 
významné krajinné prvky.

Chránit a rozvíjet kulturní a civilizační hodnoty obce:3.3.4. 

chránit a rozvíjet pohledově dominantní prvky zástavby historického jádra města (zejména a) 
Novou radnici a kostel Povýšení sv. Kříže);

chránit a rozvíjet hodnoty městské památkové zóny a vymezeného městského centra b) 
včetně funkce bydlení;

chránit a rozvíjet hodnotnou strukturu zástavby, zejména historické jádro, blokový typ c) 
struktury zástavby a historická jádra původních vesnic – Domamyslice, Čechovice, Krasice 
(nám. J. V. Sládka) a Žešov;

chránit a rozvíjet historické a městské parky, především Smetanovy a Kolářovy sady, Husovo d) 
náměstí a náměstí Spojenců;

rozvíjet rekreačně-přírodní zázemí podél toku Hloučely a Romže;e) 

chránit a rozvíjet stávající systém veřejné infrastruktury;f ) 

chránit g) zdravé a bezpečné životní podmínky, respektive zajišťovat ochranu proti hluku, 
proti znečišťování ovzdučí, požární ochranu, civilní ochranu apod.;

respektovat h) další kulturní hodnoty vycházející ze zvláštních právních předpisů, zejména 
kulturní památky.
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Schéma morfologie územíObr. D.010: 

Schéma ochrany památek (  Obr. D.011: ú  nemovitá národní kulturní památka, ú nemovité kulturní památky, ú městská památková zóna)
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Další principy rozvoje území města Prostějova3.4. 

Pro harmonický a trvale udržitelný rozvoj správního území města jsou dále stanoveny tyto principy:

Z důvodů lepší využitelnosti území města, větší hustoty zástavby města a menších nároků 3.4.1. 
na veřejnou infrastrukturu je nutné vymezovat v zastavitelných plochách pozemky pro rodinné 
domy velikosti 200–1 200 m², přičemž pozemky pro rodinné domy v doteku s hranicí města 
a krajiny mohou být větší.

Z důvodů efektivního využití pozemků podél významných městských prostorů a z důvodu 3.4.2. 
navázání na tradiční prostorové uspořádání měst je nutné rozvíjet kompaktní zástavbu v okolí 
ploch veřejných prostranství – veřejná zeleň. Plochy, kterých se to týká (především plochy 
smíšené obytné), jsou vyjmenovány v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

Z důvodů omezení automobilové dopravy je nutné rozvíjet kvalitní obsluhu území 3.4.3. 
nemotorovou a hromadnou dopravou.

Z důvodů ochrany veřejných prostranství před parkujícími osobními automobily a z důvodu 3.4.4. 
nedostatku parkovacích a odstavných ploch je nutné preferovat umisťování odstavných 
a parkovacích stání v rámci objektů.

Z důvodů co největší volnosti pohybu pěších a cyklistů na území města a krajiny a jejich propojení 3.4.5. 
je nutné zajistit v zastavitelných plochách dostatečnou prostupnost územím i prostupnost do volné 
krajiny realizací veřejných prostranství, respektive ulic, průchodů, stezek apod.; při realizaci dopravní 
infrastruktury liniového charakteru uvnitř hranice města a krajiny je nutné z důvodu komfortu 
pohybu pěších vytvořit odpovídající prostor pro pohyb chodců v profilu komunikace nebo v souběhu 
s ní, případně i kolmo na ni, bez bariérového efektu, který by jinak omezil průchodnost územím.

Z důvodů zajištění komfortní obsluhy území města a příjemného životního prostředí je nutné 3.4.6. 
zajistit dostatečný profil komunikace v plochách dopravní infrastruktury a v plochách veřejných 
prostranství pro obousměrný provoz silničních vozidel v ulicích; provoz cyklistů a chodců 
a prostor pro stromořadí, přičemž koridory pro cyklisty budou řešeny v hlavním dopravním 
prostoru; toto ustanovení vychází z § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., kde je minimální šířka 
veřejného prostranství obsahující pozemní komunikaci při obousměrném provozu je stanovena 
na 8 m.

Z důvodů zajištění komunikačních vazeb a umožnění širokého spektra typologických řešení 3.4.7. 
staveb je možné umisťovat mosty, lávky, pasarely, tunely, podzemní chodby apod. procházející 
například přes či pod veřejnými prostranstvími a vodními toky ve všech plochách.

Z důvodů zajištění standardních podmínek pro život ve městě je nutné rozvíjet zázemí pro 3.4.8. 
každodenní rekreaci všech věkových skupin obyvatelstva v okolí stávajících bytových domů 
a zajistit zázemí pro každodenní rekreaci všech věkových skupin obyvatelstva při výstavbě 
nových bytových domů.

Z důvodů zachování příznivých odtokových a hygienických podmínek je nutné zajistit podmínky 3.4.9. 
pro likvidaci a odvod dešťových vod především v zastavěném území a v zastavitelných plochách. 
V zastavitelných plochách preferovat výstavbu oddílné kanalizace. 

Z důvodů ochrany území proti povodni a erozi lze protipovodňová, retenční a protierozní 3.4.10. 
opatření umisťovat na celém území města.

Z důvodů snížení nároků na spotřebu energií je nutné preferovat výstavbu nízkoenergetických  3.4.11. 
a pasivních domů.

Z důvodů šetrného hospodaření s energiemi a ochrany životního prostředí je nutné preferovat 3.4.12. 
alternativní zdroje, s přihlédnutím k požadavkům na eliminaci lokálních topenišť, zejména 
solární zdroje a tepelná čerpadla jako zdroje tepla a přípravy teplé vody pro zásobování ploch 
zejména v okrajových částech města.

Z důvodů ochrany nezastavěného území je nutné umisťovat zařízení pro fotovoltaické elektrárny 3.4.13. 
pouze na střechách či fasádách objektů.
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Územním plánem se upřesňují 3.5. požadavky na rozvojové oblasti skládající se z významných 
rozvojových ploch zobrazených ve výkresech I/01 a I/02.1. Podmínky využití ploch, tras a 
koncepčních prvků jsou stanoveny v bodech 4, 5, 6 a 7 a rovněž v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) 
Územního plánu.

Územní plán vymezuje tyto rozvojové oblasti „stavebního charakteru“:

U nemocnice;•	

Plumlovská-sever;•	

Plumlovská-jih;•	

Pod Kosířem;•	

subcentrum Krasice;•	

Krasice-jih•	

Pod Okružní;•	

Brněnská-sever;•	

Brněnská-jih;•	

Vrahovice, Čechůvky;•	

průmyslová zóna Prostějov;•	

Domamyslice-jih;•	

Žešov.•	

Územní plán vymezuje tyto rozvojové oblasti „nestavebního charakteru“:

Hloučela;•	

Jižní park;•	

Záhoří.•	

Rozvojové plochy jsou prověřeny z hlediska struktury, dopravního napojení ve vazbě na stávající 
dopravní skelet a morfologii krajiny a rozsahu veřejného vybavení na obr. D.015 - D.044.

Jednotlivé výřezy území města Prostějova (viz obr. D.014) obsahující rozvojové oblastí „stavebního 
charakteru“ jsou zobrazeny na dvou obrázcích, z nichž první vyjadřuje plochy s rozdílným způsobem 
využití (schéma výkresu I/02.1 Hlavní výkres – Využití území), na druhém obrázku je příklad možného 
řešení konkrétní městské struktury. 

Stabilizované nebo v daném výřezu neřešené plochy jsou vybarveny plošně, zatímco na řešených 
rozvojových plochách je zobrazena jak stavební struktura, tak mnohdy i návrh jednoho z možných 
způsobů parcelace.

Jednotlivé plochy jsou souhrnně odůvodněny zejména v kapitolách D 4, D 5 a D 6.
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Schéma hlavních rozvojových oblastíObr. D.012: 
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Schéma struktury zástavbyObr. D.013: 
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Schéma výřezů prověřujících struktury rozvojových plochObr. D.014: 
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Výřez 01 – schéma využití území v ÚPObr. D.015: 



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOVKNESL+KYNČL s.r.o.

D23D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

Výřez 01 – prověření struktury rozvojových ploch P33, P34, Z9, Z10, Z35, Z54Obr. D.016: 
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Výřez 02 – schéma využití území v ÚPObr. D.017: 
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Výřez 02 – prověření struktury rozvojových ploch P35, P37, Z5, Z6, Z7, Z8, Z11Obr. D.018: 
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Výřez 03 – schéma využití území v ÚP Obr. D.019: 
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Výřez 03 – prověření struktury rozvojových ploch Z3, Z4Obr. D.020: 
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Výřez 04 – schéma využití území v ÚP Obr. D.021: 
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Výřez 04 – prověření struktury rozvojových ploch P1, P10, P32, Z2Obr. D.022: 
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Výřez 05 – schéma využití území v ÚP Obr. D.023: 
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Výřez 05 – prověření struktury rozvojových ploch P9, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P23, P24, P26, P29Obr. D.024: 



D32

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV KNESL+KYNČL s.r.o.

D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

Výřez 06 – schéma využití území v ÚPObr. D.025: 
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Výřez 06 – prověření struktury rozvojových ploch P6, P7, P25, P49, Z30Obr. D.026: 
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Výřez 07 – schéma využití území v ÚP Obr. D.027: 
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Výřez 07 – prověření struktury rozvojových ploch P3, P4, P5, P45, P46, Z24, Z25, Z26Obr. D.028: 
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Výřez 08 – schéma využití území v ÚP Obr. D.029: 
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Výřez 08 – prověření struktury rozvojových ploch P47, Z27, Z28, Z29, Z48, Z53Obr. D.030: 
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Výřez 09 – schéma využití území v ÚPObr. D.031: 
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Výřez 09 – prověření struktury rozvojových ploch P8, P21, P22, P37, P38, P39, P60, P61, Z12Obr. D.032: 
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Výřez 10 – schéma využití území v ÚP Obr. D.033: 
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Výřez 10 – prověření struktury rozvojových ploch Z13, Z31, Z42, Z47Obr. D.034: 
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Výřez 11 – schéma využití území v ÚP Obr. D.035: 
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Výřez 11 – prověření struktury rozvojových ploch P2, P11, P40, Z15, Z16, Z45Obr. D.036: 
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Výřez 12 – schéma využití území v ÚPObr. D.037: 
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Výřez 12 – prověření struktury rozvojových ploch Z14Obr. D.038: 
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Výřez 13 – schéma využití území v ÚPObr. D.039: 
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Výřez 13 – prověření struktury rozvojových ploch Z17, Z18, Z55Obr. D.040: 
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Výřez 14 – schéma využití území v ÚP Obr. D.041: 
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Výřez 14 – prověření struktury rozvojových ploch P41, Z20, Z51Obr. D.042: 
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Výřez 15 – schéma využití území v ÚPObr. D.043: 
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Výřez 15 – prověření struktury rozvojových ploch Z22, Z23, Z56Obr. D.044: 
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Základní koncepci Územního plánu doplňují tato ustanovení:3.6. 

Z důvodů zvoleného měřítka výkresů a podrobnosti Územního plánu, jakožto koncepčního 3.6.1. 
dokumentu, a z důvodů zajištění „životaschopnosti“ plánu a ochrany před jeho zbytečnými 
změnami (protože v rámci koncepce nemůže kresba nikdy poskytnout dostatečný detail) 
se zobrazují plochy větší než 2 000 m², ve výjimečných případech i menší, zasluhuje-li to jejich 
význam v rámci organismu města.

Z důvodů zvoleného měřítka výkresů a podrobnosti Územního plánu, jakožto koncepčního 3.6.2. 
dokumentu, a z důvodů zajištění „životaschopnosti“ plánu a ochrany před jeho zbytečnými 
změnami (protože v rámci koncepce nemůže kresba nikdy poskytnout dostatečný detail) lze 
považovat případnou odchylku hranic ploch od hranice pozemků menší než 5 m za nepřesnost 
kresby Územního plánu.

Z důvodů zvoleného měřítka výkresů a podrobnosti Územního plánu, jakožto koncepčního 3.6.3. 
dokumentu, a z důvodů zajištění „životaschopnosti“ plánu a ochrany před jeho zbytečnými 
změnami (protože v rámci koncepce nemůže kresba nikdy poskytnout dostatečný detail) se 
zobrazují koridory širší než 10 m, v ojedinělých případech i užší, zasluhuje-li to jejich význam.

Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot je založena na vymezení patnácti 3.6.4. 
druhů ploch s rozdílným způsobem využití, které pokrývají celé řešené území. Koncepce rozvoje 
území, ochrany a rozvoje jeho hodnot je rozpracována v urbanistické koncepci, koncepci veřejné 
infrastruktury a v koncepci uspořádání krajiny. Celé řešené území je v souladu s § 2 odst. 1 písm. 
g) Stavebního zákona rozděleno beze zbytku na plochy, které jsou vymezeny:

podle míry a kvality zastavění nebo požadovaných změn tohoto stavu, tj. na plochy podle a) 
významu;

podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití, tj. na patnáct druhů ploch b) 
s rozdílným způsobem využit.

Plocha nebo její část může být specifikována tzv. koncepčními prvky, jejichž podmínky využití 
jsou stanoveny v jednotlivých koncepcích. Všechny plochy jsou identifikovány jedinečným 
číselným kódem v Hlavním výkrese (I/02.1). Využití ploch je případně dále specifikováno 
v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu. Plochy jsou jedna od druhé odděleny rozhraním 
ploch.

Ve prospěch zastavitelných ploch smíšených obytných, občanského vybavení – veřejná 3.6.5. 
infrastruktura, občanského vybavení – komerční zařízení a občanského vybavení – tělovýchovná 
a sportovní zařízení byly vymezeny související plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň, 
případně plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru, s charakterem veřejného 
prostranství v souladu s § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Stavební zákon. Tím byla pro stavebníky 
na těchto plochách sejmuta povinnost vyplývající z této vyhlášky. 

V případě souběhu dvou či několika rozdílných podmínek využití ploch podle významu,  3.6.6. 
ploch s rozdílným způsobem využití, včetně jejich specifikací a podmínek, platí vždy podmínka 
přísnější, není-li uvedeno jinak.

Stavby či zařízení, včetně jejich pozemků, uvedené v odstavci „další podmínky“ Přílohy č. 1 3.6.7. 
(Tabulka ploch) jsou nezbytnou součástí předmětné plochy, přičemž ostatní podmínky využití 
předmětné plochy neznemožní jejich plnohodnotné využití. 

Při posuzování ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot se musí vycházet  3.6.8. 
i z předpokladu, že současná hodnota může být nahrazena hodnotou novou. Město je živý 
organismus, který se stále vyvíjí, a proto žádná epocha jeho vývoje není cennější než jiná  
a současnost je poslední fází tohoto vývoje.



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOVKNESL+KYNČL s.r.o.

D53D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

Aby nedošlo v průběhu platnosti Územního plánu ke změnám, které by výrazným způsobem 3.6.9. 
narušily základní koncepci Územního plánu uvedenou v bodech 3.1.–3.3., je změna koncepce 
rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot uvedená v těchto bodech nepřípustná. Pokud 
by vyvstala potřeba změnit některou ze zásad definovaných v těchto bodech, bude zapotřebí 
pořídit celý nový Územní plán, který by kostru koncepce nastavil znovu od počátku. Dílčí 
obsahové změny jsou přípustné.

Z důvodu poskytnutí určitého přechodného období na začátku platnosti nového Územního plánu, 3.6.10. 
je stávajícím dočasným stavbám, které nejsou v souladu s podmínkami tohoto Územního plánu, 
umožněno připustit prodloužení doby jejich trvání nejpozději do 31. prosince 2017; tato lhůta 
je lhůtou k odstranění stavby nebo k jejímu uvedení do souladu se stanovenými podmínkami 
Územního plánu.

Použité výrazy v Územním plánu odpovídají pojmům stavebního zákona a dalších právních 3.6.11. 
předpisů, případně jsou ozřejmeny v kap. A Pojmy a zkratky Odůvodnění Územního plánu.

Územní plán stanovuje koncepci rozvoje území. Stávající, tj. existující, nezobrazené jevy  
nejsou součástí koncepce Územního plánu a jejich další využívání závisí na podmínkách ploch,  
ve kterých se nacházejí. Územním plánem je vymezen cílový stav území. Stávající stav  
je zachycen v územně analytických podkladech obce s rozšířenou působností správního území Prostějov 
a v dalších podkladech. Vybrané prvky z těchto podkladů se zobrazují v Koordinačním výkrese II/01.
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typ plochy s rozdílným způsobem využití stabilizované 
[ha]

přestavby 
[ha]

zastavitelné 
[ha]

změny 
v krajině 

[ha]

celkem 
[ha]

SX plochy smíšené obytné 468,9 37,1 103,0 0,0 609,0

OV plochy občanského vybavení –  
veřejná infrastruktura 79,2 5,1 9,7 0,0 94,0

OK plochy občanského vybavení –  
komerční zařízení 29,7 1,5 8,6 0,0 39,8

OS plochy občanského vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení 27,3 7,3 4,3 0,0 38,9

RN plochy rekreace –  
na plochách přírodního charakteru 44,1 0,0 0,0 129,0 173,1

ZV plochy veřejných prostranství –  
veřejná zeleň 31,0 6,9 29,2 0,0 67,1

VS plochy smíšené výrobní 220,5 17,4 69,6 0,0 307,6

TX plochy technické infrastruktury 2,8 0,0 3,5 0,0 6,3

X plochy specifické 179,0 0,0 0,0 0,0 179,0

NS plochy smíšené nezastavěného území 1820,3 0,0 0,0 49,9 1870,2

RZ plochy rekreace – zahrádkářské osady 12,7 0,0 0,0 0,5 13,2

NL plochy lesní 48,2 0,0 0,0 41,8 89,9

DX plochy dopravní infrastruktury 82,9 57,9 94,3 0,0 235,1

PV plochy veřejných prostranství 118,7 8,6 39,0 0,0 166,2

W plochy vodní a vodohospodářské 14,0 0,0 0,0 0,8 14,8

Bilance ploch s rozdílným způsobem využití (dále dělených podle významu)Obr. D.045: 
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URbaNiSTickÁ kONcEPcE4. 

Město Prostějov se nachází v rozvojové oblasti RO 7 dle ZÚR OK, kde dochází k soustředění aktivit 
v rámci Olomouckého kraje a tudíž zde vyvstávají větší požadavky na flexibilitu rozvojových ploch. 
Na tomto základním předpokladu je založená i urbanistická koncepce Územního plánu, která se  
odrazila do množství a situování jednotlivých rozvojových ploch.

Urbanistickou koncepci tvoří:

Koncepce zastavěného území;•	

Koncepce ploch zastavitelných; •	

Koncepce bydlení;•	

Koncepce komerčního vybavení;•	

Koncepce sportovního vybavení;•	

Koncepce výroby;•	

Koncepce specifických areálů; •	

Koncepce individuální rekreace;•	

Polycentrický systém města;•	

Koncepce prostorového uspořádání;•	

Systém sídelní zeleně;•	

Koncepce kompaktního sídla;•	

Urbanistická koncepce se v pojetí Územního plánu zabývá především územními podmínkami uvnitř 
zastavěného území, respektive zastavitelných ploch. 

Urbanistická koncepce byla navržena se znalostí a zřetelem k dosavadnímu utváření struktury města.

Mapa stabilního katastru v současných hranicích města Prostějova (1833–1834)Obr. D.046: 



D56

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV KNESL+KYNČL s.r.o.

D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

Mapa stabilního katastru Prostějova – výřez (1833) Obr. D.047: 

Prostějov, plán města z roku 1914Obr. D.048: 
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Základní upravovací plán Prostějova (J. Kumpošt, A. Liebscher, 1948) Obr. D.049: 

Směrný územní plán Prostějova (Stavoprojekt Gottwaldov, Ak. arch. E. Staša a kolektiv, 1968)Obr. D.050: 
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Prostějov, Územní plán zóny části centra (Ing. arch. R. Zajíc, 1994);  Obr. D.052: 
Změna územního plánu zóny části centra města Prostějova (CAD Projekt, s. r. o., Ing. arch. Z. Beran a kolektiv, 2005)

Asanační územní plán centra Prostějova (SÚRPMO, středisko Brno, Ing. V. Kutěj a kolektiv, 1979)Obr. D.051: 
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Koncepce zastavěného území 4.1. 

Plochy zastavěné stabilizovanéa)  jsou vymezeny pro zajištění stabilního prostředí v zastavěném území, 
ve kterém je rámcově ukončen vývoj struktury zástavby a funkční využití je v souladu s koncepcí rozvoje 
města. Jako stabilizované plochy jsou rovněž vymezeny ty, pro které již bylo vydáno územní rozhodnutí 
nebo na nichž již byla zčásti zástavba realizovaná (např. za nemocnicí).

Plochy jsou zobrazeny především ve Výkrese základního členění území (I/01).

důvody vymezení číslo plochy

převážně vhodné stávající funkční 
využití i struktura zástavby

0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 
0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0025, 0026, 0028, 0029, 0030, 
0032, 0033, 0035, 0036, 0037, 0038, 0040, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 
0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 
0072, 0076, 0078, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0089, 0090, 0094, 
0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0107, 0108, 0109, 
0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 
0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0140, 0141, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 
0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 
0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 
0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 
0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 
0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0218, 0219, 0221, 0222, 
0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 
0237, 0238, 0239, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 
0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 
0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 
0280, 0281, 0282, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 
0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0304, 0307, 0308, 0309, 0318, 0319, 
0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 
0334, 0335, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0347, 0348, 0354, 
0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0397, 
0398, 0400, 0401, 0408, 0409, 0410, 0414, 0415, 0416, 0419, 0420, 0421, 0422, 0446, 
0447, 0448, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 
0462, 0463, 0464, 0465, 0467, 0468, 0469, 0476, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 
0495, 0496, 0497, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0508, 0510, 0520, 
0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 
0535, 0536, 0537, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0551, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 
0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 
0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0597, 0598, 
0599, 0603, 0605, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 
0628, 0629, 0630, 0632, 0638, 0639, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 
0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0664, 0666, 0667, 0668, 0677, 0679, 0684, 0697, 0698, 
0699, 0702, 0703, 0712, 0715, 0717, 0718, 0722, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 
0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0756, 0757, 0758, 0761, 
0765, 0766, 0767, 0770, 0771, 0772, 0773, 0779, 0780, 0781, 0783, 0789, 0795, 0796, 
0801, 0803, 0805, 0806, 0807, 0808, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0828, 0829, 0830, 
0831, 0832, 0833, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0847, 0852, 
0853, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 
0869, 0870, 0871, 0875, 0876, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0896, 0897, 0898, 
0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0912, 0913, 0914, 0915, 0918, 0919, 0921, 0928, 
0931, 0932, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 
0951, 0952, 0953, 0957, 0959, 0960, 0961, 0965, 0971, 0980, 0984, 0985, 0987, 0991, 
0992, 1008, 1009, 1010, 1011, 1014, 1015, 1020, 1022, 1023, 1028, 1029, 1030, 1032, 
1033, 1036, 1040, 1042, 1044, 1046, 1050, 1051, 1058, 1067, 1068, 1069, 1073, 1074, 
1075, 1076, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1089, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 
1101, 1115, 1120, 1127, 1141, 1146, 1148 a části ploch 0335, 0346, 0399, 0405, 0406, 
0407, 0413, 0466, 0509, 0724, 0752, 0769, 0774, 0880, 0844, 0938, 0958, 0963, 0967, 
0982, 0983, 1043, 1088, 1125, 1177

Důvody vymezení ploch zastavěných stabilizovanýchObr. D.053: 
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Plochy přestavbyb)  jsou plochy uvnitř zastavěného území, které vykazují problémy z hlediska nevhodné 
struktury zástavby či funkčního využití, popřípadě s oběma dvěma nedostatky zároveň. Do ploch 
přestaveb jsou zahrnuty i tzv. brownfields, tj. území bývalých výrobních areálů (zejména průmyslových, 
zemědělských a lesních) s dožitým využitím. 

Obecně lze konstatovat, že Územní plán vymezuje přestavbové plochy především uvnitř vnějšího 
městského okruhu (např. asanovaná část historického jádra, výrobní a armádní brownfields), na obvodu 
vnějšího městského okruhu (v souvislosti s jeho dokompletováním), při vymezení subcenter Krasice 
a Vrahovice a ve prospěch urbanizace západní části Plumlovské ulice.

Plochy jsou zobrazeny především ve Výkrese základního členění území (I/01).

důvody vymezení číslo plochy

nevhodné stávající funkční využití

P3 (0799, 0800), P4 (0802), P5 (0804), P19 (0062, 0063), P20 (0079), P32 (0417, 0418), 
P33 (0498), P34 (0507), P35 (0600, 0601), P41 (0732), P45 (0845, 0846), P46 (0848, 
0849, 0850, 0851), P47 (0916, 0917), P56 (0077), 0139, P60 (0640, 0641, 1145), P61 
(0633)

nevhodná stávající struktura 
zástavby P23 (0142, 0143),  P49 (1024, 1025, 1026, 1027), 0368, 0133

nevhodné stávající funkční využití 
a zároveň struktura zástavby

P1 (0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 1123), P2 (0693, 0694, 0695, 0696), 
P6 (0792, 0793), P7 (0794), P8 (0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 
1136), P10 (0070, 0071, 0073, 0074, 0075), P11 (0220), P12 (0024), P13 (0027), P14 
(0031), P15 (0034), P17 (0041), P18 (0052), P21 (0106), P24 (0240), P25 (0042, 0043, 
0044), P26 (0283), P29 (0349, 0350, 0351, 0352, 0353), P36 (0602), P37 (0604), P38 
(0606), P39 (0607), P40 (0700, 0701), P43 (0768), P44 (0708), P51 (1041), 0118, 0119, 
0134, 0135, 0136, 0137, 0138 

rozvoj dopravní infrastruktury P27 (0303), P28 (0809), P31 (1031), P42 (0755), P48 (0477, 0478, 0479), P50 (1054), 
P52 (1084), P53 (0791), P55 (0720), P57 (1131), P58 (1130), P59 (1129) 0117, 0369

Důvody vymezení ploch přestavbyObr. D.054: 
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Koncepce ploch zastavitelných4.2. 

Plochy zastavitelné se vymezují vně současně zastavěného území pro zajištění rozvoje sídla, zejména 
pro zkvalitňování komfortu bydlení, rekreace a občanského vybavení a pro zajištění hospodářských 
podmínek sídla.

Obecně lze konstatovat, že Územní plán vymezuje zastavitelné plochy především na území mezi 
Plumlovskou a Hloučelou, při jižním okraji vnitřního městského okruhu, ve prospěch posílení 
rezidenčního charakteru Vrahovic, Čechůvek a Žešova a posílení podnikatelských při východním okraji 
města a podél ulice Brněnské.

Plochy jsou zobrazeny především ve Výkrese základního členění území (I/01).

důvody vymezení číslo plochy

využití nezastavěných pozemků 
uvnitř kompaktní zástavby

Z16 (0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692), Z23 (0784, 0785, 0786, 0787, 
0788), Z28 (0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911), Z30 (0310, 0311, 0312)

rozvoj v návaznosti na kompaktní 
zástavbu

Z2 (0375, 0376, 0377, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 
1121, 1122, 1124), Z3 (0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0432, 0434), 
Z4 (0091, 0092, 0093), Z5 (0435, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 
0445, 1110), Z6 (0470, 0473, 0474, 0475), Z7 (0592, 0593, 0594, 0595), Z8 (0511, 0512, 
0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519), Z9 (0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 
0486, 0487, 0488, 1097, 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104), Z10 (0538, 0539, 0540, 
0541, 0542, 0543, 0544), Z11 (0568, 0569, 0570, 0571), Z12 (0634, 0635, 0636, 0637), 
Z13 (0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 1143, 1144), Z14 (0669, 0670, 0671, 
0672, 0673, 0674, 0675, 0676), Z15 (0680, 0681), Z19 (0759, 0760), Z20 (0725, 0726, 
0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 1113), Z22 (0775, 0776, 0777, 0778), Z24 (0797, 0798), 
Z25 (0815, 0816, 0817, 0818, 0820, 0823), Z26 (0926, 0927, 0929, 0930, 0933, 0934, 
0935, 0936, 0937, 1114, 1149), Z27 (0920, 1135), Z29 (1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 
1064, 1065, 1066), Z31 (0966), Z32 (0964), Z34 (0707), Z35 (0552, 0553, 0554), Z42 
(0834), Z45 (0682, 0683), Z51 (1070, 1071), Z53 (1116, 1117, 1118), Z54 (1105, 1106, 
1107), 0403, Z56 (0763, 1128), Z58 (1185)

rozvoj veřejného vybavení 
a technické infrastruktury Z33 (0995), Z47 (1034), Z48 (1047)

rozvoj dopravní infrastruktury
Z1 (0402, 1137, 1138), Z36 (0922), Z37 (0962), Z38 (0969), Z39 (0973), Z40 (0978), Z41 
(0996), Z43 (1005), Z44 (0882), Z46 (0704), Z49 (1053), Z50 (0764), Z52 (0721), Z57 
(0719)

využití nezastavěného území 
v návaznosti na rychlostní 
komunikaci R46

Z17 (0710, 0714), Z18 (0716), Z55 (0711, 1085)

Důvody vymezení zastavitelných plochObr. D.055: 
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Koncepce bydlení4.3. 

Současný stav a východiska řešenía) 

Bydlení je jednou ze základních urbanistických funkcí ve městě. 

Územní plán vymezuje plochy smíšené obytné především pro pozemky staveb pro bydlení, avšak 
podmínky těchto ploch umožňují umisťování i dalších přípustných druhů pozemků (např. pozemky 
veřejných prostranství, vodních toků a ploch či určitých staveb pro obchod). Je úmyslem Územního 
plánu, aby k tomuto míšení docházelo (viz koncepce polyfunkčnosti).

Z hlediska územního plánování se další vývoj v oblasti bydlení v Prostějově bude ubírat třemi 
základními způsoby:

ve stabilizovaných plochách zastavěného území bude probíhat kultivace stávající zástavby, •	
tj. zkvalitňování bytového fondu formou rekonstrukcí, doplňování chybějících funkcí vytvářením 
polyfunkčních zón ze stávajících monofunkčních, zahušťování stávající struktury zástavby, 
tak aby provoz města byl co nejšetrnější;

přestavbové plochy v zastavěném území a především brownfieldy představují velké možnosti •	
a dobrý základ rozvojových území z velké části zaměřený i na bydlení; tendencí je nahrazovat 
plochy bývalé výroby smíšenými lokalitami nebo i čistým bydlením; všechny tyto plochy se 
nacházejí v bezprostředním centru historického jádra, takže lukrativnost těchto ploch je veliká;

posledním způsobem rozvoje je zástavba větších nezastavěných lokalit, kterých je samozřejmě •	
v českých a moravských městech poskrovnu; v Prostějově disponuje tímto potenciálem několik 
oblastí (např. U nemocnice, Pod Okružní, Vrahovice, Čechůvky); výsledek tohoto způsobu 
rozvoje velmi záleží na projektové přípravě území.

Zvýšit dostupnost bydlení v Prostějově je otázkou pro řadu strategických dokumentů, které si město 
nechalo zpracovat v průběhu několika posledních let. Např. Strategický plán města Prostějova (DHV 
CR spol. s r.o., 2005) konstatuje v kap. 1.3. „(...) pro oblast bydlení zde není k dispozici dostatečná  
nabídka „zainvestovaných“ pozemků (vybudovaná technická infrastruktura, v dořešení vlastnických 
práv k těmto pozemkům).“

Významným východiskem při vymezování zastavitelných ploch smíšených obytných je dle bodu 3.1 
odst. 33 a 61 PÚR ČR 2008 vymezení rozvojové osy OS10 (Katowice) - Ostrava - Olomouc - (Prostějov) 
- Brno - Břeclav - (Bratislava) z důvodů soustředění aktivit republikového významu, kde existují 
zvýšené požadavky na změny v území. 

Počet obyvatel ve městě Prostějově v posledních 20 letech mírně klesá a dnes pohybuje se okolo 
45 tisíc obyvatel. 

Výpočet pro stanovení potřebné výměry rozvojových lokalit pro tuto funkci vychází ze 
socioekonomických předpokladů. Vzhledem k tomu, že nelze předpokládat žádný výrazný nárůst 
počtu obyvatel (např. dle Projekce obyvatelstva ČR 2013, ČSÚ 2013), je možné odvíjet potřebu 
ploch od kvalitativních kritérií, zejména snižování obložnosti bytů (tj. počet osob na jeden byt) nebo 
zvyšování obytné plochy bytu na jednu osobu. Dle dostupných statistických dat a srovnání v rámci 
EU (Statistika bydlení v Evropské unii 2004, Housing Statistics in EU 2005/2006, Housing Statistics 
in EU 2010) lze předpokládat, že dojde k postupné změně struktury a kvality bytového fondu; 
pokud použijeme pro srovnání průměr z rakouských a německých dat, ze dvou zemí nám kulturně 
i geograficky nejbližších, zjistíme, že můžeme důvodně očekávat nárůst potřeby ploch určených pro 
smíšené obytné prostředí oproti stávajícímu stavu při nezměněném počtu obyvatel. 

Dle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 je průměrná obložnost jednoho bytu v Prostějově 2,38, 
Pokud budeme předpokládat, že počet obyvatel města zůstane nadále stejný a budeme podle 
průměru obložnosti německých měst počítat s hodnotou 1,89 obyv./byt (zdroj: www.urbanaudit.
org, nejnovější dostupná data z r. 2004), vychází nám, že pro neměnný počet obyvatel bude potřeba 
23 734 bytů. To je nárůst o 4 847 bytů oproti současnému stavu k r. 2011). Na současných 18 887 
bytů (zdroj: SLDB 2011) přitom v Prostějově připadá zhruba 469 ha stabilizovaných ploch smíšených 
obytných; čili na jeden byt v Prostějově připadá průměrně pozemek o rozsahu přibližně 248 m2. Pro 
4 847 bytů by tedy (při zachování této průměrné hodnoty)dle této konstrukce bylo možné uvažovat 
s rozvojovými plochami (pozemky pro bydlení) o rozsahu 120 ha.
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Zároveň je třeba konstatovat, že pro zajištění dynamického rozvoje sídla v návrhovém období 
Územního plánu je vždy nutné vymezit větší množství rozvojových ploch než je reálná potřeba. Tato 
skutečnost je dána tím, že při záměrech o využití navržených ploch může vždy dojít k problémům 
s jejich dostupností – např. z důvodu vlastnických vztahů, problémům se zainvestováním atd. 
Rovněž je nutné podotknout, že určitý počet zastavitelných ploch smíšených obytných, je v ÚP 
vázán tzv. etapizací. Pokud by tedy nebyly rozvojové plochy navrženy s dostatečnou rezervou, 
mohlo by se stát, že rozvoj města bude až do vyřešení situace (např. změnou Územního plánu) 
ochromen a stavební vývoj se bude odehrávat ve větší míře v přilehlých obcích s negativním vlivem 
suburbanizace.

Odůvodnění řešeníb) 

Územní plán vymezuje plochy smíšené obytné, které zahrnují především pozemky pro umisťování 
staveb pro bydlení. Plochy smíšené obytné se vymezují za účelem dosažení polyfunkčnosti města 
a zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí umožňujícím bezpečný pobyt a každodenní 
rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.

Územní plán zahrnul stávající pozemky pro bydlení převážně do stabilizovaných ploch smíšených 
obytných, zejména lokality uvnitř a okolo historického jádra a rovněž jádra a jejich okolí původních 
samostatných vesnic přináležejících dnes k městu.

Obecně lze konstatovat, že Územní plán vymezuje rozvojové plochy smíšené obytné především: 

v západní části území města (stanovení konečné struktury zástavby mezi Plumlovskou •	
a Hloučelou, urbanizace ulice Plumlovské, rozvoj nového subcentra v Krasicích a doplnění 
struktury zástavby mezi historickými jádry Čechovic, Domamyslic a Krasic);

na jihu při vnějším městském okruhu (ul. Okružní);•	

na severu v oblasti Pod Kosířem;•	

na východě doplněním zástavby Vrahovic a Čechůvek;•	

v Žešově (uzavření stávající struktury zástavby).•	

Důvody vymezení vybraných rozvojových ploch určených především pro bydlení:

Lokalita „Mezi Vrahovicemi a Čechůvkami“ (plochy SX v rozvojové ploše Z29): vymezené •	
zastavitelné plochy vyplňují „zbylý“ prostor mezi zastavěným územím Vrahovic a Čechůvek v 
přímé návaznosti na místní páteřní komunikaci (Čs. Armádního sboru) a je na ni dostatečně 
napojeno dvěma koridory veřejných prostranství. Další napojení rozvojových ploch je 
zajištěno na silnici II/150 východně od Čechůvek a dvěma pěšími průchody k vrahovické 
návsi (ul. Trpinky a Kyjevská). Předkladatelem zmiňované plochy byly z velké míry již 
vymezeny v dosud platném územním plánu jako výhledové plochy pro bydlení a území tak 
lze počítat do dlouhodobě sledované koncepce rozvoje bydlení v Prostějově. Pro zajištění 
návaznosti rozvojové plochy Z29 na stávající strukturu území, respektive zajištění minimální 
prostupnosti nově navržených ploch k vrahovické návsi (ul. Trpinky), byly na plochách 
č. 0871 a č. 875 vymezeny trasy pěšího propojení, které dle bodu 5.3.1. návrhu územního 
plánu „zajišťují adekvátní územní podmínky pro komfortní průchod pěších skrze území 
24 hodin denně, tj. minimálně šířky 2 m, pokud možno umožňující bezbariérové užívaní. Pěší 
propojení lze řešit v jiné poloze při prokázaní obdobné prostupnosti dané lokality a zároveň 
v obdobné návaznosti na její okolí“.

Trasa pěšího propojení zajišťuje průchodnost území v souladu s ustanovením § 3 odst. 5 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů, který říká: „Obecným požadavkem na vymezování ploch je vytvářet a chránit 
bezpečně přístupná veřejnáná prostranství v zastavěném území a v zastavitelných plochách, 
chránit stávající cesty umožňující bezpečný průchod krajinou a vytvářet nové cesty, je-li 
to nezbytné“. Vymezené pěší průchody tak umožňují „zapojení“ nově navrženého území 
pro zástavbu (rozvojové plochy Z29) do struktury původní zástavby, respektive přístup na 
náves (do ulice Kyjevské) a pak dále severním směrem do krajiny přes bariéru železniční trati. 
Z pozemků vymezených jako plocha smíšená obytná č. 1066 by se realizací pěšího průchodu 
přes plochu č. 0871 zkrátila cesta do ul. Kyjevské z cca 750 m na 130 m.
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Lokalita „pod Okružní“ (rozvojové plochy Z13 a Z14): územní plánu stanovuje v této lokalitě •	
požadavek, aby vybrané plochy byly určeny pouze pro pozemky bytových domů. Prakticky 
to znamená, že na těchto plochách lze stavět pouze bytové domy, nikoliv domy rodinné. 
Tato koncepce má několik důvodů:

pozemky bytových domů poskytují bydlení pro daleko více obyvatel než pozemky  •
rodinných domů, respektive hustota obyvatel na určitém území je v bytových domech 
vyšší než hustota obyvatel na totožném území s rodinnými domy. Např. metodický 
pokyn MMR ČR „Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch ze srpna 2008 počítá pro 1 bytovou jednotku 
v bytovém domě 250 m2 plochy, zatímco pro 1 bytovou jednotku v rodinném domě je 
to 800 m2. Zástavba takového území bytovými domy je tak více jak trojnásobně šetrnější 
k záboru ZPF než zástavba rodinných domů.

zástavba bytových domů je i šetrnější vůči veřejné infrastruktuře. Zjednodušeně lze říci,  •
že pro stejný počet obyvatel v bytových domech je např. potřeba méně silnic, kratší 
vedení inženýrských sítí a kratší linky veřejné hromadné dopravy.

koncepce rezervování ploch pro bytové domy je v případě Prostějova ukotvena v dosud  •
platném ÚP již od r. 1995. Rozvojová oblast Pod Okružní (Z13 a Z14) je hlavní oblastí, 
kam umisťovat takovouto kapacitnější zástavbu. Návrh ÚP takovouto koncepci prověřil. 
Vychází z toho, že v širším centru města vymezeném vnějším městským okruhem 
(ul. Josefa Lady, Barákova, Janáčkova, Okružní) není tlak na výstavbu rodinných 
domů tak vysoký jako vně něj (kvůli již existující hustotě zástavby, existujícímu 
městskému prostředí a dražším pozemkům). Územní plán dále vychází z toho, že území 
s převládajícím venkovským charakterem (Vrahovic, Žešova, Čechůvek a centrálních částí 
Domamyslic, Čechovic a Krasic) je vhodné spíše pro nízkopodlažní rodinnou zástavbou 
(v regulativech ÚP to zajišťuje stanovená maximální výšková hladina). Další uvažovanou 
oblastí je širší pruh okolo Hloučely, který územní plán rovněž vyhodnotil jako vhodný 
spíše pro nízkopodlažní rodinnou zástavbu (blízkost nivy Hloučely, větší vzdálenost 
od centra, návaznost na existující rodinnou zástavbu). Jediným větším územím, které 
zbývá pro shora zmiňovanou kapacitnější obytnou zástavbu, jsou tak pozemky jižně od 
ul. Okružní. Území je dobře dopravně napojitelné (ul. Okružní), v návaznosti na obdobně 
vysokou zástavu na druhé straně ul. Okružní, vhodné pro urbanizaci ul. Okužní (bytové 
domy s obchodním parterem) a vhodně orientované na světové strany (bariérové domy 
podél jižní strany ul. Okužní).

Při zpracování návrhu územního plánu Prostějov byly vymezeny plochy veřejných 
prostranství - veřejný zeleň pro nové smíšené obytné lokality, respektive ve prospěch 
zastavitelných ploch smíšených obytných, v souladu s §7 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů: “ (…) Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, 
rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou 
plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m²; do této 
výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.“). Obě rozvojové plochy (Z13 a Z14) 
obsahují mezi 6-8 % celkové výměry plochy veřejných prostranství - veřejný zeleň, což 
odpovídá požadavku shora zmiňované vyhlášky, a jsou umístěny zhruba uprostřed 
uvažované obytné zástavby s ohledem na již realizované stavby či vydaná územní 
rozhodnutí.

Lokalita „Gen. Kraváka-východ“ (rozvojová plocha P60 tvořená plochami č. 640, 641,1145): •	
je navržena jako severní prodloužení ul. Brodecké tak, aby tvořila samostatnou vnitřně 
jednotnou enklávu několika nízkopodlažních domů, které budou tvořit předěl mezi stávající 
zástavbou bytových domů (západně od dotčeného území) a zástavbou řadových rodinných 
domů tzv. Anenského předměstí, respektive ulici Jaroslava Kučery (východně od dotčeného 
území). Proto má celá rozvojová plocha P60 stanovenou jednotnou maximální výškovou 
hladinu.

Lokalita „Pod Kosířem-jih“ (rozvojová plocha Z58 - plocha smíšená obytná 1185): je •	
vymezena z důvodu doplnění struktury stávající zástavby rodinných domů při ulici Pod 
Kosířem na místě stávajících zahrádek s ohledem na rekreační potenciál řeky Hloučely 
a rozvojový potenciál firmy Hanakov. Plocha byla vymezena jako smíšená obytná na základě 



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOVKNESL+KYNČL s.r.o.

D65D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

Podkladu pro úpravu návrhu územního plánu Prostějov před opakovaným veřejným 
projednáním, ve kterém se uvádí: „upravit plochy rekreace – na plochách přírodního 
charakteru č. 0378 a 0379 (okolí ulice Pod Kosířem) s ohledem na připravovanou úpravu 
majetkových vztahů města (...)”.

Lokalita „Mlýnská“ (rozvojová plocha P9): Územní plán vymezuje celé problémové území •	
mezi ul. Mlýnskou, Bohumíra Šmerala, Plumlovskou a Vodní jako plochu přestavby P9. 
Návrh územního plánu na dotčeném pozemku vymezil plochy veřejného prostranství 
č. 0134 a 0135 a pěší propojení z důvodů zajištění prostupnosti území, jeho obsluhy 
a navázání ul. České, Mánesovy a Kolářových sadů na centrum města, respektive na 
ul. U Spořitelny. Lokalita se nalézá na významném místě v sousedství centra města. 
Nejvýraznějším nedostatkem je nedostatečná provázanost, respektive propojení centra 
a jeho bezprostředního okolí západně od něj. Blok domů mezi ul. Plumlovskou, Mlýnskou, 
Bohumíra Šmerala a Šlikovou tvoří „špunt“ v území. Ve směru od centra k ulicím Česká, 
Mánesova a ke Kolářovým sadům je území neprostupné, což je způsobeno významně 
nadprůměrnou velikostí bloku (cca 370 x 180 m). Proto územní plán vymezuje koridory 
veřejných prostranství ve směru ulic České a Mánesovy a zároveň pěší průchod. Zároveň 
tím jsou dány lepší předpoklady pro přestavbu západní části tohoto bloku (pozemky uvnitř 
bloku budou při využití koridorů veřejných prostranství lépe napojitelné).

Rozvojová oblast „U nemocnice“ (rozvojová plocha Z3): cílem rozvoje oblasti je urbanizace •	
prostoru mezi ulicí U stadionu, nemocnicí a Hloučelou. Vzhledem k postupné zástavbě 
území, jehož osou je je ulice Za Velodromem, je územním plánem rámcově převzato řešení 
dosud platného ÚP. Dominantním prvkem celé lokality je plocha veřejného prostranství - 
veřejné zeleně pro uvažovaný městský park, který by propojil Hloučelu se stejnojmenným 
sídlištěm. Vysoká hustota obyvatel v zástavbě podél ul. Karla Svolinského (viz Obr. D.85), 
navržená zástavba severně od ní a celkový nedostatek zelených ploch v severozápadním 
segmentu Prostějova vyžaduje takto rozsáhlou plochu. Plochy pro bytovou zástavbu podél 
východní strany parku jsou navrženy v současné době jako územní rezervy. Je jen otázkou 
času, kdy bude jejich „překlopení do ploch zastavitelných aktuální vzhledem k postupu 
výstavby v lokalitě.

Důvody vymezení zastavitelných a přestavbových ploch jsou také ozřejmeny v kapitole E 1.9.5. 
a kap. H Odůvodnění Územního plánu.

Vzhledem k tomu, že zastavitelné plochy se dle § 18, odst. 4 Stavebního zákona vymezují s ohledem 
na potenciál rozvoje území a míru využití území, vymezil Územní plán s ohledem k významnému 
postavení města, v rámci struktury osídlení Olomouckého kraje, Moravy a České republiky, 
optimální množství zastavitelných ploch smíšených obytných. Územní plán vymezil zastavitelné 
plochy smíšené obytné o celkovém rozsahu cca 103,0 ha, přestavbové plochy smíšené obytné 
o celkovém rozsahu cca 37,1 ha a územní rezevy pro plochy smíšené obytné o celkovém rozsahu 
cca 32,2 ha.

Vzhledem k tomu, že některé rozvojové plochy smíšené obytné jsou podmíněny etapizací (nelze 
je využít do doby splnění určitých podmínek, zejména výstavby protipovodňových opatření), 
takže je nelze využít okamžitě, a rovněž nelze předpokládat, že celková výměra těchto ploch 
bude využita pouze pro stavby pro bydlení (podmínky ploch smíšených obytných umožňují 
i výstavbu jiných druhů staveb), je vymezená výměra rozvojových ploch smíšených obytných 
vzhledem ke shora uvedenému odbornému odhadu potřeby rozsahu pozemků pro bydlení 
přiměřená rozvoji sídla.

Koncepce veřejného vybavení (občanského vybavení veřejné infrastruktury)4.4.   
viz bod 5.2.
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důvody vymezení číslo plochy

zajištění stabilního prostředí  
v zastavěném území

0002, 0004, 0006, 0009, 0017, 0018, 0022, 0023, 0025, 0026, 0028, 0029, 0030, 0032, 
0036, 0046, 0051, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0061, 0064, 0066, 0067, 0069,  0072, 
0078, 0080, 0081, 0082, 0083, 0087, 0089, 0090, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0101, 
0102, 0103, 0104, 0107, 0108, 0114, 0120, 0121, 0122, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 
0131, 0132, 0140, 0144, 0145, 0147, 0148, 0149, 0150, 0152, 0154, 0155, 0156, 0158, 
0159, 0160, 0161, 0162, 0165, 0167, 0172, 0173, 0175, 0176, 0179, 0180, 0182, 0185, 
0187, 0190, 0191, 0192, 0193, 0197, 0199, 0200, 0202, 0203, 0204, 0206, 0207, 0208, 
0209, 0210, 0211, 0212, 0214, 0215, 0216, 0222, 0225, 0228, 0229, 0230, 0231, 0233, 
0239, 0241, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0249, 0251, 0252, 0253, 0255, 0256, 0257, 
0262, 0263, 0266, 0268, 0269, 0271, 0273, 0276, 0279, 0280, 0282, 0284, 0285, 0288, 
0289, 0292, 0293, 0294, 0296, 0297, 0299, 0300, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 
0327, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0337, 0338, 0340, 0342, 0345, 0347, 0348, 
0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0366, 0367, 0397, 0401, 0419, 0420, 0446, 
0447, 0448, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 
0476, 0489, 0491, 0493, 0494, 0495, 0497, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0505, 0506, 
0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0534, 0535, 
0536, 0537, 0545, 0546, 0555, 0556, 0558, 0559, 0561, 0562, 0565, 0572, 0573, 0575, 
0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0597, 
0598, 0599, 0605, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0624, 0627, 0630, 0632, 0638, 0639, 
0644, 0645, 0646, 0647, 0649, 0650, 0652, 0653, 0654, 0655, 0664, 0666, 0668, 0677, 
0734, 0735, 0736, 0740, 0741, 0743, 0745, 0746, 0747, 0756, 0814, 0828, 0829, 0830, 
0832, 0833, 0835, 0836, 0837, 0840, 0841, 0842, 0843, 0847, 0853, 0856, 0859, 0863, 
0865, 0866, 0869, 0870, 0871, 0875, 0888, 0890, 0892, 0893, 0897, 0899, 0900, 0901, 
0903, 0904, 0912, 0913, 0914, 0918, 0919, 0928, 0931, 0932, 0939, 0940, 0941, 0943, 
0945, 0946, 0947, 0948, 0950, 0951, 0953, 1008, 1009, 1029, 1030, 1032, 1036, 1042, 
1044, 1046, 1058, 1067, 1068, 1075, 1076, 1083, 1095, 1115, 1146, 1148

nevhodné stávající funkční 
využití území a jeho přestavba ve 
prospěch plochy smíšené obytné 

0063, 0079, 0498, 0507, 0601, 0633, 0846, 0850 

nevhodná stávající struktura 
zástavby a jeho přestavba ve 
prospěch plochy smíšené obytné

0133, 0142

nevhodné stávající funkční 
využití i struktura zástavby a jeho 
přestavba ve prospěch plochy 
smíšené obytné

0024, 0042, 0044, 0070, 0074, 0075, 0106, 0118, 0135, 0137, 0240, 0283, 0349, 0351, 
0353, 0391, 0392, 0395, 0396, 0604, 0606, 0607, 0614, 0617, 0619, 0622, 0693, 0696

využití nezastavěných pozemků 
uvnitř kompaktní zástavby 0310, 0311, 0640, 0641, 0687, 0688, 0689, 0691, 0905, 0906, 0907, 0909, 0911

rozvoj v návaznosti na kompaktní 
zástavbu města

0091, 0093, 0382, 0383, 0384, 0387, 0389, 0425, 0426, 0427, 0429, 0437, 0438, 0440, 
0442, 0443, 0444, 0445, 0473, 0475, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0488, 0511, 
0512, 0513, 0516, 0517, 0518, 0519, 0539, 0540, 0541, 0543, 0544, 0568, 0570, 0592, 
0593, 0595, 0637, 0657, 0658, 0660, 0662, 0663, 0669, 0670, 0671, 0672, 0675, 0676, 
0725, 0726, 0730, 0731, 0815, 0816, 0818, 0823, 0927, 0929, 0930, 0933, 0934, 0935, 
0936, 1059, 1060, 1062, 1064, 1065, 1066, 1070, 1097, 1098, 1104, 1105, 1113, 1114, 
1116, 1118, 1122, 1143, 1149, 1185

Důvody vymezení ploch smíšených obytných Obr. D.056: 
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Schéma ploch smíšených obytných ( Obr. D.057:  ú  stav,  ú  návrh, ú rezerva)
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Koncepce komerčního vybavení4.5. 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) se vymezují za účelem zajištění podmínek pro 
přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení především pro administrativu, 
maloobchod, služby, stravování a ubytování. Plochy jsou vymezeny ve výkrese I/02.1, přičemž jejich 
podmínky jsou stanoveny v bodě 7 Územního plánu a jsou případně upřesněny a doplněny v Příloze č. 1 
(Tabulka ploch) Územního plánu.

Územní plán vymezuje plochy občanského vybavení – komerční zařízení pouze pro významné 
stavby a zařízení komerčního vybavení. Ostatní stávající méně významné pozemky staveb a zařízení 
komerčního vybavení jsou zahrnuty zejména do ploch smíšených obytných, kde jejich využití je možné 
v rámci polyfunkčních domů, nebo je podmíněně přípustné.

Lokalita „Komenského“ (rozvojovéá plochy P13, P15 a P17 - plochy OK č. 0027, 0034, 0041): Územní plán 
znovu prověřil a potvrdil změnu funkčního využití uvedených ploch, které byly předmětem IX. změny 
dosud platného územního plánu. Vzhledem ke stávajícímu stavu lokality (nefungující a nevyužité plochy, 
nedostatek parkovacích míst, četné proluky, nevhodné uspořádání z hlediska urbanistické struktury 
apod.) je vymezení plochy pro komerční vybavení vhodné a žádané, protože umožňuje obnovuju 
urbanistické struktury (dotvoření centra) a městotvorné funkce v této části centra města Prostějova. 
Regulativ plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) umístění všestranného využití ve 
prospěch centra města včetně staveb pro kulturu, bydlení a objekty pro parkování zajišťující potřebná 
parkovací a odstavná stání pro větší související celek. V dotčených plochách (zejména č. 0034, č. 0027) je 
při stávajících podmínkách ploch občanského vybavení – komerční zařízení (OK) tak umožněna výstavba 
kulturního sálu s kapacitou min. 500 míst, např. regulativem bodu 7.3.2. h): „pozemky, stavby a zařízení 
pro maloobchod nad 1200 m2 hrubé podlažní plochy řešené formou vícepodlažních polyfunkčních 
domů s nezbytným parkováním situovaným minimálně ze 40 % v rámci objektu, přičemž venkovní 
parkování bude vybaveno rastrem vzrostlé zeleně, pouze na plochách č. 0027 a 0034“, přičemž samotný 
kulturní sál může být integrovanou součástí takovéhoto polyfunkčního domu.

Celková výměra ploch je uvedena v tab. D.045 Bilance ploch s rozdílným způsobem využití.

důvody vymezení číslo plochy

zajištění stabilního prostředí  
v zastavěném území ve prospěch 
komerčního vybavení

0020, 0039, 0054, 0099, 0100, 0109, 0177, 0186, 0258, 0319, 0339, 0363, 0466, 0467, 
0469, 0679, 0703, 1014, 1089

zajištění komerčního vybavení 
ve prospěch městského centra 
(lokalita „Komenského“)

0027, 0034, 0041

zajištění vyváženého rozložení 
podnikatelských aktivit místního 
významu ve prospěch komerčního 
vybavení (ul. Brněnská)

0681, 0683

rozšíření komerčního vybavení ve 
prospěch městské třídy Plumlovská 1110

Důvody vymezení ploch občanského vybavení – komerční zařízeníObr. D.058: 
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Schéma ploch občanského vybavení – komerční zařízeníObr. D.059:  (  ú  stav,  ú  návrh)
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Koncepce sportovního vybavení4.6. 

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) se vymezují za účelem zajištění 
podmínek především pro pozemky, stavby a zařízení tělovýchovného a sportovního charakteru. Plochy 
jsou vymezeny ve výkrese I/02.1, přičemž jejich podmínky jsou stanoveny v bodě 7 Územního plánu 
a jsou případně upřesněny a doplněny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

Prostějov je historicky městem tenisu a dnes můžeme říci i košíkové a odbíjené. Pro ostatní sporty 
a aktivity Prostějov disponuje dostatečným zázemím a téměř všechny je lze umístit na stávající plochy. 
Chybí zde pouze kvalitní plavecký bazén propojený s wellness a lehkoatletický stadion, pro který Územní 
plán vymezuje rezervu v severozápadní části města.

Lokalita „sportovní areál Pod Kosířem“ (rozvojová plochy OS č. 0390, 0394 a 1121): V rámci doplňujících 
průzkumů a rozborů byl sportovní areál mezi ul. Olympijskou a Kosteleckou vyhodnocen jako 
nefunkční a tudíž jako problematický. V Zadání územního plánu je toto území určeno k prověření. 
Územní plán vyhodnotil území jako potenciálně vhodné pro rozvoj sportu a prověřil i navazující území. 
Pozemky severně a západně od sportovních hřišť vyhodnotil jako vhodné pro zastavění (vzhledem 
k bezprostřednímu kontaktu s hranicí zastavěného území a rozšiřující se zástavbě Prostějova). Z hlediska 
funkčního využití se jeví další možné rozšíření stávajícího areálu jako nanejvýš vhodné. Tím dojde ke 
koncentraci pozemků vhodných pro sportovní a obdobné využití. Využití pro obytnou zástavbu je 
méně vhodné vzhledem k umístění dotčených parcel mezi dvěma stávajícími sportovními areály. Plochy 
č. 0390, 0394 a 1121 tak byly vymezeny pro zajištění rozvoje sportovně rekreační oblasti u Sportcentra 
–DDM (ul. Olympijská).

Celková výměra ploch je uvedena v tab. D.045 Bilance ploch s rozdílným způsobem využití.

důvody vymezení číslo plochy

zajištění stabilního prostředí  
v zastavěném území 0008, 0267, 0341, 0364, 0398, 0415, 0416, 0551, 0584, 0623, 0739, 0915, 0921, 1015

posílení sportovně-rekreačního 
zázemí Vrahovic a Čechůvek 0916, 0920

zajištění rozvoje sportovně- 
rekreační oblasti u Sportcentra – 
DDM (ul. Olympijská)

0390, 0394, 1121

Posílení sportovně-rekreačního 
zázemí Čechovic a Domamyslic 0553

zajištění rozvoje Městského 
oddechového a sportovního centra 
(prostějovského koupaliště) a 
navazujících sportovních aktivit

0119 , 0615, 1136

zajištění rozvoje sportovně-
rekreační oblasti v okolí zimního 
stadionu

0417, 0071

zajištění sportovně-rekreačního 
zázemí Žešova 0727

zajištění území pro lehkoatletický 
stadion (územní rezerva) 0567

Důvody vymezení ploch občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízeníObr. D.060: 
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Schéma ploch občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízeníObr. D.061:  (  ú  stav,  ú  návrh, ú rezerva) 
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Koncepce výroby4.7. 

Plochy smíšené výrobní (VS) se vymezují za účelem dosažení polyfunkčnosti města a zajištění 
podmínek pro umístění staveb pro výrobu, skladování, administrativu, staveb dopravní a technické 
infrastruktury. Plochy jsou vymezeny ve výkrese I/02.1, přičemž jejich podmínky jsou stanoveny v bodě 7 
Územního plánu a jsou případně upřesněny a doplněny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu. 

Plochy č. 0307 a 0308 byly vymezeny jako stabilizované smíšené výrobní z důvodu jejich současného 
šetrného provozu vzhledem k okolní rezidenční zástavbě a z důvodu obsluhy těchto ploch především 
přes železniční vlečku. Území je však z hlediska širších vztahů pro výrobu do budoucna nevhodné. 
Případná změna způsobu zásobování (tj. zvýšení podílu automobilové dopravy) by výrazně zhoršila 
životní prostřední okolních ploch. Proto je předmětné území navrženo jako územní rezerva pro plochu 
smíšenou obytnou, respektive plochu veřejného prostranství – veřejná zeleň.

Pro rozvojovou oblast RO 7 Prostějov stanovuje ZÚR OK rozsah jednotlivých rozvojových ploch pro 
podnikání nadmístního významu nad 10 ha. Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské 
aktivity v rozvojové oblasti nadregionálního významu RO 7 Prostějov (Alfaprojekt Olomouc, a. s., 2008) 
vyhodnotila čtyři vhodné lokality, které zasahují na správní území města Prostějova:

lokalita RO 7/01 je zahrnuta do rozvojové plochy Z22, respektive plocha 0775;•	

severní část lokality RO 7/03, která zasahuje do správního území Prostějova, je oproti shora zmíněné •	
územní studii vyhodnocena jako nevhodná k zástavbě z důvodů existence záplavového území 
(včetně připravovaného vyhlášení aktivní zóny), rekreačního potenciálu soutoku Romže a Hloučely 
a v neposlední řadě i kvůli vymezení lokálního biocentra; tento vzniklý deficit je dostatečně 
nahrazen vymezením rozvojových ploch Z24 a P3, respektive ploch 0797 a 0799, bezprostředně 
navazujících na prověřovanou lokalitu RO 7/03;

lokality RO 7/04 je zahrnuta do rozvojové plochy Z56, respektive plochy č. 0763;•	

lokalita RO 7/06 je vymezena jako plocha územní rezervy R12 na ploše 1078;•	

lokalita RO 7/05 se nachází částečně v záplavové zóně, je omezena návrhem severního obchvatu •	
a byla vyhodnocena orgánem KÚOK jako nevyužitelná pro nadmístní využití.

Z důvodů částečného zaplnění výše zmíněných ploch pro podnikatelskou zónu nadmístního významu, 
poptávky z řad podnikatelů po plochách místního významu pro menší a začínající firmy (plocha jednoho 
pozemku je cca 2 000–4 000 m2,  které mají značný vliv na ekonomický výkon a konkurenceschopnost 
daného měst,  jsou vymezeny Územním plánem plochy podél ulice Brněnské.

Celková výměra ploch je uvedena v tab. D.045 Bilance ploch s rozdílným způsobem využití.

důvody vymezení číslo plochy

zajištění stabilního prostředí  
v zastavěném území

0261, 0307, 0308, 0400, 0408, 0508, 0549, 0560, 0712, 0717, 0718, 0737, 0738, 0757, 
0765, 0770, 0772, 0773, 0783, 0796, 0801, 0805, 0806, 0807, 0808, 0813, 0857, 0959, 
0965, 1020, 1022, 1079, 1141

zajištění rozvojové plochy 
ve prospěch stávajících areálů 0380, 0403, 0834, 0964, 0966

rozvoj území mezi Brněnskou ulicí 
a rychlostní komunikací R46 ve 
prospěch místních podnikatelských 
aktivit

0708, 0710, 0714, 0716, 1085

rozvoj a scelení průmyslové 
zóny na hranici správních území 
Prostějova, Bedihoště a Kralic na 
Hané

0759, 0763, 0768, 0775, 0784, 0785, 0777, 0787, 0788, 0793, 0794, 0797, 0799, 0802, 
0804

Koncepce technické infrastruktury  4.8. 
viz kap. D 5.4.

Důvody vymezení ploch smíšených výrobníchObr. D.062: 
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Schéma ploch smíšených výrobníchObr. D.063:  (  ú  stav,  ú  návrh, ú rezerva)
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Koncepce specifických areálů4.9. 

Plochy specifické (X), které se vymezují za účelem zajištění zvláštních podmínek, které vyžadují zejména 
pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu a civilní ochranu. Plochy jsou vymezeny ve 
výkrese I/02.1, přičemž jejich podmínky jsou stanoveny v bodě 7 Územního plánu a jsou případně 
upřesněny a doplněny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

V případě Prostějova se jedná výhradně o plochy využívané Armádou České republiky.

Celé správní území města se nachází v zájmových územích Ministerstva obrany vymezených v souladu 
s § 175 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Celková výměra ploch je uvedena v tab. D.045 Bilance ploch s rozdílným způsobem využití.

důvody vymezení číslo plochy

zajištění stabilního prostředí  
pro Armádu České republiky 0761

Koncepce dopravní infrastruktury  4.10. 
viz kap. D 5.3.

Koncepce veřejných prostranství4.11.   
viz kap. D 5.1.

Koncepce vodních toků a ploch  4.12. 
viz kap. D 5.4. 

Důvody vymezení ploch specifickýchObr. D.064: 
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Schéma ploch specifickýchObr. D.065:  (  ú  stav)
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Koncepce individuální rekreace4.13. 

Plochy rekreace – zahrádkářské osady (RZ) se vymezují za účelem zajištění podmínek především pro 
pozemky, stavby a zařízení drobného pěstebního a rodinného rekreačního charakteru. Plochy jsou 
vymezeny ve výkrese I/02.1, přičemž jejich podmínky jsou stanoveny v bodě 7 Územního plánu a jsou 
případně upřesněny a doplněny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

Na plochách č. 0980, 0984, 0985, 0987, 0991 a 0992 je z důvodu vyššího rekreačního potenciálu ploch 
v kontaktu se zelení v krajině umožněna realizace chat do 60 m² zastavěné plochy, na ostatních plochách 
je možné realizovat chaty pouze do 25 m² zastavěné plochy.

Celková výměra ploch je uvedena v tab. D.045 Bilance ploch s rozdílným způsobem využití.

důvody vymezení čísla ploch rekreace – zahrádkářské osady

zajištění stabilního prostředí pro 
individuální rekreaci v kontaktu s 
nezastavěným územím

0409, 0410, 0812, 0960, 0980, 0984, 0985, 0987, 0991, 0992

doplnění stávajících 
zahrádkářských osad 
do kompaktního tvaru 
na území jinak problematicky 
obhospodařovávatelném

1108

Důvody vymezení ploch rekreace - zahrádkářské osady.Obr. D.066: 
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Schéma ploch rekreace – zahrádkářské osady ( Obr. D.067:  ú  stav,  ú  návrh) 
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Polycentrický systém města4.14. 

Pro zajištění polycentrického rozvoje města a pro zajištění kvalitní dostupnosti občanské infrastruktury 
se stanovuje polycentrický systém města. Polycentrický systém tvoří městské centrum a městská 
subcentra. Tyto koncepceční prvky sou zobrazeny ve výkrese I/02.1 a podmínky jejich využití jsou 
stanoveny v bodě 4 Územního plánu.

V městském centru se soustřeďují především stavby a zařízení pro bydlení a občanské vybavení 4.14.1. 
celoměstského a nadměstského významu. Území městského centra je vymezeno tzv. vnitřním 
městským okruhem, tj. ulicemi Vápenice, Blahoslavovou, Palackého, Wolkerovou a Újezdem.

Městská subcentra soustřeďují stavby a zařízení především místního významu, zejména 4.14.2. 
občanského vybavení, sloužící obyvatelům příslušného území. Jsou situována v pěší dostupnosti 
většiny jeho obyvatel. Městské subcentrum vytváří podmínky pro přenos části funkcí 
každodenního života z městského centra a vytváří podmínky pro odlehčení dopravního zatížení 
města. Pro městská subcentra jsou v bodě 12. Územního plánu vymezeny plochy pro prověření 
územními studiemi.

Součástí subcentra by měly být vždy, kromě jasně definovaného veřejného prostoru, i objekty 
s integrovanou základní občanskou vybaveností (zejména maloobchod a stravování) a objekty 
základní veřejné vybavenosti (zejména mateřská školka, případně základní škola a společensko-
kulturně-sportovní centrum). 

Městská subcentra stanovená Územním plánem jsou:

Krasice – nové a jediné „uměle“ stanovené subcentrum, které má plnit funkci centra a) 
pro nejdynamičtěji se rozvíjející prostor tří bývalých historických sídel (Krasic, Čechovic 
a Domamyslic); funkčně a prostorově je subcentrum doplňováno historickými návesmi 
zmíněných sídel a nově navrženou polyfunkční osou Plumlovské ulice;

Vrahovice – centrum pro východní část správního území města (Vrahovice a Čechůvky) b) 
odtržené od vlastního města bariérou rychlostní komunikace a železnice;

Žešov – centrum pro poměrně odlehlé sídlo, které má naplňovat potřeby historicky vzniklé c) 
i nově navržené zástavby.
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Schéma polycentrického systému městaObr. D.068: 
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Koncepce prostorového uspořádání sídla4.15. 

Koncepci prostorového uspořádání města tvoří souhrn čtyř regulačních prvků:

výšková regulace zástavby města (stanovení max. výšky, minimální výšky a dominant);a) 

zastavěnost;b) 

struktura zástavby;c) 

minimální podíl zeleněd) 

Výšková regulace zástavby 4.15.1. 

Z důvodu ochrany obrazu města, stanovení logických prostorových vazeb, ochrany  
panoramatu města na jedné straně a přechodu zástavby do volné krajiny na straně druhé je 
Územním plánem stanovena výšková regulace zástavby. Ta je stanovena maximální výškou 
zástavby v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu, včetně případných výjimek, a je 
zobrazena ve Schématu výškové regulace zástavby (I/S1).

Schéma výškové regulace zástavby zobrazuje výškové zónování jen pro zdola uvedené typy 
ploch s rozdílným způsobem využití (lze říci stavebního charakteru), přičemž ostatní plochy 
(převážně nestavebního charakteru) se řídí podmínkami stanovenými zejména v bodě 7. 
Územního plánu:

plochy smíšené obytné;a) 

plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura;b) 

plochy občanského vybavení – komerční zařízení;c) 

plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení;d) 

plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň;e) 

plochy smíšené výrobní;f ) 

plochy technické infrastruktury;g) 

plochy specifické;h) 

vybrané plochy dopravní infrastruktury.i) 

Maximální výška je stanovena tak, aby optimálně vyhověla stavbám, které lze dle regulativů 
v daném místě postavit. Maximální výška je limit složený ze dvou složek ve tvaru x/y:

x: maximální výška římsy (tato hodnota má zásadní vliv na vnímání výškové úrovně •	
přilehlého veřejného prostranství); určuje maximálně přípustnou výšku zástavby vhodnou 
a vnímatelnou z perspektivy chodce ve veřejném prostranství,

y: •	 maximální výška ustoupeného patra pod úhlem 45° či hřebene střechy; tato výška 
umožňuje výstavbu dalšího patra či ustoupeného podlaží, přičemž neohrožuje optimální 
světelné podmínky přilehlého veřejného prostranství, takže nedochází k jeho nadměrnému 
zastínění; určuje maximální absolutní výšku zástavby, která není vnímatelná z pohledu 
pěších ve veřejném prostranství, avšak je limitní vzhledem k celkové struktuře zástavby 
daného území; ve výjimečných případech je stanovena pouze jedna hodnota odpovídající 
maximální výšce včetně ustoupeného podlaží či hřebene střechy (tato hodnota je určující pro 
vnímání města z dálkových pohledů).

stávající i navržená zástavba se nachází více méně na rovině;•	

městu dominuje z hlediska výšek staveb: historické jádro, panelové domy při ulici Dolní, •	
sídliště Hloučela s areálem nemocnice při ulici Josefa Lady a komplex budov OP Prostějova;

struktura města má jasně radiálně okružní chrakter;•	

historické jádro města je městskou památkovou zónou (MPZ).•	

Výškové regulace je navržena s ohledem na limit, kterým je památková ochrana části 
historického jádra. V městské památkové zóně je tak nutné počítat s podrobnější výškovou 
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Schéma výškové regulace zástavbyObr. D.069: 
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regulací danou Územním plánem zóny, který je podrobnějším platným územně plánovacím 
dokumentem, a Návrhem regultivů (viz obr. D.070), který má spíše orientační charakter. 
Ve zbylém území města lze stavět do stanovené maximální výšky dané tímto Územním plánem. 
V některých případech však může být rovněž tato regulace zpodrobněna zpracováním územní 
studie.

Pro území s nevhodnou výškou zástavby Územní plán nastavuje reálně nižší hladinu zástavby. 
Neznamená to asanační zásahy v místě vyšších stávajících domů, nýbrž novou maximální 
výškovou hladinu pro nově vznikající zástavbu.

Radiálně okružní charakter města je posílen možností vyšší zástavby podél hlavních okružních 
a radiálních komunikací. 

V některých lokalitách Územní plán stanovuje minimální výškovou hladinu z důvodů:

ochrany stavebního charakteru a úrovně zástavby v exponovaných částech města •	
(především na městských třídách) před degradací úrovně zástavby, 

ochrana zastavitelných ploch pro kapacitní zástabu především bytovými domy.•	

Ve schématu výškového zónování jsou rovněž vyznačeny hlavní městské dominanty, které se 
projevují v obraze města nebo jeho části. Z důvodu umožnění pestrosti, členitosti zástavby 
a umožnění široké škály typologických řešení staveb jsou Územním plánem definovány lokální 
dominanty, které lze stavět nad rámec maximální výšky zástavby stanovené v Příloze č. 1 
(Tabulka ploch) Územního plánu a vymezené ve Schématu výškové regulace zástavby (I/S1)

Městská památková zóna Prostějov: návrh regulativu – max. povolená výška (autor: NPÚ, územní odborné pracoviště Obr. D.070: 
v Olomouci, odborný obsah: Ing. Jarmila Marková, 27. 4. 2011)
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D83D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

Konkrétní výškové limity a omezení vyplývající ze zájmových území Ministerstva obrany České 
republiky(ochranné pásmo radiolokačního zařízení, ochranného pásma Letiště Prostějov, koriorů 
RR směrů, koridoru podzemních sítí a zájmového území vojenského areálu) budou v souladu 
s § 175 Stavebního zákona řešeny v rámci územních a stavebních řízení jednotlivých stavebních 
akcí (včetně určení limitů výsadby zeleně v blízkosti vojenského areálu).

Zastavěnost4.15.2. 

Z důvodů optimálního rozvržení nově navržené zástavby a zatížení území je Územním plánem 
stanovena pro rozvojové plochy tzv. zastavěnost, tj. procento zastavění, které je stanoveno 
v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu. 

Pro některé rozvojové plochy (např. plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury nebo 
plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení) se zastavěnost nestanovuje, 
z důvodů jejich výjimečného postavení v rámci struktury území a velkého množství jejich 
typologických možností.

Zastavěnost netto udává poměr zastavěné části plochy ku celkové výměře této plochy 
vynásobený číslem 100, přičemž zastavěnou částí se míní součet půdorysů všech budov nad 
úrovní terénu (do tohoto poměru se nezapočítávají zpevněné povrchy, podzemní garáže apod.); 
ta se nazývá zastavěností netto. Zastavěnost udává maximální možnou hodnotu, případně 
rozptyl hodnot. Pro výpočet zastavěnosti brutto se k celkové rozloze dané plochy přičítá 
zpravidla polovina rozlohy veřejného prostranství bezprostředně obklopující danou plochu. 
Zastavěnost brutto není v Územním plánu stanovena, je použita jako jedna z hodnot vázaných 
na typy stávajících struktur zástavby v kap. D 4.5.3.

Zastavěnost udává maximální možnou hodnotu, případně rozptyl hodnot.

V případě, že připravovaný záměr překračuje svoji hodnotou stanovenou hodnotu, je nutné 
tento záměr prověřit územní studií. Při umisťovaní staveb a vymezovýání pozemků je rovněž 
nutné dbát na to, aby připravovaný záměr neomezil, respektive nevyčerpal určenou zastavěnost 
pro další stavebníky. V tomto smyslu je formulováno ustanovení o „zastavěnosti“ v Příloze č. 1 
(Tabulka ploch).

Struktura zástavby4.15.3. 

Z důvodu návaznosti nové zástavby na stávající zástavbu a především kvůli optimálnímu 
nastavení vztahu nové zástavby k veřejným prostranstvím stanovuje Územní plán v Příloze  
č. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu pro rozvojové plochy sedm typů struktury zástavby, 
které  vycházejí ze stávajících prostějovských typů struktury zástavby. Příklady stávajících 
prostějovských typů struktur zástavby jsou uvedeny níže.

Minimální podíl zeleně4.15.4. 

Podíl zeleně na rostlém terénu je regulativ, který stanovuje minimální míru zachování rostlého 
terénu na dané ploše či ploše stavebního záměru, včetně zpevněných ploch. Takto vymezené 
minimum rostlého terénu nelze využít pro realizaci podzemních objektů (např. garáží). Územní 
plán stanovuje 15% podíl zeleně na rostlém terénu pro rozvojové plochy smíšené výrobní.
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D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

Schéma výpočtu maximální výšky I.Obr. D.071: 
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D85D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

Schéma výpočtu maximální výšky II.Obr. D.072: 
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D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

Schéma výpočtu zastavěnosti; Hodnoty zastavěnosti stanovené v Příloze č.1 (Tabulka ploch) výrokové části ÚP odpovídají Obr. D.073: 
výpočtu netto.
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D87D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

Schéma příkladů typů struktury zástavbyObr. D.074: 
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D88 D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

ŽiŽkOVO NÁMĚSTÍ

typ struktury
kompaktní rostlý městský

adresa
Knihařská, Kravařova, Úprkova, Žižkovo nám. 

katastr
Prostějov

architekt
různí

převažující doba zástavby
16.–19. století

funkce
smíšená obytná

plocha pozemku (brutto/netto)
2,26/1,62 ha

zastavěnost (brutto/netto)
53/73 %

hustota obyvatel/1ha (brutto/netto)
83/116

výška převládající
10/14 m

Kompaktní rostlý městský typ je druh struktury zástavby vyskytující se zpravidla v historickém jádru města případně v jeho 
bezprostředním okolí. Vnitroblok takové zástavby je zpravidla velmi hustě zastavěn na rozdíl od blokového typu. Vnější hrana 
zástavby bloku bezprostředně sousedí s veřejným prostranstvím. Funkční využití typu je většinou smíšené.

Příklad kompaktního rostlého městského typu zástavby M – Žižkovo náměstíObr. D.075: 
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Kompaktní rostlý vesnický typ je druh zástavby charakteristický pro venkovskou krajinu Hané, tj. sevřená řadová zástavba 
původně přízemních, později patrových domů, orientovaná podélnou stranou k veřejnému prostranství (většinou 
trychtýřovitý nebo vřetenovitý tvar návsi).

V Prostějově se tento typ vyskytuje především v Čechovicích, Domamyslicích, Čechůvkách a Žešově.

DOMaMYSLicE

typ struktury
kompaktní rostlý vesnický

adresa
Domamyslická, Za Humny

katastr
Domamyslice

architekt
různí

převažující doba zástavby
19. a 20. století

funkce
bydlení

plocha pozemku (brutto/netto)
10,27/8,66 ha

zastavěnost (brutto/netto)
17/20 %

hustota obyvatel/1ha (brutto/netto)
18/21

výška převládající
7/10 m

Příklad kompaktního rostlého vesnického typu zástavby V – DomamysliceObr. D.076: 
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NÁMĚSTÍ SPOJENcŮ

typ struktury
blokový

adresa
Českobratrská, Divišova,  

náměstí Spojenců, Slovenská 

katastr
Prostějov

architekt
různí

převažující doba zástavby
1. polovina 20. století

funkce
smíšená obytná

plocha pozemku (brutto/netto)
3,55/2,73 ha

zastavěnost (brutto/netto)
28/36 %

hustota obyvatel/1ha (brutto/netto)
142/184

výška převládající
10/14 m

Blokový typ je druh zástavby vymezený zpravidla stavebními (uličními) čarami. V případě, že blok není ze všech stran 
vymezen uličními čarami, stanoví se další pomocné čáry tak, aby bylo možno nade vší pochybnost stanovit plochu bloku. 
Vnější hrana zástavby vymezuje veřejné prostranství, vnitřní hrana zpravidla soukromý nebo polosoukromý prostor uvnitř 
bloku. Ochrana a rozvoj blokové zástavby se chápe jako respektování charakteru této struktury při dostavbách, přístavbách 
a přestavbách. 

Zvolený příklad je reprezentantem kompaktní blokové zástavby rozšířeného městského centra z meziválečného období. 
Funkčně se jedná o smíšenou strukturu s výškou 2–4 nadzemních podlaží a jasně definovanými soukromými (respektive 
polosoukromými) prostory uvnitř bloku. Zvolený příklad je jednou z nejzdravějších a z pohledu města nejekonomičtějších 
struktur.

Příklad blokového typu zástavby B1 – náměstí SpojencůObr. D.077: 
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Blokový typ je druh zástavby vymezený zpravidla stavebními (uličními) čarami. V případě, že blok není ze všech stran 
vymezen uličními čarami, stanoví se další pomocné čáry tak, aby bylo možno nade vší pochybnost stanovit plochu bloku. 
Vnější hrana zástavby vymezuje veřejné prostranství, vnitřní hrana zpravidla soukromý nebo polosoukromý prostor uvnitř 
bloku. Ochrana a rozvoj blokové zástavby se chápe jako respektování charakteru této struktury při dostavbách, přístavbách 
a přestavbách. 

Zvolený příklad je reprezentantem rozvolněné blokové zástavby z druhé poloviny minulého století („sorelový blok“) s jasně 
definovaným polosoukromým prostorem uvnitř bloku.

WaiTOVa

typ struktury
blokový

adresa
Bulharská, Dr. Horáka, 

Okružní, Waitova 

katastr
Prostějov

architekt
různí

převažující doba zástavby
2. polovina 20. století

funkce
bydlení

plocha pozemku (brutto/netto)
1,67/1,25 ha

zastavěnost (brutto/netto)
17/23 %

hustota obyvatel/1ha (brutto/netto)
210/280

výška převládající
13/17 m

Příklad blokového typu zástavby B2 – WaitovaObr. D.078: 
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MÁNESOVa

typ struktury
blokový

adresa
Česká, Máchova, Mánesova, Rostislavova

katastr
Prostějov

architekt
různí

převažující doba zástavby
1. polovina 20. století

funkce
bydlení

plocha pozemku (brutto/netto)
1,75/1,39 ha

zastavěnost (brutto/netto)
28/35 %

hustota obyvatel/1ha (brutto/netto)
74/93

výška převládající
7/10 m

Blokový typ je druh zástavby vymezený zpravidla stavebními (uličními) čarami. V případě, že blok není ze všech stran 
vymezen uličními čarami, stanoví se další pomocné čáry tak, aby bylo možno nade vší pochybnost stanovit plochu bloku. 
Vnější hrana zástavby vymezuje veřejné prostranství, vnitřní hrana zpravidla soukromý nebo polosoukromý prostor uvnitř 
bloku. Ochrana a rozvoj blokové zástavby se chápe jako respektování charakteru této struktury při dostavbách, přístavbách 
a přestavbách. 

Zvolený příklad je reprezentantem kompaktní blokové struktury převážně rodinných domů z 1. poloviny 20. století s nízkou 
výškou zástavby, řadovým uspořádáním a jasným vymezením soukromých zahrad ve vnitrobloku.

Příklad blokového typu zástavby B3 – MánesovaObr. D.079: 
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Blokový typ je druh zástavby vymezený zpravidla stavebními (uličními) čarami. V případě, že blok není ze všech stran 
vymezen uličními čarami, stanoví se další pomocné čáry tak, aby bylo možno nade vší pochybnost stanovit plochu bloku. 
Vnější hrana zástavby vymezuje veřejné prostranství, vnitřní hrana zpravidla soukromý nebo polosoukromý prostor uvnitř 
bloku. Ochrana a rozvoj blokové zástavby se chápe jako respektování charakteru této struktury při dostavbách, přístavbách 
a přestavbách. 

Zvolený příklad je reprezentantem kompaktní blokové struktury bytových a rodinných domů převážně z 1. poloviny 
20. století s jasným vymezením soukromých (případně polosoukromých) zahrad ve vnitrobloku. Zástavba je řadová a je 
charakteristická svou poměrně malou hloubkou (cca 60 m).

VRaHOVickÁ

typ struktury
blokový

adresa
Vrahovická, Marie Majerové 

katastr
Vrahovice

architekt
různí

převažující doba zástavby
1. pol. 20. století

funkce
bydlení

plocha pozemku (brutto/netto)
1,42/1,08 ha

zastavěnost (brutto/netto)
29/38 %

hustota obyvatel/1ha (brutto/netto)
142/187

výška převládající
10/14 m

Příklad blokového typu zástavby B4 – VrahovickáObr. D.080: 
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ZaHRaDNÍ OSaDa

typ struktury
blokový

adresa
Dr. Uhra, Jaroslava Kaštila, 
 Jaroslava Kučery, Krasická, 

Vícovská, V Polích 

katastr
Prostějov

architekt
M. Putna a J. Pospíšil (zastavovací plán), 

F. Kalivoda (projekty domů)

převažující doba zástavby
1938–1941; 2. polovina 20. století

funkce
bydlení

plocha pozemku (brutto/netto)
7,44/5,42 ha

zastavěnost (brutto/netto)
18/25 %

hustota obyvatel/1ha (brutto/netto)
71/97

výška převládající
7/10 m

Blokový typ je druh zástavby vymezený zpravidla stavebními (uličními) čarami. V případě, že blok není ze všech stran 
vymezen uličními čarami, stanoví se další pomocné čáry tak, aby bylo možno nade vší pochybnost stanovit plochu bloku. 
Vnější hrana zástavby vymezuje veřejné prostranství, vnitřní hrana zpravidla soukromý nebo polosoukromý prostor uvnitř 
bloku. Ochrana a rozvoj blokové zástavby se chápe jako respektování charakteru této struktury při dostavbách, přístavbách 
a přestavbách. 

Zvolený příklad je reprezentantem řadové blokové struktury převážně rodinných domů z různých období 20. století. 
Struktura vznikla jako kolonie pro uprchlíky z pohraničí.

Příklad blokového typu zástavby B5 – Zahradní osadaObr. D.081: 
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Blokový typ je druh zástavby vymezený zpravidla stavebními (uličními) čarami. V případě, že blok není ze všech stran 
vymezen uličními čarami, stanoví se další pomocné čáry tak, aby bylo možno nade vší pochybnost stanovit plochu bloku. 
Vnější hrana zástavby vymezuje veřejné prostranství, vnitřní hrana zpravidla soukromý nebo polosoukromý prostor uvnitř 
bloku. Ochrana a rozvoj blokové zástavby se chápe jako respektování charakteru této struktury při dostavbách, přístavbách 
a přestavbách. 

Zvolený příklad je reprezentantem prostorově smíšené blokové struktury (řadové a rozvolněné) převážně rodinných domů 
z různých období 2. poloviny 20. století.

OSkaRa NEDbaLa

typ struktury
blokový

adresa
Oskara Nedbala, Bohuslava Martinů, 

 Josefa Suka, Václava Talicha

katastr
Vrahovice

architekt
různí

převažující doba zástavby
2. polovina 20. století

funkce
bydlení

plocha pozemku (brutto/netto)
1,27/1,04 ha

zastavěnost (brutto/netto)
16/19 %

hustota obyvatel/1ha (brutto/netto)
44/54

výška převládající
5/7 m

Příklad blokového typu zástavby B6 – Oskara NedbalaObr. D.082: 
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Na OkRaJi

typ struktury
blokový

adresa
Kosířská, Plumlovská, Na Okraji, Zlechovská

katastr
Krasice

architekt
neznámý

převažující doba zástavby
2. polovina 20. století

funkce
bydlení

plocha pozemku (brutto/netto)
1,68/1,14 ha

zastavěnost (brutto/netto)
18/26 %

hustota obyvatel/1ha (brutto/netto)
47/69

výška převládající
7/10 m

Blokový typ je druh zástavby vymezený zpravidla stavebními (uličními) čarami. V případě, že blok není ze všech stran 
vymezen uličními čarami, stanoví se další pomocné čáry tak, aby bylo možno nade vší pochybnost stanovit plochu bloku. 
Vnější hrana zástavby vymezuje veřejné prostranství, vnitřní hrana zpravidla soukromý nebo polosoukromý prostor uvnitř 
bloku. Ochrana a rozvoj blokové zástavby se chápe jako respektování charakteru této struktury při dostavbách, přístavbách 
a přestavbách.

Zvolený příklad je zdařilým příkladem řadové blokové nízkopodlažní zástavby z 2. poloviny 20. století. Možnost společně 
využívat střední část vnitrobloku pro polosoukromé rekreační účely zůstala nevyužita, ač byla pravděpodobně, při pohledu 
na parcelaci, původně zamýšlena.

Příklad blokového typu zástavby B7 – Na OkrajiObr. D.083: 
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Volný kobercový typ je zpravidla soubor pozemků s vysokou hustotou zastavěnosti zejména stavbami pro bydlení (např. 
atriové nebo terasové domy).

Zvolená struktura je mimořádně zdařilým příkladem atriových domů z druhé poloviny minulého století. Prostějov byl v té 
době, slovy pamětníků, jakousi architektonickou laboratoří. Pod taktovkou Výzkumného ústavu vývoje architektury se zde 
„zkoušely“ nové typy struktur a toto byla jedna z nich. Mimořádná efektivita při současném zachování velké míry soukromí 
je základní charakteristikou této struktury

SaDOVÁ

typ struktury
volný kobercový

adresa
Krásná, Na Výsluní, Sadová, Sportovní 

katastr
Prostějov

architekt
neznámý

převažující doba zástavby
2. polovina 20. století

funkce
bydlení

plocha pozemku (brutto/netto)
1,59/1,17 ha

zastavěnost (brutto/netto)
31/42 %

hustota obyvatel/1ha (brutto/netto)
43/59

výška převládající
5/7 m

Příklad volného kobercového typu zástavby K – SadováObr. D.084: 
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SÍDLišTĚ HLOUčELa

typ struktury
sídlištní volný

adresa
Antonína Slavíčka, Václava Špály, Jana Zrzavého 

katastr
Krasice, Prostějov

architekt
neznámý

převažující doba zástavby
80. léta 20. století

funkce
bydlení

plocha pozemku (brutto/netto)
6,93/5,01 ha

zastavěnost (brutto/netto)
16/22 %

hustota obyvatel/1ha (brutto/netto)
352/487

výška převládající
28 m

Sídlištní volný typ je druh bytové zástavby vznikající od 2. poloviny 20. století realizovaný zejména panelovou technologií. 
Je to soubor solitérních zpravidla bytových domů zasazených do veřejného prostranství.

Zvolený příklad je reprezentantem řádkové sídlištní zástavby bytových domů, jejímž největším nedostatkem je přehnaná 
výška zástavby, respektive nefungující sociální soužití množství obyvatel a s tím související nefunkčnost přilehlých veřejných 
prostranství.

Příklad sídlištního volného typu zástavby P1 – sídliště HloučelaObr. D.085: 
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Sídlištní volný typ je druh bytové zástavby vznikající od 2. poloviny 20. století realizovaný zejména panelovou technologií. 
Je to soubor solitérních zpravidla bytových domů zasazených do veřejného prostranství. 

Zvolený příklad je reprezentantem řádkové sídlištní zástavby bytových domů odkazující svou strukturou na Kumpoštův 
poválečný Základní upravovací plán. Nižší podlažnost lépe odpovídá „prostějovskému měřítku“ než předchozí příklad.

DObROVSkÉHO

typ struktury
sídlištní volný

adresa
Dobrovského, Jezdecká, Okružní

katastr
Prostějov

architekt
neznámý

převažující doba zástavby
2. polovina 20. století

funkce
bydlení

plocha pozemku (brutto/netto)
3,41/2,24 ha

zastavěnost (brutto/netto)
16/24 %

hustota obyvatel/1ha (brutto/netto)
226/345

výška převládající
17/21 m

Příklad sídlištního volného typu zástavby P2 – DobrovskéhoObr. D.086: 
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SMETaNOVY SaDY

typ struktury
solitérní

adresa
Skálovo nám., Školní, Vápenice

katastr
Prostějov

architekt
 Jan Kotěra (Národní dům),

Zdeněk Michal (kino Metro)

převažující doba zástavby
16. století (zámek), 1905–1907 (Národní dům),

1970 (kino Metro)

funkce
veřejné prostranství / veřejné vybavení

plocha pozemku (brutto/netto)
5,79/4,08 ha

zastavěnost (brutto/netto)
12/17 %

hustota obyvatel/1ha (brutto/netto)
0/0

výška převládající
10/13 m

Solitérní typ je druh zástavby charakterizovaný výraznou individuální stavbou zpravidla využívanou pro občanské vybavení 
a zasazenou do veřejného prostranství. V některých případech může zabírat plochu celého bloku a je tak definována ze všech 
stran ulicemi. Na rozdíl od běžné blokové zástavby má pak jeden hlavní vstup / vjezd.

Zvolený příklad reprezentuje park na bývalém hradebním pásu osázený solitérními stavbami veřejného vybavení 
celoměstského významu. 

Příklad solitérního typu zástavby S1 – Smetanovy sadyObr. D.087: 
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Solitérní typ je druh zástavby charakterizovaný výraznou individuální stavbou zpravidla využívanou pro občanské vybavení 
a zasazenou do veřejného prostranství. V některých případech může zabírat plochu celého bloku a je tak definována ze všech 
stran ulicemi. Na rozdíl od běžné blokové zástavby má pak jeden hlavní vstup / vjezd.

Zvolený příklad dokumentuje princip, kdy jednoznačně komponovaný veřejný prostor je ulicemi rozčleněn na několik bloků, 
přičemž některé z nich jsou zčásti nebo úplně zastavěné stavbami veřejného vybavení.

HUSOVO NÁMĚSTÍ

typ struktury
solitérní

adresa
Husovo nám., Jihoslovanská, Slezská

katastr
Prostějov

architekt
neznámý

převažující doba zástavby
1925–1926 (škola)

funkce
veřejné prostranství / veřejné vybavení

plocha pozemku (brutto/netto)
3,32/2,48 ha

zastavěnost (brutto/netto)
11/15 %

hustota obyvatel/1ha (brutto/netto)
0/0

výška převládající
13/17 m

Příklad solitérního typu zástavby S2 – Husovo náměstíObr. D.088: 



0

150

300

450

600
m

100

200

250

350

400

500

550

50

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV KNESL+KYNČL s.r.o.

D102 D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

NOVÁ NEMOcNicE

typ struktury
areálový

adresa
Mathonova

katastr
Čechovice, Krasice

architekt
Ladislav Vitoul (Generel a hlavní objekt)

převažující doba zástavby
80.–90.  léta 20. století

funkce
veřejné vybavení

plocha pozemku (brutto/netto)
12,78/10,66 ha

zastavěnost (brutto/netto)
17/20 %

hustota obyvatel/1ha (brutto/netto)
0/0

výška převládající
24 m

Areálový typ je zpravidla oplocený soubor pozemků, staveb a zařízení sloužící pro různé způsoby využití (zejména výroba, 
technická infrastruktura, doprava a občanská vybavenost) zpravidla s jedním vjezdem / vstupem. Plocha areálu je zpravidla  
z části zastavěná, z části volná. Jeho součástí jsou také pozemky zeleně, provozních prostranství, případně rezervní plochy  
pro jeho rozšíření.

Zvolený příklad je typickým reprezentantem areálu občanského vybavení (v tomto případě nemocnice).

Příklad areálového typu zástavby A1 – Nová nemocniceObr. D.089: 
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OP PROSTĚJOV

typ struktury
areálový

adresa
Za Drahou, Průmyslová

katastr
Prostějov

architekt
Z. Plesník

převažující doba zástavby
60. léta 20. století

funkce
výrobní

plocha pozemku (brutto/netto)
10,94/10,36 ha

zastavěnost (brutto/netto)
17/18 %

hustota obyvatel/1ha (brutto/netto)
0/0

výška převládající
28 m

Areálový typ je zpravidla oplocený soubor pozemků, staveb a zařízení sloužící pro různé způsoby využití (zejména výroba, 
technická infrastruktura, doprava a občanská vybavenost) zpravidla s jedním vjezdem / vstupem. Plocha areálu je zpravidla  
z části zastavěná, z části volná. Jeho součástí jsou také pozemky zeleně, provozních prostranství, případně rezervní plochy  
pro jeho rozšíření.

Zvolený příklad reprezentuje areály výrobního charakteru (v tomto případě areál OP Prostějov).

Příklad areálového typu zástavby A2 – OP ProstějovObr. D.90: 
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Systém sídelní zeleně4.16. 
Plochy a prvky systému sídelní zeleně jsou zobrazeny ve výkrese I/02.1. Podmínky využití ploch systému 
sídelní zeleně jsou stanoveny v bodě 7 Územního plánu.

Systém sídelní zeleně je vymezen za účelem zajištění kvalitní zeleně uvnitř sídla zejména na plochách 
veřejných prostranství – veřejná zeleň, které jsou veřejně přístupné, případně veřejně přístupné v režimu, 
a zahrnují především parkovou zeleň. Dále jsou do systému zahrnuty vybrané stávající a navrhované 
aleje a stromořadí, které systém propojují s krajinou. Prvky aleje, stromořadí jsou ve výkrese vymezeny 
bez rozlišení stavu a návrhu. V případě územní rezervy R3 vedle pozemků Armády ČR na JV území se 
jedná o územní rezervy alejí, stromořadí.

Většina velkých nových veřejných prostranství je navržena v kategorii ploch veřejných prostranství – 
veřejná zeleň a je určena především pro potřeby každodenní rekreace obyvatel města. 

Obecným požadavkem Územního plánu, který přispívá k rozvoji sídelní zeleně, je osázet koridory 
dopravní infrastruktury a veřejných prostranství, které leží v souběhu hranice města a krajiny, po celé 
jejich délce stromořadím (viz bod 3.2.2. Územního plánu).

Další konkrétní požadavky na sídelní zeleň včetně alejí a stromořadí jsou stanoveny v podmínkách 
rozvojových ploch (viz body 3.5. Územního plánu).

Koncepce kompaktního sídla4.17. 
Pro zajištění specifických podmínek kompaktního sídla a jeho estetického působení v krajině se 
vymezuje koncepční prvek hranice města a krajiny, která stanovuje jasný a harmonický přechod 
mezi stávající nebo budoucí zástavbou a nezastavěnou krajinou. Z pohledu připojování objektů na 
komunikace je zapotřebí na celé území vymezené tímto prvkem pohlížet jako na souvisle zastavěné 
území dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Další 
podmínky vázané na tento prvek jsou stanoveny především v bodech 3.2.2, 3.4.1., 3.4.5., případně 
v Příloze č. 1 (Tabulka ploch).

Schéma sídelní zeleně ( Obr. D.91:  ú  stav,  ú  návrh, ú rezerva, ••• aleje, stromořadí)
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KONcEPcE VEřEJNé iNfRaSTRUKTURy5. 

Územní plán vymezením koncepce veřejné infrastruktury zajišťuje podmínky pro fungování města. 
Koncepci veřejné infrastruktury tvoří:

koncepce veřejných prostranství;•	

koncepce veřejného vybavení (tj. občanského vybavení veřejné infrastruktury);•	

koncepce dopravní infrastruktury;•	

koncepce technické infrastruktury.•	

Koncepce veřejných prostranství5.1. 

Podklady:

Asanační územní plán centra Prostějova (SÚRPMO, středisko Brno, Ing. arch. V. Kutěj a kolektiv, 1979); •	

Český statistický úřad [online]. Dostupný na <www.czso.cz>;•	

Generel cyklistické dopravy (Dopravní projektování ,s. r. o., Brno 2004);•	

Město Prostějov [online]. Dostupný na <www.mestopv.cz>; •	

Podrobný územní plán Velkého Prostějova, Vrahovice-Čechůvky (Krajské středisko územního •	
plánování KNV, Olomouc, 1952);

Profil města Prostějova (Agentura pro regionální rozvoj, 2009);•	

Prostějov, územní plán zóny části centra (Ing. arch. R. Zajíc, 1994);•	

Změna územního plánu zóny části centra města Prostějova (CAD Projekt Plus, s. r. o.,  •	
Ing. arch. Z. Beran a kolektiv, 2005);

Směrný územní plán Čechovic a Domamyslic (Ing. arch. Leinert, 1971);•	

Směrný územní plán Prostějova (Stavoprojekt Gottwaldov, Ak. arch. E. Staša, 1968);•	

Urbanistická studie Nový městský park (Ing. Arch. Alena Vychodilová, Prostějov 1997);•	

Územně analytické podklady správního obvodu ORP Prostějov (EKOTOXA, s. r. o., 2009);•	

Územní plán Prostějova – Průzkumy a rozbory (KNESL+KYNČL s.r.o., 2010);•	

Územní plán sídelního útvaru Prostějov (Urbanistické středisko Brno, s. r. o., Ing. arch. E. Navrátil •	
a kolektiv, 1995);

Územní plán zóny části centra města Prostějova (Ing. arch. R. Zajíc, 1994);•	

Územní plán sídelního útvaru Prostějov, změny Z1 až Z5, Z7 (Z1–Z3: CAD Projekt Plus, s. r. o.,  •	
Ing. arch. Z. Beran, Ing. arch. L. Langer, Ing. J. Mareš a kolektiv; Z4, Z5, Z7: KNESL+KYNČL s.r.o.);

Základní upravovací plán Prostějova (Ak. arch. J. Kumpošt, Ing. Dr. A. Liebscher, 1948).•	

Současný stav a východiska řešení
Veřejná prostranství jsou specifickým typem veřejné infrastruktury sloužící veřejnému užívání.  
Do značné míry definují urbanistickou strukturu města a z velké míry se podílí na jeho geniu loci.  
Jedná se o náměstí, uliční prostory, tržiště, cesty a pěšiny, parkové plochy a další městskou zeleň. Kvalita 
veřejných prostranství úzce souvisí s ekonomickou i sociální životaschopností města. 
Na území města se nacházejí kvalitní náměstí a parky, zejména v centrální oblasti. V novodobé zástavbě 
(po 2. světové válce) často nejsou veřejná prostranství prostorově definována. Územní plán vymezuje 
plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň pouze pro významné plochy. Ostatní stávající méně 
významné pozemky jsou zahrnuty zejména do ploch smíšených obytných, kde je jejich využití možné.
Vymezení a požadavky na veřejná prostranství vycházejí ze Stavebního zákona, definice veřejných 
prostranství v § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a z požadavků 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. a dalších platných norem.
Pro podporu sociální a ekonomické soudržnosti místních komunit se vymezují v Územním plánu 
nejvýznamnější veřejná prostranství. 
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Schéma ploch veřejných prostranstvíObr. D.102:  (  ú  stav,  ú  návrh)
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Schéma ploch veřejných prostranství – veřejná zeleň ( Obr. D.103:  ú  stav,  ú  návrh, ú rezerva)
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důvody vymezení číslo plochy

zajištění stabilního prostředí  
v zastavěném území

0012, 0015, 0021, 0112, 0124, 0163, 0164, 0170, 0181, 0194, 0198, 0218, 0224, 0232, 
0237, 0238, 0265, 0458, 0504, 0557, 0574, 0648, 0779, 0780, 0811, 0839, 0868, 0896, 
1010, 1011, 1081, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 1120

rozšíření Kolářových sadů 0139

zajištění veřejného prostranství  
ve prospěch severozápadního 
segmentu kompaktního města 
(park u Domova důchodců, 
Nerudova ul.)

0077

zajištění veřejného prostranství 
ve prospěch městského subcentra 0618, 0621, 0815

zajištění veřejného prostranství  
ve prospěch obytných zón

0385, 0439, 0487, 0514, 0538, 0602, 0634, 0659, 0673, 0692, 0694, 0701, 0817, 0845, 
0910, 1061, 1107

zajištění veřejného prostranství 
na soutoku Romže a Hloučely 
ve prospěch obytné zóny

0926

zajištění podmínek pro vznik 
městského parku v návaznosti na 
přírodně rekreační oblast Hloučely

0430

zajištění podmínek pro veřejné 
prostranství – ochrannou zeleň 0375, 0376, 0377, 0685, 0690

důvody vymezení číslo plochy

zajištění stabilního prostředí  
v zastavěném území

0001, 0065, 0068, 0086, 0110, 0141, 0151, 0166, 0196, 0213, 0219, 0248, 0236, 0274, 
0278, 0298, 0301, 0318, 0328, 0365, 0399, 0413, 0422, 0459, 0490, 0492, 0496, 0527, 
0547, 0548, 0563, 0583, 0613, 0625, 0628, 0631, 0651, 0715, 0742, 0744, 0767, 0771, 
0774, 0803, 0838, 0852, 0864, 0867, 0876, 0889, 0898, 0902, 0942, 1028, 1050, 1069, 
1072, 1080, 1088, 1101, 1127

zajištění prostupnosti území, jeho 
obsluhy a navázání na stávající 
strukturu města

0043, 0052, 0062, 0073, 0092, 0134, 0136, 0138, 0143, 0312, 0352, 0388, 0393, 0418, 
0428, 0432, 0441, 0474, 0486, 0515, 0542, 0552, 0554, 0569, 0571, 0594, 0600, 0616, 
0636, 0661, 0674, 0680, 0682, 0686, 0695, 0700, 0711, 0729, 0776, 0786, 0798, 0800, 
0820, 0849, 0908, 0922, 0937, 1041, 1063, 1071, 1099, 1102, 1103,1106, 1100, 1117, 
1123, 1124, 1128, 1135, 1137, 1138, 1144, 1145

Odůvodnění řešení
Koncepce veřejných prostranství vymezuje plochy veřejných prostranství a plochy veřejných prostranství – 
veřejná zeleň. Plochy koncepce veřejných prostranství jsou zobrazeny ve výkrese I/02.1. Podmínky využití 
ploch koncepce veřejných prostranství jsou stanoveny v bodě 7 výrokové části Územního plánu a jsou 
případně upřesněny a doplněny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.
Územní plán vymezuje rozvojové plochy veřejných prostranství (PV) pro zajištění obsluhy zejména nově 
navržených ploch bydlení, občanského vybavení a výroby, pro zajištění podmínek pro vedení cyklistických 
komunikací (viz Koncepci cyklistické dopravy) a případně pro účelové komunikace. Na rozdíl od páteřních 
městských komunikací, které jsou zahrnuty do ploch dopravní infrastruktury, je převážná míra komunikací 
uvnitř města zahrnuta do ploch veřejných prostranství; tím je stanovena charakteristika komunikační 
(uliční) sítě ve městě, kde na jedné straně leží koridory preferované jako dopravní (spíše „pro automobily“) 
a na straně druhé koridory preferované jako veřejný prostor (spíše „pro pěší“). Přesné využití veřejných 
prostranství bude určeno zvoleným dopravním režimem.

Důvody vymezení ploch veřejných prostranství – veřejná zeleň Obr. D.104: 

Důvody vymezení ploch veřejných prostranství.Obr. D.105: 
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Ve všech rozvojových území byla vytvořena síť veřejných dopravních koridorů pro zaručení prostupnosti 
území v souladu s § 3, odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Síť těchto veřejných prostranství byla vymezena na 
základě těchto zásad:

nově navržené koridory veřejných prostranství navazují na stávající s ohledem na co nejlepší provázání •	
staré a nové struktury zástavby, prostupnost uvnitř území a prostupnost z tohoto území do okolí;
velikost nově navržených „stavebních“ ploch vychází z místních i obecných příkladů velikosti bloků •	
a v nich se nacházejících pozemků rodinných či bytových domů; obecně lze říci, že standardní plocha 
bydlení má v ÚP šířku min. 80 m, což při oboustranné zástavbě plochy umožňuje výstavbu rodinných 
či bytových domů na pozemcích dostatečné hloubky, tj. 40 m (při 20 m šířce pozemku by se tak 
jednalo o pozemek s výměrou 800 m2); délka standardní plochy nepřekračuje cca 200 m z důvodu 
zaručení prostupnosti území. 

Odůvodnění koncepce pěšího dopravy viz kap. D 5.3.1. Odůvodnění ÚP. 
Odůvodnění koncepce veřejných prostranství, které zaručují systém sídelní zeleně viz kap. D 4.16. 
Odůvodnění ÚP.

Koncepce veřejného vybavení (občanského vybavení veřejné infrastruktury)5.2. 

Podklady:

Asanační územní plán centra Prostějova (SÚRPMO, středisko Brno, Ing. arch. V. Kutěj a kolektiv, 1979)•	

Český statistický úřad [online]. Dostupný na <www.czso.cz>;•	

Podrobný územní plán Velkého Prostějova, Vrahovice-Čechůvky (Krajské středisko územního •	
plánování KNV, Olomouc, 1952);

Profil města Prostějova (Agentura pro regionální rozvoj, 2009);•	

Prostějov, územní plán zóny části centra (Ing. arch. R. Zajíc, 1994);•	

Změna územního plánu zóny části centra města Prostějova (CAD Projekt Plus, s. r. o.,  •	
Ing. arch. Z. Beran a kolektiv, 2005);

Směrný územní plán Čechovic a Domamyslic (Ing. arch. Leinert, 1971);•	

Směrný územní plán Prostějova (Stavoprojekt Gottwaldov, Ak. arch. E. Staša, 1968);•	

Územně analytické podklady správního obvodu ORP Prostějov (EKOTOXA, s. r. o., 2009);•	

Územní plán Prostějova – Průzkumy a rozbory (KNESL+KYNČL s.r.o., 2010);•	

Územní plán sídelního útvaru Prostějov (Urbanistické středisko Brno s. r. o., Ing. arch. E. Navrátil •	
a kolektiv, 1995);

Územní plán sídelního útvaru Prostějov, změny Z1 až Z5, Z7 (Z1–Z3: CAD Projekt Plus, s. r. o., •	
Ing. arch. Z. Beran, Ing. arch. L. Langer, Ing. J. Mareš a kolektiv; Z4, Z5, Z7: KNESL+KYNČL s.r.o.).;

Základní upravovací plán Prostějova (Ak. arch. J. Kumpošt, Ing. Dr. A. Liebscher, 1948).•	

Současný stav a východiska řešení5.2.1. 

Veřejné vybavení (neboli občanské vybavení veřejné infrastruktury) slouží pro obsluhu území. Je 
zřizováno nebo užíváno ve veřejném zájmu.

Vedle veřejného vybavení lokálního významu (např. zařízení mateřského a základního školství) 
se na území nacházejí zařízení celoměstského nebo i nadměstského významu, které tvoří 
v území výrazné prvky. 

Vzdělávání a výchova

Vývoj školství ve městě Prostějově kopíruje celorepublikový trend opětovného růstu kapacity 
mateřských a základních škol a poklesu atraktivity učňovských oborů. Ve městě jsou zastoupeny 
všechny stupně vzdělávání (jesle, mateřské, základní, střední a vysokoškolské).

Na území města Prostějov se nachází pouze jediné jesle a to na sídlišti Svobody. Tento současný 
stav je naprosto nedostačující a je třeba jej řešit tak, aby počet pokryl skutečné potřeby 
obyvatelstva.
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Město Prostějov je zřizovatelem 18 mateřských škol s 53 třídami. Ve sledovaném období 
2004/2005–2008/2009 v nich působilo 60,6 pedagogických pracovníků, došlo k poklesu počtu 
tříd a zároveň k nárůstu počtu dětí, což vedlo k nárůstu počtu dětí na jednu třídu o 5,9 %. Tento 
vývoj koresponduje s celorepublikovým vývojem počtu dětí v mateřských školách a s nárůstem 
počtu dětí ve věku mezi třetím až pátým rokem. Současná kapacita jednotlivých zařízení je 
dostatečná, k dispozici bylo ve školním roce 2008/2009 celkem 34 volných míst. Od 1. 9. 2009 
došlo k uzavření ZŠ a MŠ Rejskova a také ke vzniku MŠ při Cyrilometodějském gymnáziu. Při 
rozčlenění tříd na běžné a speciální (třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami) 
zjistíme, že běžné třídy navštěvuje 98,9 % dětí. Ve sledovaném období se počet dětí v běžných 
třídách zvýšil o 5,5 %, oproti tomu se počet dětí ve speciální třídě (v mateřské škole Kollárova, 
která nabízí jednu specializovanou třídu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami se 
zaměřením převážně na lehké vady řeči) o 2,3 % snížil. Vysvětlením je sílící proces individuální 
integrace postižených dětí, tedy jejich začleňování do běžných tříd.

Základní vzdělání bylo ve školním roce 2008/2009 zajištěno 9 základními školami, které nabízejí 
výuku ve 154 třídách. Celkový počet žáků základních škol byl 3 684, což představuje oproti 
školnímu roku 2004/2005 pokles o 16,1 %. Toto snížení je způsobeno poklesem počtu žáků na 
2. stupni, kam nyní docházejí populačně slabší ročníky. Na 1. stupni se pokles zastavil a dochází 
k mírnému nárůstu žáků. Tento vývojový trend je totožný s celkovým vývojem počtu žáků 
na základních školách v ČR. Kapacitně jsou školy obsazeny z 69 %. Všechny ZŠ jsou vybaveny 
odbornými učebnami a téměř všechny základní školy mají sportovní nebo jiné zaměření. Město 
Prostějov zvyšuje využití školních budov i po vyučování, proto podporuje z rozpočtu kroužky 
pro děti v prostorách základních škol. Při základních školách bylo ve školním roce 2008/2009 
provozováno 40 oddělení školní družiny s docházkou 1 158 žáků. 

Na území Prostějova se nachází také speciální základní škola, která vzdělává žáky se zdravotním 
postižením. Součástí školy je základní škola praktická (57 žáků), základní škola speciální (53 žáků) 
a přípravný ročník pro žáky ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí (9 žáků). Součástí školy 
je také přípravný stupeň základní školy speciální a školní družina.

Základní umělecká škola (ZUŠ) Vl. Ambrose nabízí hudební, literárně-dramatický, taneční 
a výtvarný obor.

Na území města Prostějova se nachází 16 středních škol. Z toho počtu je 9 státních, 1 církevní, 
1 městská a 5 soukromých škol. Konkrétně se jedná se o 3 gymnázia (1 církevní, 1 státní 
a 1 městské), 11 středních odborných škol a 5 učilišť. Oborová struktura středních škol je velmi 
různorodá a nabízí 20 oborů ukončených maturitní zkouškou, 32 oborů ukončených výučním 
listem, 8 nástavbových oborů a také 3 obory určené pro studenty se zdravotním postižením. 
Ve školním roce 2007/2008 došlo k propadu jak v počtu nově přijatých na SŠ, tak v celkovém 
počtu žáků SŠ. Pokles studentů se opakoval i ve školním roce 2009/2010. S dlouhodobě 
klesajícím počtem nově přijatých se setkáváme hlavně u oborů nematuritních, tedy těch, které 
jsou ukončovány převážně výučním listem. Důvodem je demografický pokles dětí a vyšší 
motivace dětí a rodičů ke studiu s maturitou.

Vysoké školství není aktuálně ve městě zastoupeno.

Sociální služby

Ve městě Prostějově probíhá komunitní plánování sociálních služeb, které je otevřeným 
a cyklickým procesem zjišťování potřeb, zdrojů a hledání řešení, která nejlépe odpovídají 
místním podmínkám a potřebám lidí. Do procesu jsou zapojeni zástupci obcí, regionů i krajů, 
poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb a veřejnost. 

Sociální služby jsou určeny lidem, kteří se v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, vysokého 
věku nebo z jiných vážných důvodů ocitnou v nepříznivé sociální situaci, ale také lidem, kteří by 
se do takovéto situace dostat mohli. Základním cílem je tedy zajistit všem těmto osobám pomoc 
a podporu prostřednictvím nabídky široké škály sociálních služeb a stanovit pravidla pro jejich 
poskytování. Sociální služby se poskytují ve třech formách:

pobytové služby, které jsou spojeny s ubytováním v zařízeních sociálních služeb; •

ambulantní služby, za kterými osoba do zařízení sociálních služeb dochází, ale není zde  •
ubytována;

terénní služby, které jsou osobě poskytovány v domácím prostředí. •
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důvody vymezení číslo plochy

zajištění stabilního prostředí  
v zastavěném území

0003, 0005, 0007, 0011, 0013, 0014, 0016, 0019, 0033, 0035, 0037, 0038, 0040, 0045, 
0060, 0076, 0084, 0085, 0111, 0113, 0115, 0123, 0125, 0171, 0174, 0178, 0184, 0188, 
0189, 0195, 0201, 0205, 0221, 0223, 0226, 0234, 0235, 0242, 0250, 0254, 0264, 0270, 
0272, 0275, 0277, 0286, 0287, 0290, 0291, 0295, 0343, 0344, 0421, 0450, 0533, 0585, 
0626, 0697, 0698, 0699, 0702, 0722, 0733, 0766, 0831, 0858, 0860, 0862, 0952, 0961, 
0971, 1040, 1051, 1074, 1082

zajištění veřejného vybavení 
městského a nadměstského 
charakteru v městském centru

0031

zajištění  rozvojové plochy 
ve prospěch rozšíření prostějovské 
nemocnice

0434

zajištění veřejného vybavení  
obytných čtvrtí severně od 
Plumlovské ve prospěch ZŠ a MŠ

0470

zajištění veřejného vybavení 
obytné čtvrti Pod Kosířem 0381

zajištění veřejného vybavení 
obytné čtvrti Pod Kosířem 
ve prospěch MŠ

0386

zajištění rozvojové plochy 
ve prospěch rozšíření městského 
a žešovského hřbitova

0705

zajištění veřejného vybavení 
ve prospěch subcentra v Krasicích 0620

zajištění veřejného vybavení ve 
prospěch subcentra ve Vrahovicích 0848

zajištění veřejného vybavení ve 
prospěch obytné čtvrti Vrahovice 0917

zajištění veřejného vybavení 
ve prospěch psího útulku v odlehlé 
části Čechůvek

1047

zajištění veřejného vybavení 
ve prospěch kulturního domu 0220

zajištění veřejného vybavení např. 
ve prospěch rozvoje areálu školy 
v ul. Květná

0350

Ve městě Prostějově jsou zajištěny všechny tři formy sociálních služeb. Ve městě je registrováno 
24 poskytovatelů sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, z toho jsou 4 poskytovatelé pobytových služeb, 
14 poskytovatelů ambulantních služeb a 6 poskytovatelů terénních služeb.

Kapacita ambulantních zařízení je vesměs zaplněná, ojediněle se vyskytují volná místa, kapacita 
pobytové služby je zcela zaplněna, čekací doba na umístění je několik měsíců.

Ve městě Prostějov celkově stoupá jak počet osob se zdravotním postižením, tak počet seniorů. 
Podíl osob starších 65 let v nadcházejících letech bude narůstat, v dlouhodobějším horizontu 
(r. 2050) vzroste jejich procentuální zastoupení na 33 %. Výrazný početní nárůst nejstarší 
seniorské složky ve věku 80 let a výše si vyžádá výrazně zvýšené nároky na péči o tyto osoby. 
Lze očekávat, že vzroste poptávka jak po terénních službách, tak bude nutné i zvýšit kapacitu 
pobytových zařízení.

Důvody vymezení ploch občanského vybavení – veřejná infrastruktura Obr. D.106: 
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Schéma ploch občanského vybavení – veřejné infrastrukturyObr. D.107:  (  ú  stav,  ú  návrh) 
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Město Prostějov poskytuje občanům možnost bydlení v domech s pečovatelskou službou, které 
využívají převážně senioři, ale i mladší osoby, které pro svůj nepříznivý zdravotní stav jsou závislí 
na pomoci jiné fyzické osoby. V současné době je k dispozici občanům 10 domů s pečovatelskou 
službou s kapacitou 315 bytů. Tyto byty jsou zcela obsazené, mimo domu na Kostelecké 17, 
který byl nově zrekonstruován a 50 nově vzniklých bytových jednotek bylo plánováno obsadit 
v průběhu měsíce prosince 2009. Po obsazení uvedených bytů zůstalo v evidenci žádostí o DPS 
ještě celkem 253 žadatelů (stav k 23. 11. 2009). Další sociální bydlení nabízí město Prostějov ve 
dvaceti bytových jednotkách v ubytovně na ul. Kostelecké, které jsou určeny pro matky s dětmi, 
pro klienty z azylového domu a pro přidělení z veřejného zájmu. Další ubytovna na ul. Pražské je 
určena pouze pro matky s dětmi.

Mezi sociální zařízení zřízená Olomouckým krajem patří Domov důchodců Prostějov, p. o., 
na Nerudově ulici a Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o., na Lidické ulici. Zde jsou 
poskytovány služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž 
situace vyžaduje dlouhodobě pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita obou zařízení 
je zaplněná, k 30. 6. 2009 měl DD Prostějov v evidenci 204 neuspokojených žadatelů, z toho 
prostějovských čekatelů bylo 95. V Centru sociálních služeb Prostějov, p. o., bylo ke stejnému 
datu podáno 360 nevyřízených žádostí, z toho bylo 133 obyvatel Prostějova. Sociální služby 
Prostějov, p. o., zajišťují pečovatelskou službu a denní stacionáře pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, což představuje terénní a ambulantní formy služeb.

Z dalších poskytovatelů sociálních služeb lze uvést Občanské sdružení „Pomocná ruka“ 
a Podané ruce, o. s., které jsou poskytovateli terénních sociálních služby osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, 
v přirozeném sociálním prostředí a při činnostech, které osoba potřebuje. Charita Prostějov 
poskytuje terénní nebo ambulantní pečovatelskou službu osobám se sníženou soběstačností 
z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu ve vymezeném čase v domácnostech 
uživatelů služeb nebo v zařízeních sociálních služeb.

Kapacita terénních služeb pro seniory v regionu Prostějova je v současné době dostačující, 
požadavky dle potřeb osob se prozatím daří průběžně uspokojovat.

ADP-SANCO, Dům domácí péče, je poskytovatelem sociálních služeb poskytovaných 
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. Tyto služby jsou určeny osobám, které již nevyžadují 
ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít 
bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení. 
Kapacita zařízení je využita částečně, z 30 míst je jich aktuálně obsazeno 15. Průměrná délka 
pobytu následné péče je asi 3 měsíce.

Mezi mimoškolní organizace zřízené krajem patří Základní škola a Dětský domov Prostějov. 
Dětský domov má kapacitu 48 dětí. V současné době je v dětském domově umístěno 47 dětí 
s nařízenou ústavní výchovou nebo předběžným opatřením v šesti rodinných skupinách.

Zdravotnictví

Největším zdravotnickým zařízením města je nemocnice Prostějov, která patří ke středně 
velkým nemocnicím a zajišťuje zdravotní péči lůžkovou i ambulantní pro obyvatele 
Prostějovska. V některých oblastech je její působení nadregionální – např. implantace trvalých 
kardiostimulátorů, radioterapie, dialyzační léčba. V současné době nemocnice disponuje 400 lůžky 
akutní péče, 30 lůžky léčebné rehabilitace a 72 lůžky v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Celý 
areál nemocnice je propojen počítačovou sítí, takže informace o pacientovi jsou dostupné všem 
ošetřujícím lékařům.

Dalším zařízením poskytující zdravotnické služby občanům města Prostějova je Zdravotnické 
centrum, s. r. o., které je sdruženým ambulantním zdravotnickým zařízením poskytujícím 
zdravotní péči nejen v mnoha lékařských oborech, ale nabízí také celou řadu navazujících 
zdravotnických i nezdravotnických služeb a činností. Zdravotnické centrum zajišťuje komplexní 
vyšetření a ošetření pacienta, sdružuje praktické, odborné a zubní specialisty. Dále pak zajišťuje 
komplement hematologické a biochemické laboratoře, RTG, ultrazvuku a zubní laboratoře.

Ve městě působí také několik privátních zdravotních zařízení jako je např. Diagnostické centrum 
ProMedica Prostějov, které je privátním zdravotnickým zařízení specializovaným v oboru 
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radiodiagnostiky, neuroradiologie, ortopedie a mammární diagnostiky, nebo NZZ Medicom‘s 
Prostějov, které provozuje ambulance specialistů, ordinace praktických lékařů a má vlastní 
diagnostický komplement.

Kultura

Významnými kulturními zařízeními v Prostějově jsou Národní dům (Vojáčkovo nám. 1) 
a Společenský dům (Komenského 4142/6), v nichž se konají nejrůznější společenské akce 
od divadelních představení přes plesy až po výstavy. Dále se ve městě nachází Kino Metro 70 
(Školní 1), DUHA – Kulturní klub u hradeb (Školní 4), Lidová hvězdárna v Prostějově (Kolářovy 
sady 3348). Hlavním místem pro pořádání výstav je Muzeum Prostějovska (hlavní budova – nám. 
T. G. Masaryka 2, budova Špalíčku – Úprkova 18), které vykonává také širokou škálu dalších 
muzejních činností a spravuje pobočku v Čechách pod Kosířem. Čtenářům je k dispozici Městská 
knihovna sídlící v budově na Skálově náměstí 6.

Církve

Z církevních a náboženských společenství fungují v Prostějově Římskokatolická farnost Povýšení 
sv. Kříže (Filipcovo nám. 4), Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla (Lidická 34), Římskokatolická 
farnost Prostějov-Vrahovice (Majakovského 3), Českobratrská církev evangelická (U Kalicha 
2574/1), Sbor Křesťanské společnosti (Průmyslová 1b), Církev bratrská (Šárka 10a), Církev 
Československá husitská (Demlova 1), Sbor Apoštolské církve (bohoslužby v Domě služeb, 
Vrahovická 83), Sbor církve adventistů sedmého dne (Šafaříkova 9), Křesťanské sbory (Sádky 2, 
Plumlovská 40) a Pravoslavná církevní obec (Demlova 2). Ve městě je taktéž sedm kostelů.

Veřejná správa

Úřadovny městského úřadu Prostějov, který také vykonává funkce obce s rozšířenou působností 
pro obce ve svém obvodu, jsou umístěny ve čtyřech budovách. Kromě radnice na náměstí 
T. G. Masaryka 130/14 se jedná o budovy Školní 4, Havlíčkova 4 a Křížkovského 7. V budově 
Havlíčkova 4 sídlí taktéž městská policie, v objektu Školní 4 se nachází Obecní živnostenský úřad.

Ve městě se dále nachází Okresní soud a Okresní státní zastupitelství (Havlíčkova 2936/16), Celní 
úřad (Za Olomouckou ul.), Finanční úřad (Křížkovského 1), pracoviště Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci (Komenského 14), pracoviště Krajské hygienické stanice 
Olomouckého kraje (Šafaříkova 49), Inspektorát Krajské veterinární správy pro Olomoucký 
kraj (Za Kosteleckou 3902), Pozemkový úřad Prostějov (Aloise Krále 1552/4), Okresní správa 
sociálního zabezpečení (Plumlovská 458/36), Státní okresní archiv (Třebízského 2464/1), Úřad 
práce (Plumlovská 458/36) a odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (Rejskova 29).

Ochrana obyvatelstva

V budově na Havlíčkově 12 se nachází okresní ředitelství Policie České republiky, Obvodní 
oddělení se nachází v budově Partyzánská 3602/33 a v budově Hlavního nádraží (Janáčkova 2). 
Městská policie sídlí v budově městského úřadu na adrese Havlíčkova 4 a rovněž na ul. Újezd. 
Stanice Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje se nachází na ulici Wolkerova 6. 
Objekty civilní a požární ochrany a objekty a plochy pro potřeby PČR zobrazené ve výkresech 
byly převzaty z dat ÚAP ORP Prostějov (2009).

Celé správní území města se nachází v zájmových územích Ministerstva obrany vymezených 
v souladu s § 175 zákona č. 183/23006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná pohřebiště

Ve městě se nachází pět veřejných pohřebišť – Městský hřbitov a židovský hřbitov v Prostějově, 
hřbitov ve Vrahovicích, hřbitov v Krasicích a hřbitov v Žešově. 

Odůvodnění řešení5.2.2. 

Koncepce veřejného vybavení vymezuje plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura 
pro zajištění rovnoměrného rozmístění a přiměřené dostupnosti důležitého občanského 
vybavení sloužícího veřejnému zájmu. Plochy veřejného vybavení – veřejná infrastruktura  
jsou zobrazeny ve výkrese I/02.1. Podmínky využití ploch veřejného vybavení jsou stanoveny  
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v bodě 7. Územního plánu a jsou případně upřesněny a doplněny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) 
Územního plánu.

Územní plán vymezuje plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura pouze pro 
nezbytně potřebné stavby a zařízení veřejného vybavení a v dostupné vzdálenosti od 
rezidenčních ploch. Ostatní stávající méně významné pozemky staveb a zařízení veřejného 
vybavení jsou zahrnuty do ploch smíšených obytných, kde jejich využití je přípustné a přitom 
„neblokují“ jiný případný způsob využití lokality. 

Územním plánem jsou vymezeny, a tím pádem ochráněny, vybrané stabilizované plochy 
veřejného vybavení. Koncepce výběru spočívá v jejich rovnoměrném rozmístění a přiměřené 
dostupnosti.

Veřejné vybavení vymezené Územním plánem zahrnuje pozemky, stavby a zařízení pro:
vzdělávání a výchovu, například střední, základní a mateřské školy; •
sociální služby, například domovy důchodců; •
zdravotnictví zahrnující nemocnice, polikliniky apod.; •
kulturu, například divadla a muzea; •
církve, například kostely, kaple a modlitebny; •
veřejnou správu, například radnice a úřady; •
ochranu obyvatelstva, například služebny policie, hasičské zbrojnice; •
veřejná pohřebiště (hřbitovy) včetně příslušných staveb. •

Podrobněji viz obr. A.001: Tabulka staveb a zařízení občanského vybavení v kapitole A. Pojmy 
a zkratky.

Územní plán vymezuje plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura především 
pro stávající pozemky mateřských a základních škol. 

Územní plán navrhuje plochu pro výstavbu základní a mateřské školy (č. 0470) západně 
od města v lokalitě určené k novodobému rozvoji, pro niž by stávající zařízení byla mimo 
přijatelnou docházkovou vzdálenost. Ze stejného důvodu je navržena plocha pro výstavbu 
mateřské školy (č. 0386). Stavby pro vzdělávání a výchovu lze umisťovat také v plochách 
občanského vybavení – komerční zařízení a v plochách smíšených obytných.

Územní plán respektuje areál prostějovské nemocnice a vymezuje jej jako plochu občanského 
vybavení – veřejná infrastruktura. Stejně tak vymezuje i vybraná další zdravotnická zařízení. 
Územní plán dále vymezuje vybrané pozemky, stavby a zařízení zejména pro kulturu, církve, 
veřejnou správu jako plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura. 

Územní plán vymezuje plochu občanského vybavení – veřejná infrastruktura na místě bývalých 
Jezdeckých kasáren (plocha č. 0220) ve prospěch umístění kulturního a společenského sálu, 
městské knihovny a dalších významných městských kulturních aktivit z důvodu optimální 
polohy uprostřed stabilizované zástavby JV části kompaktního města a v příhodné poloze vůči 
centru města. Vzhledem k problematice umístění kulturního společenského domu v Prostějově, 
je vhodné území okolo Jezdeckých kasáren vymezit v návrhu ÚP tak, aby uspořádání ploch tolik 
nepředjímalo jeho možné budoucí uspořádání. Toto podrobnější využití bude prověřeno ve 
stanovené územní studii US-17: Jezdecká kasárna, včetně vymezení veřejných prostranství. 

Územní plán respektuje stávající veřejná pohřebiště a vymezuje pro rozvoj městského 
a žešovského hřbitova další plochy.

Některá drobná stávající zařízení veřejného vybavení nejsou záměrně zařazena do ploch 
občanského vybavení – veřejná infrastruktura, protože vymezení dané lokality jako plochy 
občanského vybavení – veřejná infrastruktura by zbytečně blokovalo rozvoj dané lokality 
v případě, že by se toto zařízení rozhodlo „změnit adresu“. Fungování takového veřejného 
vybavení může probíhat i v jiných typech ploch s rozdílným způsobem využití, např. v plochách 
smíšených obytných.
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Návrh řešení požadavků požární bezpečnosti a civilní ochrany k Územnímu plánu města 5.2.3. 
Prostějov

Na základě koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválené 
usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února 2008 z hlediska ochrany obyvatelstva je potřebné 
respektovat požadavky civilní ochrany k územnímu plánu dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., 
§ 20 je zapracování návrhů ploch pro potřeby: 

ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodnía) 

Z důvodu možného ohrožení města Prostějova zvláštní povodní z vodního díla Plumlov, bude 
zabezpečena evakuace a nouzové přežití obyvatel na základě Plánu ochrany území pod vodním 
dílem před zvláštní povodní.

Doporučujeme zajistit varování obyvatel. Vhodným způsobem je v současné době probíhající 
modernizace místního rozhlasu s napojením na Operační a informační středisko HZS 
Olomouckého kraje.

Tento způsob doporučujeme rozšiřovat i do navrhovaných, popř. nově budovaných částí města 
– navrhovaných územním plánem.

zón havarijního plánováníb) 

Zóny havarijního plánování stanovuje pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná 
nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, a které jsou zařazeny do skupiny B, podle 
odst.1, § 20 zákona č.59/2006, o prevenci závažných havárií Sb., krajský úřad, odbor životního 
prostředí, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit případné následky závažných havárií 
na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních 
a v jejich okolí. 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje zpracovává pro stanovené ZHP vnější havarijní 
plány a zabezpečuje realizaci plánovaných opatření v jeho působnosti.

HZS Olomouckého kraje vede přehledy o dalších objektech a zařízeních na území kraje, které 
manipulují s nebezpečnými látkami, a pro které se nezpracovávají vnější havarijní plány podle 
uvedených právních předpisů, ale které představují zdroj možného ohrožení obyvatelstva, a pro 
vybrané z nich zpracovává „Plány opatření“.

ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné událostic) 

K ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech s rizikem kontaminace nebezpečnými 
látkami budou využívány přirozené ochranné vlastnosti staveb s doporučenými úpravami 
zamezujícími jejich proniknutí.

Není tedy nutno budovat ukrytí ve sklepních prostorách stávajících nebo nových objektů.

Stálé nebo improvizované úkryty v podzemních prostorách by byly využity až při hrozbě 
válečného konfliktu.

V katastru města se stálé úkryty nevyskytují.

Improvizované úkryty (dále jen „IÚ“ se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného 
a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým 
účinkům zbraní hromadného ničení, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálé úkryty. 
IÚ je vybraný vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních 
a výrobních objektů, který bude pro potřeby zabezpečení ukrytí upraven. Prostory budou 
upravovány svépomoci fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich 
zaměstnanců s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů.Tyto prostory jsou evidovány 
na městském úřadě. 

Je třeba doporučit, aby nově budované objekty byly v zájmu jejich majitelů řešeny tak, aby 
obsahovaly prostory vyhovující podmínkám pro možné vybudování IÚ.

Organizační ani technické zabezpečení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je řešeno 
orgány města v jejich dokumentaci.
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evakuace obyvatelstva a jeho ubytováníd) 

skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomocie) 

Způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení stanoví § 12 a13 vyhlášky MV 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Evakuace se provádí z míst 
ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní 
ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Pro případ neočekávané mimořádné události navrhujeme pro nouzové, případně i náhradní 
ubytování obyvatelstva následující objekty a plochy:

- např. prostory kulturních zařízení, škol včetně tělocvičen, polikliniky, nemocnice, sportoviště, 
sportovní haly, domovy důchodců, nádražní haly apod.

Dále vhodné nebytové prostory v obytných domech a vhodné prostory v dalších objektech 
nezasažených mimořádnou událostí.

vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území f ) 
a zastavitelná území obce, záchranných , likvidačních a obnovovacích prací pro 
odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné 
události

- při výhledu výstavby výrobních objektů je vždy nutno zohlednit případné vzniklé nebo užívané 
chemické či jinak nebezpečné látky

ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v územíg) 

- při výhledu výstavby výrobních objektů je vždy nutno zohlednit případné vzniklé, užívané 
nebo skladované chemické či jinak nebezpečné látky a vždy provést ta řešení , která povedou 
k ochraně před jejich vlivy.

nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energiíh) 

Podle povahy narušení systému zásobování obyvatelstva pitnou vodou se v prvé řadě posuzuje 
a využívá schopnost vodovodu dodávat vodu, byť ve zhoršené kvalitě, nastavením systému 
uzávěrů z jiného nezávislého zdroje.

Organizační ani technické zabezpečení nouzového zásobování pitnou vodou není úkolem 
územního plánu. Je řešeno orgány s využitím „Služby nouzového zásobování vodou“, kterou 
stanovuje Směrnice Ministerstva zemědělství ČR, č.j. 41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001, 
uveřejněná ve Věstníku vlády, částka 10/2001.

Zásobování plynem •

Obec je dnes celoplošně plynofikována STL plynovody s provozním přetlakem 0,3 MPa. 
Koncepce zásobování plynem se nemění. Jednotlivé rozvojové lokality budou obsluhovány 
prostřednictvím prodloužení stávajících STL plynovodů.

Ropovody a produktovody -  •

beze změn.

Spoje  •

beze změn.

Jednotlivé rozvojové lokality budou obsluhovány prostřednictvím prodloužení stávajících 
rozvodů.

Z hlediska požární bezpečnosti staveb je nutno zajistit ve všech rozvojových lokalitách 
dosažitelnost a možnost případného požárního zásahu, zejména

zajištění příjezdových komunikacía) 

- v souladu s požadavky požární bezpečnosti staveb 

dostupnost lokalit a jednotlivých objektů komunikacemi dostatečných šířek a poloměrů

- za přístupové komunikace jsou považovány nejméně jednopruhové silniční komunikace (viz 
ČSN 73 6100-1) se šířkou jízdního pruhu nejméně 3,0 m.
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V dalších řízeních (územních a stavebních) musí být brán zřetel i na nástupní plochy před 
objekty pro vedení případného protipožárního zásahu. U jednopruhovýh komunikací je nutno 
brát zřetel i na řešení zajištění zákazu odstavení a parkování vozidel.

Rovněž je nutno brát zřetel na rozšíření jednopruhových komunikací v místech požárních 
hydrantů,tak aby bylo umožněno odstavení požárních vozidel mimo jízdní pruh.

zajištění dostatečného množství vody pro případný požární zásahb) 

Voda pro případný požární zásah musí být zajištěna v množství, které odpovídá:

- u nevýrobních objektů( občanské výstavby) dle požadavků ČSN 73 0802 dle ČSN 73 0873 – min. 
DN 100 mm;

- u výrobních objektů dle požadavků ČSN 73 0804 dle ČSN 73 0873 – min. DN 125 mm.

Dle požadavku ČSN 73 0873 je doporučeno budovat na vodovodních řadech přednostně 
nadzemní požární hydranty. Je nutné posoudit i náhradní zdroje vody (nádrže, vodní toky apod.) 
pro možnost využití v případě požárního zásahu.
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Dopravní infrastruktura5.3. 

Podklady:

Dopravní průzkum města Prostějova (UDIMO, s. r. o, Ostrava, 2006);•	

Generel cyklistické dopravy (Dopravní projektování, s. r. o., Brno, 2004);•	

Hluková mapa Olomouckého kraje - Hluková studie – II. Etapa, protihluková opatření (Ecological •	
consulting, a.s., 2007);

Optimalizace městského okruhu, Stavební úpravy ul. Wolkerovy – I. Etapa (Ateliér DPK, s. r. o., •	
Brno, 2006);

Poskytnutí informací pro tvorbu nového Územního plánu města Prostějova (dopis Ministerstva •	
obrany ČR, č. j. 9039/2010-1383-ÚP-BR, 6. 1. 2011);

Přeložka silnice II/366 Prostějov-sever (DHV ČR, s. r. o., Brno, 2004);•	

Studie propojení jihovýchodní části městského okruhu v Prostějově, ulice Okružní – Dolní •	
(Alfaprojekt Olomouc, a. s., 2009);

Studie umístění autobusových zastávek na ul. Janáčkově (UDIMO, s. r. o, Ostrava, 2006);•	

Studie MHD města Prostějova včetně komplexní dopravní obslužnosti průmyslové zóny (UDIMO, •	
s. r. o., Ostrava 2007);

Technicko-ekonomická studie zvýšení výkonnosti a zkapacitnění trati Nezamyslice-Olomouc •	
s vazbou na modernizaci tratě Brno-Přerov (MORAVIA CONSULT a.s., Olomouc, 2007);

Úprava prostoru před místním nádražím, křižovatka Martinákova / Pod Kosířem a křižovatka •	
Sladkovského / Havlíčkova (Alfaprojekt Olomouc, a. s., 2009);

ÚP Prostějova – průzkumy a rozbory (KNESL+KYNČL s.r.o., Brno, 2010);•	

ÚAP správního obvodu ORP Prostějov (EKOTOXA, s. r. o., Brno, 2009);•	

Územní studie křížení silnice II/150 s rychlostní silnicí R46 na území Prostějova (Urbanistické •	
středisko Brno, spol. s r.o., 2012) 

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (J. Haluza a kol., 2008);•	

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, aktualizace (J. Haluza a kol., 2011).•	

Současný stav dopravní infrastruktury je dán polohou města na křižovatce krajských silničních spojů 
v oblasti centrální Moravy a celorepublikově významného hlavního dopravního tahu, spojujícího Prahu 
s Ostravou a Brno s Olomoucí. Silniční síť na území města je tvořena vcelku stabilizovaným radiálně 
okružním systémem tvořeným vnitřním městským okruhem vedeným těsně kolem historického jádra 
města s celkem 8 hlavními radiálami, částečně propojenými po hranicích souvislé obytné zástavby 
vedenými obvodovými komunikacemi tvořícími vnější městský okruh.
Stávající komunikační skelet města:

radiály:a) 
Kostelecká (směr Kostelec na Hané);•	
Olomoucká (směr R46, Držovice);•	
Vrahovická (směr Vrahovice);•	
Dolní – Kralická (směr R46, Brodek u Přerova);•	
Dolní – Kojetínská (směr R46, Bedihošť);•	
Brněnská (směr R46, Žešov)•	
Žeranovská – Drozdovice (větvící se směrem na Určice a směrem na Krasice, Čechovice •	
a Domamyslice);
Plumlovská (směr Plumlov);•	

vnitřní okruh: ulice Vápenice, Blahoslavova, Palackého, Wolkerova, Újezd;b) 
vnější okruh (částečně propojený): Okružní, sídliště Svobody, Josefa Lady, U Stadionu, Sladkovského, c) 
Janáčkova;
rychlostní silnice R46 (Vyškov – Prostějov – Olomouc).d) 



D120

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV KNESL+KYNČL s.r.o.

D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

Koncepce pěší dopravy5.3.1. 

Současný stav a východiska řešenía) 

Pěší doprava je rozhodujícím dopravním odvětvím v souvisle zastavěných oblastech města. Má 
zásadní význam pro svou funkci společenskou, ekonomickou a v neposlední řadě zdravotní 
i ekologickou. Kromě pěší zóny v historickém jádru města je na území města vedeno několik 
značených tras pro pěší turistiku. Jedná se o: 

žlutou trasu – od stanice Prostějov-místní nádraží směrem na sever k Přírodnímu parku Velký  •
Kosíř;

červenou trasu – od Plumlovské vodní nádrže podél toku Hloučely a železniční trati č. 275 až  •
k hlavnímu nádraží.

Cílem řešení je zajištění podmínek pro:

pěší dostupnost každodenních cílů (centrum města a subcentra se soustředěnou  •
vybaveností, školy, zastávky HD apod.);

pěší dostupnost rekreačního zázemí; •

překonání liniových a plošných bariér (překonání dopravních staveb, vodních toků,  •
uzavřených areálů apod.).

Odůvodnění řešeníb) 

Pro zajištění koncepce prostupnosti krajiny se vymezují plochy veřejných prostranství, plochy 
veřejných prostranství – veřejná zeleň, plochy dopravní infrastruktury a trasy pěší propojení 
a pasáž. Plochy a trasy koncepce prostupnosti města jsou zobrazeny ve výkrese I/02.1. Podmínky 
využití ploch koncepce prostupnosti krajiny jsou stanoveny v bodě 7 Územního plánu a jsou 
případně upřesněny a doplněny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu. 

Územní plán vymezuje vybraná nejdůležitější pěší propojení na území města (stávající  
i navrhovaná) a vytváří tím podmínky pro:

pěší dostupnost každodenních cílů (centrum a subcentra se soustředěnou vybaveností,  •
školy, zastávky HD atd.); např. pěší průchod přes lokalitu „Mlýnská“ (rozvojová plocha P9) 
nebo „Mezi Vrahovicemi a Čechůvkami“ (plochy SX v rozvojové ploše Z29); viz kap. D 4.3. 
Odůvodnění ÚP;
pěší dostupnost rekreačního zázemí, tj. propojení města a krajiny; např. z jihovýchodní části  •
tzv. Anenského předměstí do navrhovaného „zeleného“ rekreačního pásu (plocha č. 0665) 
na jihu Prostějova. Takto vymezený průchod zkracuje přístup ze zástavby do krajiny o více 
jak 300 m (to je vzdálenost od rohu ulic Jaroslava Kaštila a V Polích k nejbližšímu prostupu 
v místě ul. Jaroslava Kučery). S kratší trasou směrem na východ nelze vzhledem k zástavbě 
východní strany ul. V Polích a vzhledem k uvažovaným zastavitelným plochám východně od 
nich počítat. Takto vymezené pěší propojení (především pro bloky domů mezi ul. Vícovská 
V Polích, Jaroslava Kaštila a Vasila Škracha) na městském pozemku je nejvhodnějším 
zajištěním obecného požadavku na vytváření nových cest stanoveného v § 3 odst. 5 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů.
překonání liniových a plošných bariér (např. chybějící přechody velkých dopravních staveb,  •
vodních toků, prostupnost uzavřenými areály apod.).

Pro komfortní prostupnost přispívají další požadavky stanovené Územním plánem, tj.:
bod 3.4.5. Územního plánu, který požaduje při realizaci dopravní infrastruktury liniového  •
charakteru uvnitř hranice města a krajiny vytvoření odpovídajícího prostoru pro pohyb 
chodců v profilu komunikace nebo v souběhu s ní, případně i kolmo na ni, bez bariérového 
efektu, z důvodu zajištění prostupnosti území v zastavitelných plochách i prostupnosti do 
volné krajiny; splnění požadavku povede k odstranění neprůchozích území a k výstavbě 
komunikací s odpovídajícím prostorem pro bezpečný pohyb chodců;
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bod 3.4.1. Územního plánu, který požaduje vymezovat v zastavitelných plochách pozemky  •
pro rodinné domy velikosti v rozmezí 200–1 200 m², který ve svém důsledku povede při 
postupné realizaci výstavby k omezení velikosti bloků a tím k lepší prostupnosti území.

Schéma pěší prostupnosti (pěší propojení, pasáže)Obr. D.108: 
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Koncepce cyklistické dopravy5.3.2. 

Současný stav a východiska řešenía) 

Cyklistická doprava je vzhledem k rozloze města a jeho kompaktní zástavbě, přímým vazbám 
na okolí a malé členitosti terénu významným faktorem v počtu přepravovaných osob. Město 
společně s okolními obcemi podporuje výstavbu cyklostezek, což přispívá k udržení příznivého 
poměru automobilové a ostatní dopravy. Město je napojeno na síť cyklistických tras I. třídy 
trasou č. 5 Jantarovou stezkou a hustou sítí cyklotras IV. třídy. Problematikou rozvoje cyklistické 
dopravy se zabývá Generel cyklistické dopravy z roku 2004, který navrhuje zřízení 4 základních 
páteřních cyklostezek: severovýchod – západ, jihovýchod – západ, jih – severozápad, jih – 
severovýchod.

Na území města jsou tak postupně realizovány další části infrastruktury cyklistické dopravy. 
V minulosti bylo vybudováno více než 17 km cyklostezek. Ve vztahu k potenciálu cyklodopravy 
a zvyšující se poptávce je však tato infrastruktura nedostatečná. Komunikační síť města je 
nadměrně zatížena individuální automobilovou dopravou a s tím spojenými nároky dopravy 
statické. To znamená chybějící prostor pro cyklistický koridor v profilu uličních komunikací. 
Vyššímu tempu budování odpovídající infrastruktury pro cyklodopravu brání také finanční 
možnosti, řešení majetkoprávních vztahů a stávající legislativa. Zatímco v minulých letech byl 
systém cyklistických komunikací rozvíjen s důrazem na rekreační a sportovní funkci v méně 
dopravně zatíženém území, mimo hlavní komunikační síť, současný trend ukazuje na rostoucí 
míru využívání kola jako dopravního prostředku předpokládající co nejkratší spojení výchozího 
a cílového bodu cesty. Cyklistická doprava tak může být efektivní alternativou k ostatním 
druhům dopravy. Mezi její výhody lze počítat flexibilitu, malé nároky na infrastrukturu 
v porovnání s automobilovou nebo hromadnou dopravou a přínosy v oblasti ekologie a zdraví 
obyvatelstva.

Odůvodnění řešeníb) 

Pro zajištění podmínek cyklistické dopravy se vymezují zejména plochy dopravní infrastruktury, 
plochy veřejných prostranství, plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň a především trasy 
cyklistických komunikací. Plochy a trasy koncepce cyklistické dopravy jsou zobrazeny ve výkrese 
I/02.1. Podmínky využití ploch koncepce cyklistické dopravy jsou stanoveny v bodě 7. Územního 
plánu a jsou případně upřesněny a doplněny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu. 

Koncepce cyklistické dopravy vychází ze zpracovaného Generelu cyklistické dopravy na území 
města Prostějova s návazností na okolní obce. Územní plán navrhuje ucelenou síť cyklistických 
komunikací vytvářející podmínky pro obě základní funkce, dopravní i rekreační. Pro dopravní 
funkci Územní plán vymezuje cyklistické komunikace zejména na městských radiálách 
a tangentách tak, aby bylo zajištěno co možná nejpřímější spojení mezi výchozím a cílovým 
bodem cesty. V daných profilech stávajících ulic je v některých případech možné vytvořit 
cyklistickou komunikaci pouze na úkor prostoru pro automobilovou dopravu. Nové uspořádání 
profilu komunikací bude řešeno v podrobnějším stupni dokumentace, případně v předepsaných 
územních studiích. Nad rámec cyklistických komunikací vymezených Územním plánem 
se předpokládá, že podmínky pro cyklistickou dopravu budou vytvořeny také v dopravně 
zklidněných komunikacích (plošně v režimu Zóna 30 nebo Obytná zóna, případně dalšími 
organizačními opatřeními).

Zvláštní pozornost zasluhují navržené cyklotrasy podél Hloučely. Vzhledem k nezastupitelné 
pozici „zeleného“koridoru Hloučely pro příměstskou rekreaci obyvatel Prostějova jsou 
navrženy pro tento druh dopravy trasy po obou stranách Hloučely, a to v úseku, který je 
nejfrekventovanější (od koridoru železnice na Olomouc po ulici Kosteleckou), a v úseku, který 
je vzhledem k navrženému řešení „dalším na řadě“ (tj. od ul. Kostelecké po silnici z Domamyslic 
na Smžice). Délka této „zdvojené“ trasy je cca 5 km, což vytváří okruh s celkovou délkou cca 
10 km. Vzhledem k rozvoji rekreační cyklistiky a in-line bruslení lze na takto vymezených trasách 
realizovat nosnou kostru rekreačních komunikací pro obyvatele Prostějova i okolí.

Územní plán nerozlišuje stav a návrh cyklistických komunikací, vymezuje je jako systém.
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Schéma cyklistické dopravyObr. D.109: 
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Schéma železniční dopravy ( Obr. D.110:  ú  stav,  ú  návrh)

Schéma MHD k 12. 12. 2010Obr. D.111: 
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Veřejná hromadná doprava5.3.3. 

Současný stav a východiska řešenía) 

Koncepci veřejné hromadné dopravy tvoří stávající a navrhované přestupní uzly, hlavní terminál 
ve vazbě na železniční stanici Prostějov-hlavní nádraží, autobusové nádraží a vozovna MHD. 
Městskou hromadnou dopravu tvoří 16 autobusových linek dostatečně obsluhujících území 
města a zapojených do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK). 
Cestující tak mohou využívat příměstských linek včetně železniční dopravy, která je rovněž 
součástí IDSOK. Význam MHD s rozvojem okrajových částí a průmyslových zón dále poroste. 

Odůvodnění řešeníb) 

Pro zajištění podmínek pro veřejnou hromadnou dopravu na území obce se vymezují plochy 
dopravní infrastruktury, plochy veřejných prostranství, koncepční prvky terminál hromadné 
dopravy, koncepční prvky autobusové nádraží a koncepční prvky železniční stanice. Plochy 
a koncepční prvky koncepce veřejné hromadné dopravy jsou zobrazeny ve výkrese I/02.1. 
Podmínky využití ploch koncepce veřejné hromadné dopravy jsou stanoveny v bodě 
7 Územního plánu a jsou případně upřesněny a doplněny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) 
Územního plánu. 

Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj veřejné hromadné dopravy. Pro zajištění dalšího 
zvyšování podílu veřejné hromadné dopravy na celkovém objemu přepravy jako prevence 
nežádoucího nárůstu intenzit automobilové dopravy je třeba zkvalitnit spojení obytných území 
s centrem systémem páteřních linek MHD a optimalizací jejich vazeb na příměstskou  
a regionální dopravu.

Pro zajištění optimální obsluhy území autobusovou dopravou jsou vytvořeny podmínky pro 
její vedení v plochách dopravní infrastruktury a plochách veřejných prostranství s maximální 
variabilitou možného trasování linek jako předpokladu pro snižování počtu přestupů (DH-01: 
autobusové nádraží).

Územní plán navrhuje co nejvíce integrovat přestupní místa pro železniční, dálkovou 
autobusovou a městskou hromadnou dopravu v oblasti stávajícího hlavního železničního  
a autobusového nádraží do jednoho terminálu (DH-02: terminál hromadné dopravy).

Pro zvýšení atraktivity hromadné dopravy je třeba optimalizovat síť linek i návaznost 
jednotlivých spojů a usilovat o modernizaci vozového parku i vybavení jednotlivých zastávek. 
Žádoucí zvýšení podílu veřejné hromadné dopravy v dělbě přepravní práce je podmíněno 
neustálé zlepšování podmínek pro její provoz.

Železniční doprava5.3.4. 

Současný stav a východiska řešenía) 

Železniční doprava má v Olomouckém kraji nezastupitelné místo jako páteřní prvek 
regionálního systému veřejné dopravy. Pro zajištění konkurenceschopnosti s ostatními druhy 
dopravy je nutné především zajistit dostatečnou rychlost a četnost přepravy v pravidelných 
intervalech s dobrou návazností na ostatní druhy dopravy.

Celostátní železniční trať číslo č. 301 Nezamyslice – Prostějov – Olomouc je jednokolejná, 
elektrifikovaná a prochází východní částí správního obvodu města na rozhraní obytné 
a průmyslové zástavby města obloukem od jihovýchodu směrem na severovýchod. Stanice 
„Prostějov hlavní nádraží“ se nachází východně od historického centra a je zde situován i hlavní 
přestupní uzel jednotlivých složek integrovaného systému hromadné dopravy.

Regionální trať č. 275 Prostějov – Kostelec na Hané – Senice na Hané – Olomouc, která 
odbočuje ve stanici Prostějov-hlavní nádraží severozápadním směrem je rovněž jednokolejná, 
neelektrifikovaná a zprvu je vedena západním směrem se zastávkou Prostějov-místní nádraží 
severně od historického jádra města.

Stávající úrovňová křížení silnic se železničními tratěmi představují ohrožení bezpečnosti 
dopravy. Stávající křížení se železničními tratěmi:

č. 301 – ul. Majakovského, Vrahovická; •
č. 275 – ul. Vrahovická, Českobratrská, Olomoucká, Pod Kosířem, Tyršova. •
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Schéma silniční dopravyObr. D.112:  (  ú  stav,  ú  návrh,  ú  rezerva)

Schéma výřezů prověřovaných dopravních křižovatekObr. D.113: 
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Odůvodnění řešeníb) 

Pro zajištění územních podmínek pro železniční dopravu na území obce se vymezují plochy 
dopravní infrastruktury, koncepční prvky železniční trať, koncepční prvky železniční vlečka, 
koncepční prvky terminál hromadné dopravy a koncepční prvky železniční stanice. Plochy 
a koncepční prvky koncepce železniční dopravy jsou zobrazeny ve výkrese I/02.1. Podmínky 
využití ploch koncepce železniční dopravy jsou stanoveny v bodě 7 Územního plánu a jsou 
případně upřesněny a doplněny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu. 

Pro zajištění zdvojkolejnění železniční trati č. 301 a pro zajištění komfortního vybudování 
přestupního terminálu v místě stávajícího hlavního nádraží Územní plán vymezuje celý 
tento koridor jako plochy přestavby a plochy zastavitelné. Modernizace se týká i přestavby 
jednotlivých stanic (DZ-01 až DZ-04).

Pro zajištění bezpečnosti silničního i drážního provozu Územní plán vytváří podmínky pro 
úpravu stávajících železničních křížení a pro vybudování některých mimoúrovňových křížení 
s železničními tratěmi:

zrušení úrovňového křížení tratí č. 301 a 275 na ulici Vrahovické; •

vybudování nadjezdu na severním okruhu sil. II/366 nad tratí č. 275; •

vybudování světelně řízené křižovatky s preferencí kolejové dopravy na trati č. 275 na ulici  •
Olomoucké v souvislosti s propojením vnějšího městského okruhu mezi ulicemi Bartákovou 
a Janáčkovou;

vybudování zabezpečeného železničního přejezdu trati č. 275 na ulici Českobratrské. •

Silniční doprava5.3.5. 

Současný stav a východiska řešenía) 

Městem procházejí dva hlavní dopravní směry – severojižní reprezentovaný rychlostní silnicí 
R46, která tangenciálně míjí centrum města po jeho východní straně, a západovýchodní 
směr reprezentovaný silnicí II/150, vedenou jižní větví vnitřního městského okruhu po ulicích 
Plumlovské, Palackého, Wolkerově, Dolní a Kralické. Severní část vnitřního městského okruhu 
vedená po ulicích Blahoslavově, Vápenici a Újezdu s pokračováním po ulici Svatoplukově, 
Vrahovické a Čs. armádního sboru doplňuje nejzatíženější část dopravní sítě, jejíž uzly v centru 
města se blíží hranicím svých kapacitních možností.

Radiály dopravního systému města tvoří dále tahy silnic II. třídy, které současně představují 
hlavní městské třídy – silnice číslo 433 (ul. Brněnská) vedená na jih směrem na Vyškov, silnice 
číslo 366 (ul. Kostelecká) vedená severozápadním směrem na Kostelec na Hané a silnice číslo 367 
(ul. Kojetínská) vedená na jihovýchod směrem na Kojetín. Zbývající severní směr představuje 
silnice III. třídy číslo 44934 (ul. Olomoucká) a jihozápadní směr silnice číslo 37766 (ul. Žeranovská 
a Určická).

Hlavními silničními tahy zajišťujícími dnes dopravní dostupnost města a jeho okolí jsou 
následující komunikace:

Silnice I. třídy:

I/46 Vyškov – Olomouc – Opava Sudice – st. hranice. •

Silnice II. třídy:

II/150 Votice – Havlíčkův Brod – Sebranice – Prostějov – Valašské Meziříčí; •

II/366 Svitavy – Jevíčko – Konice – Prostějov; •

II/367 Prostějov – Kroměříž – Tlumačov; •

II/377 Tišnov – Černá Hora – Prostějov; •

II/433 Prostějov – Morkovice – Střílky; •

II/449 Rýmařov – Litovel – Prostějov. •
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Výřez A – dobudování mimoúrovňové křižovatky na R46 u Žešova a její napojení na ul. BrněnskouObr. D.114: 

Výřez B (var. 1) – dokompletování vnějšího městského okruhu spojením ulice Okružní a Joštova náměstí v místě asanovaných Obr. D.115: 
panelových domů na ul. Okružní, bez vlivu na trasování R46
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Silnice III. třídy:

3674 Prostějov – Kralice na Hané; •

37760 Mostkovice – Smržice; •

37766 Prostějov – Určice; •

37762 Vranovice – Určice – Domamyslice; •

4357 Vrahovice – Vrbátky – Dubňany; •

44932 Smržice – Držovice – Vrahovice; •

44934 Prostějov-spojovací, •

III/0462 Žešov – Brodek u Prostějova – Pustiměř – Vyškov, •

III/3679 Čechůvky – Kralice na Hané, •

III/37771 Prostějov – Seloutky. •

Odůvodnění řešeníb) 

Pro zajištění podmínek pro silniční dopravu se vymezují plochy dopravní infrastruktury, plochy 
veřejných prostranství a koncepční prvky křižovatka. Plochy a koncepční prvky koncepce silniční 
dopravy jsou zobrazeny ve výkrese I/02.1. Podmínky využití ploch koncepce silniční dopravy 
jsou stanoveny v bodě 7 Územního plánu a jsou případně upřesněny a doplněny v Příloze č. 1 
(Tabulka ploch) Územního plánu.

Územní plán vymezuje plochy dopravní infrastruktury, které tvoří tzv. základní komunikační 
skelet, tj. stávající páteřní silniční komunikace města nezbytné pro jeho obsluhu. Zároveň tento 
systém doplňuje o návrhy nových páteřních komunikací tak, že větší rozvojové plochy jsou 
napojeny na dvě ramena vymezeného komunikačního skeletu. 

Výřez B (var. 2) – dokompletování vnějšího městského okruhu spojením ulice Okružní a Joštova náměstí odsunutím trasy R46 Obr. D.116: 
ve stávající niveletě cca 15 m jihovýchodně
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Výřez B (var. 2) – příčný řez vnějším městským okruhem a odsunutou R46 ve stávající niveletě cca 15 m východněObr. D.117: 

Výřez B (var. 3) – studie propojení jihovýchodní části městského okruhu v Prostějově, ulice Okružní – Dolní, situace stisknutá Obr. D.118: 
s rozhraním ploch Územního plánu (autor studie: Alfaprojekt Olomouc, a. s., Ing. Staněk, 2009)
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Územní plán vymezuje celý koridor rychlostní komunikace R46 jako plochu přestavby v souladu 
se ZÚR OK. Pro řešení problematických úseků a jednotlivých mimoúrovňových křižovatek 
Územní plán zajišťuje dostatečné prostorové podmínky, které umožňují více variant konkrétních 
řešení (viz Obr. D.112 - D. 124). 

Územní plán zajišťuje pouze prostorové podmínky pro stavební záměry, tj. vymezuje plochy, 
nikoliv konkrétní řešení. To je záležitostí dalších podrobnějších studií či dokumentací.

Pro zajištění vazeb na republikovou a evropskou komunikační síť Územní plán vytváří podmínky 
pro rychlostní komunikaci R46 (stav a návrh) s funkční skupinou A:

dobudování všesměrné mimoúrovňové křižovatky u Žešova (viz výřez A) dle Územní studie  •
mimoúrovňové křižovatky na R46 Prostějov-Žešov;

směrová úprava R46 v souvislosti s dobudováním vnějšího městského kruhu  •
v jihovýchodním sektoru města prodloužením ul. Okružní směrem k ul. Dolní prověřovaná 
ve třech variantách (viz výřez B): varianta 1 – vnější městský okruh vedený na místě 
zbouraných panelových domů na ul. Dobrovského, bez vlivu na trasování R46; varianta 2 – 
odsun trasy R46 ve stávající niveletě cca 15 m východně; varianta 3 – zaklenutí stávajícího 
levého jízdního pásu R46 tunelovým objektem (galerií), na jehož povrchu je navrženo výše 
zmíněné propojení vnějšího městského okruhu;

úprava stávající křižovatky II/150 (ul. Dolní) s R46, EXITU 24, zrušením stávající nájezdové  •
větve ve směru na Brno (viz výřez C);

úprava stávající křižovatky II/150 s R46, EXITU 25, doplněním na standardní MÚK typu  •
„osmička“ vybudováním nájezdové větve směrem na Brno u výjezdové větve ve směru 
od Olomouce (viz výřez C).

Pro zajištění obsluhy města Územní plán vytváří podmínky pro systém obchvatů, v souladu 
se nadřazenou krajsou územně plánovací dokumentací - ZÚR OK, funkční skupiny B:

Výřez B (var. 3) – studie propojení jihovýchodní části městského okruhu v Prostějově, ulice Okružní – Dolní, příčný řez (autor Obr. D.119: 
studie: Alfaprojekt Olomouc, a. s., Ing. Staněk, 2009)
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Výřez C – napojení ul. Okružní přes Joštovo nám. s ul. Janáčkovou; nájezd na rychlostní komunikaci R46 ve směru na Brno; nová Obr. D.120: 
kruhová křižovatka na ul. Kralické se zaústěním sjezdu z R46 ze směru od Brna, respektive nájezdu ve směru na Olomouc

Výřez D – křižovatka vnějšího městského okruhu (ul. Barákova / Janáčkova) a ul. Vrahovické (v podjezdu)Obr. D.121: 
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Výřez D – podélný profil ul. Vrahovické s podjezdem pod železniční tratí a vnějším městským okruhemObr. D.122: 

Výřez D – příčný profil ul. Barákovou, tj. vnějším městským okruhem (vlevo areál bývalého Agrostroje, vpravo železniční traťObr. D.123: 
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navrhovaný severní obchvat (sil. II/366), tj. pokračování ulice Konečné od přebudované  •
mimoúrovňové křižovatky R46 (k.ú. Držovice, mimo řešené území) s napojením na ulici 
Olomouckou, rozvojovou oblast Pod Kosířem (včetně úpravy připojení sil. II/449) a ulici 
Kosteleckou (viz výřez E);

navrhovaný severozápadní obchvat, tj. spojení ulice Kostelecké a Plumlovské (mimo řešené  •
území) s možností napojení na ulici Domamyslickou;

navrhovaný jihozápadní obchvat (sil. II/150) od křižovatky na ul. Plumlovské (mimo řešené  •
území) s napojením na ulici Domamyslickou, Západní, Určickou a Brněnskou; 

okružní křižovatka na ul. Dolní s propojením přes Joštovo náměstí na ul. Pražskou, Kralickou,  •
Leteckou a prodlouženou ulici Okružní.

Pro zajištění obsluhy města Územní plán vytváří podmínky pro dobudování vnějšího 
městského okruhu funkční skupiny B.:

prodloužení ul. Okružní směrem k ul. Dolní podél R46 na místě zrušené nájezdové větve  •
směrem na Brno prověřované ve třech variantách (viz výřez B): varianta 1 (Obr. D.115) – 
vnější městský okruh vedený na místě zbouraných panelových domů na ul. Dobrovského, 
bez vlivu na trasování R46; varianta 2 (Obr. D.116, D.117)– odsun trasy R46 ve stávající 
niveletě cca 15 m východně; varianta 3 (Obr. D.118, D.119)– zaklenutí stávajícího levého 
jízdního pásu R46 tunelovým objektem (galerií), na jehož povrchu je navrženo výše zmíněné 
propojení vnějšího městského okruhu; Územní plán zajišťuje dostatečné prostorové 
podmínky, které umožňují více variant konkrétních řešení;

propojení vnějšího městského okruhu od křížení s ul. Dlouhou přes Joštovo nám.  •
po napojení na ul. Pražskou a Janáčkovu (výřez C);

propojení vnějšího městského okruhu v severovýchodním sektoru mezi ul. Janáčkovou  •
(Vrahovickou) a Barákovou s úpravou připojení na ul. Olomouckou současně s vybudováním 

Výřez E – severní a severozápadní obchvat města na křížení s ulicí KosteleckouObr. D.124: 
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podjezdu na silnici II/150 (ul. Vrahovické) pod železničními tratěmi č. 275 a č. 301 s úpravou 
připojení ul. Janáčkovy a ul. Průmyslové (výřez D); 

propojení ul. U Stadionu a Martinákovy; •

úprava křižovatky ulic Josefa Lady a U Stadionu;  •

spojení ul. Myslbekova (Okružní) – Anglická. •

Pro zajištění obsluhy města Územní plán vytváří podmínky pro další spojení základního 
komunikačního skeletu města (stav a návrh) funkční skupiny C (včetně upravovaných křižovatek)

úprava ul. Kostelecké s novou okružní křižovatkou v místě připojení severního okruhu  •
(sil. II/366), propojení ul. U Stadionu a Plumlovské za areálem nemocnice;

připojení ul. Pod Kosířem na sil. II/366 (severní okruh) včetně mimoúrovňového propojení  •
MK směrem na Smržice;

prodloužení ul. Západní k jižnímu obchvatu sil. II/150  •

Pro zajištění propojení místní části Vrahovice a obchodní zóny na SV města jsou v územním 
plánu vymezeny plochy veřejných prostranství č. 0318 a 1088, což přispěje k lepší dopravní 
prostupnosti města v souvislosti s očekávaným nárůstem dopravy v ul. Olomoucké a ve vazbě 
na další připravované záměry v této obchodní zóně.

Negativní vliv vnitroměstské i tranzitní dopravy je nutné eliminovat zlepšením funkčnosti 
a doplněním ochranných opatření na komunikacích nadměstského významu. V obvodu města 
je nutné doplnit radiálně okružní systém komunikací a využít tak dobré dopravní dostupnosti 
k dalšímu rozvoji města. Prioritou je vymístění tranzitní IAD z centra města, posílení atraktivity 
hromadné dopravy a zlepšení návaznosti jednotlivých druhů přepravy v rámci IDSOK, včetně 
doplnění pěších a cyklistických propojení. V neposlední řadě je prioritou Územního plánu 
zajištění podmínek pro udržitelný stupeň rozvoje klidové dopravy jednak návrhem nových 
vícepodlažních parkovacích kapacit v centru města, zejména však posílením stávajících 
parkovacích kapacit na sídlištích.

Dobudování vnějšího městského okruhu v chybějících segmentech, především 
na severovýchodě a jihovýchodě, je prioritou optimalizace dopravní sítě města.

Síť komunikací nižšího významu je vymezena jako plochy veřejných prostranství.

Ochranná pásma silnic dle § 30 zákona č. 13/1997, ve znění pozdějších předpisů je nutno 
respektovat při podrobnějích stupních projektové dokumentace, při navazujících správních 
řízeních. Využití ploch v ochranném pásmu rychlostní silnice R46 je možné až se souhlasem 
silničního správního úřadu, jímž je v tomto případě Ministerstvo dopravy České republiky.
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Statická doprava5.3.6. 

Současný stav a východiska řešenía) 

Problematika odstavování a parkování osobních automobilů ve velkých a středně velkých 
městech již dávno není jen problémem dopravním, ale čím dál více se stává problémem 
územním a jako takový se musí stát součástí komplexního urbanistického řešení.

Historické jádro vykazuje stálý nedostatek parkovacích míst. Stávající parkoviště na obvodu pěší 
zóny kapacitně nedostačují, situaci je nutno řešit výstavbou vícepodlažních parkovacích objektů 
s ohledem na památkový charakter území. V jihovýchodní části městské památkové zóny 
při vnitřním městském okruhu, která byla výrazně zasažené asanací, je umožněno budování 
podzemních garáží v souladu s podmínkami využití ploch. Jejich pozice je zde vzhedem k 
frekventované silnici a obsluze městského jádra logická. V plochách uvnitř historického jádra 
je podzemní parkování problematičtější vzhledem k závleku dopravy a památkové ochraně. 
Příkladem problematického podzemního parkování (ve smyslu změny IX. dosud platného ÚP 
1995) je plocha č. 0041 (současná tržnice).

Rovněž situace na sídlištích vykazuje trvalý nedostatek parkovacích míst. Územní plán na 
základě Dopravního průzkumu města Prostějova (UDIMO, 2006) a vlastních výpočtů vymezil 
území s výrazným deficitem počtu míst k parkování a odstavování vozidel.

Koncepce parkování určuje oblasti s výrazným nedostatkem parkovacích stání a stanovuje pro 
ně povinost zpracování územní studie (US-06 až US-14). Podmínkou pro další stavební aktivity 
(nové stavby, přístavby, nástavby) v těchto oblastech je zpracování územní studie pro vyřešení 
tohoto deficitu. Po blokaci pozemků nutných pozemků pro zajištění parkování je možná další 
stavební činnost na zbylých pozemcích (viz bod 10 Územního plánu a kapitolu D 10.).

lokalizace území dle čísla územní studie stav potřeba deficit katastrální území

US-06: Moravská 123 195 72 Prostějov, Krasice

US-07: Francouzská 346 418 72 Prostějov

US-08: sídliště Svobody 598 626 28 Prostějov

US-09: sídliště Hloučela 605 641 36 Prostějov, Krasice

US-10: sídliště E. Beneše 250 310 60 Prostějov

US-11: Mozartova 307 372 65 Prostějov

US-12: Tylova-sever 165 181 26 Prostějov

US-13: Tylova-jih 183 216 33 Prostějov

US-14: sídliště Šárka (Dobrovského ul.) 156 203 47 Prostějov

Stanovení deficitu statické dopravy ve vybraných územích na základě Dopravního průzkumu města Prostějova (UDIMO s. r. o., Obr. D.125: 
11/2005) a vlastních výpočtů (02/2011).
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Schéma koncepce statické dopravy ( Obr. D.126:  ú  území s různým součinitelem vlivu stupně automobilizace,  •  hromadné garáže park & 
go – návrh,  •  odstavná a parkovací stání – stav,  •  odstavná a parkovací stání – návrh,  •  hromadné garáže – stav,  •  hromadné 
garáže – návrh)
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Odůvodnění řešeníb) 

Pro zajištění kvalitních podmínek pro statickou dopravu se vymezují především plochy 
dopravní infrastruktury, koncepční prvky hranice území s různým součinitelem vlivu stupně 
automobilizace, koncepční prvky hromadná garáž, koncepční prvky hromadná garáž, koncepční 
prvky parkoviště a koncepční prvky terminál hromadné dopravy. Plochy a prvky koncepce 
statické dopravy jsou zobrazeny ve výkrese I/02.1. Podmínky využití ploch koncepce statické 
dopravy jsou stanoveny v bodě 7. Územního plánu a jsou případně upřesněny a doplněny 
v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu. Pro zajištění statické dopravy jsou na vybraných 
místech vymezeny územní studie US-06 až US-14. 

Nově navržené lokality pro statickou dopravu jsou:

DK-01: odstavná a parkovací plocha u sportovního areálu v lokalitě Pod Kosířem – z důvodu  •
zajištění jeho obsluhy;

DK-02: odstavná a parkovací plocha u sportovního areálu severozápadně od křížení ulic  •
U Stadionu a Krapkovy – z důvodu zajištění jeho obsluhy;

DK-03: odstavná a parkovací plocha u sportovního areálu jižně od ulic U Stadionu  •
a Krapkovy – z důvodu zajištění jeho obsluhy;

DK-04: hromadná garáž jihovýchodně od křížení ulic Plumlovské a Anglické – z důvodu  •
zajištění odstavování případně parkování osobních automobilů pro rezidenty v okolních 
plochách; kapacita hromadné garáže může být odečtena z celkového deficitu statické 
dopravy, pro které byla stanovena povinnost zpracování územní studie US-08 sídliště 
Svobody);

DK-06: odstavná a parkovací plocha u městského hřbitova – z důvodu zajištění dostatečné  •
kapacity veřejných parkovacích stání ve vazbě na hřbitov;

DK-07: odstavná a parkovací plocha za hlavním nádražím – z důvodu zajištění dostatečné  •
kapacity veřejných parkovacích stání ve vazbě na přestupní terminál hromadné dopravy.

Na území města se stanovuje stupeň automobilizace 1,15 tak, aby byla do budoucna při 
výstavbě nových lokalit zaručena dostatečná kapacita odstavných a parkovacích míst. Na území 
vnitřního města, které má dnes převážně stabilizovanou strukturu zástavby a tudíž má omezené 
prostorové možnosti, se stanovuje stupeň automobilizace 1,0. Pro výpočet základního počtu 
odstavných stání bude použit součinitel vlivu stupně automobilizace ka = 1,15, respektive 1,0. 
Dále se výpočet řídí příslušnou normou ČSN 736110 – Projektování místních komunikací s tím, 
že výpočet vztahující se pro nově navrhované stavby se použije i u stavebních úprav staveb 
stávajících a dostaveb proluk.

V nepříznivých územních podmínkách, pokud to závažné územně-technické nebo stavebně-
technické důvody neumožňují, bude u stavebních úprav stávajících staveb potřeba stání určena 
rozdílem potřeby mezi navrhovaným a stávajícím využitím objektu.
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Letecká doprava5.3.7. 

Současný stav a východiska řešení

Na území města Prostějova se nachází neveřejné vnitrostátní letiště, účelové letiště Vrbátky 
a heliport letecké záchranné služby v areálu prostějovské nemocnice.

Odůvodnění řešení

Pro zajištění koncepce letecké dopravy se vymezují především plochy dopravní infrastruktury, 
plochy specifické, koncepční prvky letiště a koncepční prvky heliport, které jsou zobrazeny 
ve výkrese I/02.1. Podmínky využití ploch koncepce letecké dopravy jsou stanoveny v bodě 7. 
Územního plánu a jsou případně upřesněny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu. 

Územní plán vymezuje koncepční prvek heliport na ploše občanského vybavení – veřejná 
infrastruktura ve prospěch zajištění podmínek pro současný heliport letecké záchranné služby 
tak, aby došlo k ochraně jeho územních nároků a mohl tak sloužit především pro Leteckou 
zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje.

Vzhledem k postavení Prostějova v rámci regionálních vztahů v letecké přepravě (blízkost 
mezinárodních letišť v Brně a Ostravě a rovněž s rostoucím významem letiště Přerov) se nadále 
vymezuje plocha pro vnitrostátní neveřejné letiště využívané Armádou ČR a leteckými kluby.

Územní plán stabilizuje plochu účelového letiště Vrbátky.

Schéma letecké dopravy (  Obr. D.127: •  letiště – stav,   •   heliport – stav)
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Technická infrastruktura5.4. 

Podklady:
Aktualizace generelu odvodnění města Prostějov (Hydroprojekt CZ, a. s., 2007);•	
Generel odvodnění města Prostějov (Hydroprojekt CZ, a. s., 2003);•	
Koncepce revitalizace v povodí Romže a Valové (Aquatis, Povodí Moravy, 1995);•	
Plán odpadového hospodářství města Prostějova na období 2006–2010 (FITE, a. s., 2005)•	
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (Voding Hranice, s. r. o., 2006);•	
Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2008);•	
Projektový záměr – kompostárna Prostějov (A.S.A. TS Prostějov, s. r. o., 2010);•	
Změna územního plánu zóny části centra města Prostějova (CAD Projekt Plus, s. r. o.,  •	
Ing. arch. Z. Beran a kolektiv, 2005);
Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje (Pöyry Environment, a. s., 2007);•	
Územně analytické podklady Olomouckého kraje (Institut regionálních informací, s. r. o., 2009);•	
Územně analytické podklady správního obvodu ORP Prostějov (EKOTOXA, s. r. o., 2009);•	
Územní energetická koncepce Olomouckého kraje (J. Haluza a kol., 2008);•	
Územní plán Prostějova – Průzkumy a rozbory (KNESL+KYNČL s.r.o., 2010);•	
Územní plán sídelního útvaru Prostějov (Urbanistické středisko Brno, s. r. o., Ing. arch. E. Navrátil •	
a kolektiv, 1995);
Územní plán sídelního útvaru Prostějov, změny Z1 až Z5, Z7 (Z1–Z3: CAD Projekt Plus, s. r. o., •	
Ing. arch. Z. Beran, Ing. arch. L. Langer, Ing. J. Mareš a kolektiv; Z4, Z5, Z7: KNESL+KYNČL s.r.o.);
Územní plán zóny části centra města Prostějova (Ing. arch. R. Zajíc, 1994);•	
Územní studie, Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje (Ecological Consulting, s. r. o., 2009);•	
Vodohospodářská mapa 1 : 50 000;•	
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (J. Haluza a kol., 2008);•	
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, aktualizace (J. Haluza a kol., 2011).•	

Koncepce vodních toků a ploch5.4.1. 

Plochy vodní a vodohospodářské (W) se vymezují zejména za účelem zajištění podmínek  
pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem a regulaci vodního 
režimu území. Plochy jsou vymezeny ve výkrese I/02.1, přičemž jejich podmínky jsou stanoveny 
v bodě 7 Územního plánu a jsou případně upřesněny a doplněny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) 
Územního plánu.

Územní plán vymezuje plochy vodní a vodohospodářské pouze pro významné toky a plochy na 
území města. Ostatní stávající méně významné toky a plochy jsou zahrnuty do ostatních ploch 
smíšených obytných, kde je jejich využití rovněž možné. 

Nově navržené prvkek: VT-01 - odtokový kanál vodních toků Romže a Hloučely, který vymezuje 
plochu pro výstavbu meandrujícího propojovacího kanálu vodních toků Romže a Hloučely 
v místě jejich nebližšího přiblížení na zemědělsky využívaných pozemcích v k.ú. Prostějova 
a Smržic (celková délka cca 700 m). Realizace sníží riziko záplav na území městské části 
Vrahovice.Prvek byl navržen na základě podnětu ORI Magistrátu statutárního města Prostějova. 

Dále viz odůvodnění Koncepce zásobování vodou a odkanalizování. 

důvody vymezení číslo plochy

zajištění stabilního prostředí  
v zastavěném území

0146, 0316, 0371, 0373, 0596, 0603, 0810, 0844, 0895, 0925, 0938, 0949, 1001, 1045, 
1087

zlepšení vodohospodářských 
podmínek v území – propojení 
Romže a Hloučely

1133, 1134

Důvody vymezení ploch vodních a vodohospodářskýchObr. D.128: 
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Koncepce protipovodňových, protierozních a retenčních opatření 5.4.2. 
 viz kap. D 6.

Schéma ploch vodních a vodohospodířskýchObr. D.129:  (  ú  stav,  ú  návrh 
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Koncepce zásobování vodou5.4.3. 

Stav území a východiska řešenía) 

Řešené území patří do povodí řeky Moravy a správa toků je rozdělena mezi Povodí Moravy, s. p., 
a Lesy České republiky, s. p.

Město Prostějov je zásobeno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Prostějov, výjimkou 
je městská část Žešov, která je napojena na skupinový vodovod Dobrochov. Provozovatelem 
vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. (součást společnosti Moravská 
vodárenská, a. s. – Veolia Voda Česká republika, a. s.), v městské části Žešov je provozovatelem 
Svazek obcí se sídlem v Otaslavicích. 

Hlavními zdroji vody jsou:

prameniště Smržice (studny) o vydatnosti 78 l/s s větším výskytem radonu severně  •
od města; radon se odvětrává ve VDJ Stráž a mísí se s ostatními vodami; PHO II sahá 
do severních okrajů nezastavěného území městských částí Domamyslice, Čechovice 
a Prostějov;

prameniště Hrdibořice (vrty) o vydatnosti 110 l/s s úpravnou vody a čerpací stanicí  •
východně od města; objem akumulačních nádrží je 500 m3 (čerpání do Duban) a 670 m3 
(čerpání do VDJ Stráž); PHO II zdroje zasahuje k.ú. Vrahovice, Čechůvky;

prameniště Dubany (vrty) o vydatnosti 30 l/s s čerpací stanicí do VDJ Stráž (akumulace  •
2 x 120 m3) severovýchodně od města; PHO II zdroje zasahuje k.ú. Vrahovice, Čechůvky; 

prameniště Brodek u Prostějova (vrty) o vydatnosti 30–40 l/s s čerpací stanicí (akumulace  •
2 000 m3) jižně od města;

prameniště Brodek u Prostějova - Sněhotice; •

pro městskou část Žešov je zdrojem prameniště v k.ú. Dobrochov (16 l/s); •

ve výhledu se počítá s propojením na skupinový vodovod Pomoraví z VDJ Křelov  •
(u Olomouce) přes zrychlovací ČS Studenec do VDJ Stráž (vše mimo řešené území).

Celková vydatnost zdrojů je Qp = 260–270 l/s, ale jsou využívány i pro okolní obce v množství cca 
30 l/s. Celková spotřeba je dnes cca Qp = 92,0 l/s, Qm = 117 l/s a je tedy dostatečná rezerva i pro 
výhled (teoretická spotřeba při 100 % využití všech možných ploch) Qp = 2 375 m3/den (27,5 l/s), 
Qm = 38,5 l/s. Dle zkušeností se využije 20 % těchto ploch a tomu odpovídající nárůst spotřeby 
max. Qp o 5,5 l/s (cca 4 000 obyvatel).

Na území města jsou soukromé zdroje (studny, vrty) zejména v průmyslových areálech, které 
slouží především jako užitková voda pro výrobu a provoz a snižují tak nároky na celkovou 
spotřebu pitné vody ve městě. Zvláštní ochranné pásmo studny (PHO I) má zdroj v areálu 
pivovaru při ulici Vrahovické. 

Hlavními vodojemy jsou:

zemní vodojem Stráž (5 400 m • 3, 287 m n.m.), do kterého je voda čerpána z pramenišť 
Smržice, Hrdibořice a Dubany ( výhledově z Pomoraví);

zemní vodojem Dětkovice (2 x 2 500 m • 3, 287,5 m n.m.), do kterého je voda čerpána 
z prameniště Brodek a Kelčice; 

pro městskou část Žešov je to VDJ Předina (2 x 250 m • 3, 310 m n.m.) v k.ú. Kelčice. 

Z těchto vodojemů jsou ale zásobeny i okolní obce a slouží současně i jako akumulace požární 
vody. Celkový objem je 10 400 m3, optimální potřeba je 8 500–9 000 m3 a je tedy dostatečná 
rezerva i pro rozvoj. V průmyslových areálech jsou podružné vodojemy (akumulace) většinou 
pro technologii.

Zastavěné území je na kótě terénu 210–250 m n.m., tlakové poměry v rozmezí (max. 
hydrostatický) 0,77 MPa a 0,33 MPa (min. hydrodynamický). V níže položených objektech je 
nutná redukce tlaku na přípojkách. Pro Žešov na terénu 220–230 m n.m. je nutná redukce tlaku 
na hlavním řadu DN 150 od obce Výšovice. Z hlediska požárního zabezpečení je vše v normě.
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Schéma zásobování vodouObr. D.130:  (  ú  stav,  ú  návrh) 
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Hlavními přívodními řady na katastrech města a městských částí jsou:

gravitační řad DN 800 (1000–600) z vodojemu Strž do města; •

výtlačný řad z prameniště Smržice DN 350 do města dočasně vyřazený z provozu;  •

výtlačný řad DN 350 (500) do VDJ Strž z prameniště Hrdibořice s odbočkou DN 500 do  •
města;

gravitační řad DN 400 z VDJ Dětkovice do města;  •

řad DN 150 z VDJ Předina přes obec Výšovice do městské části Žešov. •

Přes městkou síť jsou zásobeny okolní obce Mostkovice (DN 200), Kralice a Bedihošť (DN 150) 
a Smržice, Čelechovice (DN 400). 

Rozvody ve městě jsou v profilech DN 65–400, řady do DN 80 vyžadují zvětšení. Ostatní řady 
vyhovují i pro rozvoj města a postačí jen jejich rozšíření v profilech DN 80–150. Pro průmyslové 
podniky a vybavenost bude rozhodující požadavek na množství požární vody a z toho 
vyplývající dimenze venkovního veřejného vodovodu (musí upřesnit až konkrétní záměr). 

V Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK) Olomouckého kraje nejsou žádné požadavky na 
větší rekonstrukce či změny v systému zásobování, je potřebná jen postupná výměna starších 
řadů a totéž vyplývá i z nového návrhu ÚP. PRVK nepočítá rovněž se zvýšením spotřeby.

V k.ú. Prostějov je pro cca 39 400 obyvatel spotřeba vody cca Qp = 6 800 m3/den (78,7 l/s)  
a Qm = 8 500 m3/den, teoretické výhledové zvýšení spotřeby (při 100 % využití všech nabízených 
ploch pro bytové domy a občanské vybavení) bude Qp = 2 045 m3/den, v průmyslových areálech 
bude možné upřesnit spotřebu vody až dle konkrétních programů a předpokládá se zvýšení cca 
o Qp = 330 m3/den.

V zástavbě pod kótou terénu 220 m n. m. nutno počítat na přípojkách k objektům s redukcí 
tlaku.

V k.ú. Čechůvky je pro cca 160 obyvatel spotřeba vody cca Qp = 20 m3/den (0,23 l/s)  
a Qm = 30 m3/den, teoretické výhledové zvýšení spotřeby až o Qp = 13 m3/den.

V k.ú. Čechovice je pro cca 1 050 obyvatel spotřeba vody cca Qp = 145 m3/den (1,7 l/s)  
a Qm = 205 m3/den, teoretické výhledové zvýšení spotřeby (při 100% využití všech nabízených 
ploch pro bytové domy a občanské vybavení) bude Qp = 313 m3/den.

V k.ú. Domamyslice je pro cca 1 050 obyvatel spotřeba vody cca Qp = 150 m3/den (1,7 l/s)  
a Qm = 205 m3/den, teoretické výhledové zvýšení spotřeby je společné s Čechovicemi (plochy 
se překrývají).

V k.ú. Krasice je pro cca 2 060 obyvatel spotřeba vody cca Qp = 315 m3/den (3,64 l/s)  
a Qm = 440 m3/den, teoretické výhledové zvýšení spotřeby je společné s Čechovicemi (plochy 
se překrývají).

V k.ú. Vrahovice je pro cca 3 300 obyvatel spotřeba vody cca Qp = 460 m3/den (5,32 l/s)  
a Qm = 640 m3/den, teoretické výhledové zvýšení spotřeby (při 100% využití všech nabízených 
ploch pro bytové domy a občanské vybavení) bude Qp = 120 m3/den.

V k.ú. Žešov je pro cca 330 obyvatel spotřeba vody cca Qp = 45 m3/den (0,52 l/s)  
a Qm = 65 m³/den, teoretické výhledové zvýšení spotřeby (při 100% využití všech nabízených 
ploch pro bytové domy a občanské vybavení) bude Qp = 13 m3/den.

Ochranné pásmo vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění 
pozdějších předpisů, 1,5 m do DN 500, pro větší profily (hloubky) je 2,5 m od okraje potrubí.

Odůvodnění řešení

Pro zajištění podmínek pro zásobování vodou se vymezují koncepční prvky koridor / plocha 
pro zásobování vodou, trasy vodovodní řad hlavní,trasy vodovodní řad ostatní. Prvky a trasy 
koncepce zásobování vodou jsou zobrazeny ve výkresech I/02.1. a I/02.2. 

Územní plán umožňuje napojení všech rozvojových ploch rozšířením stávajících vodovodních 
řadů bez větších souvisejících investic. Stávající zdroje pitné vody a zásobníky jsou dostačující 
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pro rozvoj města. Propojení na vodovod Pomoraví slouží jen pro zajištění větší bezpečnosti celé 
soustavy v Olomouckém kraji a je mimo katastr města. 

Nově navržené prvky pro zásobování vodou jsou:

TV-01: vodovodní řad DN 200 – propojení vodovodních řadů mezi ulicí Průmyslovou  •
a ulicí Kralický Háj, v k.ú. Kralice na Hané, včetně rekonstrukce řadu v ulici Za Drahou,  
v k.ú. Prostějov – z důvodu posílení soustavy vodovodů v průmyslové zóně;

TV-02: vodovodní řad DN 300 – napojení vodovodní sítě v průmyslové zóně na výtlačný řad  •
prameniště Hrdibořice – VDJ Stráž, v k.ú. Vrahovice a Čechůvky – z důvodu zajištění zvyšující 
se potřeby vody v průmyslové zóně.

Oba prvky byly navrženy na základě záměru provozovatele vodovodů VaK Prostějov, a. s. 

V území by měly dále pokračovat rekonstrukce stávajících vodovodních řadů s ohledem na 
snížení ztrát (nefakturovaná voda). Do nových rozvojových ploch budou rozšířeny vodovodní 
sítě, řady budou vedeny převážně v plochách veřejných prostranství a dopravní infrastruktury, 
případně v jejich těsné blízkosti.

Koncepce odkanalizování5.4.4. 

Stav území a východiska řešenía) 

Město Prostějov má vybudovanou převážně jednotnou kanalizaci ukončenou v centrální ČOV, 
která však leží na území obce Kralice na Hané západně od města. Městská část Žešov má vlastní 
ČOV. Provozovatelem kanalizace a obou ČOV je společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. 
(součást společnosti Moravská vodárenská, a. s. – Veolia Voda Česká republika, a. s.).

Městské části (okrajová území) Čechovice, Domamyslice, Krasice a Vrahovice mají splaškovou 
kanalizaci vybudovanou jen částečně a bylo by třeba dokončit postupně její budování ve starší 
zástavbě i za cenu přečerpávání (obdobně jako tomu je v Čechovicích podél náhonu nebo 
v Čechůvkách). 

Hlavní páteř odvodnění území tvoří částečně zaklenutý Čechovický (Mlýnský) náhon, který je 
využíván také pro odlehčení hlavních sběračů „A“ a „B“. 

Stávající stoky:

kmenová stoka „A“ DN 2 100 po spojení dvou hlavních sběračů je ukončena v ČOV; •

sběrač „A“ začíná u sídliště Svobody, vede přes Joštovo, Husovo náměstí ke kmenové stoce; •

sběrač „B“ začíná v Domamyslicích, Čechovicích, vede přes Poděbradovo náměstí a podél  •
pravého břehu náhonu a ústí do sběrače „A“;

sběrač „C“ vede od Držovic a Vrahovic přes průmyslovou oblast do ČOV; •

sběrač „D“ odvodňuje území města od sídliště Eduarda Beneše po Joštovo náměstí, kde  •
se napojuje na sběrač „A“;

sběrač „E“ začíná u areálu Správy silnic, vede přes Přikrylovo a Čechovo náměstí k ulici  •
Wolkerově, kde se napojuje na sběrač „A“;

sběrač „F“ vede od Čechovic přes Jiráskovo náměstí k ulici Palackého a v ulici Vodní se  •
napojuje na sběrač „A“; do tohoto sběrače je provizorně zaústěna dešťová stoka, kterou je 
nutné odpojit a zaústit do náhonu;

sběrač „G“ začíná od ulice Sadové (Příční) přes průmyslovou a chatovou oblast a je napojen  •
na sběrač „C“;

sběrače „B I“ a „B II“ doplňují síť hlavních sběračů na jihu zástavby a jejich rekonstrukce bude  •
závislá také na plánované výstavbě nového dešťového sběrače v této části města.

V městské části Žešov je pouze splašková kanalizace, srážková voda je svedena krátkými 
přípojkami do zaklenuté vodoteče.

V následném seznamu jsou uvedeny oficiální názvy toků a ploch dle vodohospodářské mapy, 
ostatní drobné toky jsou bezejmenné (nebo mají místní neoficiální názvy): 
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Schéma dešťové kanalizaceObr. D.131:  (  ú  stav,  ú  návrh)
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Schéma splaškové a jednotné kanalizaceObr. D.132:  (  ú  stav,  ú  návrh)
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řeka Romže (4-12-01-038, -044, -058, -060) v k.ú. Prostějov, Vrahovice a Čechůvky);  •
od soutoku Romže a Hloučely se tento tok jmenuje Valová, která pak ústí do řeky Moravy; 
horní úseky mají kapacitu koryta (Q = 40–50 m3/s) upravenou na Q100 stejně jako dolní úsek 
(Q = 80 m3/s), Qp = 1,37 m3/s; čistota toku je ve III. tř. jakosti; správcem toku je Povodí Moravy, 
s. p., který kromě běžné údržby a protipovodňových opatření nemá v plánu větší investice;

říčka Hloučela od Plumlovské přehrady (4-12-01-057) je přítokem Romže v k.ú. Prostějov,  •
Domamyslice, Čechovice a Krasice; její tok severně od zástavby je převážně v přirozeném 
korytu s Qmin = 128 l/s a Q100 = 26 m3/s; její koryto však není chráněno na Q100  
(Qkap = 19 m3/s); čistota toku je IV.–V. třídy jakosti; patří mezi významné vodohospodářské 
toky. Správcem toku je Povodí Moravy, s. p., který kromě běžné údržby a protipovodňových 
opatření nemá v plánu větší investice; investice na zlepšení čistoty jsou součástí úprav 
na kanalizaci;

Čechovický (Mlýnský) náhon (4-12-01-059) je odbočkou z Hloučely pod přehradou a ústí  •
do Romže; má pravostranný bezejmenný přítok od Záhoří; v k.ú. Prostějov, Domamyslice, 
Čechovice, Krasice, v zástavbě je zaklenut (Q = 0,9 m3/s) a na náhonu je MVE; dolní úsek 
je ale zanesený a jeho břehy jsou nestabilní, bude třeba jeho postupná úprava (zvýšená 
údržba); čistota toku je IV.–V. třídy jakosti, neboť jsou do něj vypouštěny i znečištěné 
odpadní vody z domácností tam, kde není ještě splašková kanalizace a všechna odlehčení 
jednotné kanalizace; správcem toku je město Prostějov a úpravami na kanalizační síti chce 
zlepšit čistotu vody v náhonu, případně drobné obnovy na původně otevřený tok;

Určický potok (4-12-01-066) v k.ú. Žešov je mimo zástavbu v přirozeném korytě a ústí  •
do potoka Vřesůvky (mimo katastr obce); Žešovem protéká jeho levobřežní přítok – 
bezejmenný potok (Žešovský), který je v zástavbě zaklenut; správcem toku je Zemědělská 
vodohospodářská správa, s. p., ale od 1. 1. 2011 přechází správa pod Povodí Moravy, s. p.; 
v plánu nejsou žádné investice;

malý potůček (4-12-01-068) v k.ú. Prostějov je přítokem Vřesůvky, je mimo zástavbu  •
v přirozeném korytě a nemá vliv na rozvoj území; správcem toku je Zemědělská 
vodohospodářská správa, s. p., ale od 1. 1. 2011 přechází správa pod Povodí Moravy, s. p.; 
v plánu nejsou žádné investice;

malá část území na jihu k.ú. Žešov patří do povodí potoka Vřesůvky (4-12-01-067) a obcí  •
protéká bezejmenný potok jako jeho levostranný přítok; v plánu nejsou žádné investice;

na východě část k.ú. Vrahovice a Čechůvky spadá do povodí říčky Blata – Vrbatecký  •
náhon (4-12-01-023); území patří současně do PHO II vodních zdrojů pitné vody Dubany 
a Hrdibořice.; správcem toku je Povodí Moravy, s. p.; v plánu nejsou žádné investice;

malý rybník na přítoku Čechovického náhonu v k.ú. Záhoří (nad Seloutkami); možné využití  •
k rekreaci a rybaření; průtoky neovlivňuje;

dvě vodní plochy na Čechovickém náhonu k.ú. Krasice a Prostějov; možné využití jako  •
součást parku, rekreace, doplněk rybaření; rozvoj zástavby neovlivňují, stejně jako průtoky 
(malá retence);

pivovarský rybník, kterým protéká Hloučela; zvyšuje hladinu podzemní vody pro potřeby  •
pivovaru;

malý rybníček na potoce nad Žešovem; vyžaduje vyčistění. •

Ochranné pásmo kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění 
pozdějších předpisů, je pro profily do DN 500 a hloubky do 2,5 m = 1,5 m, pro větší profily 
a hloubky = 2,5 m od okraje potrubí. Ochranné hygienické pásmo ČOV není vyhlášeno, nachází 
se daleko od zástavby.

Ochranné pásmo vodních toků a ploch dle zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, ve znění 
pozdějších předpisů, je pro údržbu většinou 6 m od obou břehů. Je třeba jej dodržovat bez 
ohledu na vlastnické vztahy k pozemkům, na kterých tok leží. 

Čistírna odpadních vod (již mimo řešené území) byla v letech 1996–7 rekonstruována 
na mechanicko-biologickou s kalovým hospodářstvím (zahuštění, odvodnění, vyhnívání, 
plynojem). Její parametry zatížení jsou nyní 108 000 EO, 21 500 m3/den (249 l/s),  
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BSK5 = 350 mg/l, CHSK = 660 mg/l, NL 250 mg/l, P = 6 mg/l. Účinnost jednotlivých stupňů  
92–97 % s výjimkou N a P (jen 73–78%). Kapacita čerpací stanice před ČOV je 360 l/s. 

Současné celkové zatížení je Qp = 15 700 m3/den (182 l/s) a je tedy dostatečná rezerva i pro 
rozvoj (teoretické zvýšení až o Qp = 2 375 m3/den; 27,5 l/s) za předpokladu, že bude v nové 
zástavbě realizována oddílná kanalizace a ve starší zástavbě a při rekonstrukcích uplatněno 
snížení přívalových odtoků srážkových vod ve zdržích. Při rekonstrukci hlavního sběrače „C“ 
se navrhuje před napojením na ČOV virový separátor. Průmysl může do kanalizace vypouštět 
odpadní vody jen v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. Od obyvatelstva je z celkového zatížení 
ČOV splaškovými vodami Qp = 9 790 m³/den (113 l/s), z toho z okolních obcí 870 m³/den (10 l/s). 
Ke zlepšení čistícího efektu dojde postupně také při rekonstrukcích kanalizační sítě odbouráním 
balastních a dešťových vod.

S ohledem na nové požadavky čistoty vypouštěných vod do řeky (nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 
a směrnice Rady č. 91/29/EHS) bude nutná další rekonstrukce ČOV na odbourání Ncelk a Pcelk. 

Na ČOV jsou napojeny ještě okolní obce Držovice, Smržice, Čelechovice na Hané, Bedihošť, 
Čechůvky, Kralice na Hané, Hrubčice, výhledově Mostkovice, většinou jen splaškovou kanalizací 
přes síť města nebo přímo na ČOV přečerpáváním. 

ČOV Žešov je samostatná typizovaná čistírna (typ Kompakt) pro 1 000 EO (150 m³/den). 
V současné době je zatížena od cca 280 obyvatel 36 m³/den a je dostatečně kapacitní i pro 
rozvoj (předimenzovaná). 

Kanalizační řady do DN 500 a hloubky 2,5 m mají ochranné pásmo 1,5 m od okraje potrubí. Větší 
potrubí a kanalizace ve větších hloubkách má ochranné pásmo 2,5 m.

PHO ČOV města nebylo vyhlášeno, pásmo místní ČOV v Žešově je dle ČSN doporučeno 20 m.

Odůvodnění řešeníb) 

Pro zajištění podmínek pro odkanalizování se vymezují plochy technické infrastruktury, 
koncepční prvky koridory / plochy pro odkanalizování, trasy kanalizační stoka hlavní, trasy 
kanalizační stoka ostatní, trasy kanalizační dešťová stoka významná, trasy vodní tok, koncepční 
prvky čistírna odpadních vod a koncepční prvky přečerpávací stanice odpadních vod. Plochy, 
prvky a trasy koncepce odkanalizování jsou zobrazeny ve výkresech I/02.1 a I/02.2. Podmínky 
využití ploch koncepce odkanalizování jsou stanoveny v bodě 7 Územního plánu a jsou 
případně upřesněny a doplněny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

Nově navržené prvky pro zásobování vodou jsou:

TK-01: kanalizační stoka hlavní, prodloužení kanalizačního sběrače „F“ Plumlovskou ulicí  •
na západ – z důvodu odkanalizování rozvojových ploch na východě města;

TK-02: kanalizační dešťová stoka významná do říčky Hloučely, v k.ú. Domamyslice  •
a Čechovice – z důvodu odkanalizování rozvojových ploch severně od Plumlovské ulice 
oddílnou kanalizací, svedení dešťových vod do Hloučely;

TK-03: kanalizační dešťová stoka významná do říčky Hloučely, v k.ú. Čechovice – z důvodu  •
odkanalizování rozvojových ploch severně od Plumlovské ulice oddílnou kanalizací, svedení 
dešťových vod do Hloučely;

TK-04: kanalizační dešťová stoka významná do říčky Hloučely, v k.ú. Čechovice, za nemocnicí  •
– z důvodu odkanalizování rozvojových ploch severně od nové nemocnice oddílnou 
kanalizací, svedení dešťových vod do Hloučely;

TK-05: kanalizační dešťová stoka významná ulicí Okružní od ulice V Polích zaústěná do  •
náhonu u Kralické ulice – z důvodu odvedení dešťových vod z jižní části města (především 
území podél ulic Okružní a Brněnská) a odlehčení stávajících sběračů B, BII, A.

Územní plán umožňuje napojení všech rozvojových ploch rozšířením stávajících kanalizačních 
řadů. V nové zástavbě se doporučuje budovat především oddílnou kanalizaci s tím, že splaškové 
vody bude možné připojit na stávající jednotnou kanalizaci a nová dešťová kanalizace bude 
svedena do nejbližší vodoteče (i občasné). Připojení srážkových vod si vyžádá nový sběrač 
dešťové kanalizace na jihu zástavby od ulice Krasické, podél ulice Okružní a rychlostní silnice 
do otevřeného koryta náhonu, který odlehčí sběrače B, BII, A. 
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Pro likvidaci srážkových vod z nové zástavby, včetně přestaveb, platí dodržování vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., zejména § 20, 21, s využitím vsaků na vlastních pozemcích (již pro územní řízení 
staveb je potřeba zajistit hydrogeologický posudek zejména u větších staveb a ploch). Tam, kde 
budou podmínky pro vsakování nevhodné, je třeba zajistit alespoň zdržení srážkových vod ve 
zdržích rovněž na pozemcích investora tak, aby koeficient odtoku z celého pozemku nepřekročil 
k = 0,1. Tímto opatřením se sníží nároky na rekonstrukci kanalizační sítě zejména v průmyslových 
plochách. 

Pro rozvojové plochy, včetně dopravních cest v těchto plochách, je Územním plánem stanoven 
závazný koeficient odtoku dešťových vod takto: u rodinných domů 0,2, u bytových domů 
a občanského vybavení (včetně nákupních center) 0,25 a u průmyslových zón 0,3. Pro dostavby 
ve starší zástavbě a všechna přestavbová území (zejména průmyslové zóny) bude koeficient 
odtoku závazným limitem. Redukce odtoku (dešťové zdrže s regulovaným odtokem, vsaky ap.) 
musí být vždy řešena na vlastním pozemku, včetně dopravních cest, parkovišť v těchto plochách.

V nové zástavbě je preferována oddílná kanalizace (dešťovou kanalizaci zaústit do zdrží se 
vsakováním tam, kde není stálá vodoteč).

Odlehčovací komory vyžadují úpravu přepadových hran s ohledem na přísnější normy čistoty 
vypouštěných odpadních vod při přívalových deštích (upravit poměr ředění), ale také s ohledem 
na protipovodňová opatření (proti zpětnému zaplavování). Tyto změny je třeba promítnout do 
generelu (přepočet sítě s ohledem na nové stavební plochy, ale hlavně s ohledem na změny 
průtoků ředěných vod související s úpravou odlehčovacích komor). Při povolování všech nových 
staveb a rekonstrukcí (zejména přestaveb průmyslových areálů) je nutné dodržovat vyhlášku 
č. 501/2006 Sb., zejména § 20, 21, týkající se povinnosti snižovat odtoková množství srážkových 
vod (zdrže, vsakování, redukci odtoků ap.) z celého řešeného území s cílem snížit nároky na 
rekonstrukce stávajících sítí. Pro zajištění podmínek pro vodní toky se vymezují plochy vodní 
a vodohospodářské, do kterých jsou zahrnuty významné vodní toky a plochy. V přípustném 
využití všech ostatních ploch s rozdílným způsobem využití jsou uvedeny pozemky vodních 
ploch, koryt vodních toků a mokřadů a revitalizační opatření toků a mokřadů.

V kapitole D 6. Koncepce uspořádání krajiny jsou uvedeny návrhy na vybudování 
protipovodňových, retenčních a protierozních opatření, což může ovlivnit přepočet generelu 
a dimenzi stok, které leží v dotčeném území. Kromě toho je třeba omezovat přítoky balastních 
a zejména extravilánových srážkových vod do jednotné kanalizace (navrhovat menší záchytné 
zdrže na vstupech, vsakovací příkopy, údržba odvodňovacích příkopů ústících přímo do 
místních vodotečí nezávisle na kanalizaci ap.), to vše v koordinaci s úpravami krajiny (např. 
zamezení splachů orné půdy).

Koncepce odpadové hospodářství5.4.5. 

Stávající stav a východiska řešenía) 

Město Prostějov je ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, původcem komunálních odpadů vznikajících na jeho 
území, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce 
odpadů. Dále je původcem odpadů vznikajících při zajišťování řádného chodu města jakožto 
sídelního útvaru (uliční smetky, složky stavebních odpadů). 

Hospodaření s odpady se v Prostějově řídí obecně závaznými vyhláškami č. 8/2007, o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně 
systému nakládání se stavebním odpadem, a č. 9/2007, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Město 
Prostějov má také zpracován Plán odpadového hospodářství na léta 2006–2010 (FITE, a. s., 2005).

Celková produkce komunálního odpadu ve městě za rok 2008 byla 13 393 tun (295 kg na 
obyvatele), z toho připadá 4 345 tun na roztříděný, samostatně svážený odpad shromažďovaný 
na sběrných místech nebo sběrných dvorech. Svoz komunálních odpadů probíhá jednou, 
na frekventovanějších místech (na sídlištích) dvakrát za týden. Několikrát v roce bývají 
ve městě rozmístěny velkoobjemové kontejnery. Ve městě se nachází dva sběrné dvory 
(Anenská, Průmyslová), kde je možné odevzdávat odpad patřící do kategorie nebezpečný 
a ostatní. Ve městě je dále rozmístěno 113 sběrných hnízd, kde je možné uložit vytříděné 
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Schéma odpadového hospodářstvíObr. D.133:  (  •  sběrný dvůr – stav,  •  kompostárna – návrh)
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složky komunálního odpadu. Třídí se papír, sklo, plasty a PET láhve. Počet separačních nádob 
je v současné době na dostatečné úrovni.

Svoz komunálního odpadu, stejně jako ostatní komunální služby na území města Prostějova, 
zajišťuje společnost A.S.A. TS Prostějov, s. r. o., jejíž areál se nachází při ulici Průmyslové 
(v prostoru mezi hlavním nádražím a rychlostní silnicí R46). Část trhu s komunálními 
a podobnými odpady obsluhují také další společnosti, např. SITA a van Gansenwinkel. 
Průmyslové podniky na území města si likvidaci svého odpadu zajišťují samy, smluvně 
s oprávněnými osobami.

Komunální i průmyslové odpady jsou likvidovány především skládkováním (na skládce 
společnosti RESON, s. r. o., u obce Němčice nad Hanou) nebo spalováním ve spalovně 
průmyslových nebezpečných odpadů společnosti MEGAWASTE-EKOTERM, s. r. o., která 
je umístěna na okraji města Prostějov (ulice U Spalovny). Pro dotřiďování je možné využít 
dotřiďovací linky v Olomouci (Technické služby města Olomouce, a. s.), Vyškově (RESPONO) 
nebo v Přerově (TS Přerov). Další skládky dostupné pro ukládání odpadu z Prostějova jsou 
v Senici na Hané, v Hněvotíně (SIGMA GROUP, a. s.) a v Přerově (Žeravice, Čekyně – TS Přerov). 
Budování nových lokalit skládek je dle Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje 
zakázáno. Pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem jsou dostupná dvě zařízení 
(kompostárny) – v Kralicích na Hané (SPRESO, s. r. o.) a v Němčicích na Hané (RESON, s. r. o.).

Na území města se u bývalé cihelny Za Určickou ulicí nachází rekultivovaná skládka 
komunálního odpadu. V současnosti se v jejím sousedství nachází areál překladiště komunálního 
odpadu, kde je odpad překládán do velkoobjemových kontejnerů pro další transport.

Odůvodnění řešeníb) 

Pro zajištění podmínek pro odpadové hospodářství se vymezují plochy technické infrastruktury, 
koncepční prvky koridor / plocha pro odpadové hospodářství, koncepční prvky komunitní 
kompostárna a koncepční prvky sběrný dvůr. Plochy a koncepční prvky koncepce odpadového 
hospodářství jsou zobrazeny ve výkresech I/02.1. a I/02.2. Podmínky využití ploch koncepce 
odpadového hospodářství jsou stanoveny v bodě 7. Územního plánu a jsou případně upřesněny 
a doplněny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

Územní plán stabilizuje umístění dvou sběrných dvorů.

Nově navrženy jsou tyto prvky:

TO-01: komunitní kompostárna u stávajícího areálu překladiště komunálních odpadů při  •
ulici Určické pro potřeby zpracování biologicky rozložitelných odpadů vznikajících v regionu 
města Prostějova a pro zajištění cílů vyplývajících z Plánů odpadového hospodářství České 
republiky, Olomouckého kraje a města Prostějova; kapacita kompostárny je předpokládána 
pro uložení cca 2 000 tun bioodpadu za rok.

Koncepce zásobování elektrickou energií5.4.6. 

Stávající stav a východiska řešenía) 

Na území města Prostějova, v jihovýchodní části při ulici Letecké, se nachází napájecí uzel 
distribuční elektrizační soustavy, elektrická stanice transformační 110/22 kV Prostějov se třemi 
instalovanými transformátory 110/22 kV. Transformační stanice 110/22 kV Prostějov slouží pro 
zásobování elektrickou energií města Prostějova a okolních obcí. 

Rozvodna 110 kV, transformační stanice 110/22 kV Prostějov, je připojena těmito distribučními 
vedeními 110 kV:

vedení 110 kV č. 5577 Prostějov – ČD Nezamyslice – Otrokovice (5575); •

vedení 110 kV č. 5578 Prostějov – Zdounky – Otrokovice (5576); •

vedení 110 kV č. 556 Prostějov – Vyškov;  •

vedení 110 kV č. 555 Prostějov – Lutín; •

vedení 110 kV č. 5594 Prostějov – Konice. •
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Z rozvodny 22 kV elektrické stanice transformační 110/22 kV Prostějov jsou napojena vedení 
distribuční elektrizační soustavy 22 kV nadmístního významu, ze kterých je zásobována i část 
řešeného území. Jedná se o venkovní vedení č. 6, 7, 20, 22, 139, 150, 151, 308, 782, která jsou 
z rozvodny 22 kV vyvedena kabelovým vedením 22 kV a mimo zastavěné území přecházejí 
na venkovní vedení 22 kV. 

Z rozvodny 22 kV elektrické stanice transformační 110/22 kV Prostějov jsou dále napájena 
kabelová vedení distribuční elektrizační soustavy 22 kV místního významu: 

kabelová vedení č. 231, 232, 281 a 283; •

kabelová vedení č. 290 a 291, která napájí elektrickou stanici distribuční 300135 Nová  •
nemocnice;

kabelová vedení č. 235 a 236 pro napojení cizí transformační stanice 300653 SV; •

kabelové vedení č. 266 pro napojení cizí transformační stanice 300664 Starý Agrostroj. •

Zásobování elektrickou energií správního území města Prostějova je zajištěno z vedení 
distribuční elektrizační soustavy 22 kV, která jsou napájena z rozvodny 22 kV elektrické stanice 
transformační 110/22 kV Prostějov. Pro zásobování elektrickou energii správního území města 
Prostějova slouží zejména distribuční vedení elektrizační soustavy 22 kV č. 7, 20, 231, 232, 
283 a 782. V centrální části zastavěného území města je distribuční soustava 22 kV provedena 
kabelovým vedením 22 kV se dvěma elektrickými stanicemi distribučními (spínacími). Jsou 
to elektrické stanice 300072 Komenská a 300135 Nová nemocnice. Okrajové části města jsou 
napájeny z venkovních vedení distribuční soustavy 22 kV. Z vedení distribuční elektrizační 
soustavy 22 kV jsou napojeni velcí odběratelé elektrické energie s vlastními elektrickými 
stanicemi transformačními 22/0,4 kV a distribuční elektrické stanice spínací a transformační 
22/0,4 kV. Z distribučních transformačních stanic 22/0,4 kV je napájena distribuční elektrizační 
soustava 0,4 kV. Z distribuční elektrizační soustavy 0,4 kV jsou napojeni malí a střední odběratelé 
elektrické energie.

Provozovatelem distribuční elektrizační soustavy 110 kV, 22 kV a 0,4 kV je společnost E.ON Česká 
republika, s. r. o.

Na správním území města Prostějova je vybudováno několik výroben elektrické energie 
– fotovoltaických elektráren, různých výkonů. Fotovoltaické elektrárny jsou zapojeny 
do distribuční elektrizační soustavy 22 kV.

Odůvodnění řešeníb) 

Pro zajištění podmínek pro zásobování elektrickou energií se vymezují plochy technické 
infrastruktury, koncepční prvky koridor / plocha pro zásobování elektřinou, trasy elektrické 
vedení distribuční soustavy 110 kV, trasy elektrické vedení distribuční soustavy 22 kV významné, 
koncepční prvky výrobna elektřiny a koncepční prvky elektrická stanice. Plochy, trasy a prvky 
koncepce zásobování elektrickou energií jsou zobrazeny ve výkresech I/02.1. a I/02.2. Podmínky 
využití ploch koncepce zásobování elektrickou energií jsou stanoveny v bodě 7 Územního plánu 
a jsou případně upřesněny a doplněny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

Nově navržené prvky zásobování elektřinou jsou:

TE-01: elektrická stanice transformační 110/22 kV Prostějov-západ, v k.ú. Čechovice  •
u Prostějova, včetně napájecího venkovního vedení 110 kV, v k.ú. Domamyslice a Čechovice 
u Prostějova – z důvodu zvýšení spolehlivosti a pro výkonové posílení stávající distribuční 
elektrizační soustavy 22 kV města Prostějova; nová elektrická stanice transformační 
110/22 kV Prostějov-západ bude napojena dvojitým venkovním vedením (smyčkou) 
ze stávajícího venkovního vedení elektrizační soustavy 110 kV č. 5594 Prostějov – Konice;

TE-02: kabelové vedení elektrizační soustavy 22 kV mezi elektrickou stanicí transformační  •
110/22 kV Prostějov-západ a elektrickou stanicí Nová nemocnice, v k.ú. Prostějov, Krasice 
a Čechovice u Prostějova – z důvodu zajištění distribuce elektřiny z nové rozvodny 22 kV 
Prostějov-západ do stávající distribuční elektrizační soustavy 22 kV; propojení se stávající 
elektrickou stanicí distribuční (spínací) označenou 300135 Nová nemocnice; způsob 
distribuce elektřiny z nové rozvodny 22 kV transformační stanice 110/22 kV Prostějov-západ 
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do stávající distribuční elektrizační soustavy 22 kV musí být podrobněji koncepčně vyřešen 
v rámci projektu provozovatele distribuční elektrizační soustavy 22 kV;

TE-03: kabelové vedení elektrizační soustavy 22 kV mezi elektrickou stanicí transformační  •
110/22 kV Prostějov-západ a venkovním vedením 22 kV probíhajícím jižně od zástavby 
Domamyslic, v k.ú. Prostějov, Krasice, Čechovice u Prostějova a Domamyslice – z důvodu 
zajištění distribuce elektřiny z nové rozvodny 22 kV Prostějov-západ do stávající distribuční 
elektrizační soustavy 22 kV; propojení se stávajícím venkovním vedením distribuční soustavy 
22 kV č. 20; navržené kabelové vedení 22 kV prochází z nové rozvodny 22 kV v souběhu 
s navrženým kabelovým vedením pro elektrickou stanici 300135 Nová nemocnice, dále 
prochází západním směrem až k prodloužené ul. Domamyslická a pokračuje jižním směrem 
kolem ul. Domamyslické k ul. Za Humny, kde se napojí na stávající venkovní vedení 22 kV 
č. 20; způsob distribuce elektřiny z nové rozvodny 22 kV transformační stanice 110/22 kV 
Prostějov-západ do stávající distribuční elektrizační soustavy 22 kV musí být podrobněji 
koncepčně vyřešen v rámci projektu provozovatele distribuční elektrizační soustavy 22 kV;

TE-04: přeložka venkovního vedení elektrizační soustavy 110 kV Prostějov – Konice v úseku  •
kolem navrhovaného jihozápadního obchvatu města, v k.ú. Domamyslice – z důvodu kolize 
stávajícího vedení 110 kV s navrženým koridorem dopravní infrastruktury určeným pro 
jihozápadní obchvat města Prostějova, přeložka je navržena venkovním vedením 110 kV 
mimo navržený koridor jihozápadního obchvatu;

TE-05: přeložka dvou kabelových vedení elektrizační soustavy 22 kV v úseku mezi  •
elektrickou stanicí transformační 110/22 kV Prostějov-Letecká a ulicí Západní, v k.ú. 
Prostějov a Krasice – z důvodu kolize stávajících kabelových vedení distribuční elektrizační 
soustavy 22 kV č. 290 a 291 s navrženými rozvojovými plochami smíšenými obytnými 
a plochami veřejných prostranství; přeložka je uvažována kabelovým vedením 22 kV mimo 
navržené rozvojové zastavitelné plochy;

TE-06: přeložka venkovního vedení elektrizační soustavy 22 kV v úseku mezi elektrickou  •
stanicí transformační 110/22 kV Prostějov-Letecká a ulicí Určickou, v k.ú. Prostějov – 
z důvodu kolize stávajících venkovních vedení distribuční elektrizační soustavy 22 kV  
č. 782 a č. 20 s rozvojovými zastavitelnými nebo přestavbovými plochami (přeložka druhého 
vedení je označena TE-07); přeložka je uvažována dvojitým venkovním vedením 22 kV mimo 
navržené plochy k zástavbě;

TE-07: přeložka venkovního vedení elektrizační soustavy 22 kV v úseku mezi elektrickou  •
stanicí transformační 110/22 kV Prostějov-Letecká a ulicí Určickou, v k.ú. Prostějov – 
z důvodu kolize stávajících venkovních vedení distribuční elektrizační soustavy 22 kV  
č. 782 a č. 20 s rozvojovými zastavitelnými nebo přestavbovými plochami (přeložka druhého 
vedení je označena TE-06); přeložka je uvažována dvojitým venkovním vedením 22 kV mimo 
navržené plochy k zástavbě;

TE-08: přeložka dvojitého venkovního vedení elektrizační soustavy 110 kV Prostějov –  •
ČD Nezamyslice a Prostějov – Zdounky v úseku mezi elektrickou stanicí transformační 
110/22 kV Prostějov-Letecká a ulicemi Brněnskou a Určickou, v k.ú. Prostějov – z důvodu 
kolize stávajícího dvojitého venkovního vedení distribuční elektrizační soustavy 110 kV 
č. 5577 Prostějov – ČD Nezamyslice a 5578 Prostějov – Zdounky s rozvojovými 
zastavitelnými nebo přestavbovými plochami; přeložka je uvažována venkovním vedením 
110 kV mimo navržené plochy k zástavbě;

TE-09: přeložka venkovního vedení elektrizační soustavy 110 kV Prostějov – Konice v úseku  •
mezi elektrickou stanicí transformační 110/22 kV Prostějov-Letecká a ulicí Brněnskou, v k.ú. 
Prostějov – z důvodu kolize stávajícího venkovního vedení distribuční elektrizační soustavy 
110 kV č. 5594 Prostějov – Konice s rozvojovými zastavitelnými nebo přestavbovými 
plochami; přeložka je uvažována venkovním vedením 110 kV mimo navržené plochy 
k zástavbě;

TE-10: přeložka venkovního vedení elektrizační soustavy 110 kV Prostějov – Vyškov v úseku  •
mezi elektrickou stanicí transformační 110/22 kV Prostějov-Letecká a ulicí Brněnskou, 
v k.ú. Prostějov – z důvodu kolize stávajícího venkovního vedení distribuční elektrizační 
soustavy 110 kV č. 556 Prostějov – Vyškov s rozvojovými zastavitelnými nebo přestavbovými 
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Schéma zásobování elektrickou energiíObr. D.134:  (  ú  stav,  ú  návrh)
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plochami; přeložka je uvažována venkovním vedením 110 kV mimo navržené plochy 
k zástavbě;

TE-11: přeložka venkovního vedení elektrizační soustavy 22 kV v úseku mezi elektrickou  •
stanicí transformační 110/22 kV Prostějov-Letecká a ulicí Brněnskou, v k.ú. Prostějov – 
z důvodu kolize stávajícího venkovního vedení distribuční elektrizační soustavy 22 kV  
č. 22 s rozvojovými zastavitelnými nebo přestavbovými plochami; přeložka je uvažována 
venkovním vedením 22 kV mimo navržené plochy k zástavbě;

TE-12: přeložka venkovního vedení elektrizační soustavy 22 kV v úseku mezi elektrickou  •
stanicí transformační 110/22 kV Prostějov-Letecká a ul. Brněnskou včetně nového 
napojení stávajících trafostanic, v k.ú. Prostějov – z důvodu kolize stávajícího venkovního 
vedení distribuční elektrizační soustavy 22 kV č. 308 s rozvojovými zastavitelnými nebo 
přestavbovými plochami; současně s přeložkou jsou navrženy dvě související nové trasy 
přeložek venkovních vedení přípojek 22 kV pro stávající transformační stanice 22/0,4 kV; 
přeložka venkovního vedení č. 308 a přeložky vedení přípojek pro transformační stanice 
22/0,4 kV jsou uvažovány venkovním vedením 22 kV mimo navržené plochy k zástavbě;

TE-13: vedení elektrizační soustavy 22 kV, přeložka odbočky venkovního vedení 22 kV k ulici  •
Okružní, v k.ú. Prostějov – z důvodu kolize stávající odbočky z venkovního vedení distribuční 
elektrizační soustavy 22 kV č. 782 (napájecí kabelové vedení č. 284 do transformační 
stanice 300052 Družstevní) s rozvojovými zastavitelnými nebo přestavbovými plochami; 
přeložka venkovního vedení 22 kV je uvažována kabelovým vedením 22 kV; kabelové vedení 
přeložky 22 kV je napojeno z nového přeloženého venkovního vedení 22 kV č. 782 a bude 
naspojkováno na stávající kabelové vedení č. 284;

TE-14: vedení elektrizační soustavy 22 kV, přeložka odbočky venkovního vedení 22 kV k ulici  •
Lidické, v k.ú. Prostějov – z důvodu úpravy trasy části stávajícího venkovního vedení 22 
kV č. 782 je nutná přeložka stávající odbočky venkovního vedení směrem k transformační 
stanici 300126 Okružní 2 a 300086 Okružní 1 a nové kabelové vedení 22 kV napojené 
z upraveného venkovního vedení 22 kV č. 782; nové kabelové vedení 22 kV bude sloužit pro 
napojení stávajícího kabelového vedení 22 kV, které napájí transformační stanice 300629 
Nemocnice;

TE-16: kabelové vedení elektrizační soustavy 22 kV, napojení elektrické stanice pro  •
napájení železniční trati, v k.ú. Prostějov – z důvodu napojení plánované měnírny Českých 
drah v prostoru železniční stanice Prostějov-hlavní nádraží; nová elektrická stanice bude 
napojena kabelovým vedením 22 kV ze stávajícího vedení 22 kV č. 7;

TE-17: vedení elektrizační soustavy 22 kV, přeložka venkovního vedení 22 kV při ulici Pod  •
Kosířem, v k.ú. Prostějov – z důvodu kolize stávajícího venkovního vedení distribuční 
elektrizační soustavy 22 kV s rozvojovými zastavitelnými plochami; přeložka elektrického 
vedení je navržena mimo plochy navržené k zástavbě, křížení s navrženou přeložkou silnice 
II/366 je uvažováno na mostě v souběhu s cyklostezkou;

TE-18: elektrická stanice pro napájení železniční trati, v k.ú. Prostějov – z důvodu potřeby  •
posílení elektrického napájení železničních tratí je potřeba vybudování nové měnírny; návrh 
byl převzat ze záměru Správy železniční dopravní cesty na modernizaci železniční trati 
Nezamyslice – Olomouc;

TE-20: vedení elektrizační soustavy 22 kV, přeložka venkovního vedení 22 kV při ulici Za  •
Humny, v k.ú. Domamyslice – z důvodu kolize stávajícího venkovního vedení distribuční 
elektrizační soustavy 22 kV s rozvojovými zastavitelnými plochami.

TE-21: elektrická stanice transformační 110/22 kV Prostějov-západ umístěná při křížení  •
severozápadního obchvatu Prostějova a silnice III/37762 v k.ú. Domamyslice dle aktuálního 
záměru společnosti E.ON (posun elektrické stanice v rámci koridoru navrženém v ZÚR 
OK). Důvodem je z pohledu rozvoje města Prostějova nevhodné umístění transformovny 
v ploše severně od nemocnice, v lokalitě určené pro rozvoj bydlení a rekreace (je zde 
navrhován rozsáhlý park pro obyvatele severozápadní části města). Realizace transformovny 
by zde znamenala zatížení rekreačních i blízkých obytných ploch hlukem z jejího 
provozu. Společnost E.ON si v souladu s koncepcí Územního plánu vytipovala vhodnější 
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lokalitu dostatečně vzdálenou od navrhovaných ploch pro zástavbu a počítá s realizací 
transformovny tam.

Návrh prvků TE-06 až TE-12 a TE-14 souvisí s novou koncepcí rozvoje území mezi starou nemocnicí 
a prostějovským hřbitovem, které se dnes nachází ve velmi neutěšeném stavu. Jedním z důvodů 
je také množství venkovních elektrických vedení 110 a 22 kV, které zde velmi neorganizovaně 
prochází směrem k transformační elektrické stanici 110/22 kV Prostějov a omezují tak jakýkoliv 
větší stavební záměr. Toto území má přitom velký potenciál pro rozvoj městské struktury, který 
je dán především blízkostí centra města (zhruba 1 km) a také dobrou dopravní dostupností 
při Brněnské ulici. Pro uvolnění rozvojových ploch v tomto území jsou do jednoho uceleného 
koridoru navrženy přeložky venkovních vedení distribuční soustavy 22 kV č. 20, 782, 22 a 308 
a venkovních vedení distribuční elektrizační stanice 110 kV č. 55777, 5578, 5594 a 556.

Zásobování elektrickou energii nových odběratelů v návrhových plochách smíšených obytných 
bude provedeno z nové distribuční soustavy 0,4 kV, která bude napájena z nových distribučních 
elektrických stanic transformačních 22/0,4 kV.

Zásobování elektrickou energii nových odběratelů v návrhových plochách smíšených výrobních 
a plochách občanské vybavenosti bude provedeno z nové distribuční soustavy 22 kV s vlastními 
elektrickými stanicemi transformačními 22/0,4 kV nebo z distribuční soustavy 0,4 kV.

V navržených plochách smíšených obytných, plochách občanské vybavenosti a plochách 
smíšených výrobních je nutno zabezpečit v dalších stupních projektové dokumentace plochy 
pro elektrické stanice transformační 22/0,4 kV a zabezpečit průchod distribučních kabelových 
vedení elektrizační soustavy 22 kV a 0,4 kV.

Koncepce zásobování plynem5.4.7. 

Stávající stav a východiska řešenía) 

Město je plně plynofikováno a zemní plyn je využit jak na vaření a přípravu TUV tak na vytápění 
(klimatizaci). Provozovatelem plynovodní sítě je RWE Group – Jihomoravská plynárenská, a. s.

Město je zásobeno ze tří hlavních VTL plynovodů, které prochází územím města, nebo z nich 
jsou odbočné či propojující VTL řady:

VTL 500/25 Olomouc – Blatec – Prostějov v k.ú. Vrahovice, na severu k.ú. Prostějov přechází  •
podél říčky Hloučely na profil DN 300 (200) a v k.ú. Čechovice a Domamyslice pak na profil 
DN 150, kde se potom (mimo k.ú. města) propojuje s VTL DN 500 Lobodice – Květov;

VTL 500/40 Brno – Příbor, resp. přípojka VTL 200/40 Čelčice – Prostějov od jihu k.ú. Prostějov  •
přes průmyslovou zónu;

VTL 500/25 Lobodice – Světlá na jihu k.ú. Domamyslice, Čechůvky, Krasice a Žešov  •
a Prostějov.

Systém VTL řadů je doplněn řadem DN 500/20 na východě k.ú. Vrahovice, Čechůvky. Stanice 
katodové ochrany jsou mimo řešené území. Hlavními distribučními regulačními stanicemi  
VTL/STL jsou:

RS Kostelecká (15 000 m • 3/hod) na odbočce z řadu DN 300 na severu k.ú. Prostějov;

RS Olomoucká (5 000 m • 3/hod) na odbočce z řadu DN 300 na severu k.ú. Prostějov; 

RS Za Sokolskou (10 000 m • 3/hod) na konci řadu DN 200 Čelčice – Prostějov u nádraží;

RS U Sladoven (2 000 m • 3/hod) mimo území města na odbočce DN 100 z propojení DN 500 na 
severovýchodě;

RS Domamyslice-Na Blatech (1 200 m • 3/hod) na odbočce z řadu DN 500 Lobodice – Světlá 
v k.ú. Domamyslice;

RS Domamyslice-V Loučkách (3 000 m • 3/hod) na odbočce z řadu DN 500 Lobodice – Světlá 
v k.ú. Domamyslice;

RS u firmy AVOS (15 000 m³/hod) v k.ú. Kralice na Hané na odbočce z propojení VTL  •
na východě.
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Celkový výkon distribučních RS je 51 200 m3/hod. Kromě toho je v průmyslové části města 
9 podnikových RS celkový výkonu 25 000 m3/hod.

Od RS VTL/STL jsou rozvody STL řadu v profilech DN 300–63 po celém řešeném území a 8 RS 
STL/NTL, z nichž NTL rozvody jsou v profilech DN 400–100 v centru k.ú. Prostějov, Domamyslice, 
Čechovice, Krasice a Vrahovice

Průměrná spotřeba zemního plynu je pro obyvatelstvo cca 15 000 m3/hod, pro vybavenost 
a drobné podnikatele cca 10 000 m3/hod, pro velkoodběratele (průmysl) 20 000 m3/hod. Celkem 
45 000 m³/hod.

Ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších 
předpisů, je:

u VTL plynovodů všude, u STL plynovodů ve volném terénu a u RS VTL = 4,0 m od okraje  •
potrubí (objektu);

u STL a NTL plynovodů v zástavbě = 1,0 m od okraje potrubí. •

Bezpečnostní pásmo je:

u VTL plynovodů (přípojek) do DN 100 = 15,0 m od okraje potrubí; •

u VTL plynovodů do DN 250 = 20,0 m od okraje potrubí; •

u VTL větších jak DN 250 = 40,0 m od okraje potrubí; •

u RS VTL = 10,0 m od objektu. •

Odůvodnění řešeníb) 

Pro zajištění podmínek pro zásobování plynem se vymezují koncepční prvky koridor / plocha 
pro zásobování plynem, trasy plynovod VVTL, trasy plynovod VTL, trasy plynovod STL významný 
a koncepční prvky regulační stanice plynu. Prvky a trasy koncepce zásobování plynem jsou 
zobrazeny ve výkrese I/02.2. 

Nově navržené prvky zásobování plynem jsou:

TP-01: plynovod VVTL Horní Štěpánov – Mostkovice – Kojetín na jihu města, v k.ú.  •
Domamyslice, Krasice a Žešov – z důvodu rozšíření vnitrostátní přepravní soustavy plynu; 
trasa je převzata z aktualizace ZÚR OK, jedná se o záměr společnosti NET4GAS; VVTL 
plynovod je napojen ve Zlínském kraji na páteřní plynovod Hrušky – Děhylov, přes území 
Olomouckého kraje vede v trase Kojetín – Mostkovice – Horní Štěpánov, kde vstupuje 
do Jihomoravského kraje; na území města Prostějova je trasa v rámci koridoru ZÚR OK 
upravena a vedena v souběhu se stávajícím VTL plynovodem DN 500 Lobodice – Světlá; 

TP-02: přeložka části VTL plynovodu DN 500 Lobodice – Světlá procházející k.ú.  •
Domamyslice částečně v souběhu s trasou VVTL (TP-01), včetně nové regulační stanice VTL/
STL v k.ú. Mostkovice (mimo řešené území) jako náhrady za zrušenou 
RS VTL/STL Domamyslice-V Loučkách – z důvodu kolize tohoto VTL plynovodu se 
stávající zástavbou i s rozvojovými plochami v k.ú. Domamyslice; VTL plynovod původně 
procházel nezastavěným územím mezi zástavbou Čechovic a Domamyslic, postupnou 
výstavbou rodinných domů v této oblasti se ale ocitl uvnitř zastavěného území a jeho 
existence negativně ovlivňuje rozvoj této lokality; je problematické zde dodržet ochranné 
a bezpečnostní pásmo; 

TP-03: plynovod STL z nové regulační stanice VTL/STL Mostkovice ke stávající regulační  •
stanici Domamyslice-V Loučkách, včetně přestavby této regulační stanice na RS  
STL/NTL – z důvodu zajištění zásobování plynem území, které je dnes napojeno na RS 
VTL/STL/NTL Domamyslice-V Loučkách, po výhledové přeložce VTL plynovodu DN 500 
Lobodice – Světlá mimo zastavěné území Domamyslic; STL plynovod bude zásobovat 
stávající rozvody STL a přes regulační stanici také stávající rozvody NTL v Domamyslicích 
a Čechovicích;

TP-04: nové napojení regulační stanice Domamyslice-Na Blatech plynovodem VTL DN 150  •
z přeloženého VTL plynovodu DN 500 Lobodice – Světlá, zrušení stávajícího napojení VTL 



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOVKNESL+KYNČL s.r.o.

D159D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

Schéma zásobování plynem ( Obr. D.135:  ú  stav,  ú  návrh)
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DN 150 této regulační stanice – z důvodu kolize stávající VTL přípojky regulační stanice VTL/
STL Domamyslice-Na Blatech s rozvojovými zastavitelnými plochami; nové napojení VTL 
plynovodem od Mostkovic bude možné až po realizaci přeložky VTL plynovodu DN 500 
Lobodice – Světlá (označeno TP-02); variantou je vybudování nové regulační stanice VTL/STL 
na okraji Mostkovic, její napojení na stávající STL plynovod Domamyslice – Mostkovice pro 
zásobování Domamyslic a zrušení regulační stanice VTL/STL Domamyslice-Na Blatech; 

TP-07: regulační stanice VTL/STL u areálu odpadového hospodářství Za Určickou ulicí,  •
včetně napojení plynovodem VTL DN 100 na řad VTL 500/25 Lobodice – Světlá – z důvodu 
bezpečnějšího zásobování centra města a nově navržených ploch na jihu města; regulační 
stanice VTL/STL je uvažována o kapacitě 5 000 m3/hod, obsluha území bude zajištěna 
navazujícím STL plynovodem (TP-08);

TP-08: plynovod STL propojující novou regulační stanici (TP-07) se stávajícím rozvodem STL  •
v ulici B. Němcové – z důvodu bezpečnějšího zásobování centra města a nově navržených 
ploch na jihu města;

TP-09: přeložka plynovodu STL DN 200, který zásobuje místní část Žešov, jižně od ulice  •
Okružní – z důvodu kolize STL plynovodu s rozvojovými zastavitelnými plochami; přeložka 
je navržena mimo plochy určené k zástavbě;

TP-11: přeložka plynovodu VTL DN 300 severovýchodně od Neumannova náměstí, v k.ú.  •
Prostějov – z důvodu kolize VTL plynovodu s rozvojovými zastavitelnými plochami.

Navržená územní rezerva pro zásobování plynem je:

TP-05R: přeložka plynovodu VTL DN 150 (severního propojení) do profilu DN 200 v k.ú.  •
Čechovice a Domamyslice do trasy podél Hloučely – z důvodu kolize tohoto VTL plynovodu 
s rozvojovými plochami severně od Plumlovské ulice a z důvodu zvýšení jeho kapacity; 
tato přeložka by navázala na již realizovanou přeložku tohoto VTL plynovodu severně od 
nové nemocnice; trasa je navržena po okraji území vodního toku Hloučela v trase účelové 
komunikace, která je v majetku města.

Pro novou zástavbu bude preferováno rozšiřování především STL plynovodů, rozšíření NTL sítě 
bude minimální. Starší stávající síť ve městě (převážně ocel) bude postupně rekonstruována 
dle potřeby. V nové zástavbě zejména rodinnými domy bude stále více využíváno k vytápění 
a přípravě TUV alternativních zdrojů až po tzv. pasivní domy a tedy spotřeba plynu bude spíše 
stagnovat. Toto bude řešeno v navazující projektové dokumentaci.

Koncepce zásobování teplem5.4.8. 

Současný stav a východiska řešenía) 

Od roku 2004 byl centrální systém zásobování teplem nahrazen blokovými a domovními 
kotelnami zejména na sídlištích. Těchto 17 blokových + 3 výměníkové stanice a 84 samostatných 
kotelen (u bytových domů a v průmyslových areálech) v majetku města a právnických osob 
převážně spravuje Domovní správa Prostějov, s. r. o., a další právnické osoby. Prakticky všechny 
používají jako topné medium zemní plyn. Další část převážně bytových objektů (zejména RD) 
má individuální zásobování teplem a topným mediem je rovněž zemní plyn. 

Dosavadní systém zůstane zachován a menší rozvojové plochy poblíž stávajících blokových 
kotelen se na ně mohou připojit (pokud to podpoří cenová politika). Zhoršení ovzduší 
(emisní limity) nehrozí. Ve většině rozvojových ploch budou převládat individuální zdroje 
tepla a přípravy TUV. Výstavba nízkoenergetických objektů či „pasivních“ domů (zejména RD) 
sníží nároky na tradiční topná media (zejména plyn). Stejný vliv budou mít další alternativní 
zdroje (geotermální vrty, využití štěpky, kogenerační jednotky ap.), jejichž využívání je třeba 
podporovat.

V okrajových městských částech jsou ještě využívána tuhá paliva (uhlí, dřevo) s ohledem na 
jejich cenu (asi 10 % domácností). To, zejména v inverzních polohách, způsobuje smog. Zlepšení 
čistoty ovzduší lze dosáhnout jedině vhodnější cenovou politikou.

Ochranné pásmo teplovodů je dle zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění 
pozdějších předpisů, 2,5 m od okraje potrubí. Kotelny ochranná pásma nemají.
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Schéma zásobování teplem ( Obr. D.136:  ú  stav, ú hranice oblasti specifického energetického režimu – návrh)
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Odůvodnění řešeníb) 

Pro zajištění podmínek pro zásobování teplem se vymezují trasy teplovodní vedení významné, 
koncepční prvky výrobna tepelné energie a koncepční prvky oblast specifického energetického 
režimu. Trasy a prvky koncepce zásobování teplem jsou zobrazeny ve výkrese I/02.2.

Oblast specifického energetického režimu vymezuje území s povinností posoudit možnost 
napojení nových staveb na centrální zásobování teplem vzhledem k jiným zdrojům vytápění. 
Tato povinnost se nevztahuje na rodinné domy.

Pro rozvojové plochy (zejména bytové) poblíž stávajících kotelen a teplovodů je doporučeno 
přednostně napojení na tyto zdroje, aby se využil jejich instalovaný výkon. Bude však také, 
mimo jiné, záležet na cenách tepla z těchto kotelen. Pro vzdálenější plochy jak průmyslové, 
tak bytové, bude zdrojem především plyn a individuální vytápění. Zejména u RD bude růst 
zájem o alternativní zdroje tepla (biopaliva, štěpka, solární zdroje, tepelná čerpadla a vrty, 
včetně tzv. pasivních domů, které nevyžadují žádné vnější zdroje). U ostatních, zejména nových 
a rekonstruovaných objektů, se projeví snížení spotřeby vyplývající z požadavků na vyšší tepelně 
technické požadavky (snižování součinitele prostupnosti tepla Uw – W/m2/K) a z hodnocení 
celkové energetické náročnost staveb (vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti 
budov, ve znění pozdějších předpisů).

Elektronické komunikace5.4.9. 

Stávající stav a východiska řešenía) 

Na území města Prostějova jsou provozovány sítě veřejných elektronických komunikací, 
které provozují různí operátoři elektronických komunikací. Jsou to podzemní a nadzemní 
komunikační vedení, elektronická komunikační zařízení, rádiová komunikační zařízení, rádiové 
směrové spoje a zařízení veřejných mobilních komunikačních sítí.

Městem Prostějov prochází podzemní komunikační vedení přenosové veřejné komunikační sítě 
nadmístního významu operátora Telefónica O2 Czech Republic, a. s. 

K zajištění služeb elektronických komunikací je v Prostějově vybudována řídící digitální 
ústředna HOST Prostějov operátora Telefónica O2 Czech Republic, a. s. Pro připojení účastníků 
elektronických komunikací je ve městě vybudována přenosová a přístupová komunikační síť 
napojená z řídící digitální ústředny HOST Prostějov. Kapacita řídící digitální ústředny HOST 
a vedení přenosové a přístupové sítě elektronických komunikací operátora Telefónica O2 Czech 
Republic, a. s., je dostatečná pro zajištění požadovaných služeb elektronických komunikací 
města Prostějov.

Na území města jsou vybudovány základnové stanice veřejné mobilní komunikační sítě 
operátorů Telefónica O2 Czech Republic, a. s., T-Mobile Czech Republic, a. s., a Vodafone Czech 
Republic, a. s. Zařízení základnových stanic mobilní komunikační sítě jednotlivých operátorů 
jsou instalována zejména na výškových budovách ve městě. Město je pokryto radiovým 
signálem veřejné mobilní komunikační sítě všech operátorů provozující mobilní komunikační 
sítě. 

Pro zajištění služeb elektronických komunikací jsou ve městě vybudována komunikační zařízení, 
komunikační vedení a radiová zařízení i jiných operátorů.

Městem prochází množství rádiových směrových spojů různých operátorů elektronických 
komunikací. Pro zajištění provozu rádiových směrových spojů je nutné zajistit přímou viditelnost 
mezi koncovými body a respektovat je při návrzích nové výstavby, zejména výškových staveb.

Řešené území je pokryto televizním a rozhlasovým signálem z televizních a rozhlasových 
vysílačů operátora České Radiokomunikace a vysílačů jiných operátorů elektronických 
komunikací.
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Schéma elektronických komunikací (Obr. D.137:   ú  stav)
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Odůvodnění řešeníb) 

Pro zajištění podmínek pro elektronické komunikace se vymezují trasy elektronické komunikační 
vedení významné a koncepční prvky elektronické komunikační zařízení významné. Prvky a trasy 
koncepce elektronických komunikací jsou zobrazeny ve výkrese I/02.2. 

Územní plán stabilizuje umístění řídící digitální ústředny HOST Prostějov a vedení páteřních 
komunikačních kabelů. Nová elektronická komunikační vedení je možné umisťovat ve všech 
plochách. V místech případných kolizí stávajících elektronických komunikačních vedení 
s plánovanou zástavbou se předpokládá přeložka vedení do vhodnější trasy. 

Provoz a výstavbu veřejných sítí elektronických komunikací zajišťují operátoři komunikačních 
sítí. Poskytování služeb elektronických komunikací nových účastníků ve městě budou zajišťovat 
operátoři elektronických komunikací na základě žádosti o připojení do veřejné komunikační sítě. 

Rozvoj a zvyšování kapacity veřejných sítí elektronických komunikací je zajišťován výstavbou 
nových širokopásmových sítí, zejména pro vysokorychlostní přístup k internetu, a výstavbou 
mobilních radiokomunikačních systémů nových generací.
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KONcEPcE USPOřÁDÁNÍ KRaJiNy6. 

Podklady:

Aktualizace metodického pokynu MŽP ČR č. j. NM III/905/92 k postupu zadávání, zpracování •	
a schvalování dokumentace místního územního systému ekologické stability (kolektiv, MŽP ČR, 
Praha, 1994);

Biogeografické členění České republiky (M. Culek /ed./, Praha, 1996);•	

Biogeografické členění České republiky II. díl. (M. Culek a kol., Praha, 2005);•	

Katalog biotopů České republiky (M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí, Praha, 2001);•	

Nadregionální a regionální ÚSES ČR – územně-technický podklad (L. Bínová, Společnost pro životní •	
prostředí, Brno, 1995);

Nadregionální územní systém ČR – mapové podklady (L. Bínová, M. Culek, Společnost pro životní •	
prostředí, Brno, 1996);

Nařízení vlády ČR 132/2005 Sb., kterým se určují evropsky významné lokality Soustavy území Natura •	
2000;

Návod na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR (MŽP a MMR ČR, Praha, 1997);•	

Olomoucko (J. Šafář /ed./ In: P. Mackovčin a M. Sedláček /ed./, Chráněná území ČR, sv. VI, AOPK ČR, •	
Praha, 2003, 495 pp.);

Rozpracovaná záplavová pásma (včetně aktivní zóny) Hloučely, Romže a Českého potoka (Povodí •	
Moravy, s. p., útvar hydroinformatiky, Brno, září 2010);

Řešení ÚSES v platné územně plánovací dokumentaci (ÚPD) okolních obcí;•	

Seznam skupin typů geobiocénů České republiky (J. Lacina, Brno, 1994);•	

Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje (Pöyry Environment, a. s., 2007);•	

Územně analytické podklady Olomouckého kraje (Institut regionálních informací, s. r. o., 2009);•	

Územně analytické podklady správního obvodu ORP Prostějov (EKOTOXA, s. r. o., 2009);•	

Územní plán Prostějova – Průzkumy a rozbory (KNESL+KYNČL s.r.o., 2010);•	

Územní plán sídelního útvaru Prostějov (Urbanistické středisko Brno, s. r. o., Ing. arch. E. Navrátil •	
a kolektiv, 1995);

Územní plán sídelního útvaru Prostějov, změny Z1 až Z5, Z7 (Z1–Z3: CAD Projekt Plus, s. r. o., •	
Ing. arch. Z. Beran, Ing. arch. L. Langer, Ing. J. Mareš a kolektiv; Z4, Z5, Z7: KNESL+KYNČL s.r.o.);

Územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje (Ecological Consulting, s. r. o., 2009);•	

Vodohospodářská mapa 1 : 50 000;•	

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (J. Haluza a kol., 2008);•	

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – aktualizace (J. Haluza a kol., 2011).•	

Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje (Pöyry Environment, a. s., 2007).•	
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Obecně

Vzhledem ke skutečnosti, že urbanizovaným a k zastavění určeným partiím krajiny se 
věnuje kapitola Urbanistická koncepce, kapitola Koncepce uspořádání krajiny se primárně 
zabývá neurbanizovaným územím, tzv. volnou krajinou. Obsahová náplň kapitoly Koncepce 
uspořádání krajiny vychází z legislativních předpisů, konkrétně především z přílohy č. 7 k 
vyhlášce č. 500/2006 Sb. Věcné řešení zohledňuje přírodní podmínky řešeného území, limity 
a aktuální stav jeho využití a je koordinováno s urbanistickou koncepcí a koncepcí veřejné 
infrastruktury. 

Většina území města Prostějova patří z pohledu geomorfologického členění do 
geomorfologického celku Hornomoravský úval. Západní část území (přibližně od linie západní 
okraj Domamyslice – Seloutky) přísluší do geomorfologického celku Drahanská vrchovina. 
Území Hornomoravského úvalu se vyznačuje plochým, rovinatým až mírně zvlněným reliéfem. 
Drahanská vrchovina zasahuje do území svou nejvýchodnější částí zvanou Myslejovický hřbet, 
jehož východní okrajový svah poměrně spadá do roviny Hané.

Rozpětí nadmořské výšky se v území pohybuje mezi cca 210 m n.m. (v údolních nivách Romže 
na východním okraji území a Určického potoka na jihovýchodním okraji území) a cca 368 m 
n.m. (svah na pomezí zemědělské krajiny a lesního komplexu na jihozápadním okraji území, 
západně od Seloutek).

Souvisle urbanizované části krajiny jsou prakticky ze všech stran obklopeny typickou hanáckou 
zemědělskou krajinou s dominujícími rozsáhlými hony orné půdy, s řídkou sítí regulovaných 
vodních toků a s jednotlivými sídly venkovského typu (na území města sem patří Žešov).

Část území patřící k Drahanské vrchovině má charakter lesozemědělské krajiny s převažující 
zemědělskou půdou (vedle dominantní orné půdy též s běžnými trvalými travními porosty), se 
zahrádkovými a chatovými lokalitami a v nejčlenitějších partiích s různě velkými lesními celky, 
uvnitř kterých jsou místy patrné výrazné stopy po někdejším dobývání kamene.

Celé území města se nachází v povodí řeky Romže, původně pod soutokem s Hloučelou zvané 
Valová, a protékající v regulovaném korytě severovýchodní částí správního území města od 
severozápadu k jihovýchodu (přes Vrahovice směrem k Bedihošti).
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Koncepce nezastavěného území6.1. 

Plochy nezastavěné stabilizovanéa)  se vymezují z důvodu zajištění stabilního prostředí mimo 
zastavěné území a zastavitelné plochy. Plochy jsou zobrazeny ve výkrese I/01. Podmínky pro plochy 
podle významu jsou stanoveny v bodě 7 Územního plánu.

důvody vymezení čísla ploch nezastavěných stabilizovaných

zajištění stabilního prostředí mimo 
zastavěné území a zastavitelné 
plochy

0153, 0316, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0378, 0379, 0404, 0411, 0412, 0431, 0433, 
0436, 0471, 0472, 0596, 0705, 0706, 0713, 0723, 0724, 0749, 0750, 0751, 0753, 0754, 
0762, 0782, 0877, 0878, 0879, 0881, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0894, 0895, 0925, 
0954, 0955, 0956, 0963, 0968, 0970, 0972, 0974, 0975, 0977, 0979, 0981, 0983, 0986, 
0988, 0989, 0990, 0993, 0994, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1007, 1012, 1013, 1017, 
1035, 1045, 1055, 1056, 1057, 1072, 1078, 1086, 1087, 1126, 1132, 1142, 1151, 1153, 
1154, 1155, 1171, 1775, 1178, 1179, 1184 a části ploch 0336, 0346, 0399, 0405, 0406, 
0407, 0413, 0466, 0509, 0724, 0752, 0769, 0774, 0844, 0880, 0938, 0958, 0963, 0967, 
0982, 0983, 1088, 1043, 1125, 1177

Plochy změn v krajiněb)  se vymezují z důvodu změny využití v rámci nezastavěného území nebo 
přeměny nevhodně zastavěného území na území nezastavěné. Plochy jsou zobrazeny ve výkrese 
I/01. Podmínky pro plochy podle významu jsou stanoveny v bodě 7 Územního plánu.

důvody vymezení čísla ploch změn v krajině

přeměna nevhodně využívaného 
nezastavěného území na jiné 
zejména nestavební využití

K23 (1037, 1108, 1109), K24 (1038), K25 (1039)

přeměna nevhodně využívaného 
převážně zastavěného území na 
zejména nestavební využití

K1 (0305), K4 (0317), K19 (1016), K20 (1021), K22 (0790) 

zlepšení možností využití převážně 
nezastavěného území s vysokým 
rekreačním potenciálem

K1 (0305), K2 (0306), K3 (0315), K4 (0317), K5 (1052), K6 (0566), K7 (0550), K8 (0642), 
K9 (0643), K10 (0665), K11 (0678), K12 (0827), K13 (0854), K14 (0861), K15 (0924),  
K16 (0976), K17 (0997, 0998, 0999), K18 (1006), K21 (0449), K26 (1048), K27 (1049), 
K28 (0923), K29 (1077), K30 (0825), K31 (0826), K32 (1090), K48 (0819), K49 (0821), 
K50 (0824)

zlepšení vodohospodářských 
podmínek v území K33 (1133), K34 (1134)

posílení ekologické stability krajiny
K35 (1150), K38 (1152), K37 (1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164), 
K36 (1166), K39 (1169), K40 (1167, 1168), K41 (1170), K42 (1172, 1173, 1174), K43 
(1176), K44 (1182), K45 (1180), K46 (1181), K47 (1183), 1139, 1140, 1165

Důvody vymezení ploch nezastavěných stabilizovanýchObr. D.139: 

Důvody vymezení ploch změn v krajiněObr. D.140: 
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Koncepce rekreace v krajině6.2. 

Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN) se vymezují za účelem zajištění 
kvalitních podmínek pro rekreaci v nezastavěném území a její dobré dostupnosti.

Stavájící rekreační koridor řeky Hloučely, který tečuje severní stranu Prostějova, je vymezen 
jako stabilizované plochy rekreace - na plochách přírodního charakteru. Západní a východní 
třetina tohoto koridoru je „posílena“ vymezením rozvojových ploch, které zvětšují šířku 
koridoru. Ve východní části koridoru (u Močidýlek) jsou tyto plochy vymezeny pro rekultivaci 
současného zastavěného území zasaženého záplavovým území Q100. Západní části koridoru je 
nově rozšířena o rozvojové plochy určené pro tento typ rekreace na pomezí nově navržených 
ploch pro zástavbu tak, aby byla zaručena jeho dostatečná šířka. Vzhledem k poměrně malé 
šířce „zeleného“ koridoru Hloučely a její nenahraditelného postavení pro rekreaci obyvatel 
Prostějova byla při vymezování ploch vhodných pro toto využití upřena pozornost zejména 
na nivu Hloučely. Územním plánem tak byly do stabilizovaných ploch RN zahrnuty i pozemky 
v ploše č. 1125. Tyto pozemky tvoří v nivě Hloučely zahrádkářskou lokalitu, přičemž několik 
z nich jsou zastavěnými stavebními pozemky ve smyslu § 58 stavebního zákona. Vzhledem 
k požadavkům základní koncepce ÚP rozvíjet pás území podél Hloučely pro rekreační zázemí 
města (viz bod 3.2.1. písm. e návrhu ÚP) a rozvíjet oblast podél toku Hloučely jako smíšené 
přírodně rekreační území (viz bod 3.2.3. písm. d návrhu ÚP) a zejména kvůli záplavovému 
území v této části nivy, bylo umisťování dalších „rekreačních“ staveb odmítnuto. Dotčený 
orgán (OŽP MMPv) ve svém stanovisku ze dne 16. 8. 2012 a následně ani v dohodě mezi ním a 
pořizovatelem ze dne 8. 10. 2012 s možností jakékoliv takové výstavby nesouhlasil.

Obdobou rekreačního koridoru Hloučely na severu je navržen koridor tzv. jižního parku při jižní 
hranici sídla, který má navíc funkci ochrany proti větrné erozi. Tento pricip je převzat s dosud 
platného ÚP 1995.

Další plochy pro podobné rekreačně přírodní funkce jsou navrženy v oblasti Vrahovic 
a Čechůvek, zejména podél toku Romže na na soutoku Hloučely a Romže na základě 
vyhlášeného záplavového území, případně aktivní záplavové zóny. Proto tyto plochy nahradily 
plochy pro podnikatelské aktivity, které byly vymezeny v dosud platném UP 1995.

důvody vymezení čísla ploch rekreace – na plochách přírodního charakteru

zajištění stabilního prostředí pro 
rekreaci zejména v nezastavěném 
území

0346, 0370, 0372, 0374, 0378, 0379, 0411, 0412, 0414, 0782, 1000, 1007, 1043, 1125, 
1126

zajištění podmínek pro zvýšenou 
rekreační funkci krajiny

0305, 0449, 0550, 0566, 0567, 0642, 0643, 0665, 0678, 0819, 0821, 0824, 0825, 0826, 
0827, 0678, 0854, 0861, 0923, 0924, 0976, 1048, 1049, 1052, 1090

zajištění podmínek pro rekultivaci 
území a pro zvýšené rekreační 
využití krajiny

0306, 0315, 0317, 0678, 0997, 0998,1006

posílení ekologické stability krajiny 0999, 1139, 1140, 1150, 1165

Důvody vymezení ploch rekreace – na plochách přírodního charakteruObr. D.141: 
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Schéma ploch rekreace – na plochách přírodního charakteru ( Obr. D.142:  ú  stav,  ú  návrh)
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Koncepce smíšené nezastavěné krajiny6.3. 

Plochy smíšené nezastavěného území (NS) se vymezují za účelem zajištění různorodosti 
nezastavěné krajiny, zajištění její ekologické stability, jejího rekreační a hospodářského 
využití a dobré dostupnosti. Obsahují zejména pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF) 
a související nezastavěné pozemky v krajině (polní cesty, drobné vodní toky, doprovodná zeleň) 
a mohou zahrnovat i pozemky určené k plnění funkce lesa, které z důvodu menšího rozsahu 
nebyly vymezeny jako samostatné plochy lesní.

důvody vymezení čísla ploch smíšených nezastavěného území

zajištění stabilního prostředí 
v nezastavěném území

0153, 0404, 0405, 0431, 0433, 0436, 0471, 0472, 0705, 0706, 0713, 0714, 0751, 0752, 
0753, 0754, 0762, 0878, 0879, 0881, 0883, 0884, 0885, 0886, 0894, 0954, 0955, 0956, 
0963, 0968, 0970, 0972, 0974, 0975, 0977, 0982, 0983, 1002, 1004, 1012, 1013, 1017, 
1035, 1055, 1056, 1057, 1078, 1086, 1132, 1142, 1151, 1153, 1154, 1155, 1171, 1175, 
1177, 1178, 1179, 1184

zajištění podmínek pro rekultivaci 
území – změnu zastavěného území 
na „nestavební“ charakter

0790, 1016, 1021

posílení ekologické stability území 1152, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1166, 1167, 1168, 
1169,1170, 1172, 1173, 1174, 1176, 1180, 1181, 1182, 1183

Důvody vymezení ploch smíšených nezastavěného územíObr. D.143: 
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Schéma ploch smíšených nezastavěného území ( Obr. D.144:  ú  stav,  ú  návrh)
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Koncepce lesů6.4. 

Plochy lesní (NL) se vymezují za účelem zajištění ekologické stability krajiny, kvalitních 
podmínek růstu lesa, jeho rekreačního a hospodářského využití a dobré dostupnosti. Do 
ploch lesních jsou v Územním plánu zahrnuty jen větší ucelené pozemky určené k plnění 
funkce lesa (PUPFL). Menší plochy lesního půdního fondu jsou zahrnuty do ploch smíšených 
nezastavěného území.

důvody vymezení čísla ploch lesních

zajištění stabilního prostředí  
v nezastavěném území 0979, 0981, 0986, 0988, 0989

zajištění podmínek pro zalesnění 
území především z důvodu 
zamezení vodní eroze na sklonitých 
pozemcích

1037, 1038, 1039, 1109

zajištění podmínek pro rekreaci 
obyvatel Žešova a odclonění 
rychlostní komunikace R46

1077

Plochy dopravní infrastruktury6.5.   
viz kap. D 5.3.

Plochy vodní a vodohospodářské6.6.   
viz kap. D 5.4.1.

Důvody vymezení ploch lesníchObr. D.145: 
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Schéma ploch lesních ( Obr. D.146:  ú  stav,  ú  návrh)
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Územní systém ekologické stability6.7. 

Současný stav a východiska řešenía) 

Hlavním východiskem pro řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES jsou ZÚR OK obsahující 
koncepční řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES a zásady pro zapracování nadregionální 
a regionální úrovně ÚSES do ÚPD obcí. Dle ZÚR OK prochází jihozápadní částí správního území 
města nadregionální biokoridor (NRBK) K 132 s teplomilnou doubravní osou a severovýchodní částí 
území dva vzájemně na sebe navazující regionální biokoridory RK 1447 a RK 1449.

ÚP 1995 v zásadě obsahuje řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES odpovídající koncepci 
obsažené v ZÚR OK. Poměrně velkým problémem je ovšem nízká míra návaznosti řešení s územími 
okolních obcí. V případě NRBK K 132 platná ÚPD obce Seloutky vůbec s existencí tohoto NRBK 
nepočítá a na trasu NRBK dle ÚP 1995 zde navazují pouze lokální biokoridory. V tomto případě není 
ovšem problém na území města Prostějova a nelze ho tedy v rámci nového ÚP řešit. V případě RK 
1447 je návaznost s řešeními ÚPD sousedních obcí Držovice a Kralice na Hané víceméně zaručena, 
na pomezí s k.ú. Držovice ovšem ne zcela přesně. V případě RK 1449 nejsou trasy obsažené v ÚP 1995 
a ÚPO Kralice na Hané vzájemně vůbec koordinovány a jejich zakončení na pomezí správních území 
obou obcí jsou od sebe vzdálena 1 km, přičemž s řešením dle ZÚR OK je podstatně více v souladu 
řešení dle ÚPO Kralice na Hané.

Hlavním východiskem pro řešení místní (lokální) úrovně ÚSES je především, s ohledem na nutnost 
zachování kontinuity, řešení dosavadní ÚPD města doplněné o vytipované problémy v rámci 
problémového výkresu ÚAP. Podle stávající ÚPD města není síť místního ÚSES ve správním území 
města příliš hustá a zahrnuje větve vázané na obě prostějovské řeky – Hloučelu (Biokoridor Hloučela) 
a Romži, větev propojující lesní celky v členitých svazích v západní části území s NRBK K 132, na 
ni navazující další dvě větve – jednu směřující ze západní strany Domamyslic k Hloučele a jednu 
směřující přes zemědělskou krajinu v jihozápadní části území do k.ú. Seloutky, a větev na Určickém 
potoku okrajově zasahující do jihovýchodní části území (u Žešova).

Schéma ÚSES ( Obr. D.147:  ú  nadregionální,  ú  regionální,  ú  lokální)
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Největším problémem dosavadních řešení místního ÚSES je nízká míra koordinace návazností na 
jižním okraji správního území města, především s k.ú. Seloutky.

Odůvodnění řešeníb) 

Řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES je koncepčně převzato ze ZÚR OK a do určité míry 
i z ÚP 1995.

V případě nadregionální úrovně ÚSES je nejpodstatnějším rozdílem oproti ÚP 1995 přesunutí 
vloženého lokálního biocentra (nově označeného jako LBC 1) východním směrem, z převážně 
zatravněných pozemků do stávajících lesních porostů s přírodě blízkou dřevinnou skladbou.

V případě regionální úrovně ÚSES je hlavním rozdílem oproti ÚP 1995 posun trasy regionálního 
biokoridoru RK 1449 (i s vloženými lokálními biocentry) směrem severozápadním tak, aby jednak 
bylo možné účelně spojit jeho ekologické funkce s funkcí protierozní a jednak byla vytvořena 
návaznost s řešením v ÚPD obce Kralice na Hané. V případě regionálního biokoridoru RK 1447 je 
v souvislosti s aktuálním využitím území a limitujícími prostorovými parametry provedena úprava 
vymezení některých vložených LBC a také opravena návaznost na řešení nové ÚPD obce Držovice.

Řešení místní úrovně ÚSES vychází především z řešení ÚP 1995. Vlivem různých faktorů (návaznost 
na řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES, uplatnění principu tvorby ucelených hydrofilních 
a mezofilních větví ÚSES, aktuální stav a limity využití území, zohlednění jiných územně plánovacích 
záměrů na využití území, řešení návazností vymezení na pomezí se správními územími sousedních 
obcí, metodickými nástroji stanovené limitující prostorové a funkční parametry pro jednotlivé typy 
skladebných částí ÚSES) je řešení místní úrovně ÚSES a vymezení jejích dílčích skladebných částí 
v řadě případů v detailu a místy i v koncepční rovině upraveno či pozměněno. Cílem provedených 
úprav a změn vymezení je posílení ekologického a krajinotvorného významu ÚSES a podpoření 
reálných opatření k jeho vytváření.

Řešení nadregionální a regionální a úrovně ÚSES je koncepčně převzato ze ZÚR OK. Zpřesněné 
vymezení jednotlivých skladebných částí nadregionální a regionální úrovně ÚSES vychází z jejich 
zobrazení v grafické části ZÚR OK a respektuje zásady stanovené v bodě 71 textové části ZÚR OK.

Řešení lokální úrovně ÚSES vychází z předešlého územního plánu a sleduje posílení ekologického 
a krajinotvorného významu ÚSES a podpoření reálných opatření k jeho vytváření.

Prvky územní systém ekologické stability – biocentrum jsou vymezeny převážně na plochách 
lesních, plochách smíšených nezastavěného území, plochách rekreace – na plochách přírodního 
charakteru a plochách vodních a vodohospodářských. Tyto plochy mají charakter nezastavěného 
území a svými podmínkami využití vytváří vhodné předpoklady pro existenci funkčních a budoucí 
realizaci nefunkčních prvků ÚSES.
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K 132/1

úsek nadregionálního 
biokoridoru (NRBK) K 132 
v prostoru jeho teplomilné 
doubravní osy

vymezení v zásadě dle ÚP 1995, přednostně ve vazbě na stávající lesní 
porosty, s prodloužením do přesunutého LBC 1 a na opačné straně 
s předpokládanou návazností v k.ú. Seloutky

K 132/2
úsek NRBK K 132 v prostoru 
jeho teplomilné doubravní 
osy

nově vymezený úsek NRBK (v prostoru původně navrženého LBC dle ÚP 1995) 
navazující na přesunuté LBC 1 a směřující přes stávající lesní i nelesní porosty 
dřevin do lesního komplexu v k.ú. Seloutky

RK 1447/1 úsek regionálního 
biokoridoru (RBK) RK 1447

vymezení oproti ÚP 1995 v posunuté poloze s ohledem na potřebu zachování 
návaznosti s vymezením v nové ÚPD obce Držovice, výhodnější též z pohledu 
protierozní ochrany území

RK 1447/2 úsek RBK RK 1447 vymezení převzato z dosavadní ÚPD města

RK 1447/3 úsek RBK RK 1447 vymezení v zásadě dle ÚP 1995, s drobnou úpravou v prostoru zarostlého 
úvozu (jeho větší začlenění do RBK)

RK 1447/4 úsek RBK RK 1447 vymezení v zásadě dle ÚP 1995, se zkrácením o úsek nově zahrnutý do LBC 4 
a s návazností v k.ú. Kralice na Hané (dle ÚPD obce Kralice na Hané)

RK 1449/1 úsek RBK RK 1449 vymezení ve zcela nové poloze v souvislosti s celkovou změnou trasování RBK 
RK 1449 (viz výše)

RK 1449/2 úsek RBK RK 1449 vymezení ve zcela nové poloze v souvislosti s celkovou změnou trasování RBK 
RK 1449 (viz výše)

RK 1449/3 úsek RBK RK 1449
vymezení ve zcela nové poloze v souvislosti s celkovou změnou trasování RBK 
RK 1449 (viz výše), s návazností v k.ú. Kralice na Hané (dle ÚPD obce Kralice na 
Hané)

LBC 1
NRBK K 132 v prostoru 
teplomilné doubravní osy – 
vložené lokální biocentrum

vymezení oproti ÚP 1995 v nové poloze, ve stávajícím lesním porostu 
s vyhovující dřevinnou skladbou (zejm. duby, habr, lípy)

LBC 2 RBK RK 1447 – vložené lokální 
biocentrum vymezení převzato z ÚP 1995 (BC U cihelny)

LBC 3 RBK RK 1447 – vložené lokální 
biocentrum

vymezení v zásadě dle ÚP 1995 (BC Nad Vrahovicemi), s úpravami v severní 
části – rozšíření o přilehlou část zarostlého úvozu a redukce o část honu orné 
půdy tak, aby nedocházelo ke kolizi s elektrovodem

LBC 4 RBK RK 1447 – vložené lokální 
biocentrum

poloha v zásadě dle ÚP 1995 (BC U Dráhy), s výraznými úpravami vymezení 
zejména s ohledem na trasu elektrovodu a nutnost zachování maximální 
přípustné délky navazujícího úseku RBK (RK 1447/4)

LBC 5 RBK RK 1449 – vložené lokální 
biocentrum

zcela nové LBC v souvislosti s celkovou změnou trasování RBK RK 1449 (viz 
výše) nutné pro zachování maximální přípustné délky dílčích úseků RBK

LBC 6 RBK RK 1449 – vložené lokální 
biocentrum

zcela nové LBC v souvislosti s celkovou změnou trasování RBK RK 1449 (viz 
výše) nutné pro zachování maximální přípustné délky dílčích úseků RBK

LBC 7
lokální biocentrum – součást 
hydrofilní větve místního 
ÚSES

zcela nové LBC přerušující dosud příliš dlouhý lokální biokoridor na toku 
Romže a tudíž nezbytné pro vytvoření funkční větve místního ÚSES; poloha 
a vymezení souvisí s vhodnými stanovištními podmínkami a s celkovým 
urbanistickým řešením Územního plánu

LBC 8
lokální biocentrum na styku 
hydrofilních větví místního 
ÚSES

vymezení oproti ÚP 1995 (BC U koupaliště) v celkově jižnější poloze, 
z pohledu stanovištních podmínek a aktuálního stavu využití rovnocenné 
a z pohledu celkového urbanistického řešení Územního plánu vhodnější

LBC 9
lokální biocentrum – součást 
hydrofilní větve místního 
ÚSES

poloha v zásadě dle ÚP 1995 (BC Na Hloučele), vymezení včetně západní části 
parkově upravené plochy s nevyhovující dřevinnou skladbou (vysoký podíl 
exotických druhů a kultivarů)

LBC 10
lokální biocentrum – součást 
hydrofilní větve místního 
ÚSES

vymezení oproti ÚP 1995 (BC Zadní Trávníky) ve východnější, z pohledu 
stanovištních podmínek i aktuálního stavu využití vhodnější poloze; ve 
srovnání s původně vymezeným LBK v daném prostoru dochází k redukci 
zahrnutých ploch o aktuálně i potenciálně intenzivněji rekreačně využívané 
plochy
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LBC 11
lokální biocentrum – součást 
hydrofilní větve místního 
ÚSES

zcela nové LBC, v kombinaci s přesunutým LBC 10 nutné pro zachování 
přípustné délky lokálních biokoridorů na toku Hloučely, a tudíž i pro 
vytvoření funkční větve místního ÚSES – poloha a vymezení souvisí zejména 
s vhodnými stanovištními podmínkami

LBC 12
lokální biocentrum – součást 
mezofilní větve místního 
ÚSES

vymezení v zásadě převzato z ÚP 1995, s návazností v k.ú. Mostkovice (dle 
ÚPD obce Mostkovice)

LBC 13
lokální biocentrum na styku 
mezofilních větví místního 
ÚSES

vymezení převzaté z ÚP 1995 je dáno především vazbou na plochu přírodní 
památky Dolní vinohrádky a jejího ochranného pásma

LBC 14
lokální biocentrum – součást 
mezofilní větve místního 
ÚSES

poloha v zásadě dle ÚP 1995 (BC Chutěbory), s redukcí v severní části 
a rozšířením ve východní části tak, aby byla více zastoupena reprezentativní 
(nepodmáčená) stanoviště a biocentrum mělo kompaktnější tvar

LBC 15
lokální biocentrum – součást 
hydrofilní větve místního 
ÚSES

ve srovnání s ÚP 1995 nové LBC navazující na prostorově nedostatečně 
velkou část LBC vymezenou v ÚPD obce Určice

LBK 1
lokální biokoridor – součást 
hydrofilní větve místního 
ÚSES

vymezení v zásadě dle dosavadní ÚPD města, se zkrácením o úsek nově 
zahrnutý do LBC 7 a naopak s prodloužením do posunutého LBC 8; menší 
šířka LBK v zastavěném území vychází z reálné situace

LBK 2
lokální biokoridor – součást 
hydrofilní větve místního 
ÚSES

vymezení v zásadě dle ÚP 1995, se zkrácením o úsek nově zahrnutý do LBC 8 
a s návazností v k.ú. Kralice na Hané (dle ÚPD obce Kralice na Hané)

LBK 3
lokální biokoridor – součást 
hydrofilní větve místního 
ÚSES

vymezení v zásadě dle ÚP 1995, v severozápadní polovině převážně 
s přípustnou redukcí šířky o stávající plochy zahrádek a garáží a potenciálně 
intenzivněji rekreačně využívané plochy; menší šířka LBK v zastavěném území 
v jihovýchodní části vychází z reálné situace

LBK 4
lokální biokoridor – součást 
hydrofilní větve místního 
ÚSES

poloha v zásadě dle ÚP 1995, se zkrácením o úsek nově zahrnutý do LBC 10 
a LBK 5, většinou i s přípustnou redukcí šířky o ekologicky méně hodnotné 
porosty a aktuálně i potenciálně intenzivněji rekreačně využívané plochy

LBK 5
lokální biokoridor – součást 
hydrofilní větve místního 
ÚSES

poloha v zásadě dle ÚP 1995 (zčásti přes původní plochu BC Zadní Trávníky), 
částečně s přípustnou redukcí šířky o stávající izolovaný objekt bydlení 
s příslušenstvím a o plochy orné půdy

LBK 6
lokální biokoridor – součást 
hydrofilní větve místního 
ÚSES

poloha v zásadě dle ÚP 1995, s výrazným zkrácením o úsek nově zahrnutý do 
LBC 11 a LBK 5 a s návazností v k.ú. Mostkovice (dle ÚPD obce Mostkovice)

LBK 7
lokální biokoridor – součást 
mezofilní větve místního 
ÚSES

vymezení v zásadě převzato z ÚP 1995, s maximálním možným využitím 
stávajících lesních porostů, případně i fragmentů nelesní trvalé vegetace

LBK 8
lokální biokoridor – součást 
mezofilní větve místního 
ÚSES

vymezení oproti ÚP 1995 v nové (východnější) poloze souvisí s přesunutím 
LBC 1 a s návrhem rozsáhlého zalesnění erozně ohrožených svahů

LBK 9
lokální biokoridor – součást 
mezofilní větve místního 
ÚSES

vymezení z větší části převzato z ÚP 1995, ve východní části s úpravou trasy 
a jejím prodloužením na úkor redukovaného LBC 14

LBK 10
lokální biokoridor – součást 
mezofilní větve místního 
ÚSES

vymezení v zásadě převzato z ÚP 1995, s předpokládanou návazností v k.ú. 
Seloutky (dosud nezajištěnou)

LBK 11
lokální biokoridor – součást 
mezofilní větve místního 
ÚSES

ve srovnání s ÚP 1995 zcela nový LBK navazující jednak na přilehlé LBC v k.ú. 
Určice (dle ÚPD obce Určice) a jednak na trasu biokoridoru v k.ú. Seloutky (dle 
ÚPD obce Seloutky)

LBK 12
lokální biokoridor – součást 
hydrofilní větve místního 
ÚSES

vymezení v zásadě dle ÚP 1995, v jihovýchodní části s přípustnou redukcí 
šířky o stávající část honu orné půdy a v severozápadní části se zkrácením 
o úsek nově zahrnutý do LBC 15, s předpokládaným vymezením pravobřežní 
části biokoridoru v k.ú. Určice (dosud nezajištěno) a s návazností v k.ú. 
Výšovice (dle ÚPD obce Výšovice)

Územní systém ekologické stabilityObr. D.148: 
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Koncepce prostupnosti krajiny6.8. 

Koncepce prostupnosti krajiny je zajistěna koncepcí veřejných prostranství, pěší dopravya 
cyklistické dopravy (viz kap. D 5.1. D 5.3.1. a D 5.3.2.) a dalšími koncepcemi, např. lesů, silniční 
dopravy a rekreace v krajině. Všechny tyto koncepce zaručují prostupnost územím ať již 
urbanizovaným nebo nezastavěným. V základu se jedná o vymezení především koridorů 
veřejných prostranství a dopravní infrastruktury. Při posuzování, zda je či není zajištěna v 
daném území průchodnost, se má za to, že průchodnost je zajištěna respektováním zejména 
shora uvedených koridorů.

Prostupnost krajiny je základním předpokladem harmonického vztahu mezi zastavěným 
a nezastavěným územím a je nezbytným předpokladem dobrého fungování uvnitř těchto typů 
území.

Město Prostějov trpí deficitem dobré prostupnosti území především skrze velké průmyslové 
areály na východě města.

Územní plán řeší prostupnost skrze bariéru železnice u hlavního nádraží a dále zajišťuje 
podmínky pro dobrou prostupnost ve stabilizovaných i nově navrhovaných rozvojových 
oblastech. Dále je nutné zajistit dostatečnou prostupnost u nově navrhovaných dopravních 
staveb, zvláště pak liniových.

Koncepce protipovodňových, retenčních a protierozních opatření6.9. 

Současný stav a východiska řešenía) 

Město Prostějov je situováno do typické krajiny Hané, která byla díky příhodným podmínkám pro 
zemědělství v minulosti maximálně odlesněna. Obecně tak převažuje zemědělská půda, krajinná 
zeleň zůstala zachována jen v minimální míře. 

V blízkosti města se nachází pouze jeden významnější lesní komplex, a to na západní straně 
(Drahanská vrchovina, respektive její nejvýchodnější část – Myslejovický hřbet) na výrazné 
tektonické vyvýšenině s poměrně příkrým spádem do roviny Hané. Z dlouhých nečleněných 
zemědělských ploch na těchto svazích dochází při přívalových deštích a tání sněhu k soustředěnému 
odtoku a smyvu ornice (v případě nezatravněných ploch) a následnému zaplavování přilehlé 
zástavby. Toto se ve velké míře projevuje v zastavěném území Domamyslic.

Odlesněná krajina a intenzivní zemědělská činnost je rovněž příčinou větrné eroze, tj. výskytu 
zvýšeného množství prachu z orné půdy, nezpevněných ploch areálů a místních komunikací na 
okrajích města.

Hlavním vodním tokem na území města je řeka Hloučela, jádro města Prostějova a jeho podstatná 
část se rozkládá na jejím pravém břehu. V severovýchodní části města, územím městské části 
Vrahovice, protéká Romže, do které se Hloučela ve Vrahovicích vlévá. 

V současné době je na říčce Hloučele vyhlášeno záplavové území z r. 2011. 

Při ulici Pod Vinohrádkem v Domamyslicích je zohledněn stávající poldr vymezením plochy 
veřejného prostranství č. 0496 (jižní větev), jejíž podmínky umožňují jeho využívání.

Na území města nejsou vybudovány žádné suché nádrže (poldry) pro zachycení přívalových 
dešťových vod. Území města je dotčeno také územím zvláštní povodně pod vodním dílem (přehrada 
Plumlov).

Odůvodnění řešeníb) 

Pro zajištění ochrany města před povodněmi a pro podporu retenční a protierozní schopnosti 
krajiny se vymezují zejména plochy lesní, plochy smíšené nezastavěného území, plochy rekreace 
– na plochách přírodního charakteru, plochy vodní a vodohospodářské, koncepční prvky koridor 
/ plocha pro protipovodňová, retenční nebo protierozní opatření, Trasy liniové protipovodňové 
opatření, trasy vodní tok, koncepční prvky plocha pro retenci, trasy alej, stromořadí a koncepční 
prvky plošné protierozní opatření. Plochy, prvky a trasy systému protipovodňových, retenčních a 
protierozních opatření jsou zobrazeny ve výkrese I/02.1 a I/02.2. Podmínky využití ploch systému 
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protipovodňových, retenčních a protierozních opatření jsou stanoveny v bodě 7 Územního plánu 
a jsou případně upřesněny a doplněny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

Nově jsou navrženy tyto prvky:

PP-01: plocha pro retenci na bezejmenném toku od Záhoří, v k.ú. Čechovice – z důvodu ochrany •	
stávající zástavby a navržených zastavitelných ploch před přívalovými vodami;

PP-02: plocha pro retenci na bezejmenném toku od Záhoří, jižně od ulice V Polích, v k.ú. Prostějov •	
– z důvodu ochrany stávající zástavby a navržených zastavitelných ploch před přívalovými vodami;

PP-03: plocha pro retenci na bezejmenném toku nad Žešovem, v k.ú. Žešov – z důvodu ochrany •	
stávající zástavby před přívalovými vodami;

PP-04: liniové protipovodňové opatření na pravém břehu Hloučely mezi ulicemi Olomouckou •	
a Hybešovou – z důvodu ochrany stávající zástavby a navržených zastavitelných ploch před 
přívalovými vodami;

PP-05: liniové protipovodňové opatření na pravém břehu Hloučely východně od ulice Marie •	
Pujmanové – z důvodu ochrany stávající zástavby a navržených zastavitelných ploch před 
přívalovými vodami; 

PP-06: liniové protipovodňové opatření na pravém břehu Romže od propustku pod železniční tratí •	
po ulici Petra Jilemnického – z důvodu ochrany stávající zástavby, navržených zastavitelných ploch 
a pozemků s již vydaným územním rozhodnutím před přívalovými vodami; rozvojové plochy Z25 
a Z26, které jsou ochráněny především, leží mimo aktivní zónu záplavového území;

PP-07: liniové protipovodňové opatření na levém břehu Romže od záhumenní cesty za ulicí Hrázky •	
po ulici Prešovskou – z důvodu ochrany stávající zástavby a navržených zastavitelných ploch před 
přívalovými vodami;

PP-08: plošné protierozní opatření na svažitých zemědělsky využívaných pozemcích, v k.ú. •	
Domamyslice – z důvodu ochrany stávající zástavby a navržených zastavitelných ploch před 
přívalovými vodami;

PP-09: plošné protierozní opatření na svažitých zemědělsky využívaných pozemcích, v k.ú. Krasice •	
– z důvodu ochrany stávající zástavby a navržených zastavitelných ploch před přívalovými vodami;

PP-10: plošné protierozní opatření v údolnici bezejmenného toku nad Žešovem, v k.ú. Žešov – •	
z důvodu ochrany stávající zástavby a navržených zastavitelných ploch před přívalovými vodami.

Územním plánem jsou na západním okraji řešeného území vymezeny plochy lesní pro zamezení 
vodní eroze ohrožující zástavbu Domamyslic.

Územním plánem jsou rovněž vymezeny plochy rekreace – na přírodních plochách v pásu 
přiléhajícím k zástavbě města o šířce cca 50 m. Tento pás je stanoven k ochraně před větrnou erozí a 
pro rekreační využití obyvatel přilehlých rezidenčních ploch.

Koncepce dobývání ložisek nerostných surovin6.10. 

Územní plán nevymezuje na řešeném území plochy pro těžbu z důvodů absence potřebnosti 
využívání ložisek nerostných surovin a absence takového požadavku v zadání Územního plánu.
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Schéma záplavových území pro rozliv při Q5  Obr. D.149: ú  ,Q20  ú  a Q100  ú 

Schéma systému protipovodňových opatření (  Obr. D.150: ú  návrh) a aktivní zóny záplavového území  ú
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Schéma systému retenčních opatření (  Obr. D.151: ú  návrh)

Schéma plošných protierozních opatření ( Obr. D.152: ú návrh) 
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PODMÍNKy VyUžiTÍ PLOcH S ROZDÍLNýM ZPŮSObEM VyUžiTÍ7. 

Východiska7.1. 

Dle § 2, odst. 1, písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, se plochou rozumí část území tvořená pozemkem nebo souborem 
pozemků, která je vymezena v Územním plánu s ohledem na stávající nebo požadovaný 
způsob jejího využití a její význam. Pro takovou plochu jsou stanoveny podmínky s určením 
jejich využití dle přílohy č. 7 k vyhl. 500/2006 Sb.

Dle § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se řešené území člení Územním plánem na plochy podle 
stávajícího nebo požadovaného způsobu využití, tzv. plochy s rozdílným způsobem využití, 
a pro tyto plochy určuje Územní plán v bodě 7 způsob jejich využití.

Druhy ploch s rozdílným způsobem využití7.2. 

Podle metodiky MINIS (Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, 
verze 2.2.; 2010), která byla pro zpracování Územního plánu závazná, je pro stanovení 
územních podmínek využito 15 druhů ploch s rozdílným způsobem využití. Jejich vymezením 
je určena základní struktura využívání území, která je tak dobře patrna při pohledu na Hlavní 
výkres. Druhy ploch lze rozdělit do následujících tří skupin:

Plochy určené pro zajištění územních podmínek 7.2.1. pro veřejnou infrastrukturu:

plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) vymezené především pro a) 
zajištění pozemků pro stavby občanského vybavení určené zřizované nebo užívané ve 
veřejném zájmu a obsluhující sídlo (např. školská a kulturní zařízení, zařízení zdravotnické 
a sociální péče, zařízení státní správy a samosprávy, zařízení pro zajištění bezpečnosti 
obyvatel, veřejná pohřebiště apod.);

plochy technické infrastruktury (TX) vymezené především pro zajištění pozemků b) 
technických sítí obsluhujících sídlo;

plochy dopravní infrastruktury (DX) vymezené především pro zajištění pozemků pro c) 
nadřazenou silniční dopravní síť obsluhující sídlo a zaručující jeho spojení s okolím a rovněž 
pro zajištění pozemků pro železniční dopravní síť obsluhující sídlo a zaručující jeho spojení s 
okolím;

plochy veřejných prostranství (PV) vymezené především pro zajištění pozemků ulic, návsí, d) 
chodníků apod. obsluhující sídlo a zaručující jeho prostupnost.

plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) vymezené především pro zajištění e) 
pozemků pro parky a další veřejně přístupné plochy zeleně obsluhující sídlo;

plochy specifická (X) vymezené zejména pro zajištění pozemků Armády ČR.f ) 

Plochy určené pro zajištění územních podmínek především 7.2.2. pro privátní využívání území, a to 
pro bydlení, práci a rekreaci:

plochy smíšené obytné (SX) vymezené především pro zajištění pozemků pro bytové a a) 
rodinné domy a zároveň pro zajištění polyfunkčnosti obytných území jakožto jednoho z 
hlavních principů stavby sídel;

plochy výroby a skladování (VX) vymezené především pro zajištění pozemků pro výrobu, b) 
skladování či zemědělskou výrobu;

plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) vymezené především pro zajištění c) 
pozemků staveb pro administrativu, obchod, služby, ubytování či stravování; 

plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) vymezené především d) 
pro zajištění pozemků pro stavby sportovního vybavení zřizované jak ve veřejném tak 
v soukromém zájmu;
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plochy rekreace – zahrádkářské osady (RZ) vymezené zejména pro zajištění pozemků staveb e) 
individuální rekreace v zahrádkových a chatových osadách.

Plochy určené pro zajištění územních podmínek především 7.2.3. pro nezastavěné území (pro 
stanovení koncepce uspořádání krajiny):

plochy smíšené nezastavěného území (NS) vymezené predeším pro zajištění rozvoje a) 
smíšené zemědělské krajiny;

plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN) vymezené pro zajištění rekreace b) 
v nezastavěném území přiléhajícím ke stávající či navrhované zastavbě;

plochy lesní (NL) vymezené především pro zajištění ochrany a rozvoje pozemků určených c) 
k plnění funkcí lesa;

plochy vodní a vodohospodářské (W) vymezené především pro zajištění ochrany vodního d) 
režimu v krajině i sídle, tj. zajištění pozemků vodních toků a ploch.

Podmínky využití ploch7.3. 

Pro plochy s rozdílným způsobem využití je stanoveno:

Hlavní využití7.3.1. , tj. pozemky, pro které je plocha primárně určena; pro tyto pozemky musí být 
plocha využita zpravidla více jak z 50 % její výměry, jak je patrno z Přílohy č. 7, odst. 1, písm. f ) 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., kde je napsáno, že se pro plochy stanoví „podmínky (...) převažujícího 
účelu využití (hlavní využití)“; v případě koridorů dopravní infrastruktury, veřejných 
prostranství,vodních a vodohospodářských či technické infrastruktury musí být především 
zajištěna jejich prostupnost územím. 

Přípustné využití7.3.2. , které neznemožní převažující hlavní využití.

Podmíněně přípustné využití7.3.3. , které neznemožní převažující hlavní využití,. bude s ním 
slučitelné a zároveň stanovuje podmínky, bez jejichž splnění nelze stavby či zařízení v nich 
vyjmenované povolit; splnění podmínek bude posuzováno v navazujících správních řízeních 
(např. územních řízeních).

Nepřípustné využití7.3.4. , které určuje pozemky, stavby a zařízení, které nesmějí být v plochách 
vymezovány či umisťovány; vychází především z požadavků na vymezování ploch vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., a obsahuje rovněž ustanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování 
staveb, zařízení i jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona dle odst. 1, 
písm. f ) Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Podmínky prostorového uspořádání7.3.5. , které regulují prostorové uspořádání území (např. 
výškovou regulaci zástavby, charakter a strukturu zástavby) v souladu s § 19, odst. 1, písm. d) 
Stavebního zákona a Přílohy č. 7, odst. f ) vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Územní plán stanovuje tyto podmínky pro vybrané plochy s rozdílným způsobem využití; 
stanovuje je zvláště pro stabilizované plochy (s ohledem na stávající charakter zástavby) 
a zvláště pro rozvojové plochy v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). Podrobněji o jednotlivých nástrojích 
prostorového uspořádání viz kap. D 4.15. Odůvodnění ÚP.

Poznámky7.4. 

Některé specifické výrazy jsou vysvětleny v kapitole A. Pojmy a zkratky Odůvodnění ÚP.a) 

Podmínky využití ploch nelze vykládat tak, aby jejich výslednou aplikací bylo takové využití, které je b) 
hlavní náplní podmínek jiné plochy s rozdílným způsobem využití. 

Při posuzování souladu záměru s Územním plánem musí být splněny všechny podmínky c) 
dohromady. V případě, že jsou některé podmínky mezi sebou v nesouladu, platí podmínka přísnější, 
není-li uvedeno jinak. 



D184

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV KNESL+KYNČL s.r.o.

D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

Pro zastavitelné plochy smíšené obytné jsou vymezeny související plochy veřejné zeleně d) 
dostatečných rozměrů, které naplňují podstatu veřejných prostranství v souladu s § 7 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Územní plán vymezuje plochy určitého druhu, jimž stanovuje podmínky využití. Jestliže stávající e) 
pozemek či stavba nebo zařízení těmto podmínkám nevyhovuje, neznamená to odstranění těchto 
staveb či zařízení. Tyto stavby či zařízení lze nadále užívat v souladu s platným oznámením či 
kolaudačním souhlasem a lze je nadále udržovat, provádět na nich stavební úpravy, při kterých 
se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby, přičemž za stavební úpravu se v těchto 
případech považuje též zateplení pláště.

Aby nedocházelo k estetickému a funkčnímu poškozování vjemu městské zástavby z veřejných f ) 
prostranství a aby byla zachována návaznost stávajících prostorových vazeb ve městě, je 
nepřípustné umisťovat pozemní komunikace, které dělí plochy smíšené obytné nebo nedodržují 
strukturu veřejných prostranství stanovenou Územní plánem (tj. vymezené plochy veřejných 
prostranství a plochy dopravní inafrastruktury). Tím není nijak dotčena možnost drobných úprav ve 
smyslu této struktury. Pozemní komunikace je v ploše výjimečně možné umisťovat pouze po jejím 
prověření územní studií, která shora zmiňované aspekty vyshodnotí.

Z důvodu specifických vlastností řešeného území je Územní plán zpracován s těmito odchylkami od g) 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., a to v souladu s metodikou MINIS:

plochy smíšené obytné – z důvodu dosažení polyfunkčnosti území, jakožto jednoho  •
zhlavních urbanistických principů, který zaručuje stabilnější podmínky pro soudržnost 
obyvatel a pro hospodářský rozvoj území, jsou Územním plánem vymezeny plochy smíšené 
obytné (SX), které v sobě zahrnují i čisté plochy bydlení ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb.;

plochy občanského vybavení – z důvodu lepší ochrany pozemků pro jednotlivé složky  •
občanského vybavení jsou plochy občanského vybavení definované v § 6 vyhlášky č. 
501/2006 Sb. rozděleny a samostatně vymezeny jako plochy občanského vybavení – veřejná 
infrastruktura (OV), plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS), 
plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) a plochy občanského vybavení – 
hřbitovy (OH);

plochy veřejných prostranství – z důvodu existence dvou základních funkcí veřejných  •
prostranství v sídle (veřejná prostranství zaručující prostupnost územím a veřejná 
prostranství zaručující odpočinek a relaxaci) jsou plochy veřejných prostranství definované 
v § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. rozděleny a samostaně vymezeny jako plochy veřejných 
prostranství (PV) a plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV).

plochy rekreace – z důvodu rozdělení rekreační funkce na část „stavební“ a „nestavební“  •
jsou plochy rekreace definované  § 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. rozděleny a samostatně 
vymezeny jako plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN) a plochy rekreace 
– zahrádkářské osady (RZ)  
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 VyMEZENÍ VEřEJNĚ PROSPĚšNýcH STaVEb, VEřEJNĚ PROSPĚšNýcH OPaTřENÍ  8. 
a aSaNacÍ

Územním plánem se vymezují veřejně prospěšné stavby či veřejně prospěšná opatření 8.1. 
v souladu se ZÚR OK, a další, které vyplynuly z řešení Územního plánu a požadavků 
pořizovatele. Práva k pozemkům a stavbám lze vyvlastnit v souladu s § 170 Stavebního 
zákona. Územní plán vymezuje tyto druhy veřejně prospěšných staveb či veřejně prospěšných 
opatření, přičemž konkrétní seznam je uveden v bodě 8. výrokové části Územního plánu 
a jejich odůvodnění je součástí zejména kap. D 5. a D 6 Odůvodnění ÚP:

Veřejně prospěšné stavby pro8.1.1.  dopravní infrastrukturu odůvodněné zejména v kap. D 5.3. 
Odůvodnění ÚP;

Veřejně prospěšné stavby pro8.1.2.  technickou infrastrukturu odůvodněné zejména v kap. D 5.4. 
Odůvodnění ÚP;

Veřejně prospěšné stavby pro 8.1.3. snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními 
katastrofami a pro zvyšování retenčních schopností území odůvodněné zejména v kap. D 6.9. 
Odůvodnění ÚP;

Veřejně prospěšná opatření pro 8.1.4. snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními 
katastrofami a pro zvyšování retenčních schopností území odůvodněná zejména v kap. D 6.9. 
Odůvodnění ÚP;

Veřejně prospěšná opatření pro založení prvků 8.1.5. územního systému ekologické stability 
odůvodněná zejména v kap. D 6.7. Odůvodnění ÚP.

Územním plánem se 8.2. nevymezují veřejně prospěšná opatření pro ochranu archeologického, 
kulturního a přírodního dědictví, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 
a území pro asanace, pro které lze vyvlastnit v souladu s § 170 Stavebního zákona. 

Územním plánem se rovněž 8.3. nevymezují veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření 
či veřejná prostranství s možností předkupního práva dle § 101 Stavebního zákona.

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření jsou 8.4. zobrazeny ve výkresech I/03, 
I/02.1 a I/02.2 nad katastrální mapou všech katastrů správního území města Prostějova.

STaNOVENÍ KOMPENZaČNÍcH OPaTřENÍ9. 

Územní plán nestanovuje kompenzační opatření. Na základě stanoviska Odboru životního 
prostředí a zemědělství KÚOK k Zadání územního plánu nebylo přikročeno ke zpracování 
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.



D186

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV KNESL+KYNČL s.r.o.

D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

ÚZEMNÍ REZERVy10. 

K zajištění podmínek pro možné budoucí využití se vymezují v souladu s § 43 Stavebního 10.1. 
zákona a v souladu s § 3 vyhlášky 501/2006 Sb. plochy a koridory územních rezerv. Plochy 
a koridory územních rezerv jsou zobrazeny ve výkresech I/01 a I/02.1.

Pro zajištění podmínek pro možné budoucí využití se vymezují tyto územní rezervy:10.1.1. 
R1 na ploše č. 0567 určená pro plochu občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní  •
zařízení, respektive lehkoatletický stadion západně od nemocnice;
R2 na ploše č. 0754 určená pro plochu smíšenou obytnou, respektive rozšíření obytné  •
zástavby Žešova, včetně územních rezerv pro síť koridorů veřejných prostranství;
R3 na ploše č. 0954 určená pro plochu smíšenou výrobní ve prospěch nadmístních  •
podnikatelských aktivit umístěnou mezi letištěm a rychlostní komunikací R46, vymezená 
v souladu s podmínkami vyjádřenými v dopise Ministerstva obrany České republiky – 
Vojenské ubytovací a stavební správy Brno (dnes Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem MO ČR) ze dne 6. 1. 2011 (č.j. 9039/2010-1383-ÚP-BR); při případném převodu 
do zastavitelných ploch se bude u předmětných pozemků prokazovat, že dopravní 
infrastruktura neohrozí bezpečnost letového provozu; 
R4 na ploše č. 0825 určená pro plochu smíšenou obytnou, respektive rozšíření obytné  •
zástavby Vrahovic po vybudování protipovodňových opatření;
R5 na ploše č. 0826 určená pro plochu veřejného prostranství – veřejná zeleň, respektive  •
park s vybaveností ve prospěch obytné zástavby Vrahovic po vybudování protipovodňových 
opatření;
R6 na ploše č. 1055 určená pro plochu občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná  •
zařízení ve prospěch sportovně-rekreační zóny podél Romže ve Vrahovicích;
R7 na ploše č. 1056 určená pro plochu smíšenou obytnou, respektive rozšíření obytné  •
zástavby Vrahovic;
R8 na ploše č. 1057 určená pro plochu veřejného prostranství – veřejná zeleň, respektive  •
park s vybaveností ve prospěch obytné zástavby Vrahovic;
R10 na ploše č. 1078 mezi letištěm a železniční tratí č. 301 určená v souladu s Územní studií  •
lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojové oblasti nadregionálního 
významu RO 7 Prostějov (Alfaprojekt Olomouc, a. s., 2008) pro plochu smíšenou výrobní 
ve prospěch nadmístních podnikatelských aktivit, přičemž její rozsah byl redukován o 100 m 
široké ochranné pásmo podél hranic s areálem Armády ČR;
R11 na ploše č. 0307 určená pro plochu veřejného prostranství – veřejná zeleň, respektive  •
park s vybaveností ve prospěch obytné zástavby u Močidýlek;
R12 na ploše č. 0308 určená pro plochu smíšenou obytnou, respektive doplnění obytné  •
zástavby u Močidýlek včetně koridoru veřejného prostranství jdoucí po jižní a východní 
hraně plochy v návaznosti na navrhovanou plochu veřejného prostranství č. 0312 ;
R13 na ploše č. 1132 určená pro plochu smíšenou výrobní, respektive doplnění území  •
podnikatelských aktivit při ulici Brněnská;
R14 na ploše č. 1086 určená p  ro plochu smíšenou výrobní, respektive doplnění území  •
podnikatelských aktivit při ulici Brněnská;
R15 na ploše č. 0472 určená pro plochu smíšenou obytnou, respektive doplnění obytné  •
zástavby severně od ulice Plumlovská;
R16 na ploše č 0706 určená pro plochu občanského vybavení – veřejná infrastruktura  •
ve prospěch rozšíření veřejného pohřebiště při ulici Brněnské;
R17 na ploše č. 0705 určená pro plochu občanského vybavení – veřejná infrastruktura  •
ve prospěch rozšíření veřejného pohřebiště při ulici Brněnské;
R18 na ploše č. 0431 určená pro plochu smíšenou obytnou, respektive doplnění obytné  •
zástavby severně od nemocnice;
R19 na ploše č. 1142 určená pro plochu smíšenou obytnou, respektive doplnění obytné  •
zástavby na hranici Vrahovic a Čechůvek;
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Schéma ploch územních rezerv Obr. D.153: 
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R20 na ploše č. 0471 určená pro plochu smíšenou obytnou, respektive doplnění obytné  •
zástavby severně od ulice Plumlovská;
R21 na ploše č. 0436 určená pro plochu smíšenou obytnou, respektive doplnění obytné  •
zástavby při ulici Legionářská;
R22 na ploše č. 0433 určená pro plochu smíšenou obytnou, respektive doplnění obytné  •
zástavby severně od nemocnice;
R23 na ploše č. 0819 určená pro plochu smíšenou obytnou, respektive doplnění obytné  •
zástavby v severní části Vrahovic po vybudování protipovodňových opatření na Hloučele 
PP-06;
R24 na ploše č. 0821 určená pro plochu smíšenou obytnou, respektive doplnění obytné  •
zástavby v severní části Vrahovic po vybudování protipovodňových opatření na Hloučele 
PP-06;
R25 na ploše č. 0824 určená pro plochu smíšenou obytnou, respektive doplnění obytné  •
zástavby v severní části Vrahovic po vybudování protipovodňových opatření na Hloučele 
PP-06;
síť koridorů veřejných prostranství na ploše č. 0261 (bývalý areál Agrostroje) pro případné  •
budoucí otevření areálu;
síť koridorů veřejných prostranství na plochách 1055, 1056 a 1057 pro obsluhu těchto ploch; •
síť koridorů dopravní infrastruktury na plochách č. 0954 a 0955 (východně od rychlostní  •
komunikace R46) pro obsluhu přilehlých ploch;
koridor dopravní infrastruktury na hraně ploch č. 0762 a 1078 v návaznosti na komunikaci  •
na ploše č. 0776 pro obsluhu těchto ploch;
silniční propojení přes Hloučelu mezi ul. Josefa Lady a Za Kosteleckou •
TP-05R: přeložka plynovodu VTL DN 150 (severního propojení) do profilu DN 200 v k.ú.  •
Čechovice a k.ú. Domamyslice do trasy podél Hloučely.

Podmínky využití: 10.1.2. 

Jako dočasné je v plochách územních rezerv možné umisťovat pouze stavby, u kterých je 
možné v souladu se zásadou přiměřenosti předpokládat reálnost jejich odstranění po uplynutí 
stanovené doby trvání. Toto se týká zejména staveb malého objemu a s nízkými pořizovacími 
náklady, případně staveb snadno odstranitelných nebo demontovatelných.

Dobu dočasnosti je nutné posuzovat individuálně podle charakteru budoucího využití územní 
rezervy. 

DOHODa O PaRcELaci11. 

V souladu s § 43, odst. 2 Stavebího zákona jsou v Územním plánu vymezeny plochy, v nichž je 11.1. 
rozhodování o změnách v území podmíněno smlouvou s vlastníky pozemků a staveb, které 
budou dotčeny navrhovaným záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas s tímto záměrem 
a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací.
Území dotčené dohodou o parcelaci zahrnují zejména plochy zastavitelné smíšené obytné 
a smíšené výrobní s problematickými tvary pozemků, kde lze by jinak bylo možné očekávat 
neuspořádanou zástavbu kopírující tyto tvary. To by způsobilo negativní dopady na utváření 
městského prostředí a  rajinného rázu vůbec. 
Dohodou o parcelaci jsou rovněž dotčeny ucelené rozvojové oblasti určené pro obytnou 
zástavbu, které jsou dotčena povinností vymezit veřejná prostransví dle § 7, odst. 2 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb.  Dohoda o parcelaci zaručí, že náklady na vybudování takového veřejného 
prostranství se rovnoměrně rozloží na všechny vlastníky v dotčeném území, které budou 
toto prostranství využívat (respektive toto veřejné prostrabnství bude zajišťovat možnost 
každodenní rekreace obyvatel daného území).
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Schéma ploch s dohodou o parcelaci.Obr. D.154: 
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ÚZEMNÍ STUDiE 12. 

Dle § 25 Stavebního zákona územní studie ověřují možnosti a podmínky změn v území; slouží jako 12.1. 
podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. 
Protože Územní plán, jakožto koncepční materiál, nemůže postihnout všechny detaily rozvoje na 
území města, zvláště v přestavbových a zastavitelných plochách, vymezují se v souladu s § 43, 
odst. 2 Stavebního zákona vybrané plochy a koridory pro prověření změn jejich využití územními 
studiemi.

Výstavba v plochách a koridorech, pro které je prověření změn jejich využití podmíněno územní 
studií, je možná až poté, kdy její pořizovatel schválil možnost jejího využití jako podkladu 
pro aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace a podal návrh na vložení 
dat o této studii do evidence (kromě stanovených výjimek). Pro výstavbu je územní studie 
neopomenutelným podkladem a při jejím řešení je nutné vycházet z koncepčních principů, které 
územní studie pro dotčené území stanovila, případně prokázat, že bylo nalezeno z hlediska cílů a 
úkolů územního plánování a veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení. (pozn.: 
viz metodika ÚÚR).

Územní plán vymezuje tyto druhy územních studií:
územní studie ke stanovení struktury městských subcenter a jejich zapojení do území;a) 
územní studie ke stanovení podrobnějšího využití ploch a struktury zástavby;b) 
územní studie na liniové dopravní stavby;c) 
územní studie pro zajištění deficitu statické dopravy a vymezení veřejných prostranství;d) 
územní studie pro řešení terminálu hromadné dopravy. e) 

Aby nebyl úplně blokován rozvoj ploch a koridorů určených ke zpracování územní studií, je na 12.2. 
takto vymezených plochách a koridorech při neexistenci zaevidované územní studie umožněna 
výstavba některých staveb a zařízení, terénní úpravy a udržovací práce. Výčet těchto činností 
vychází z § 96 a § 103 Stavebního zákona, které stanovují stavby, terénní úpravy, zařízení 
a udržovací práce nevyžadující územní souhlas, stavební povolení ani ohlášení.

V případě potřeby lze sousedící územní studie sloučit v jednu. Vymezené území i zadání územní 12.3. 
studie vymezené Územním plánem může být rozšířeno nad rámec jejího stanovení Územním 
plánem. Vymezením území pro prověření změn jejich využití územní studií nelze územní 
studie vymezené Územním plánem dělit, vyjma US-16, jejíž postup využítí nelze v danou dobu 
dostatečně přesně určit.

Aby území vymezená pro prověření změn jejich využití územními studiemi nebyla dlouhodobě 12.4. 
blokována, Územní plán stanovil lhůtu pro jejich pořízení, respektive pro vložení dat o územní 
studii do evidence územně plánovací činnosti. Pořízení územní studie jako podmínka pro 
rozhodování pozbývá pro vymezenou plochu platnosti v případě marného uplynutí lhůty 
stanovené pro její pořízení. Územní plán stanovil lhůtu 6 let od nabytí účinnosti, která vychází 
ze čtyřletého období určeného k vypracovávání zprávy o uplatňování územního plánu dle § 55 
Stavebního zákona + 2 roky na zpracování změn z ní vyplývajících.

Z důvodu zhodnocení vazeb v území, v kterém je nutné posuzovat záměr překračující stanovené 12.5. 
podmínky prostorového uspořádání, je nutné zpracovat územní studii pro celou plochu, v níž je 
tento záměr zamýšen. Toto území může být rozšířeno tak, aby zachycovalo širší vazby záměru.

Územní studie, které nejsou vymezeny ve výkrese základního členění území (I/01),se považují 12.6. 
za územní studie z jiného podnětu, které může pořizovatel v souladu s § 30 odst. 3 Stavebního 
zákona podmínit úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal. 
Toto rovněž platí pro územní studie, které jsou vyvolány potřebou prověřit podmíněně přípustné 
využití ploch s rozdílným způsobem využití. Na proti tomu Územní studie, které jsou vymezeny ve 
výkrese základního členění území (I/01), se považují za územní studie z vlastního podnětu dle § 30 
odst. 2 Stavebního zákona, a jsou tudíž placeny z prostředků obce.
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Schéma územních studií (  Obr. D.155: ú  zajištění deficitu statické dopravy,  ú  městská subcentra,  ú  liniové dopravní stavby,  ú  terminál 
hromadné dopravy, ú  stanovení podrobnějšího využití ploch a struktury zástavby)
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REgULaČNÍ PLÁN13. 

Plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou 13.1. 
pro rozhodování o změnách jejich využití, se nevymezují.

ETaPiZacE14. 

Územní plán stanovuje v souladu s § 19 písm. f ) Stavebního zákona 14.1. pořadí změn v území 
(etapizaci), které je zobrazeno ve Schématu etapizace (I/S2).

Stavební využití rozvojových ploch P2, Z15, Z16 (vyjma plochy č. 0691) je možné až po přeložení 14.1.1. 
sítí technické infrastruktury do koridoru procházejícím mimo jiné plochami č. 0685, 1013. 
Z důvodu vysoké koncetrace vedení sítí technické infrastruktury územím se jako účelným jeví 
jejich souhrnné přeložení a následné využití dle navrhovaných ploch s rozdílným způsobem 
využití.

Stavební využití rozvojové plochy Z5 (vyjma ploch č. 0445 a 1110) je z důvodu zajištění 14.1.2. 
kvalitního napojení rozvojových ploch na strukturu města prostřednictvím páteřních 
komunikací možné až po vybudování komunikace propojující ulice Plumlovskou a Za Stadionem 
na plochách č. 0424, 0435 a 0468, nebo po vybudování komunikace propojující ulici 
Plumlovskou a Za Stadionem podél východní hranice nemocnice na plochách č. 0424, 0441. 

Stavební využití rozvojových ploch P1 (vyjma ploch č. 0390, 0394) a Z2 (vyjma ploch č. 0377, 14.1.3. 
0380, 0381, 1121) je z důvodu zajištění kvalitního napojení rozvojových ploch na strukturu 
města prostřednictvím páteřních komunikací možné až po jejich komunikačním napojení 
na vybudovaný severní obchvat propojující ulice Za Kosteleckou a Olomouckou na plochách 
č. 0402 a 1031.

Stavební využití ploch č. 0482 a 1098 je z důvodu zajištění kvalitního napojení rozvojových ploch 14.1.4. 
na strukturu města prostřednictvím páteřních komunikací možné až po vybudování komunikace 
napojující lokalitu na ulici Plumlovskou buď na ploše č. 1099 nebo č. 1100. 

Stavební využití ploch č. 0484, 0485 a 1104 je z důvodu zajištění kvalitního napojení rozvojových 14.1.5. 
ploch na strukturu města prostřednictvím páteřních komunikací možné až po vybudování 
komunikace napojující lokalitu buď na ulici Jasmínovou na ploše č. 0486 nebo na ulici V 
Loučkách na ploše č. 1103.

Stavební využití ploch č. 0310, 031114.1.6.  je možné až po vybudování protipovodňových opatření na 
Hloučele.

Stavební využití plochy č. 0919 je možné až po vybudování protipovodňových opatření na 14.1.7. 
Hloučele PP-07;

Stavební využití ploch č. 1116 a 1118 je možné až po vybudování komunikace na ploše č. 1117 14.1.8. 
napojující předmětné pozemky na ul. Prešovskou.

Stavební využití plochy č. 1105 je možné až po výstavbě pozemní komunikace na ploše č. 1106 14.1.9. 
a protipovodňové ochrany dané plochy.
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Schéma etapizace (světlá barva – podmíněná plocha, tmavá barva – podmiňující investice)Obr. D.156: 



D194

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV KNESL+KYNČL s.r.o.

D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

VyMEZENÍ aRcHiTEKTONicKy NEbO URbaNiSTicKy VýZNaMNýcH STaVEb15. 

Z důvodů zaručení zvýšené odborné úrovně projektů v exponovaných lokalitách města dle 
výrokové části, je stanoven Územním plánem požadavek, aby architektonickou část projektové 
dokumentace vypracovával jen autorizovaný architekt ve smyslu § 17 písm. d) a § 18 písm. 
a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Výběr architektonicky významných staveb a veřejných prostranství je souladu s cílem 
územního plánování „chránit a rozvíjet kulturní a civilizační hodnoty území“ (viz § 18, odst. 
4 Stavebního zákona) a v souladu s úkolem územního plánování „stanovovat urbanistické, 
architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorového uspořádání území“ (viz § 
19, odst. 1, písm. d) Stavebního zákona). Vybrané architektonicky významné stavby a veřejná 
prostranství jsou takové, které nejvyšší možnou měrou přispívají nebo budou přispívat ke 
vnímání obrazu města.

Na území města byly vymezeny:

všechny vnější úpravy staveb, dostavby, přístavby a úpravy veřejných prostranství na území a) 
městské památkové zóny, tyto druhy staveb mají nebo budou mít významné kulturní a společenské 
postavení ve struktuře města.

stavby (včetně veřejných prostranství) zapsané do Ústředního seznamu kulturních památek ČR (dle b) 
§ 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) nacházejících 
se na území města kvůli jejich významnému kulturnímu a společenskému postavení ve struktuře 
města, včetně jejich navazujícího území;

stavby a veřejná prostranství v rámci ploch vymezených ve prospěch městského centra; tyto druhy c) 
staveb a prostorů mají nebo budou mít významné kulturní a společenské postavení ve struktuře 
města.

stavby a veřejná prostranství v rámci ploch vymezených ve prospěch městských subcentrech; d) 
tyto druhy staveb a prostorů mají nebo budou mít významné kulturní a společenské postavení ve 
struktuře města.

stavby a veřejná prostranství související s terminálem hromadné dopravy, tj. s železniční stanicí e) 
a autobusovým nádražím, na místě stávajícího nádraží v jeho bezprostředním okolí;  tyto druhy 
staveb a prostorů významnou měrou ovlivní obraz města a jeho fungování;

stavby veřejného vybavení (např. pro zdravotnictví, vzdělání a výchovu, veřejnou správu, kulturu a f ) 
církve) v plochách občanského vybavení – veřejná infrastruktura;  tyto druhy staveb a prostorů, které 
jsou podrobně vypsány v Obr. A.01 Odůvodnění územního plánu mají nebo budou mít významné 
kulturní a společenské postavení ve struktuře města;

architektonicky významné stavby a stavby typické pro místní ráz vymezené dle Územně analytických g) 
podkladů; tyto druhy staveb mají nebo budou mít významné kulturní a společenské postavení ve 
struktuře města.
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VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 1. 
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF)

Metodika zpracování1.1. 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územního plánu na zemědělský půdní 
fond (ZPF) je provedeno ve smyslu:

Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů;•	

Vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění •	
pozdějších předpisů, a přílohy 3 této vyhlášky;

Vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany;•	

Společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru horninového •	
a půdního prostředí MŽO – „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond v územním plánu“.

Jako podklad pro zpracování zemědělské přílohy byl použit návrh územního plánu, zpracovaný 
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících předpisů. Dle 
§ 58 tohoto zákona byla vymezena i hranice zastavěného území, a to způsobem, jakým ji interpretuje 
výklad poskytovaný MMR a jeho organizační složkou ÚUR.

Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti zajištěna, vycházeli 
projektanti ve smyslu § 5 odst. 1 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu ze zásad této ochrany 
(§ 4), a navrhují takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních 
zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější ve srovnání s jiným možným řešením.

Pro nezemědělské účely se navrhuje použít především nezemědělskou půdu, pokud tato není chráněna 
ve smyslu jiných předpisů. Jedná se zejména o nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v současně 
zastavěném území obce – nezastavěné plochy stavebních pozemků, stavební proluky a plochy získané 
zbořením přežilých budov a zařízení – brownfields.

Při odnímání zemědělského půdního fondu vycházeli projektanti územního plánu ze snahy co 
nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu a síť zemědělských účelových komunikací 
a hydrologické a odtokové poměry v území.

Struktura půdního fondu1.2. 
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Čechovice 
u Prostějova 231,06 159,86  16,35  8,17 184,38 0,56 1,29 15,79 29,04

Čechovice-Záhoří 116,62 65,89 11,49 4,82 0,96 2,72 85,88 23,49 0,36 0,28 6,61

Čechůvky 121,26 102,27  4,05  0,22 106,54   2,36 12,36

Domamyslice 330,28 228,25 1,47 19,74 6,73 9,07 265,26 20,90 1,24 13,58 29,30

Krasice 308,01 244,88  14,52  0,77 260,17  2,34 12,80 32,70

Prostějov 1682,04 605,71  97,27 2,40 6,28 711,66  8,44 230,60 731,34

Vrahovice 587,09 464,85  37,21  4,34 506,40  1,52 25,45 53,72

Žešov 527,63 472,40  11,94 0,61 0,95 485,90 0,78 1,66 7,41 31,88

celkem 3903,99 2344,11 12,96 205,90 10,70 32,52 2606,19 45,73 16,85 308,27 926,95

Struktura půdního fondu [ha]; zdroj: ČÚZK (Obr. E.001: http://www.cuzk.cz), stav k 27. 1. 2011
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Čechovice 
u Prostějova 100,00 69,19 0,00 7,08 0,00 3,54 79,80 0,24 0,56 6,83 12,57

Čechovice-Záhoří 100,00 56,50 9,85 4,13 0,82 2,33 73,64 20,14 0,31 0,24 5,67

Čechůvky 100,00 84,34 0,00 3,34 0,00 0,18 87,86 0,00 0,00 1,95 10,19

Domamyslice 100,00 69,11 0,45 5,98 2,04 2,75 80,31 6,33 0,38 4,11 8,87

Krasice 100,00 79,50 0,00 4,71 0,00 0,25 84,47 0,00 0,76 4,16 10,62

Prostějov 100,00 36,01 0,00 5,78 0,14 0,37 42,31 0,00 0,50 13,71 43,48

Vrahovice 100,00 79,18 0,00 6,34 0,00 0,74 86,26 0,00 0,26 4,33 9,15

Žešov 100,00 89,53 0,00 2,26 0,12 0,18 92,09 0,15 0,31 1,40 6,04

celkem 100,00 60,04 0,33 5,27 0,27 0,83 66,76 1,17 0,43 7,90 23,74

Z uvedeného přehledu vyplývá, že zemědělský půdní fond tvoří dvě třetiny z celkové výměry správního 
území města Prostějova. Ve většině katastrů výrazně převažuje zemědělská půda nad ostatními druhy 
pozemků. Výjimkou je k.ú. Prostějov, kde zemědělská půda netvoří ani polovinu jeho výměry. 

Zemědělské půda je v převážné většině zorněna, významnější podíl zaujímají rovněž zahrady, především 
v zastavěném území nebo v bezprostřední návaznosti na ně. Ostatní kultury mají řádově menší 
zastoupení, výraznější je snad jen takřka 10 % zastoupení vinic v k.ú. Čechovice-Záhoří.

Agronomická kvalita půd1.3. 

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Pětimístný kód půdně ekologických jednotek vyjadřuje:

1. místo – klimatický region;

2. a 3. místo – hlavní půdní jednotka, syntetická agronomická jednotka charakterizovaná půdním typem, 
subtypem, substrátem a zrnitostí, včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového 
režimu v půdě;

4. místo – kód kombinace sklonitosti a expozice;

5. místo – kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy;

Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I.–V.) 
dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany.

Klimatický region1.3.1. 

Celé správní území města Prostějova leží v klimatickém regionu T3 – teplém, mírně vlhkém, 
v kódu BPEJ označeném číslicí 3. Tento klimatický region je charakterizován průměrnou roční 
teplotou 7–9°C a ročním úhrnem srážek od 550 do 700 mm.

Hlavní půdní jednotky1.3.2. 

V řešeném území jsou zastoupeny tyto hlavní půdní jednotky:

01 černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy 
středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem; 
dominantní půdní typ v převážné části řešeného území, výrazně převažuje zejména v k.ú. 
Prostějov, Krasice a Žešov; na tyto půdy zasahuje i část zastavěného území, především 
v k.ú. Prostějov a Žešov; jen v k.ú. Čechovice-Záhoří se tyto půdy typ nevyskytují;

Struktura půdního fondu [%]; zdroj: ČÚZK (Obr. E.002: http://www.cuzk.cz), stav k 27. 1. 2011
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02 černozemě luvické na sprašových pokryvech, středně těžké, bez skeletu, převážně 
s příznivým vodním režimem; tyto půdy se vyskytují na významné rozloze v k.ú. Čechůvky 
a Vrahovice;

03 černozemě černické, černozemě černické karbonátové na hlubokých spraších s podložím 
jílů, slínů či teras, středně těžké; bezskeletovité, s vodním režimem příznivým až mírně 
převlhčeným; nacházejí se v jihovýchodní části k.ú. Prostějov v oblasti letiště a severně 
od něj; zasahují na jihovýchodní část zastavěného území;

05 černozemě modální a černozemě modální karbonátové, černozemě luvické a fluvizemě 
modální i karbonátové na spraších s mocností 30 až 70 cm na velmi propustném 
podloží, středně těžké, převážně bezskeletovité, středně výsušné, závislé na srážkách 
ve vegetačním období; nacházejí se v severozápadní části řešeného území na části 
katastrů Domamyslice, Čechovice u Prostějova, Krasice a Prostějov; ve všech dotčených 
k.ú. zasahují zastavěné území;

08 černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě 
luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše 
větší než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně 
bez skeletu a ve vyšší sklonitosti; půdy tohoto typu se nacházejí v jihovýchodní části 
k.ú. Žešov, na výrazném svahu východní expozice v jihozápadní části k.ú. Domamyslice 
a na malé rozloze ve východní části k.ú. Čechovice-Záhoří; zejména v k.ú. Žešov výrazně 
zasahují do zastavěného území;

10 hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší 
spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší; nacházejí se na svazích 
východní expozice v západní části katastrů Domamyslice a Krasice, v Domamyslicích 
částečně zasahují na zastavěné území;
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Žešov

Vrahovice
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ech vky

echovice 
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Struktura půdního fondu – členění podle hlavní půdní jednotkyObr. E.003: 
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12 hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické, všechny včetně slabě 
oglejených forem na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké s těžkou 
spodinou, až středně skeletovité, vododržné, ve spodině s místním převlhčením; 
přecházejí z jihozápadního okraje k.ú. Domamyslice do severní části k.ú. Čechovice-
Záhoří;

22 půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo 
písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející; nacházejí se v 
menší míře v severní části k.ú. Prostějov, zejména podél toku Hloučely, kde zasahují na 
zastavěné území, a v malé lokalitě na severu k.ú. Čechovice u Prostějova;

26 kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké 
až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry. Nalézají se ve střední části k.ú. 
Čechovice-Záhoří;

37 kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální 
na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silné skeletovité nebo 
s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, 
převážně výsušné, závislé na srážkách; nacházejí se při západním a východní hranici k.ú. 
Čechovice-Záhoří a v malém rozsahu v jihozápadním cípu k.ú. Krasice;

48 kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené 
a pseudogleje modální na opukách, břidlicích, permokarbonu nebo flyši, středně těžké 
lehčí až středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému, 
převážné jarnímu zamokření; nacházejí se v jižní části k.ú. Čechovice-Záhoří;

56 fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické; koluvizemě 
modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně 
těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé; nacházejí se v nivě Hloučely v západní 
části řešeného území v k.ú. Domamyslice, Čechovice u Prostějova, Krasice a Prostějov 
a i v severní části k.ú. Prostějov; významně zasahují zastavěné území;

58 fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké 
nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry 
po odvodnění příznivé; nacházejí se v nivě Hloučely v prostoru jejího soutoku s Romží, 
na území katastrů Prostějov, Čechůvky a Vrahovice; významně zasahují zastavěné území;

59 fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové 
poměry nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu; nacházejí se v k.ú. Vrahovice 
v území východně od soutoku Hloučely a Romže a v menší míře při východní hranici 
k.ú. Prostějov a jižní hranici k.ú. Čechůvky; zejména v k.ú. Vrahovice zasahují významnou 
měrou zastavěné území;

60 černice modální, černice modální karbonátové a černice arenické na nivních uloženinách, 
spraši i sprašových hlínách, středně těžké, bez skeletu, příznivé vláhové podmínky až 
mírně vlhčí; nacházejí se v západní části k.ú. Vrahovice v prostoru mezi tokem Hloučely 
a Romže, kde zasahují do zastavěného území;

61 černice pelické i černice pelické karbonátové na nivních uloženinách, sprašových hlínách, 
spraších, jílech i slínech, těžké i velmi těžké, bez skeletu, sklon k převlhčení; nacházejí se 
v malé rozloze podél Určického potoka a jeho bezejmenného levostranného přítoku při 
jihovýchodní hranici k.ú. Žešov.

Třídy ochrany zemědělské půdy1.3.3. 

I. třída bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského půdního 
fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické 
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu; tyto půdy významně 
převažují v celém správním území města Prostějova s výjimkou k.ú. Čechovice-Záhoří, 
kde se naopak nevyskytují vůbec; pokrývají převážnou výměru zastavěného území 
a rovněž jeho bezprostřední okolí v k.ú. Prostějov, Krasice, Čechovice a Domamyslice, 
v menší míře zasahují zastavěné území ve Vrahovicích, Čechůvkách a Žešově, tvoří 
78 % celkové výměry ZPF v území;
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II. třída zemědělské půdy, které mají nadprůměrnou produkční schopnost; jde o půdy 
vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování 
také jen podmíněně zastavitelné; ve větším rozsahu se nacházejí v prostoru soutoku 
Hloučely a Romže na hranici katastrů Prostějov a Vrahovice, kde významně zasahují 
do zastavěného území; v severozápadní části k.ú. Prostějov, odkud přecházejí do k.ú. 
Krasice a Čechovice u Prostějova, opět s významným dopadem na zastavěné území; 
na menších výměrách se vyskytují v jižní části k.ú. Prostějov, při jižní hranici k.ú. Žešov, 
v západní části k.ú. Čechůvky, ve střední části k.ú. Vrahovice, při severní hranici k.ú. 
Čechovice-Záhoří a ve východní části k.ú. Krasice a Domamyslice, tvoří 15 % celkové 
výměry ZPF v území;

III. třída půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno 
v územním plánování případně využít pro výstavbu; ve větším rozsahu se nacházejí 
v jižní části k.ú. Vrahovice, v menší míře i při východní hranici k.ú. Prostějov a dále 
v k.ú. Žešov, Domamyslice a Čechovice-Záhoří, tvoří 3 % celkové výměry ZPF v území;

IV. třída půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností s jen omezenou ochranou, 
využitelné pro výstavbu; převažují v k.ú. Čechovice-Záhoří a v malém rozsahu se 
nacházejí západně od zastavěného území Žešova, tvoří 2 % celkové výměry ZPF 
v území;

V. třída půdy s velmi nízkou produkční schopností, u nichž lze předpokládat efektivnější 
nezemědělské využití; nacházejí se na prudších svazích v k.ú. Čechovice-Záhoří, 
v severní části zastavěného území a severně od něj v k.ú, Prostějov a severně od 
zastavěného území k.ú. Čechovice u Prostějova, tvoří 2 % celkové výměry ZPF v území.

V období od zpracování prvního návrhu Územního plánu Prostějov (společné jednání 
s dotčenými orgány proběhlo dne 11. 3. 2011) došlo vyhláškou č. 48/2011 Sb., o třídách ochrany, 
ke změně tříd ochrany u některých BPEJ.

Struktura půdního fondu – členění podle tříd ochranyObr. E.004: 
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Investice do půdy1.4. 

Část zemědělské půdy řešeného území je odvodněna. Odvodnění bylo v minulosti budováno ve všech 
dotčených katastrech s výjimkou k.ú. Prostějov. Celkem je ve správním území města Prostějova 
evidováno 87,61 ha odvodněných ploch, což činí přibližně 3 % z celkové výměry zemědělské půdy. 
Rozsah odvodněných ploch v jednotlivých katastrálních územích:

Čechovice u Prostějova 4,32 ha •	

Čechovice-Záhoří  18,18 ha •	

Čechůvky   9,42 ha •	

Domamyslice   2,45 ha •	

Krasice   10,74 ha •	

Vrahovice   4,44 ha •	

Žešov   37,95 ha •	

Devíti rozvojovými plochami jsou dotčeny odvodněné pozemky o souhrnné výměře 4,32 ha, jedná 
se o plochy v k.ú. Čechovice u Prostějova, Čechůvky, Vrahovice a Žešov. Před zahájením výstavby 
na odvodněných pozemcích je nutné prověřit funkčnost zařízení, aby při jeho narušení nedošlo 
k podmáčení širšího okolí stavby.

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby1.5. 

Z původních areálů zemědělské prvovýroby slouží svému účelu alespoň zčásti následující areály: areál 
Zemědělského družstva Vrahovice v severovýchodní části území, v bývalém hliništi nad železniční tratí 
kolem Vrahovic; zčásti areál při jižním okraji Domamyslic (Zemědělské družstvo Moravan, SaP Agro, 
s. r. o.); areál na jižní straně Čechovic (Zemědělské družstvo Moravan); areál jižně od Anenského 
Předměstí při silnici do Určic (Statek Prostějov, s. r. o.); část areálu z východní strany Žešova (Zemědělské 
družstvo Výšovice).

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy1.6. 

Zemědělská půda mimo zastavěné území je v převážné většině sloučena do velkých celků orné půdy, 
které obhospodařují různé zemědělské subjekty. Trvalé travní porosty jsou zastoupeny málo, relativně 
významněji pouze v západní a jihozápadní části území. Do západní části domamyslického katastru 
zasahuje velkoplošný ovocný sad (z větší části v k.ú. Mostkovice). V k.ú. Čechovice-Záhoří v jihozápadní 
části území je evidována významná plocha vinic, v současnosti ovšem využívaná jako orná půda.

Rozvojové plochy navazují na zastavěné území a jsou navrženy kompaktně, čímž je zabráněno vzniku 
těžce přístupných zemědělských pozemků. Navržené plochy rovněž nenarušují sít zemědělských 
účelových komunikací. Určité výjimky tvoří návrhové plochy dopravní infrastruktury a plochy územního 
systému ekologické stability (zejm. biokoridory), které někdy vyvolávají potřebu řešit nová zpřístupnění 
pozemků (např. v rámci pozemkových úprav). Vhodně situované plochy územního systému ekologické 
stability lze využít též pro protierozní ochranu území.

V žádném katastrálním území správního obvodu města Prostějov nebyly zpracovány komplexní ani 
jednoduché pozemkové úpravy a ani se o jejich zahájení v současné době neuvažuje. 

Opatření k zajištění ekologické stability1.7. 

Hlavním opatřením k zajištění ekologické stability je návrh územního systému ekologické stability 
s plošným vymezením jednotlivých skladebných částí (biocenter a biokoridorů) všech zastoupených 
úrovní (nadregionální, regionální a místní).

Na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické stability 
podle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se dle 
§ 59 odst. 3 téhož zákona nevztahují některá ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu.
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Metodika vyhodnocení návrhových ploch1.8. 

Úvod1.8.1. 

Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhu Územního plánu na ZPF se skládá z části 
textové (doplněné o tabulkovou přílohu a schémata) a části grafické. Grafickou část tvoří Výkres 
předpokládaných záborů půdního fondu (II/03) zpracovaný v měřítku 1 : 10 000. 

Všechny údaje o výměrách jsou uvedeny v hektarech a jsou zaokrouhleny na dvě desetinná 
místa. Plochy o výměře do 50 m2 (druhy pozemků, zastoupení tříd ochrany) byly pominuty.

Na Výkrese předpokládaných záborů půdního fondu jsou zobrazeny:

plochy stabilizované, podrobněji členěné na plochy stavebního a nestavebního charakteru,  •
včetně číselného označení odpovídajícího návrhu ÚP; 

plochy rozvojové, podrobněji členěné na plochy stavebního charakteru (plochy zastavitelné  •
a plochy přestavby) a plochy nestavebního charakteru (plochy pro změny v krajině), včetně 
číselného označení odpovídajícího návrhu ÚP;

překryvné plochy prvků ÚSES včetně označení odpovídajícího návrhu ÚP; •

plochy zemědělského půdního fondu; •

hranice a kódy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) včetně uvedení třídy  •
ochrany;

plochy s vloženými investicemi do půdy (odvodněné pozemky); •

hranice zastavěného území obce; •

hranice a názvy katastrálních území; •

hranice parcel z katastrální mapy platné k 12. 6. 2013. •

Podklady použité pro výpočet výměr a pro zpracování grafické části:

struktura půdního fondu (rozložení jednotlivých kultur zemědělských pozemků) podle  •
podkladu účelové katastrální mapy (platné k 31. 12. 2009);

zastavěné území vymezené podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  •
a stavebním řádu, k datu 1. 7. 2013 na základě stavu území a podle aktuální katastrální 
mapy;

hranice BPEJ poskytnuté Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půd, Praha (VÚMOP).  •

Koncepce využití území1.8.2. 

Koncepce využití území se v Územním plánu vymezuje prostřednictvím ploch a prostřednictvím 
překryvných prvků, které využití ploch dále specifikují. 

Plochy se člení 1) podle míry a kvality zastavění nebo požadovaných změn tohoto stavu 
(tj. podle významu) na:

plochy stabilizované; •

plochy rozvojové; •

plochy a koridory územních rezerv. •

Rozvojové plochy se v Územním plánu dělí na plochy přestavby, plochy zastavitelné a plochy 
změn v krajině. Rozvojové plochy zahrnují jednu nebo více ploch s rozdílným způsobem využití 
a jsou označeny kódem, který určuje jejich typ. Plochy přestavby jsou označeny kódem „Px“, 
kde x je pořadové číslo plochy přestavby, plochy zastavitelné jsou označeny kódem „Zx“, kde x 
je pořadové číslo plochy zastavitelné, plochy změn v krajině jsou označeny kódem „Kx“, kde x je 
pořadové číslo plochy změny v krajině.

Plochy se člení 2) podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití na patnáct druhů 
ploch s rozdílným způsobem využití. Plochy s rozdílným způsobem využití (vyjma ploch 
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územních rezerv) jsou v řešeném území průběžně číslovány čtyřmístným číslem plochy bez 
ohledu na to, zda se jedná o plochy stabilizované nebo rozvojové.

Koncepční prvky, trasy veřejné infrastruktury a další prvky3)  podrobněji specifikují využití 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Slouží pro upřesnění urbanistické 
koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny. Z prvků, 
které se vyskytují mimo zastavěné území města, jsou pro zábor půdního fondu důležité 
především prvky územního systému ekologické stability. Předpokládaný zábor půdního 
fondu vyplývající z návrhu ostatních prvků (např. pro prvky protipovodňových, retenčních 
a protierozních opatření, zásobování vodou, odkanalizování, zásobování energiemi, vedení 
cyklistických komunikací, umístění alejí, apod.) je minimální a není možné ho v této fázi 
určit, a proto je z vyhodnocení vypuštěn.

Rozvojové plochy a překryvné prvky vstupující do vyhodnocení předpokládaného záboru 1.8.3. 
půdního fondu

Při vyhodnocení předpokládaného záboru půdního fondu jsou posuzovány tyto rozvojové 
plochy a překryvné prvky:

plochy přestavby • , které se vymezují pro zajištění recyklace nevhodně využitých částí 
zastavěného území a zároveň slouží pro ochranu území nezastavěného před dalším 
neodůvodněným zastavěním; přesto se v nich mnohdy vyskytují též pozemky evidované jako 
zemědělská půda; jsou proto vyhodnocovány a zábor ZPF je zde v tomto rozsahu reálný;

plochy zastavitelné • , které se vymezují vně současně zastavěného území pro zajištění 
rozvoje sídla, pro zkvalitňování komfortu bydlení, rekreace a občanského vybavení 
a pro zajištění hospodářských podmínek sídla; zábor ZPF je reálný ve značném rozsahu;

plochy změn v krajině • , které se vymezují pro zajištění převážně nestavebního charakteru 
využití území; jedná se buď o změnu využití nezastavěného území (např. ve prospěch 
rekreace) nebo o přeměnu využití nevhodně zastavěného území (např. dožité stavební 
struktury na okraji sídla) v území nezastavěné; v tomto případě lze hovořit o rekultivaci 
zastavěného území; v obou případech se předpokládá pouze minimální trvalý zábor ZPF, 
z velké části půjde pouze o změnu kultury v rámci půdního fondu; v případě rekultivací se 
jedná naopak o možný návrat zastavěného území do nezastavěného půdního fondu; pokud 
je cílovým využitím plocha smíšená nezastavěného území (NS), jedná se o rekultivaci na 
ZPF a tyto plochy změn v krajině nejsou do vyhodnocení předpokládaných záborů půdního 
fondu zahrnuty;

prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) •  zajišťující plošné vymezení vzájemně 
propojených jednotlivých biocenter a biokoridorů nadregionální, regionální a místní 
(lokální) úrovně; vymezení překryvných prvků ÚSES zajišťuje ochranu a podmínky pro 
rozvoj přírodě blízkých ekosystémů udržujících přírodní rovnováhu; Pro  prvky ÚSES byly 
vymezeny plochy změn v krajině pro plochy smíšené nezastavěného území (NS) č. K37(1156, 
1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170), K38 
(1152), K42 (1172, 1173, 1174), K43 (1176), K44 (1182), K45 (1180), K46 (1181) a K47 (1183); 
nepředpokládá se znehodnocení kulturní vrstvy půdy, spíše půjde o změnu kultury v rámci 
půdního fondu, proto tyto plochy změn v krajině nejsou do vyhodnocení předpokládaných 
záborů půdního fondu zahrnuty.

Rozvojové plochy zastavitelné a plochy přestavby sestávají z těchto typů ploch s rozdílným 
způsobem využití:
SX plochy smíšené obytné;
OV plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura;
OK plochy občanského vybavení – komerční zařízení;
OS plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení;
ZV plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň;
VS plochy smíšené výrobní;
TX plochy technické infrastruktury;
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DX plochy dopravní infrastruktury;
PV plochy veřejných prostranství.

Plochy veřejných prostranství a plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň jsou uváděny 
v kategorii ploch zastavitelných / přestavbových přesto, že možnosti jejich zastavění jsou 
omezené (podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití a uvedením maximálního 
procenta zastavění v Příloze č. 1 /Tabulka ploch/ Územního plánu). Je to z toho důvodu, že jsou 
součástí urbanizované části obce a jejich funkce je důležitá pro fungování sídla (obsluha území, 
rekreace).

U ploch dopravní infastruktury (DX) určených pro liniové stavby je na základě metodického 
doporučení MMR a MŽP vyhodocení předpokládaných záborů ZPF provedeno ne pro celé 
koridory vymezené v ÚP, ale pouze pro předpokládané reálné koridory, které budou zasaženy 
realizací komunikací (včetně terénních úprav). U přeložky silnice II/366 (severozápadní obchvat) 
a II/150 (jihozápadní obchvat) je uvažován pro zábor koridor o šířce 20 m (v ÚP je vymezen 
koridor o celkové šířce 50 m).

Rozvojové plochy změn v krajině sestávají z těchto typů ploch s rozdílným způsobem využití:
RN plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru;
RZ plochy rekreace – zahrádkářské osady;
W plochy vodní a vodohospodářské;
NL plochy lesní;
NS plochy smíšené nezastavěného území.

Územní systém ekologické stability (ÚSES) sestává v řešeném území z těchto typů:
K nadregionální biokoridor;
RK regionální biokoridor;
LBC lokální biocentrum;
LBK lokální biokoridor.

Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení1.9. 

Udržitelný rozvoj města je nahlížen jako postupné, ekonomicky a společensky zdůvodněné 
využívání potenciálu území vycházející z jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, které jsou 
výsledkem historického vývoje. Cílem Územního plánu je stanovení podmínek pro jejich ochranu, 
kultivaci a obohacování při úměrném, vzájemně koordinovaném rozvoji soustavy všech funkcí města 
a při dodržení zásady jejich vzájemné slučitelnosti.

V navrhovaném řešení je kladen důraz na přednostní revitalizaci zanedbaných, nedostatečně 
či nevhodně využívaných ploch v zastavěném území, které jsou zařazeny do ploch přestavby. Bude 
tak v optimální míře využito vnitřních rezerv stabilizovaného území, které však nejsou takové, aby 
absorbovaly rozvojové potřeby města. Využívání potenciálu navržených zastavitelných ploch bude 
postupné v závislosti na odůvodněných ekonomických možnostech a potřebách. 

Vazby na Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje1.9.1. 

Území města Prostějova je součástí rozvojové oblast nadregionálního významu RO7 Prostějov 
vymezenou v Politice územního rozvoje ČR a upřesněnou v ZÚR Olomouckého kraje. Pro tuto 
oblast jsou stanoveny tyto úkoly v oblasti územního plánování:

řešit územní souvislosti při úpravách rychlostní silnice R46 a přeložek silnic II. třídy; •

optimalizovat řešení veřejné infrastruktury v koordinaci s lokalizací průmyslových zón; •

minimalizovat negativní dopady na životní prostředí v návaznosti na hlavní rozvojové  •
impulsy v oblasti dopravy a průmyslových zón.

Na rozvojové oblasti je třeba dle těchto dokumentů pohlížet jako na území s prvořadou silnou 
koncentrací aktivit podmíněných a ovlivněných lidským faktorem směřující k urbanistickému 
a ekonomickému rozvoji území. V těchto územích je nutno vytvářet podmínky pro umístění 
strategických rozvojových záměrů s koncentrací ekonomických aktivit s velkými nároky 
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na dopravní infrastrukturu, tedy pro umístění výrobních areálů s velkým počtem pracovních 
míst. Z hlediska zatížení území je nutné považovat za limitní rozsah nových ploch pro podnikání 
(souhrn všech rozvojových ploch včetně stávajících), který byl pro RO7 stanoven územní 
studií v rozsahu 50 ha. Na základě jednání s nadřízeným orgánem KÚOK z 30. 8. 2012 byl 
rozsah upraven). Vymezení nových ploch podnikatelských aktivit nadmístního významu je 
koordinováno Územní studií lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojové 
oblasti RO7 (podrobněji viz kap. D 4.3.6.). Dále ZÚR OK požadují respektovat koncepci rozvoje 
základní komunikační sítě jak na úrovni významu mezinárodního a celonárodního (rychlostní 
silnice R46), tak i nadregionálního (II/150) a krajského (II/366, II/367, II/434 a II/449), které tvoří 
hlavní a doplňkové tahy. 

Odůvodnění rozvoje – rozvojové plochy zastavitelné a plochy přestaveb1.9.2. 
Pro rozvoj kompaktního města jsou Územním plánem vymezeny plochy zastavitelné především 
v bezprostřední návaznosti na již zastavěné území. Koncepce Územního plánu definuje další 
principy směřující k lepší využitelnosti území města (velikost pozemků, hustota zástavby atd.).
Zastavitelné plochy smíšené obytné, plochy občanského vybavení a plochy smíšené výrobní 
se vymezují jako hlavní rozvojové plochy pro zajištění rozvoje města.
Pro zajištění rozvoje sídla je nutné vymezit větší množství rozvojových ploch než je reálná 
potřeba. Tato skutečnost je dána tím, že při reálném záměru využití navržených ploch může 
vždy dojít k problémům s jejich dostupností, např. z důvodu vlastnických vztahů, problémům 
se zainvestováním atd. Pokud by tedy nebyly rozvojové plochy navrženy s dostatečnou 
rezervou, mohlo by se stát, že rozvoj obce bude až do vyřešení situace (např. aktualizací 
Územního plánu) ochromen.
Plochy smíšené obytné se vymezují za účelem dosažení polyfunkčnosti města a zajištění 
podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí umožňujícím bezpečný pobyt a každodenní rekreaci 
a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.
Výpočet pro stanovení potřebné výměry rozvojových lokalit pro tuto funkci vychází ze 
socioekonomických předpokladů. Vzhledem k tomu, že nelze předpokládat žádný výrazný 
nárůst počtu obyvatel (např. dle Projekce obyvatelstva ČR 2013, ČSÚ 2013), je možné odvíjet 
potřebu ploch od kvalitativních kritérií, zejména snižování obložnosti bytů (tj. počet osob na 
jeden byt) nebo zvyšování obytné plochy bytu na jednu osobu. Dle dostupných statistických 
dat a srovnání v rámci EU (Statistika bydlení v Evropské unii 2004, Housing Statistics in EU 
2005/2006, Housing Statistics in EU 2010) lze předpokládat, že dojde k postupné změně 
struktury a kvality bytového fondu; pokud použijeme pro srovnání průměr z rakouských 
a německých dat, ze dvou zemí nám kulturně i geograficky nejbližších, zjistíme, že můžeme 
důvodně očekávat nárůst potřeby ploch určených pro smíšené obytné prostředí oproti 
stávajícímu stavu při nezměněném počtu obyvatel. 
Dle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 je průměrná obložnost jednoho bytu v Prostějově 
2,38, Pokud budeme předpokládat, že počet obyvatel města zůstane nadále stejný a budeme 
podle průměru obložnosti německých měst počítat s hodnotou 1,89 obyv./byt (zdroj: www.
urbanaudit.org, nejnovější dostupná data z r. 2004), vychází nám, že pro neměnný počet 
obyvatel bude potřeba 23 734 bytů. To je nárůst o 4 847 bytů oproti současnému stavu k r. 2011). 
Na současných 18 887 bytů (zdroj: SLDB 2011) přitom v Prostějově připadá zhruba 469 ha 
stabilizovaných ploch smíšených obytných; čili na jeden byt v Prostějově připadá průměrně 
pozemek o rozsahu přibližně 248 m2. Pro 4 847 bytů by tedy (při zachování této průměrné 
hodnoty) dle této konstrukce bylo možné uvažovat s rozvojovými plochami (pozemky pro 
bydlení) o rozsahu 120 ha.
V případě výstavby objektů pro bydlení je ve vztahu k záboru ZPF nutno vzít v úvahu skutečnost, 
že na rozdíl od ostatních zastavitelných ploch (výroba, komerce, doprava, občanská vybavenost) 
není skutečný zábor ZPF pro funkci bydlení totožný s plochou stavebního pozemku, ale 
předpokládá se jen na části jeho celkové výměry (plochy zastavěné, zpevněné). V případě 
výstavby rodinných domů se jedná o vynětí odpovídající cca 25–35 % rozlohy pozemku, 
v případě výstavby bytových domů dosahuje zastavění cca 60–70 % z celkové výměry zájmové 
plochy. Zbývající části stavebních pozemků zůstávají užívány jako zahrady nebo jako rekreační 
zeleň a tvoří i nadále součást ZPF. Skutečný úbytek ZPF je tedy podstatně menší, než může 
vyplývat z vyhodnocení.
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Vzhledem k tomu, že zastavitelné plochy se dle § 18, odst. 4 Stavebního zákona vymezují 
s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití území, vymezil Územní plán s ohledem 
k významnému postavení města, v rámci struktury osídlení Olomouckého kraje, Moravy a České 
republiky, optimální množství zastavitelných ploch smíšených obytných. Územní plán vymezil 
zastavitelné plochy smíšené obytné o celkovém rozsahu cca 102,7 ha, přestavbové plochy 
smíšené obytné o celkovém rozsahu cca 37,1 ha a územní rezevy pro plochy smíšené obytné 
o celkovém rozsahu cca 32,2 ha.
Vzhledem k tomu, že některé rozvojové plochy smíšené obytné jsou podmíněny etapizací (nelze 
je využít do doby splnění určitých podmínek, zejména výstavby protipovodňových opatření), 
takže je nelez využít okamžitě, a rovněž nelze předpokládat, že celková výměra těchto ploch 
bude využita pouze pro stavby pro bydlení, je vymezená výměra rozvojových ploch smíšených 
obytných vzhledem ke shora uvedenému odbornému odhadu potřeby rozsahu pozemků pro 
bydlení přiměřená rozvoji sídla.

Územní plán vymezuje rozvojové plochy smíšené obytné především:
v západní části území města (stanovení konečné struktury zástavby mezi Plumlovskou  •
a Hloučelou, urbanizace ulice Plumlovské, rozvoj nového subcentra v Krasicích a doplnění 
struktury zástavby mezi historickými jádry Čechovic, Domamyslic a Krasic);
na jihu při vnějším městském okruhu (ul. Okružní); •
na severu v oblasti Pod Kosířem; •
na východě doplněním zástavby Vrahovic a Čechůvek; •
v Žešově (uzavření stávající struktury zástavby). •

Plochy občanského vybavení se vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené 
umístění, dostupnost a využívání staveb pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotnictví, 
kulturu, církve, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva, dále pro administrativu, maloobchod, 
služby, stravování a ubytování a pro pozemky, stavby a zařízení tělovýchovného a sportovního 
charakteru. Občanská vybavenost vcelku odpovídá dnešním potřebám obyvatel, předmětem 
řešení je její doplnění a posílení úměrně s rozvojem ostatních funkcí. Územní plán vymezuje tyto 
plochy pouze pro stavby a zařízení celoměstského významu a nebo pro zajištění občanského 
vybavení pro nové rozvojové oblasti. Ostatní pozemky a zařízení veřejného vybavení jsou 
zahrnuty do ploch smíšených obytných. 
Plochy smíšené výrobní se vymezují za účelem dosažení polyfunkčnosti města a zajištění 
podmínek pro umístění staveb pro výrobu, skladování, administrativu a dále staveb dopravní 
a technické infrastruktury. Plochy smíšené výrobní jsou vymezeny ve větší míře ve východní 
a jihovýchodní části řešeného území převážně ve vazbě na již stávající výrobní areály. 
Pro rozvojovou oblast RO 7 Prostějov stanovuje ZÚR OK rozsah jednotlivých rozvojových ploch 
pro podnikání nadmístního významu nad 10 ha. Územní studie lokalit rozvojových ploch pro 
podnikatelské aktivity v rozvojové oblasti nadregionálního významu RO 7 Prostějov (Alfaprojekt 
Olomouc, a. s., 2008) vyhodnotila čtyři vhodné lokality, které zasahují na správní území města 
Prostějova:

lokalita RO 7/01 je zahrnuta do rozvojové plochy Z22, respektive plocha 0775; •
severní část lokality RO 7/03, která zasahuje do správního území Prostějova, je oproti  •
shora zmíněné územní studii vyhodnocena jako nevhodná k zástavbě z důvodů existence 
záplavového území (včetně připravovaného vyhlášení aktivní zóny), rekreačního potenciálu 
soutoku Romže a Hloučely a v neposlední řadě i kvůli vymezení lokálního biocentra; tento 
vzniklý deficit je dostatečně nahrazen vymezením rozvojových ploch Z24 a P3, respektive 
ploch 0797 a 0799, bezprostředně navazujících na prověřovanou lokalitu RO 7/03;
lokality RO 7/04 je zahrnuta do rozvojové plochy Z56, respektive plochy č. 0763; •
lokalita RO 7/06 je vymezena jako plocha územní rezervy R12 na ploše 1078; •
lokalita RO 7/05 se nachází částečně v záplavové zóně, je omezena návrhem severního  •
obchvatu a byla vyhodnocena orgánem KÚOK jako nevyužitelná pro nadmístní využití.

Z důvodů částečného zaplnění výše zmíněných ploch pro podnikatelskou zónu nadmístního 
významu, poptávky z řad podnikatelů po plochách místního významu pro menší a začínající 
firmy (plocha jednoho pozemku je cca 2 000–4 000 m2,  které mají značný vliv na ekonomický 
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výkon a konkurenceschopnost daného měst,  jsou vymezeny Územním plánem plochy podél 
ulice Brněnské.
Plochy veřejných prostranství se vymezují pro obsluhu rozvojových ploch a jejich reálné využití 
tedy bude závislé na záměrech pro využití výše jmenovaných ploch (bydlení, výroba atd.). Jedná 
se především o nově navrženou uliční síť a několik „kamenných“ veřejných prostorů.
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň jsou navrženy především pro zajištění 
každodenní rekreace obyvatel a návštěvníků. Tyto plochy jsou situovány mj. dle příznivé 
docházkové vzdálenosti z rezidenčních lokalit, ať už stávajících či nově navržených. Tyto 
rozvojové plochy budou využity především pro zeleň, případně pro menší objekty související 
s jejím fungováním.
Plochy dopravní infrastruktury se vymezují za účelem zajištění podmínek především pro 
dopravní napojení řešeného území na okolí a pro fungování základní dopravní obslužnosti 
v rámci řešeného území. Z hlediska předpokládaného záboru ZPF se výrazněji projevují 
plochy vymezené pro navrhovaný obchvat města severně, severozápadně a jihozápadně 
od zastavěného území města. Tento obchvat byl v obdobné poloze řešen již v ÚP 1995. 
Plochy technické infrastruktury se vymezují za účelem zajištění podmínek především pro 
napojení řešeného území na nadřazenou technickou infrastrukturu a pro zajištění fungování 
technické infrastruktury v rámci řešeného území.

Odůvodnění rozvoje – rozvojové plochy změn v krajině 1.9.3. 
Plochy lesní se vymezují za účelem zajištění ekologické stability krajiny, kvalitních podmínek 
růstu lesa, jeho rekreačního a hospodářského využití a dobré dostupnosti. Územní plán 
vymezuje plochy lesní jednak z důvodu zajištění podmínek pro zalesnění území především kvůli 
zamezení vodní eroze na sklonitých pozemcích v oblasti Záhoří v jihozápadní části řešeného 
území. V případě ploch lesních navržených u Žešova je důvodem zajištění podmínek pro rekreaci 
obyvatel Žešova a odclonění zástavby od rychlostní silnice R46.
Plochy smíšené nezastavěného území se vymezují za účelem zajištění různorodosti 
nezastavěné krajiny, zajištění její ekologické stability, jejího rekreačního a hospodářského využití 
a dobré dostupnosti. Pro zajištění podmínek pro rekultivaci území (změnu zastavěného území 
na nestavební využití) jsou vymezeny tři plochy. Jedná se o plochu s fotovoltaickou elektrárnou 
jižně od letiště Prostějov (nevhodné rozšiřování zastavěných ploch do krajiny), plochu bývalého 
hliniště cihelny Za Určickou ulicí (rekultivace devastovaného území) a stávající zástavbu 
rodinných domů v krajině východně od křížení ulice Kostelecké se silnicí do Smržic (zástavba 
bude dotčena plánovanou přeložkou silnice II/366 a jejího nového křížení se silnicí II/449). 
Ostatní rozvojové plochy smíšené nezastavěného území jsou navrženy pro systém prvků ÚSES. 
Tyto plochy jsou vymezeny na severovýchodě a jihozápadě  města, kde převažuje zemědělská 
krajina a kde je nedostatek ploch vhodných pro založení prvků ÚSES.
Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru se vymezují za účelem zajištění 
kvalitních podmínek pro rekreaci v nezastavěném území a jejich dobré dostupnosti. Koncepce 
Územního plánu směřuje k vytvoření rekreačního zázemí ve formě prstence v okolí zastavěného, 
respektive zastavitelného území města. Plochy rekreace v pásu podél toku Hloučely na severu 
města doplňuje „zelený“ pás na jižním okraji města. Tento zelený pás vyřeší zároveň současné 
problémy obtěžování zastavěného území v jižní části města větrnou erozí z rozsáhlých 
zemědělských ploch a pomůže také zachytit případné splavy zeminy při přívalových deštích. 
Zastavěnost je v rozvojových plochách rekreace – na plochách přírodního charakteru stanovena 
obvykle do 3 %, ve výjimečných  případech je zvýšena na 10 % (tam, kde je podporována 
výstavba drobných zařízení občanského vybavení souvisejícího s rekreační funkcí území). Jižně 
od čechůvek jsou vymezeny dvě plochy navržené pro založení prvků ÚSES, vzhledem k jejich 
poloze (blízkost řeky / Čechůvek) je však umožněno také jejich rekreační využití.
Plochy rekreace – zahrádkářské osady se vymezují za účelem zajištění podmínek především 
pro pozemky, stavby a zařízení drobného pěstebního a rodinného rekreačního charakteru. 
Zastavěnost je u těchto rozvojových ploch omezena maximální hodnotou 8 % z celkové výměry 
plochy.
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Odůvodnění rozvoje – prvky ÚSES1.9.4. 

Územní systém ekologické stability zajišťuje plošné vymezení vzájemně propojených 
jednotlivých biocenter a biokoridorů nadregionální, regionální a místní (lokální) úrovně. 

Řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES je koncepčně převzato ze ZÚR OK a do určité 
míry i z ÚP 1995.

V případě nadregionální úrovně ÚSES je nejpodstatnějším rozdílem oproti ÚP 1995 přesunutí 
vloženého lokálního biocentra (nově označeného jako LBC 1) východním směrem, z převážně 
zatravněných pozemků do stávajících lesních porostů s přírodě blízkou dřevinnou skladbou.

V případě regionální úrovně ÚSES je hlavním rozdílem oproti ÚP 1995 posun trasy regionálního 
biokoridoru RK 1449 (i s vloženými lokálními biocentry) směrem severozápadním tak, aby jednak 
bylo možné účelně spojit jeho ekologické funkce s funkcí protierozní a jednak byla vytvořena 
návaznost s řešením v ÚPD obce Kralice na Hané. V případě regionálního biokoridoru RK 1447 
je v souvislosti s aktuálním využitím území a limitujícími prostorovými parametry provedena 
úprava vymezení některých vložených LBC a také opravena návaznost na řešení nové ÚPD obce 
Držovice.

Řešení místní úrovně ÚSES vychází především z řešení ÚP 1995. Vlivem různých faktorů 
(návaznost na řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES, uplatnění principu tvorby 
ucelených hydrofilních a mezofilních větví ÚSES, aktuální stav a limity využití území, zohlednění 
jiných územně plánovacích záměrů na využití území, řešení návazností vymezení na pomezí 
se správními územími sousedních obcí, metodickými nástroji stanovené limitující prostorové 
a funkční parametry pro jednotlivé typy skladebných částí ÚSES) je řešení místní úrovně ÚSES 
a vymezení jejích dílčích skladebných částí v řadě případů v detailu a místy i v koncepční rovině 
upraveno či pozměněno. Cílem provedených úprav a změn vymezení je posílení ekologického 
a krajinotvorného významu ÚSES a podpoření reálných opatření k jeho vytváření.

Pro  prvky ÚSES byly vymezeny plochy změn v krajině pro plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) č. K37(1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 
1169, 1170), K38 (1152), K42 (1172, 1173, 1174), K43 (1176), K44 (1182), K45 (1180), K46 (1181) 
a K47 (1183); nepředpokládá se znehodnocení kulturní vrstvy půdy, spíše půjde o změnu 
kultury v rámci půdního fondu, proto tyto plochy změn v krajině nejsou do vyhodnocení 
předpokládaných záborů půdního fondu zahrnuty.

Základní charakteristiky návrhových ploch1.9.5. 

Z hlediska urbanistické koncepce lze návrhové plochy rozdělit dle intenzity navrženého rozvoje 
na rozvoj kompaktního města a dále území bezprostředně navazujícího. Výjimku tvoří část 
Žešov situovaná v krajině jižně od kompaktního města. Charakteristiky a popis jednotlivých 
návrhových ploch jsou uspořádány podle ucelených, funkčně a prostorově definovaných lokalit 
a jejich polohy na území města.

Kompaktní město (tj. zástavba v k.ú. Prostějov, Čechovice u Prostějova, Domamyslice, Krasice) 
s rozvojem navrženým především uvnitř současného zastavěného území. Využívá jeho vnitřních 
rezerv, které jsou v Územním plánu označeny jako plochy přestavby. Ty jsou vymezeny zejména 
pro šetrné využívání území, pro zamezení plýtvání prostředků na veřejnou infrastrukturu a pro 
ochranu nezastavěného území. 

Další rozvoj města je soustředěn v návaznosti na kompaktní město, které postupně v průběhu 
času obklopilo především historické jádro Prostějova. Pro rozvoj kompaktního města, 
pro posílení významu kompaktního města a pro zvyšování standardu bydlení jsou Územním 
plánem vymezeny především plochy zastavitelné v bezprostřední návaznosti na vymezené 
již zastavěné území. Ve vztahu k předpokládaným záborům ZPF se jedná zejména o tyto 
rozvojové oblasti:

U nemocnice •  (Z3) – rozvojová oblast v severozápadním segmentu města vymezená 
v návaznosti na kompaktní zástavbu; je určena převážně pro bydlení v RD, pro veřejné 
vybavení ve vazbě na areál nemocnice a pro umístění nového městského rekreačního parku 
ve vazbě na přírodní koridor Hloučely; plochy již byly z velké části vymezeny v ÚP 1995 jako 
zastavitelné, převážně pro zeleň parkovou a částečně pro bydlení;
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Plumlovská-sever •  (Z5, Z6) – rozvojová oblast severně od Plumlovské ulice západně od 
stávající kompaktní zástavby; je určena převážně pro bydlení v RD (především na ploše 
Z5) doplněné o polyfunkční domy s obchodním parterem ve vazbě na ulici Plumlovskou 
navrženou jako radiální městskou třídu; plocha veřejného vybavení č. 0470 je určena 
pro umístění základní a mateřské školy; plochy již byly z části vymezeny v ÚP 1995 jako 
zastavitelné, převážně pro bydlení;
Plumlovská-jih •  (P21, P38, P39, Z7, Z8, Z9) – rozvojová oblast v prostoru mezi ulicí 
Plumlovskou a stávající obytnou zástavbou v k.ú. Domamyslice, Čechovice, Krasice 
a Prostějov; je určena pro doplnění kompaktní zástavby polyfunkčních domů s obchodním 
parterem ve vazbě na ulici Plumlovskou (jako novou městskou třídu) a pro navazující 
nízkopodlažní obytnou zástavbu navazující na stávající zástavbu RD v k.ú. Domamyslice 
a Čechovice; plochy již byly vymezeny v ÚP 1995 jako zastavitelné pro bydlení a občanské 
vybavení;
Pod Kosířem •  (P1, Z2, Z58) – rozvojová oblast v prostoru mezi stávající kompaktní zástavbou 
při ulici Pod Kosířem, řekou Hloučelou a koridorem plánovaného severního obchvatu města; 
je určena převážně pro bydlení v RD, rozvoj občanského vybavení a pro související plochy 
veřejných prostranství s charakterem veřejné zeleně, počítáno je také s rozvojem stávajícího 
výrobního areálu;
Krasice-jih •  (Z11, Z12, P60, P61) – rozvojová oblast jižně od kompaktní zástavby Čechovic 
a Krasic; je určena pro doplnění této kompaktní zástavby, a to převážně pro rozvoj bydlení 
v BD (přednostně na ploše č. 0633) a v RD (na plochách č. 0639, 0640), s navazující plochou 
veřejné zeleně u krasického hřbitova; plochy již byly vymezeny v ÚP 1995 jako zastavitelné 
pro bydlení;
Pod Okružní •  (Z13, Z14) – rozvojová oblast na jižním okraji kompaktního města jižně od ulice 
Okružní; je určena pro výstavbu bytových domů (vyjma plochy č. 0657) a pro související 
plochy veřejné zeleně; plochy již byly z velké části vymezeny v ÚP 1995 jako zastavitelné 
převážně pro bydlení;
Brněnská-sever •  (P2, Z15, Z16, Z45) – rozvojová oblast kolem ulice Brněnské navazující 
na zastavěné území města, částečně na zanedbaných pozemcích v prostoru mezi starou 
nemocnicí a prostějovským hřbitovem; je určena pro přestavbu nevhodně využívaných 
ploch ve prospěch bydlení a související veřejné zeleně a pro rozvoj komerčního vybavení 
na západní straně Brněnské ulice v návaznosti na stávající zástavbu s dobrým dopravním 
napojením; území již bylo částečně vymezeno v ÚP 1995 jako zastavitelné, převážně pro 
občanské vybavení;
Brněnská-jih •  (P44, Z17, Z18, Z55) – rozvojová oblast v klínu mezi Brněnskou ulicí 
a rychlostní silnicí R46 navazující na areál čerpací stanice OMV a mezi Brněnskou ulicí 
a stávajícím areálem Agrostavu; je určena pro rozvoj výrobních aktivit v území s dobrou 
dopravní dostupností mezi dvěma koridory dopravní infrastruktury, je vymezena také 
z důvodu potřeby rovnoměrného rozložení pracovních příležitostí na území města; území již 
bylo z části vymezeno v ÚP 1995 jako zastavitelné, převážně pro občanské vybavení;
Vrahovice, Čechůvky •  (P46, P47 a Z25, Z26, Z27, Z28, Z29, Z53) – rozvojová oblast navazující 
na kompaktní zástavbu Vrahovic a Čechůvek; je vymezena pro posílení postavení Vrahovic 
a Čechůvek v rámci organismu města; je určena převážně pro bydlení v rodinných domech 
s výjimkou části území vymezeného pro rozvoj městského subcentra (na plochách č. 0848, 
0850, 0851), kde se předpokládá rozvoj spíše polyfunkční obytné zástavby a občanského 
vybavení a související veřejné zeleně (parku) odpovídající významu subcentra; oblast již byla 
vymezena v ÚP1995 jako zastavitelná pro bydlení;
průmyslová zóna Prostějov •  (Z22, Z23, Z24, Z56, P3, P4, P5, P6, P7, P43) – rozvojová oblast 
na východním okraji města v návaznosti na stávající výrobní areály; je určena pro rozvoj 
podnikatelských aktivit místního i nadmístního významu v dopravně dobře dostupné 
poloze; plochy nadmístního významu byly vymezeny v souladu s územní studií RO7 dle 
požadavků ZÚR Olomouckého kraje (viz bod 1.11.3.); plochy již byly vymezeny v ÚP 1995 
jako zastavitelné pro výrobu a skladování;
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Domamyslice-jih •  (Z54) – rozvojová oblast dotvářející kompaktní zástavbu na jihu 
Domamyslic; je určena převážně pro bydlení v rodinných domech; oblast již byla vymezena 
v ÚP 1995 jako zastavitelná pro bydlení;
Žešov •  (Z20, Z51, P41) – rozvojová oblast v místní části Žešov, ve které Územní plán 
stabilizuje strukturu historické vesnické zástavby a pro poněkud odloučenou polohu 
vzhledem k samotnému Prostějovu posiluje autonomní pozici tohoto území navržením 
městského subcentra příměstského charakteru a nových ploch pro obytnou zástavbu 
převážně v RD, souvisejícího občanského vybavení a veřejných prostranství; část území byla 
již v ÚP1995 vymezena jako plocha zastavitelná pro bydlení.

Rozvojové oblasti stavebního charakteru jsou doplněny oblastmi nestavebního charakteru:
Hloučela •  (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K17, K18) – rozvojová oblast podél říčky Hloučely; je 
vymezena jako hlavní přírodní rekreační zázemí města na severním okraji města podél 
toku říčky Hloučely; stabilizované plochy rekreace na plochách přírodního charakteru jsou 
doplněny plochami změn v krajině tak, aby byly vytvořeny podmínky pro vznik souvislého 
dostatečně dimenzovaného přírodního koridoru s rekreační funkcí; 
Jižní park •  (K7, K8, K9, K10, K11, K21) – rozvojová oblast vymezená na jižním okraji města; 
je vymezena z důvodu vytvoření podmínek pro rekreaci v přírodním prostředí jako 
protiváha rekreačního koridoru říčky Hloučely; je navržena jako rekreační zázemí stávajících 
a navrhovaných rezidenčních oblastí v jižní části města a také z důvodu ochrany zástavby 
před větrnou erozí z přilehlých zemědělských ploch;
Záhoří •  (K23, K24, K25) – rozvojová oblast na západní hranici řešeného území v k.ú. 
Čechovice-Záhoří a k.ú. Domamyslice; je určena pro rozvoj lesních ploch na svažitých 
pozemcích v návaznosti na stávající lesní porosty; důvodem vymezení je především snížení 
vodní eroze na svažitých pozemcích a zvýšení rekreačního potenciálu oblasti Záhoří, 
která spadá do rekreačního krajinného celku Plumlovsko vymezeného v rámci probíhající 
aktualizace ZÚR OK.

Celkové vyhodnocení záboru ZPF1.10. 

Plochy s rozdílným způsobem využití1.10.1. 
Územní plán navrhuje k záboru ZPF celkem 491,63 ha rozvojových ploch, přičemž 429,15 ha je 
zařazeno do I. a II. třídy ochrany, tj. 87 %. Avšak vzhledem k tomu, že půdy I. a II. třídy ochrany 
tvoří v řešeném území 93 % z celkové výměry, vedlo by striktní uplatnění požadavku na ochranu 
těchto půd k faktickému znemožnění urbanistického rozvoje města. 23 %, tedy takřka jedna 
čtvrtina  rozvojových ploch, je však navrženo mimo plochy zemědělského půdního fondu.
Jednotlivé lokality záboru ZPF jsou charakterizovány v bilanční tabulce, která se nachází v závěru 
kapitoly E.
Charakteristika záboru ZPF pro stavební využití: 

navržené rozvojové stavební 
plochy (dle metodiky MMR) z toho dotčená výměra ZPF z toho v I. a II. třídě ochrany z toho v nižších třídách ochrany 

[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%]

475,95 100 329,33 69 310,85 94 18,48 6

Charakteristika záboru ZPF pro nestavební využití:

navržené rozvojové 
nestavební plochy z toho dotčená výměra ZPF z toho v I. a II. třídě ochrany z toho v nižších třídách 

ochrany

[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%]

172,20 100 162,30 94 118,30 72 44,00 28

Celkové vyhodnocení záboru ZPF pro rozvojové plochy s rozdílným způsobem využití se stavebním využitím (plochy Obr. E.005: 
zastavitelné a plochy přestavby, včetně ploch dopravní infrastruktury pouze s předpokládanými reálnými koridory)

Celkové vyhodnocení záboru ZPF pro rozvojové plochy s rozdílným způsobem využití se stavebním využitím (plochy změn Obr. E.006: 
v krajině)
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Srovnání rozlohy rozvojových ploch ÚP Prostějov s dosud nevyužitými návrhovými plochami ÚP 1995 (Obr. E.007:   ÚP 1995, nevyužité 
návrhové plochy zastavitelné,  ÚP 1995, plochy změn v krajině, současně zastavěné území, ÚP Prostějov, plochy 
zastavitelné, ÚP Prostějov, plochy změn v krajině)
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Prvky územního systému ekologické stability1.10.2. 

Navrženými prvky ÚSES v řešeném území je dotčeno celkem 68,72 ha pozemků náležejících 
zemědělskému půdnímu fondu. Samostatné plochy byly přiřazeny pouze prvkům ÚSES 
vymezeným převážně nad smíšenými plochami nezastavěného území (NS). Z těchto důvodů 
nebyly plochy určené pro realizaci ÚSES samostatně bilancovány (viz bod 1.9.4.).

Porovnání nového Územního plánu s územním plánem sídelního útvaru Prostějov z roku 1.11. 
1995 (včetně schválených změn)

Doplňkově bylo provedeno srovnání zastavitelných ploch nového Územního plánu s dosud nevyužitými 
zastavitelnými plochami platného územního plánu (ÚP 1995) a obdobně byly porovnány plochy změn 
v krajině, resp. nezastavitelné. 

Toto srovnání se sice netýká záboru zemědělského půdního fondu (porovnávány jsou celé výměry 
rozvojových ploch bez vyhodnocení jejich překrytí s plochami ZPF), ale vzhledem k tomu, že většina 
rozvojových ploch zastavitelných a změn v krajině je vymezena vně zastavěného území (čili s velkou 
pravděpodobností na plochách ZPF), lze říci, že toto srovnání bude rámcově odpovídat podrobnějšímu 
vyhodnocení záboru ZPF.

Celková výměra zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Prostějov činí 361,07 ha. Celková 
výměra dosud nevyužitých zastavitelných ploch vymezených platným ÚP 1995 a všech schválených 
změn činí 236,72 ha. Výsledná suma rozlohy dosud nevyužitých rozvojových ploch ÚP 1995 byla 
odečtena od součtu zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Prostějov. Výsledná bilance, 
tedy celková rozloha ploch nově vymezených nad rámec ÚP 1995, činí 124,35 ha.

srovnání předpokládaného záboru půdního fondu ÚP 1995 a ÚP Prostějov – plochy zastavitelné výměra [ha]

ÚP – plochy zastavitelné 361,07

ÚP 1995 – dosud nevyužité zastavitelné plochy 236,72

bilance (ÚP mínus nevyužité ÚP 1995) 124,35

Celková výměra ploch změn v krajině vymezených Územním plánem Prostějov činí 172, ha. Do 
této výměry nejsou zahrnuty rozvojové plochy smíšené nezastavěného území, kde se nejedná 
o zábor půdního fondu, ale naopak je zde možný návrat zastavěného území do ZPF. Celková výměra 
nezastavitelných ploch vymezených platným ÚP 1995 včetně všech schválených změn činí 78,00 ha. 
Výsledná suma rozlohy nezastavitelných ploch ÚP 1995 byla odečtena od součtu ploch změn v krajině 
vymezených Územním plánem. Výsledná bilance, tedy celková rozloha ploch nově vymezených nad 
rámec ÚP 1995, činí 94 ha. V bilanci nebyly vyhodnoceny plochy pro ÚSES, které jsou v Územním plánu 
i ÚP 1995 vymezeny ve srovnatelném rozsahu.

srovnání předpokládaného záboru půdního fondu ÚP 1995 a ÚP Prostějov –  
plochy změn v krajině / nezastavitelné výměra [ha]

ÚP – plochy změn v krajině (bez rozvojových ploch smíšených nezastavěného území) 172,00

ÚP 1995 – nezastavitelné plochy 78,00

bilance (ÚP mínus nevyužité ÚP 1995) 94,00

Srovnání celkové výměry dosud nevyužitých zastavitelných ploch ÚP 1995 a zastavitelných ploch navržených ÚP ProstějovObr. E.008: 

Srovnání celkové nezastavitelných ploch ÚP 1995 a ploch změn v krajině navržených ÚP ProstějovObr. E.009: 
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VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 2. 
NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL)

Použitá metodika2.1. 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) vychází 
z následujících předpisů:

Zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů;•	

Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení •	
a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa;

Směrnice Ministerstva zemědělství o postupu při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa •	
č. 39/2002 ze dne 8. 10.2002.

Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům musí být přednostně použity pozemky 
méně významné z hlediska plnění funkcí lesa, musí být zajištěno, aby použití pozemků co nejméně 
narušovalo hospodaření v lese a plnění jeho funkcí, a musí být dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému 
dělení lesa z hlediska jeho ochrany a k ohrožení sousedních lesních porostů.

Všeobecné údaje o lesích v řešeném území2.2. 

Výměra lesů v řešeném území činí cca 46 ha. Největší plošné zastoupení lesů je v k.ú. Čechovice-Záhoří 
(23,5 ha) a Domamyslice (21 ha), zcela bezlesá jsou k.ú. Čechůvky, Krasice, Prostějov a Vrahovice.

Celková lesnatost území je v republikovém měřítku výrazně podprůměrná – činí jen něco málo přes 
1 %. Jednoznačně nejvyšší lesnatost je v k.ú. Čechovice-Záhoří – 20,1 %, i takový podíl lesů je ale 
republikově podprůměrný. Všechny ostatní katastry mají méně než desetiprocentní lesnatost a kromě 
k.ú. Domamyslice dokonce méně než jednoprocentní (v k.ú. Čechůvky, Krasice, Prostějov a Vrahovice 
nulovou).

Všechny lesy řešeného území jsou soustředěny do středně velkých až menších celků v jeho západní části.

Většina lesů v území je zařazena do kategorie lesů hospodářských (dle § 9 zákona č. 289/1995 Sb.). 
Lesy ochranné a lesy zvláštního určení jsou zastoupeny v menší míře (ochranné lesy na nepříznivých 
skalnatých stanovištích v rámci bývalých lomů v k.ú. Domamyslice, les zvláštního určení v ploše Přírodní 
památky Dolní vinohrádky a jejího ochranného pásma).

Věková skladba lesních porostů je i přes jejich malé zastoupení poměrně pestrá, zastoupeny jsou různé 
věkové stupně. V území se střídají jehličnaté, listnaté i smíšené lesy, v nichž jsou nejhojněji zastoupené 
borovice lesní a duby (letní i zimní), k nimž porůznu přistupují smrk, habr, akát, lípa aj.

Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků plnících funkci lesa2.3. 

Navrhované řešení územního plánu nepředpokládá zábor žádných ploch PUPFL.

Záměry situované do vzdálenosti 50 m od okraje lesa budou řešeny dle podmínek lesního zákona 
(řešení v rámci následných správních řízení), kdy příslušným k vyjádření je obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, zde Magistrát města Prostějova.

Navrhovaná opatření2.4. 

Územní plán navrhuje pět nových ploch lesa o celkové výměře 49,77 ha, a to tři lokality v k.ú. Čechovice-
Záhoří (22,39 ha, 3,39 ha a 0,40 ha) a po jedné v k.ú. Domamyslice (6,22 ha) a Žešov (9,31 ha).

Územní plán vymezuje plochy lesní jednak z důvodu zajištění podmínek pro zalesnění území především 
kvůli zamezení vodní eroze na sklonitých pozemcích v oblasti Záhoří v jihozápadní části řešeného území 
(v k.ú. Čechovice-Záhoří a Domamyslice). V případě ploch lesních navržených u Žešova je důvodem 
zajištění podmínek pro rekreaci obyvatel Žešova a odclonění zástavby od rychlostní silnice R46.
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E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL

TABULKOVÁ ČÁST VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 3. 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Tato kapitola obsahuje podrobnou tabulku vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond, a to v členění pro jednotlivé rozvojové plochy, u kterých lze při jejich 
budoucím využití (zejména stavebním) zábor ZPF očekávat. Jedná se zejména o plochy zastavitelné 
a plochy přestavby. Vyhodnoceny jsou také vybrané plochy pro změnu využití v nezastavěném území. 
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Vyhodnocení záboru půdního fondu pro rozvojové plochy Ú
P (1/18)

O
br. E.010: 

číslo 
plochy katastrální území

kód 
využití 
území

účel využití území rozvoj. 
plocha

celková 
výměra  
lokality 

[ha]

dotčená 
výměra 

ZPF 
[ha]

druh 
pozemku*)

zábor ZPF ZPF 
v zastav. 

území 
[ha]

dotčená 
výměra 

meliorací 
[ha]I. II. III. IV. V.

Plochy smíšené obytné celkem 140,14 114,27 79,41 29,18 5,39 0,00 0,29 12,09 1,12

.0024 Prostějov SX pl. smíšené obytné P12 1,78 0,00

.0042 Prostějov SX pl. smíšené obytné P25 1,10 0,09 zahrada 0,09 0,09

.0044 Prostějov SX pl. smíšené obytné P25 0,99 0,00

.0063 Prostějov SX pl. smíšené obytné P19 0,50 0,01 zahrada 0,01 0,01

.0070 Prostějov SX pl. smíšené obytné P10 0,74 0,00

.0074 Prostějov SX pl. smíšené obytné P10 2,33 0,00

.0075 Prostějov SX pl. smíšené obytné P10 0,31 0,00

.0079 Prostějov SX pl. smíšené obytné P20 0,34 0,04 orná 0,04 0,04

.0091 Prostějov, Krasice SX pl. smíšené obytné Z4 1,10 1,09 orná 1,09

.0093 Krasice SX pl. smíšené obytné Z4 0,51 0,51 orná 0,51

.0106 Prostějov SX pl. smíšené obytné P21 1,13 0,02 zahrada 0,02 0,02

.0118 Prostějov SX pl. smíšené obytné P22 1,21 0,01 zahrada 0,01 0,01

.0133 Prostějov SX pl. smíšené obytné P9 1,62 0,67 zahrada 0,39 0,28 0,67

.0135 Prostějov SX pl. smíšené obytné P9 1,72 0,15 zahrada 0,15 0,15

.0137 Prostějov SX pl. smíšené obytné P9 1,48 0,19 zahrada 0,19 0,19

.0142 Prostějov SX pl. smíšené obytné P23 0,24 0,00

.0240 Prostějov SX pl. smíšené obytné P24 0,98 0,00

.0283 Prostějov SX pl. smíšené obytné P26 1,45 0,08 zahrada 0,08 0,08

.0310 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z30 1,03 1,03 orná 1,03

.0311 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z30 0,09 0,09 orná 0,09

.0349 Prostějov SX pl. smíšené obytné P29 0,20 0,00

.0351 Prostějov SX pl. smíšené obytné P29 0,25 0,00

.0353 Prostějov SX pl. smíšené obytné P29 1,36 0,00
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Vyhodnocení záboru půdního fondu pro rozvojové plochy Ú
P (2/18)

O
br. E.010: 

číslo 
plochy katastrální území

kód 
využití 
území

účel využití území rozvoj. 
plocha

celková 
výměra  
lokality 

[ha]

dotčená 
výměra 

ZPF 
[ha]

druh 
pozemku*)

zábor ZPF ZPF 
v zastav. 

území 
[ha]

dotčená 
výměra 

meliorací 
[ha]I. II. III. IV. V.

.0382 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z2 0,95 0,95 orná 0,95

.0383 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z2 0,50 0,50 orná 0,50

.0384 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z2 0,60 0,60 orná 0,60

.0387 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z2 0,82 0,82 orná, zahrada 0,82

.0389 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z2 0,88 0,88 orná, zahrada 0,88

.0391 Prostějov SX pl. smíšené obytné P1 1,23 1,17 orná, 
zahrada, sad 1,17 1,17

.0392 Prostějov SX pl. smíšené obytné P1 0,76 0,71 orná, zahrada 0,71 0,71

.0395 Prostějov SX pl. smíšené obytné P1 0,42 0,42 zahrada, sad 0,42 0,42

.0396 Prostějov SX pl. smíšené obytné P1 0,17 0,17 orná, zahrada 0,17 0,17

.0425 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z3 1,55 1,55 orná, zahrada 0,75 0,80

.0426 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z3 1,35 1,35 orná 1,35

.0427 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z3 1,42 1,42 orná 1,42

.0429 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z3 0,92 0,92 orná 0,92

.0437 Čechovice u Prostějova SX pl. smíšené obytné Z5 2,27 2,27 orná 2,27

.0438 Čechovice u Prostějova SX pl. smíšené obytné Z5 0,71 0,71 orná 0,71

.0440 Čechovice u Prostějova SX pl. smíšené obytné Z5 0,71 0,71 orná 0,71

.0442 Čechovice u Prostějova SX pl. smíšené obytné Z5 2,03 2,03 orná 2,03

.0443 Čechovice u Prostějova SX pl. smíšené obytné Z5 1,98 1,98 orná 1,98

.0444 Čechovice u Prostějova SX pl. smíšené obytné Z5 0,87 0,87 orná 0,87

.0445 Čechovice u Prostějova SX pl. smíšené obytné Z5 1,40 1,40 orná 1,40

.0473 Domamyslice SX pl. smíšené obytné Z6 3,27 3,27 orná 3,27

.0475 Čechovice u Prostějova SX pl. smíšené obytné Z6 3,57 2,29 orná 2,29

.0480 Domamyslice SX pl. smíšené obytné Z9 0,27 0,27 orná 0,27

.0481 Domamyslice SX pl. smíšené obytné Z9 0,61 0,58 orná, zahrada 0,58
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Vyhodnocení záboru půdního fondu pro rozvojové plochy Ú
P (3/18)

O
br. E.010: 

číslo 
plochy katastrální území

kód 
využití 
území

účel využití území rozvoj. 
plocha

celková 
výměra  
lokality 

[ha]

dotčená 
výměra 

ZPF 
[ha]

druh 
pozemku*)

zábor ZPF ZPF 
v zastav. 

území 
[ha]

dotčená 
výměra 

meliorací 
[ha]I. II. III. IV. V.

.0482 Domamyslice SX pl. smíšené obytné Z9 0,84 0,84 orná 0,84

.0483 Domamyslice SX pl. smíšené obytné Z9 0,27 0,27 orná 0,27

.0484 Domamyslice SX pl. smíšené obytné Z9 0,79 0,79 orná 0,79

.0485 Domamyslice SX pl. smíšené obytné Z9 1,03 1,03 orná 1,03

.0488 Domamyslice SX pl. smíšené obytné Z9 0,31 0,31 orná, zahrada 0,31

.0498 Domamyslice SX pl. smíšené obytné P33 0,36 0,00

.0507 Domamyslice SX pl. smíšené obytné P34 0,83 0,83 orná, sad 0,83 0,83

.0511 Domamyslice SX pl. smíšené obytné Z8 1,45 1,45 orná 1,45

.0512 Domamyslice SX pl. smíšené obytné Z8 1,44 1,43 orná 1,43 0,02

.0513 Domamyslice SX pl. smíšené obytné Z8 0,66 0,66 orná 0,66

.0516 Čechovice u Prostějova SX pl. smíšené obytné Z8 1,10 1,10 orná 1,10

.0517 Čechovice u Prostějova SX pl. smíšené obytné Z8 0,89 0,89 orná 0,89

.0518 Čechovice u Prostějova SX pl. smíšené obytné Z8 0,24 0,24 orná 0,24

.0519 Čechovice u Prostějova SX pl. smíšené obytné Z8 0,51 0,51 orná 0,51

.0539 Domamyslice SX pl. smíšené obytné Z10 0,80 0,80 orná 0,80

.0540 Domamyslice SX pl. smíšené obytné Z10 0,33 0,33 orná 0,33

.0541 Domamyslice SX pl. smíšené obytné Z10 0,17 0,17 orná 0,17

.0543 Čechovice u Prostějova SX pl. smíšené obytné Z10 0,30 0,30 orná 0,30

.0544 Čechovice u Prostějova SX pl. smíšené obytné Z10 0,32 0,32 orná 0,32

.0568 Čechovice u Prostějova, 
Krasice SX pl. smíšené obytné Z11 1,36 1,36 orná 1,36

.0570 Krasice SX pl. smíšené obytné Z11 2,78 2,78 orná, zahrada 2,78

.0592 Čechovice u Prostějova SX pl. smíšené obytné Z7 1,09 1,09 orná 1,09

.0593 Čechovice u Prostějova SX pl. smíšené obytné Z7 0,30 0,30 orná, zahrada 0,30

.0595 Čechovice u Prostějova SX pl. smíšené obytné Z7 1,61 1,61 orná, zahrada 1,47 0,14 0,12
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Vyhodnocení záboru půdního fondu pro rozvojové plochy Ú
P (4/18)

O
br. E.010: 

číslo 
plochy katastrální území

kód 
využití 
území

účel využití území rozvoj. 
plocha

celková 
výměra  
lokality 

[ha]

dotčená 
výměra 

ZPF 
[ha]

druh 
pozemku*)

zábor ZPF ZPF 
v zastav. 

území 
[ha]

dotčená 
výměra 

meliorací 
[ha]I. II. III. IV. V.

.0601 Čechovice u Prostějova SX pl. smíšené obytné P35 0,93 0,92 orná, zahrada 0,92 0,92

.0604 Krasice SX pl. smíšené obytné P37 0,38 0,00

.0606 Krasice SX pl. smíšené obytné P38 0,72 0,70 zahrada 0,70 0,70

.0607 Prostějov SX pl. smíšené obytné P39 0,62 0,46 orná, zahrada 0,46 0,46

.0614 Prostějov SX pl. smíšené obytné P8 1,37 1,33 orná 1,33 1,33

.0617 Prostějov SX pl. smíšené obytné P8 1,04 0,91 orná 0,91 0,91

.0619 Krasice, Prostějov SX pl. smíšené obytné P8 1,33 0,18 orná, zahrada 0,06 0,12 0,18

.0622 Krasice, Prostějov SX pl. smíšené obytné P8 2,26 0,01 zahrada 0,01 0,01

.0633 Krasice SX pl. smíšené obytné P61 1,09 1,08 orná 1,08

.0637 Krasice SX pl. smíšené obytné Z12 1,07 1,07 orná 1,07

.0640 Krasice SX pl. smíšené obytné P60 0,20 0,20 orná 0,20

.0641 Krasice SX pl. smíšené obytné P60 0,31 0,31 orná 0,31

.0657 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z13 1,16 1,15 orná, TTP 1,15

.0658 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z13 2,05 2,05 orná 2,05

.0660 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z13 0,90 0,90 orná 0,90

.0662 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z13 2,46 2,46 orná 2,46

.0663 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z13 2,04 2,04 orná, zahrada 2,04

.0669 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z14 2,53 2,53 orná, zahrada 2,53

.0670 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z14 2,25 2,25 orná 2,25

.0671 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z14 1,10 1,10 orná 1,10

.0672 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z14 1,36 1,34 orná, zahrada 1,34 0,10

.0675 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z14 1,31 1,31 orná, zahrada 1,31

.0676 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z14 2,00 2,00 orná 2,00

.0687 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z16 0,93 0,88 orná 0,88
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Vyhodnocení záboru půdního fondu pro rozvojové plochy Ú
P (5/18)

O
br. E.010: 

číslo 
plochy katastrální území

kód 
využití 
území

účel využití území rozvoj. 
plocha

celková 
výměra  
lokality 

[ha]

dotčená 
výměra 

ZPF 
[ha]

druh 
pozemku*)

zábor ZPF ZPF 
v zastav. 

území 
[ha]

dotčená 
výměra 

meliorací 
[ha]I. II. III. IV. V.

.0688 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z16 1,35 1,31 orná, zahrada 1,31 0,13

.0689 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z16 1,63 1,62 orná, zahrada 1,62 0,06

.0691 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z16 1,49 1,24 orná, zahrada 1,24 0,23

.0693 Prostějov SX pl. smíšené obytné P2 1,88 0,85 orná, zahrada 0,85 0,69

.0696 Prostějov SX pl. smíšené obytné P2 0,56 0,55 orná 0,55 0,55

.0725 Žešov SX pl. smíšené obytné Z20 1,46 1,46 orná 1,46

.0726 Žešov SX pl. smíšené obytné Z20 1,29 1,29 orná 1,29

.0730 Žešov SX pl. smíšené obytné Z20 1,37 1,35 orná, zahrada 1,35

.0731 Žešov SX pl. smíšené obytné Z20 0,86 0,85 orná 0,85

.0815 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z25 1,14 1,14 orná 1,14

.0816 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z25 1,09 1,09 orná 1,09

.0818 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z25 1,06 1,06 orná 1,06

.0823 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z25 0,39 0,39 orná 0,39

.0846 Vrahovice SX pl. smíšené obytné P45 0,31 0,31 orná 0,31 0,31

.0850 Vrahovice SX pl. smíšené obytné P46 0,61 0,61 orná 0,61 0,61

.0905 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z28 0,21 0,21 zahrada 0,21

.0906 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z28 1,55 1,55 orná, zahrada 1,55

.0907 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z28 1,19 1,19 orná 1,19

.0909 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z28 1,25 1,25 orná, zahrada 1,25

.0911 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z28 0,27 0,27 zahrada 0,27

.0927 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z26 0,81 0,81 orná, zahrada 0,81

.0929 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z26 0,63 0,63 orná 0,63

.0930 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z26 0,52 0,52 orná 0,52 0,07

.0933 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z26 0,40 0,40 orná 0,40
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Vyhodnocení záboru půdního fondu pro rozvojové plochy Ú
P (6/18)

O
br. E.010: 

číslo 
plochy katastrální území

kód 
využití 
území

účel využití území rozvoj. 
plocha

celková 
výměra  
lokality 

[ha]

dotčená 
výměra 

ZPF 
[ha]

druh 
pozemku*)

zábor ZPF ZPF 
v zastav. 

území 
[ha]

dotčená 
výměra 

meliorací 
[ha]I. II. III. IV. V.

.0934 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z26 0,40 0,40 orná 0,40

.0935 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z26 0,52 0,52 orná 0,52

.0936 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z26 0,39 0,39 orná 0,39

.1059 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z29 0,34 0,34 orná 0,34 0,34

.1060 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z29 0,51 0,51 orná 0,51 0,51

.1062 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z29 1,43 1,43 orná 0,10 1,33 0,09

.1064 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z29 0,68 0,68 orná 0,08 0,60 0,03

.1065 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z29 0,53 0,53 orná 0,53 0,15

.1066 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z29 0,27 0,27 orná 0,27

.1070 Žešov SX pl. smíšené obytné Z51 0,40 0,40 orná 0,40

.1097 Domamyslice SX pl. smíšené obytné Z9 0,33 0,33 orná 0,33

.1098 Domamyslice SX pl. smíšené obytné Z9 0,80 0,80 orná 0,80

.1104 Domamyslice SX pl. smíšené obytné Z9 0,42 0,42 orná 0,42

.1105 Domamyslice SX pl. smíšené obytné Z54 2,51 2,51 orná 2,51

.1113 Žešov SX pl. smíšené obytné Z20 0,18 0,18 orná 0,18

.1114 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z26 1,09 1,09 orná 1,09 0,13

.1116 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z53 0,33 0,33 orná 0,33

.1118 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z53 1,03 1,03 orná, 
zahrada, TTP 1,03

.1122 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z2 0,32 0,32 orná 0,32

.1143 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z13 0,83 0,83 orná 0,83

.1149 Vrahovice SX pl. smíšené obytné Z26 0,31 0,31 orná 0,31

.1185 Prostějov SX pl. smíšené obytné Z58 0,29 0,29 zahrada 0,29

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení celkem 10,09 8,54 8,22 0,32 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00
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Vyhodnocení záboru půdního fondu pro rozvojové plochy Ú
P (7/18)

O
br. E.010: 

číslo 
plochy katastrální území

kód 
využití 
území

účel využití území rozvoj. 
plocha

celková 
výměra  
lokality 

[ha]

dotčená 
výměra 

ZPF 
[ha]

druh 
pozemku*)

zábor ZPF ZPF 
v zastav. 

území 
[ha]

dotčená 
výměra 

meliorací 
[ha]I. II. III. IV. V.

.0027 Prostějov OK pl. obč. vyb. - komerční 
zařízení P13 0,50 0,03 zahrada 0,03 0,03

.0034 Prostějov OK pl. obč. vyb. - komerční 
zařízení P15 0,70 0,00

.0041 Prostějov OK pl. obč. vyb. - komerční 
zařízení P17 0,27 0,00

.0681 Prostějov OK pl. obč. vyb. - komerční 
zařízení Z15 4,14 4,05 orná, 

zahrada, sad, 4,05 0,15

.0683 Prostějov OK pl. obč. vyb. - komerční 
zařízení Z45 4,16 4,14 orná 4,14

.1110 Čechovice u Prostějova OK pl. obč. vyb. - komerční 
zařízení Z5 0,32 0,32 orná 0,32

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení celkem 11,55 6,21 4,38 1,42 0,41 0,00 0,00 2,22 0,00

.0071 Prostějov OS pl. obč. vyb. - tělovýchova 
a sport P10 2,35 0,00

.0119 Prostějov OS pl. obč. vyb. - tělovýchova 
a sport P22 0,46 0,01 zahrada 0,01 0,01

.0390 Prostějov OS pl. obč. vyb. - tělovýchova 
a sport P1 0,57 0,55 orná, zahrada 0,55 0,55

.0394 Prostějov OS pl. obč. vyb. - tělovýchova 
a sport P1 0,49 0,08 zahrada 0,08 0,08

.0417 Prostějov OS pl. obč. vyb. - tělovýchova 
a sport P32 1,02 0,00

.0553 Čechovice u Prostějova OS pl. obč. vyb. - tělovýchova 
a sport Z35 2,74 2,74 orná 2,74

.0615 Prostějov OS pl. obč. vyb. - tělovýchova 
a sport P8 1,24 0,45 orná, zahrada 0,45 0,45

.0727 Žešov OS pl. obč. vyb. - tělovýchova 
a sport Z20 0,84 0,84 orná 0,84

.0916 Vrahovice OS pl. obč. vyb. - tělovýchova 
a sport P47 0,22 0,19 orná 0,19 0,19

.0920 Vrahovice OS pl. obč. vyb. - tělovýchova 
a sport Z27 0,52 0,25 orná, TTP 0,03 0,22

.1121 Prostějov OS pl. obč. vyb. - tělovýchova 
a sport Z2 0,16 0,16 orná 0,16
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Vyhodnocení záboru půdního fondu pro rozvojové plochy Ú
P (8/18)

O
br. E.010: 

číslo 
plochy katastrální území

kód 
využití 
území

účel využití území rozvoj. 
plocha

celková 
výměra  
lokality 

[ha]

dotčená 
výměra 

ZPF 
[ha]

druh 
pozemku*)

zábor ZPF ZPF 
v zastav. 

území 
[ha]

dotčená 
výměra 

meliorací 
[ha]I. II. III. IV. V.

.1136 Prostějov OS pl. obč. vyb. - tělovýchova 
a sport P8 0,94 0,94 orná 0,94 0,94

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura celkem 14,79 9,81 5,39 3,34 1,08 0,00 0,00 1,10 0,63

.0031 Prostějov OV pl. obč. vyb. - veřejná 
infrastruktura P14 0,08 0,00

.0220 Prostějov OV pl. obč. vyb. - veřejná 
infrastruktura P11 2,87 0,00

.0350 Prostějov OV pl. obč. vyb. - veřejná 
infrastruktura P29 0,43 0,00

.0381 Prostějov OV pl. obč. vyb. - veřejná 
infrastruktura Z2 0,63 0,63 orná 0,63

.0386 Prostějov OV pl. obč. vyb. - veřejná 
infrastruktura Z2 0,69 0,69 orná 0,69

.0434 Čechovice u Prostějova, 
Prostějov, Krasice OV pl. obč. vyb. - veřejná 

infrastruktura Z3 4,87 4,16 orná 1,76 2,40

.0470 Čechovice u Prostějova OV pl. obč. vyb. - veřejná 
infrastruktura Z6 2,82 2,82 orná 2,11 0,71

.0620 Krasice OV pl. obč. vyb. - veřejná 
infrastruktura P8 0,78 0,20 zahrada 0,20 0,20

.0848 Vrahovice OV pl. obč. vyb. - veřejná 
infrastruktura P46 0,74 0,74 orná 0,74 0,74

.0917 Vrahovice OV pl. obč. vyb. - veřejná 
infrastruktura P47 0,19 0,16 orná 0,16 0,16

.1047 Čechůvky OV pl. obč. vyb. - veřejná 
infrastruktura Z48 0,69 0,41 orná 0,23 0,18 0,63

Plochy smíšené výrobní celkem 87,06 79,06 57,78 13,94 7,34 0,00 0,00 11,78 0,00

.0380 Prostějov VS pl. smíšené výrobní Z2 1,39 1,39 orná 1,39

.0403 Prostějov VS pl. smíšené výrobní Z1 0,33 0,33 orná 0,33

.0708 Žešov VS pl. smíšené výrobní P44 0,69 0,65 zahrada, sad 0,65 0,65

.0710 Prostějov, Žešov VS pl. smíšené výrobní Z17 6,79 6,55 orná, 
zahrada, sad 6,55 0,06

.0714 Prostějov VS pl. smíšené výrobní Z17 6,36 6,36 orná 6,36
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Vyhodnocení záboru půdního fondu pro rozvojové plochy Ú
P (9/18)

O
br. E.010: 

číslo 
plochy katastrální území

kód 
využití 
území

účel využití území rozvoj. 
plocha

celková 
výměra  
lokality 

[ha]

dotčená 
výměra 

ZPF 
[ha]

druh 
pozemku*)

zábor ZPF ZPF 
v zastav. 

území 
[ha]

dotčená 
výměra 

meliorací 
[ha]I. II. III. IV. V.

.0716 Žešov VS pl. smíšené výrobní Z18 1,79 1,79 orná 1,79

.0759 Prostějov VS pl. smíšené výrobní Z19 1,36 1,36 orná 1,36

.0763 Prostějov VS pl. smíšené výrobní Z56 8,80 8,46 orná, zahrada 8,46 0,10

.0768 Prostějov VS pl. smíšené výrobní P43 4,70 2,34 orná, zahrada 1,52 0,82 2,34

.0775 Prostějov VS pl. smíšené výrobní Z22 18,34 18,32 orná 17,56 0,76

.0777 Prostějov VS pl. smíšené výrobní Z22 0,67 0,63 orná 0,63

.0784 Prostějov VS pl. smíšené výrobní Z23 6,57 6,57 orná, TTP 1,87 0,41 4,29

.0785 Prostějov VS pl. smíšené výrobní Z23 4,82 4,82 orná, TTP 2,40 0,13 2,29

.0787 Prostějov VS pl. smíšené výrobní Z23 1,03 0,89 orná 0,89

.0788 Prostějov VS pl. smíšené výrobní Z23 1,32 1,26 orná 1,26

.0793 Prostějov VS pl. smíšené výrobní P6 0,99 0,97 zahrada 0,97 0,97

.0794 Prostějov VS pl. smíšené výrobní P7 2,57 2,23 zahrada 2,23 2,23

.0797 Prostějov VS pl. smíšené výrobní Z24 1,80 1,80 orná 1,80

.0799 Prostějov VS pl. smíšené výrobní P3 1,20 0,69 orná, 
zahrada, sad 0,69 0,69

.0802 Prostějov VS pl. smíšené výrobní P4 3,40 3,27 zahrada 3,27 3,27

.0804 Prostějov VS pl. smíšené výrobní P5 3,88 1,47 orná, TTP 1,47 1,47

.0834 Prostějov VS pl. smíšené výrobní Z42 1,03 1,03 orná 1,03

.0964 Prostějov VS pl. smíšené výrobní Z32 0,72 0,68 orná 0,68

.0966 Prostějov VS pl. smíšené výrobní Z31 2,35 1,04 orná 1,04

.1085 Prostějov VS pl. smíšené výrobní Z55 4,16 4,16 orná 4,16

Plochy veřejných prostranství celkem 47,44 35,79 23,88 10,05 1,69 0,00 0,17 3,78 0,71

.0043 Prostějov PV pl. veřejných prostranství P25 0,18 0,00

.0052 Prostějov PV pl. veřejných prostranství P18 0,28 0,02 zahrada 0,02 0,02
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Vyhodnocení záboru půdního fondu pro rozvojové plochy Ú
P (10/18)

O
br. E.010: 

číslo 
plochy katastrální území

kód 
využití 
území

účel využití území rozvoj. 
plocha

celková 
výměra  
lokality 

[ha]

dotčená 
výměra 

ZPF 
[ha]

druh 
pozemku*)

zábor ZPF ZPF 
v zastav. 

území 
[ha]

dotčená 
výměra 

meliorací 
[ha]I. II. III. IV. V.

.0062 Prostějov PV pl. veřejných prostranství P19 0,53 0,07 zahrada 0,07 0,07

.0073 Prostějov PV pl. veřejných prostranství P10 0,71 0,00

.0092 Krasice PV pl. veřejných prostranství Z4 0,09 0,09 orná 0,09

.0134 Prostějov PV pl. veřejných prostranství P9 0,18 0,04 zahrada 0,04 0,04

.0136 Prostějov PV pl. veřejných prostranství P9 0,17 0,04 zahrada 0,04 0,04

.0138 Prostějov PV pl. veřejných prostranství P9 0,15 0,00

.0143 Prostějov PV pl. veřejných prostranství P23 0,05 0,00

.0312 Prostějov PV pl. veřejných prostranství Z30 1,00 0,79 orná, zahrada 0,68 0,11

.0352 Prostějov PV pl. veřejných prostranství P29 0,89 0,00

.0388 Prostějov PV pl. veřejných prostranství Z2 1,61 1,56 orná, zahrada 1,56

.0393 Prostějov PV pl. veřejných prostranství P1 1,09 0,87 orná, 
zahrada, sad 0,87 0,87

.0418 Prostějov PV pl. veřejných prostranství P32 0,66 0,47 orná 0,47 0,47

.0428 Prostějov PV pl. veřejných prostranství Z3 1,12 0,85 orná, zahrada 0,82 0,03 0,04

.0432 Čechovice u Prostějova PV pl. veřejných prostranství Z3 0,85 0,80 orná 0,49 0,31

.0441 Čechovice u Prostějova, 
Krasice PV pl. veřejných prostranství Z5 2,45 2,02 orná 2,02 0,06

.0474 Čechovice u Prostějova, 
Domamyslice PV pl. veřejných prostranství Z6 1,70 1,46 orná 1,42 0,04 0,01

.0486 Domamyslice PV pl. veřejných prostranství Z9 0,21 0,21 orná 0,21

.0515 Čechovice u Prostějova, 
Domamyslice PV pl. veřejných prostranství Z8 0,90 0,83 orná 0,83

.0542 Domamyslice, 
Čechovice u Prostějova PV pl. veřejných prostranství Z10 0,50 0,45 orná 0,45

.0552 Čechovice u Prostějova PV pl. veřejných prostranství Z35 0,08 0,00

.0554 Domamyslice, 
Čechovice u Prostějova PV pl. veřejných prostranství Z35 0,72 0,37 orná 0,37 0,07

.0569 Čechovice u Prostějova, 
Krasice PV pl. veřejných prostranství Z11 0,97 0,63 orná 0,63 0,05



O
D

Ů
V

O
D

N
ĚN

Í Ú
Z

EM
N

ÍH
O

 P
LÁ

N
U

 P
R

O
STĚJO

V
KN

ESL+KYN
ČL s.r.o.

E. VYH
O

D
N

O
CEN

Í PŘED
PO

KLÁ
D

A
N

ÝCH
 D

Ů
SLED

KŮ
 N

AVRH
O

VA
N

ÉH
O

 ŘEŠEN
Í N

A
 ZPF A

 PU
PFL

E31

Vyhodnocení záboru půdního fondu pro rozvojové plochy Ú
P (11/18)

O
br. E.010: 

číslo 
plochy katastrální území

kód 
využití 
území

účel využití území rozvoj. 
plocha

celková 
výměra  
lokality 

[ha]

dotčená 
výměra 

ZPF 
[ha]

druh 
pozemku*)

zábor ZPF ZPF 
v zastav. 

území 
[ha]

dotčená 
výměra 

meliorací 
[ha]I. II. III. IV. V.

.0571 Krasice, Čechovice u 
Prostějova PV pl. veřejných prostranství Z11 0,48 0,14 orná 0,14 0,01

.0594 Čechovice u Prostějova PV pl. veřejných prostranství Z7 0,33 0,26 orná, zahrada 0,26

.0600 Čechovice u Prostějova PV pl. veřejných prostranství P35 0,23 0,20 orná 0,20 0,20

.0616 Prostějov, Krasice PV pl. veřejných prostranství P8 1,58 0,81 orná, zahrada 0,05 0,76 0,81

.0636 Krasice PV pl. veřejných prostranství Z12 0,64 0,63 orná, zahrada 0,63 0,02

.0661 Prostějov PV pl. veřejných prostranství Z13 1,27 1,27 orná 1,27

.0674 Prostějov PV pl. veřejných prostranství Z14 2,38 2,36 orná, 
zahrada, sad 2,36 0,07

.0680 Prostějov PV pl. veřejných prostranství Z15 0,63 0,61 orná 0,61

.0682 Prostějov PV pl. veřejných prostranství Z45 0,50 0,50 orná 0,50

.0686 Prostějov PV pl. veřejných prostranství Z16 3,17 2,33 orná, zahrada 2,33 0,09

.0695 Prostějov PV pl. veřejných prostranství P2 0,40 0,28 orná 0,28 0,28

.0700 Prostějov PV pl. veřejných prostranství P40 0,70 0,04 zahrada 0,04 0,04

.0711 Prostějov PV pl. veřejných prostranství Z55 0,73 0,21 orná 0,21

.0729 Žešov PV pl. veřejných prostranství Z20 1,36 1,12 orná 1,12

.0776 Prostějov PV pl. veřejných prostranství Z22 1,14 1,10 orná 1,10

.0786 Prostějov PV pl. veřejných prostranství Z23 2,35 1,55 orná, TTP 0,17 0,79 0,59

.0798 Prostějov PV pl. veřejných prostranství Z24 0,20 0,20 orná 0,20

.0800 Prostějov PV pl. veřejných prostranství P3 0,18 0,09 orná, sad 0,09 0,09

.0820 Vrahovice PV pl. veřejných prostranství Z25 1,69 1,69 orná 1,69

.0849 Vrahovice PV pl. veřejných prostranství P46 0,23 0,23 orná 0,23 0,23

.0908 Vrahovice PV pl. veřejných prostranství Z28 0,80 0,78 orná, zahrada 0,78 0,03

.0922 Prostějov, Vrahovice PV pl. veřejných prostranství Z36 0,41 0,25 orná 0,25

.0937 Vrahovice PV pl. veřejných prostranství Z26 2,83 2,49 orná, zahrada 2,49 0,12

.1041 Prostějov PV pl. veřejných prostranství P51 0,13 0,00
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Vyhodnocení záboru půdního fondu pro rozvojové plochy Ú
P (12/18)

O
br. E.010: 

číslo 
plochy katastrální území

kód 
využití 
území

účel využití území rozvoj. 
plocha

celková 
výměra  
lokality 

[ha]

dotčená 
výměra 

ZPF 
[ha]

druh 
pozemku*)

zábor ZPF ZPF 
v zastav. 

území 
[ha]

dotčená 
výměra 

meliorací 
[ha]I. II. III. IV. V.

.1063 Vrahovice PV pl. veřejných prostranství Z29 1,05 1,03 orná 0,80 0,23 0,55

.1071 Žešov PV pl. veřejných prostranství Z51 0,29 0,28 orná 0,23 0,05 0,10

.1099 Domamyslice PV pl. veřejných prostranství Z9 0,21 0,21 orná 0,21

.1100 Domamyslice PV pl. veřejných prostranství Z9 0,41 0,41 orná 0,41

.1102 Domamyslice PV pl. veřejných prostranství Z9 0,20 0,17 orná 0,17

.1103 Domamyslice PV pl. veřejných prostranství Z9 0,42 0,33 orná 0,33

.1106 Domamyslice PV pl. veřejných prostranství Z54 0,48 0,36 orná, TTP 0,36

.1117 Vrahovice, Čechůvky PV pl. veřejných prostranství Z53 0,83 0,79 orná, 
zahrada, TTP 0,79

.1123 Prostějov PV pl. veřejných prostranství P1 0,09 0,05 orná 0,05 0,05

.1124 Prostějov PV pl. veřejných prostranství Z2 0,47 0,47 orná 0,47

.1128 Prostějov PV pl. veřejných prostranství Z56 0,42 0,00

.1135 Vrahovice PV pl. veřejných prostranství Z27 0,04 0,04 orná 0,04

.1137 Prostějov PV pl. veřejných prostranství Z1 0,35 0,26 orná 0,20 0,06

.1138 Prostějov PV pl. veřejných prostranství Z1 0,20 0,15 orná 0,15

.1144 Prostějov PV pl. veřejných prostranství Z13 0,47 0,47 orná 0,47

.1145 Krasice PV pl. veřejných prostranství P60 0,06 0,06 orná 0,06 0,06

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň celkem 36,11 31,11 24,95 4,34 1,82 0,00 0,00 3,48 0,15

.0077 Prostějov ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň P56 1,08 0,00

.0139 Prostějov ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň P9 0,29 0,00

.0375 Prostějov ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň Z2 0,55 0,54 orná 0,54

.0376 Prostějov ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň Z2 1,06 1,06 orná, zahrada 1,06 0,04

.0377 Prostějov ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň Z2 1,19 1,19 orná 1,19

.0385 Prostějov ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň Z2 0,52 0,52 orná 0,52
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Vyhodnocení záboru půdního fondu pro rozvojové plochy Ú
P (13/18)

O
br. E.010: 

číslo 
plochy katastrální území

kód 
využití 
území

účel využití území rozvoj. 
plocha

celková 
výměra  
lokality 

[ha]

dotčená 
výměra 

ZPF 
[ha]

druh 
pozemku*)

zábor ZPF ZPF 
v zastav. 

území 
[ha]

dotčená 
výměra 

meliorací 
[ha]I. II. III. IV. V.

.0430 Prostějov, Čechovice u 
Prostějova ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň Z3 7,67 7,55 orná 7,55

.0439 Čechovice u Prostějova ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň Z5 0,72 0,72 orná 0,72

.0487 Domamyslice ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň Z9 1,36 1,36 orná, zahrada 1,36

.0514 Domamyslice ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň Z8 0,17 0,17 orná 0,17

.0538 Domamyslice ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň Z10 0,10 0,10 orná 0,10

.0602 Krasice ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň P36 0,68 0,56 zahrada 0,56 0,56

.0618 Krasice, Prostějov ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň P8 1,55 0,04 orná 0,04 0,04

.0621 Krasice ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň P8 0,35 0,05 zahrada 0,05 0,05

.0634 Krasice ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň Z12 2,72 2,72 orná 2,72

.0659 Prostějov ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň Z13 0,80 0,80 orná 0,80

.0673 Prostějov ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň Z14 0,66 0,65 orná, zahrada 0,65

.0685 Prostějov ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň Z16 3,17 2,52 orná, zahrada 2,52

.0690 Prostějov ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň Z16 2,32 1,92 orná, zahrada 1,92 0,25

.0692 Prostějov ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň Z16 0,94 0,93 orná, zahrada 0,93

.0694 Prostějov ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň P2 1,07 0,87 orná 0,87 0,87

.0701 Prostějov ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň P40 0,38 0,16 zahrada 0,16 0,16

.0728 Žešov ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň Z20 0,18 0,18 orná 0,18

.0732 Žešov ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň P41 0,19 0,17 zahrada 0,17 0,17

.0817 Vrahovice ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň Z25 1,68 1,67 orná 1,67

.0845 Vrahovice ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň P45 0,25 0,25 orná 0,07 0,18 0,25

.0851 Vrahovice ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň P46 1,09 1,09 orná 1,09 1,09

.0910 Vrahovice ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň Z28 0,55 0,55 orná, zahrada 0,55

.0926 Vrahovice ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň Z26 2,22 2,22 orná 2,22

.1061 Vrahovice ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň Z29 0,15 0,15 orná 0,15 0,15
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Vyhodnocení záboru půdního fondu pro rozvojové plochy Ú
P (14/18)

O
br. E.010: 

číslo 
plochy katastrální území

kód 
využití 
území

účel využití území rozvoj. 
plocha

celková 
výměra  
lokality 

[ha]

dotčená 
výměra 

ZPF 
[ha]

druh 
pozemku*)

zábor ZPF ZPF 
v zastav. 

území 
[ha]

dotčená 
výměra 

meliorací 
[ha]I. II. III. IV. V.

.1107 Domamyslice ZV pl. veř. prostr. - veřejná zeleň Z54 0,45 0,40 orná, TTP 0,40

Plochy dopravní infrastruktury celkem 125,31 42,03 36,17 5,57 0,00 0,00 0,29 2,94 0,00

.0117 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury P22 0,39 0,02 zahrada 0,02 0,02

.0303 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury P27 4,73 0,00

.0368 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury P30 1,35 0,00

.0369 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury P30 1,20 0,12 zahrada 0,12 0,12

.0402 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury Z1 5,90 4,98 orná, zahrada 4,91 0,07 0,07

.0424 Čechovice u Prostějova, 
Prostějov, Krasice DX pl. dopravní infrastruktury Z3 1,68 1,47 orná 1,03 0,44

.0435 Čechovice u Prostějova DX pl. dopravní infrastruktury Z5 1,61 1,60 orná 1,60

.0477 Krasice, Čechovice u 
Prostějova, Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury P48 2,57 0,49 orná, 

zahrada, TTP 0,05 0,44 0,33

.0478 Čechovice u Prostějova, 
Domamyslice DX pl. dopravní infrastruktury P48 2,26 0,89 orná, TTP 0,89 0,16

.0479 Domamyslice DX pl. dopravní infrastruktury P48 1,15 0,26 orná, zahrada 0,01 0,25

.0635 Krasice, Čechovice DX pl. dopravní infrastruktury Z12 1,32 0,68 orná 0,68

.0704 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury Z46 3,77 0,80 orná 0,80

.0707 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury Z34 6,54 1,80 orná 1,80

.0719 Žešov, Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury Z57 2,67 1,27 orná, 
zahrada, sad 1,22 0,05 0,15

.0720 Žešov DX pl. dopravní infrastruktury P55 3,37 0,00

.0721 Žešov DX pl. dopravní infrastruktury Z52 5,33 1,73 orná 1,62 0,11

.0755 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury P42 17,10 0,40 zahrada, TTP 0,04 0,36 0,40

.0760 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury Z19 0,32 0,32 orná 0,32

.0764 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury Z50 5,49 1,74 orná, TTP 1,74

.0778 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury Z22 0,36 0,36 orná 0,36
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Vyhodnocení záboru půdního fondu pro rozvojové plochy Ú
P (15/18)

O
br. E.010: 

číslo 
plochy katastrální území

kód 
využití 
území

účel využití území rozvoj. 
plocha

celková 
výměra  
lokality 

[ha]

dotčená 
výměra 

ZPF 
[ha]

druh 
pozemku*)

zábor ZPF ZPF 
v zastav. 

území 
[ha]

dotčená 
výměra 

meliorací 
[ha]I. II. III. IV. V.

.0791 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury P53 6,31 0,00

.0792 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury P6 2,56 0,28 zahrada 0,28 0,28

.0809 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury P28 0,55 0,00

.0882 Čechůvky, Vrahovice DX pl. dopravní infrastruktury Z44 16,33 6,58 orná, TTP 5,72 0,86 0,02

.0962 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury Z37 2,31 2,20 orná 2,20

.0969 Prostějov, Krasice, 
Čechovice u Prostějova DX pl. dopravní infrastruktury Z38 2,77 2,65 orná 2,65

.0973 Domamyslice, 
Čechovice u Prostějova DX pl. dopravní infrastruktury Z39 3,21 3,10 orná 3,10

.0978 Domamyslice DX pl. dopravní infrastruktury Z40 3,01 2,92 orná, TTP 1,86 1,06

.0996 Čechovice u Prostějova, 
Domamyslice DX pl. dopravní infrastruktury Z41 2,70 2,64 orná 2,64

.1005 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury Z43 0,74 0,74 orná 0,74

.1024 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury P49 1,05 0,00

.1025 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury P49 4,71 0,00

.1026 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury P49 0,36 0,00

.1027 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury P49 0,76 0,00

.1031 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury P31 0,61 0,09 0,09 0,09

.1053 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury Z49 1,33 0,13 0,13

.1054 Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury P50 2,40 0,00

.1084 Vrahovice DX pl. dopravní infrastruktury P52 1,51 0,00

.1129 Žešov, Prostějov DX pl. dopravní infrastruktury P59 1,68 0,47 0,47

.1130 Žešov DX pl. dopravní infrastruktury P58 0,58 0,58 0,58 0,58

.1131 Žešov DX pl. dopravní infrastruktury P57 0,72 0,72 0,72 0,72

Plochy technické infrastruktury celkem 3,46 2,51 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.0423 Čechovice u Prostějova TX pl. technické infrastruktury Z3 1,30 1,30 orná 1,30
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Vyhodnocení záboru půdního fondu pro rozvojové plochy Ú
P (16/18)

O
br. E.010: 

číslo 
plochy katastrální území

kód 
využití 
území

účel využití území rozvoj. 
plocha

celková 
výměra  
lokality 

[ha]

dotčená 
výměra 

ZPF 
[ha]

druh 
pozemku*)

zábor ZPF ZPF 
v zastav. 

území 
[ha]

dotčená 
výměra 

meliorací 
[ha]I. II. III. IV. V.

.0995 Domamyslice TX pl. technické infrastruktury Z33 1,21 1,21 orná 1,21

.1034 Prostějov TX pl. technické infrastruktury Z47 0,95 0,00

Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru celkem 129,22 122,34 87,46 20,22 2,53 1,28 10,85 0,43 2,60

.0305 Prostějov RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K1 6,82 2,29 orná, TTP 0,78 1,51 0,01

.0306 Prostějov RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K2 2,03 1,90 orná, zahrada 1,90 0,04

.0315 Prostějov RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K3 1,05 1,02 orná, zahrada 0,41 0,61

.0317 Prostějov RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K4 0,41 0,08 orná 0,08 0,02

.0449 Domamyslice, 
Čechovice u Prostějova RN pl. rekreace - na pl. přír. 

charakteru K21 5,04 5,04 orná 5,04

.0550 Domamyslice RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K7 6,57 6,51 orná 6,51              

.0566 Čechovice u Prostějova, 
Domamyslice RN pl. rekreace - na pl. přír. 

charakteru K6 8,25 8,08 orná 6,37 1,71

.0567 Čechovice u Prostějova RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K6 5,19 5,19 orná 2,04 3,15

.0642 Krasice, Čechovice u 
Prostějova RN pl. rekreace - na pl. přír. 

charakteru K8 7,31 7,30 orná 7,30

.0643 Krasice, Čechovice u 
Prostějova RN pl. rekreace - na pl. přír. 

charakteru K9 2,15 2,14 orná 2,14

.0665 Prostějov, Krasice RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K10 10,13 10,11 orná, TTP 10,11

.0678 Prostějov RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K11 2,91 2,91 orná, zahrada 2,91

.0819 Vrahovice RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K48 0,61 0,61 orná 0,61

.0821 Vrahovice RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K49 0,54 0,54 orná 0,54

.0824 Vrahovice RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K50 0,63 0,61 orná 0,61
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Vyhodnocení záboru půdního fondu pro rozvojové plochy Ú
P (17/18)

O
br. E.010: 

číslo 
plochy katastrální území

kód 
využití 
území

účel využití území rozvoj. 
plocha

celková 
výměra  
lokality 

[ha]

dotčená 
výměra 

ZPF 
[ha]

druh 
pozemku*)

zábor ZPF ZPF 
v zastav. 

území 
[ha]

dotčená 
výměra 

meliorací 
[ha]I. II. III. IV. V.

.0825 Vrahovice RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K30 0,80 0,80 orná 0,80

.0826 Vrahovice RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K31 0,53 0,53 orná 0,53

.0827 Vrahovice RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K12 0,67 0,67 orná 0,67

.0854 Vrahovice RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K13 2,58 2,49 orná, zahrada 2,49 0,08 1,72

.0861 Vrahovice RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K14 3,10 3,07 orná, zahrada 3,07 0,09

.0923 Prostějov RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K28 2,02 2,02 orná 2,02

.0924 Prostějov RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K15 3,97 3,77 orná 3,77

.0976 Domamyslice RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K16 2,16 2,07 orná, zahrada 0,23 1,84

.0997 Čechovice u Prostějova, 
Domamyslice RN pl. rekreace - na pl. přír. 

charakteru K17 13,32 13,32 orná 9,13 4,19

.0998 Čechovice u Prostějova RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K17 0,41 0,37 orná, zahrada 0,17 0,20 0,19

.0999 Domamyslice RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K17 1,26 1,26 orná 1,26

.1006 Prostějov RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K18 6,77 6,67 orná, zahrada 6,67

.1048 Čechůvky RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K26 0,90 0,90 orná 0,84 0,06

.1049 Čechůvky RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K27 0,64 0,64 orná 0,64

.1052 Čechovice u Prostějova, 
Prostějov RN pl. rekreace - na pl. přír. 

charakteru K5 5,13 5,08 orná 2,58 2,50

.1090 Vrahovice, Čechůvky RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K32 8,56 8,56 orná 8,56 0,82

.1139 Čechovice-Záhoří RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K23 4,63 4,38 vinice 2,02 2,36

.1140 Čechovice-Záhoří RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K23 3,43 3,44 orná 2,16 1,28



E38
E. VYH

O
D

N
O

CEN
Í PŘED

PO
KLÁ

D
A

N
ÝCH

 D
Ů

SLED
KŮ

 N
AVRH

O
VA

N
ÉH

O
 ŘEŠEN

Í N
A

 ZPF A
 PU

PFL

O
D

Ů
V

O
D

N
ĚN

Í Ú
Z

EM
N

ÍH
O

 P
LÁ

N
U

 P
R

O
STĚJO

V
KN

ESL+KYN
ČL s.r.o.

Vyhodnocení záboru půdního fondu pro rozvojové plochy Ú
P (18/18)

O
br. E.010: 

číslo 
plochy katastrální území

kód 
využití 
území

účel využití území rozvoj. 
plocha

celková 
výměra  
lokality 

[ha]

dotčená 
výměra 

ZPF 
[ha]

druh 
pozemku*)

zábor ZPF ZPF 
v zastav. 

území 
[ha]

dotčená 
výměra 

meliorací 
[ha]I. II. III. IV. V.

.1150 Čechůvky RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K35 1,15 0,66 0,21 0,45 0,06

.1165 Vrahovice, Čechůvky RN pl. rekreace - na pl. přír. 
charakteru K32 7,55 7,31 orná 7,31

Plochy rekreace –  zahrádkářské osady celkem 0,48 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00

.1108 Čechovice-Záhoří RZ pl. rekreace - zahrádkářské 
osady K23 0,48 0,48 TTP 0,48

Plochy vodní a vodohospodářské celkem 0,79 0,78 0,45 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00

.1133 Prostějov W pl. vodní a vodohospodářské K33 0,57 0,56 orná, zahrada 0,23 0,33

.1134 Prostějov W pl. vodní a vodohospodářské K34 0,22 0,22 orná 0,22

Plochy lesní celkem 41,71 38,70 2,61 7,56 8,15 18,40 1,98 0,00 0,00

.1037 Čechovice-Záhoří NL pl. lesní K23 22,39 20,43 orná, vinice, 
TTP 1,32 17,33 1,78

.1038 Čechovice-Záhoří NL pl. lesní K24 3,39 3,39 orná 3,39

.1039 Domamyslice NL pl. lesní K25 6,22 5,87 orná, 
zahrada, TTP 1,84 4,03

.1077 Žešov NL pl. lesní K29 9,31 8,81 orná, zahrada 2,61 1,01 4,12 1,07

.1109 Čechovice-Záhoří NL pl. lesní K23 0,40 0,20 TTP 0,20

plochy celkem 648,15 491,63 333,21 95,94 28,41 19,68 14,39 38,00 5,21
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F2 F.   ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH VyHODnOCEnÍ VLiVů ÚZEMnÍHO PLÁnU nA UDRžitELnÝ ROZVOj ÚZEMÍ1. 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno.

Dotčený orgán neuplatnil ve svém stanovisku k návrhu zadání Územního plánu požadavek na posouzení 
vlivů územního plánu na životní prostředí, a tudíž zadání neobsahovalo požadavek na vypracování 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
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G2 G. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATELEM

SOULAD S POLiTiKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE1. 

Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR1.1. 

Vláda České republiky schválila dne 20. 7. 2009 Politiku územního rozvoje České republiky 2008 .

Ze schválené Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) vyplývají kromě požadavků 
stanovených Stavebním zákonem zejména tyto obecné republikové priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje:

ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně •	
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny jako výraz identity území, historie a 
tradice;

zohledňovat požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území;•	

předcházet prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel;•	

podporovat polycentrický rozvoj sídel, hospodárně využívat zastavěné území a zajistit ochranu •	
nezastavěného území. Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 
brownfields zemědělského, průmyslového, vojenského i jiného původu);

vytvářet územní podmínky pro zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických •	
funkcí krajiny, vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu a pro využití přírodních zdrojů;

vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. •	
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území;

v rozvojových oblastech a rozvojových osách vytvářet vedle podmínek pro vznik územních systémů •	
ekologické stability i podmínky pro vznik souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy), 
umožňujících prostupnost krajiny, její rekreační využití a zachování reprodukční schopnosti; pozornost 
přitom věnovat i vytváření podmínek pro vznik a rozvoj lesních porostů;

v místních podmínkách vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území, pro zkvalitnění dopravní •	
i technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny, zvážit umísťování dopravní i technické 
infrastruktury umísťovat s ohledem na minimální rozdrobenost krajiny do společných koridorů;

vytvářet preventivní opatření pro ochranu území i obyvatelstva před důsledky přírodních katastrof, •	
vytvářet podmínky pro zvýšení retenčních možností krajiny, zajistit územní ochranu ploch potřebných 
pro umísťování opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům 
povodní a vymezovat zastavitelné plochy a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu v záplavových 
územích jen ve výjimečných a zvlášť odůvodněných  případech;

vytvářet územní podmínky pro rozvoj efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů;•	

Město Prostějov je v PÚR ČR zahrnuto do rozvojové osy OS10 ve směru Brno - Olomouc - Ostrava. Je to 
území ovlivněné rychlostní silnicí R46.

Řešení 1.2. Územního plánu

Územní plán je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008.(1) 

Územní plán nastavuje podmínky pro zachování jedinečného rázu urbanistické struktury území (2) 
a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Územní plán 
stanovuje urbanistickou koncepci (viz bod 4. výrokové části Územního plánu), koncepci veřejné 
infrastruktury (viz bod 5. výrokové části Územního plánu) a koncepci uspořádání krajiny (viz bod 6. 
výrokové části Územního plánu), které chrání a rozvíjí plošné a prostorové využití města.

Územní plán stanovuje takové podmníky pro využití ploch, které umožňují předcházet prostorově (3) 
sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.

Územní plán vytváří podmínky pro polycentrický rozvoj sídelní struktury stanovením (4) 
polycentrického systému města spočívajícího ve vymezení městského centra a městských subcenter 
(viz bod 4.14. výrokové části Územního plánu).
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Územní plán stanovuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území především (5) 
vymezením ploch přestaveb v zastavěném území.

Územní plán zajišťuje ochranu nezastavěného území především vymezením jasné hranice (6) 
nezastavěného území, vymezením ploch přestaveb v zastavěném území a ploch zastavitelných 
s ohledem na potřeby a potenciál města. 

Územní plán vytváří vedle podmínek pro vznik územních systémů ekologické stability i podmínky (7) 
pro vznik souvislých ploch veřejně přístupné zeleně, zejména kombinací ploch veřejné rekreace 
v nezastavěném území, ploch smíšených nezastavěného území a ploch lesních (viz bod 6. výrokové 
části Územního plánu). 

Územní plán vytváří předpoklady lepší dostupnosti území především stanovením koncepce (8) 
veřejných prostranství, koncepce dopravní infrastruktury a koncepce prostupnosti krajiny (viz body 
5.1., 5.3. a 6.8. výrokové části Územního plánu).

Územní plán zajišťuje územní ochranu pro umisťování opatření na ochranu před povodněmi a pro (9) 
vymezení území určených k rozlivům povodní a přívalových vod stanovením koncepce ochrany 
města před povodněmi a pro podporu retenční a protierozní schopnosti krajiny (viz bod 6.9. 
výrokové části Územního plánu). V záplavových územích vymezuje územní plán plochy pouze ve 
výjimečných případech. Do aktivní zóny zasahuje pouze část plochy veřejných prostranství - veřejná 
zeleň č. 0817 (v severní části Vrahovic), u níž se nepředpokládá negativní vliv aktivní zóny v případě 
rozlivu, a část plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení č. 0920, na níž je 
výstavba omezena v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) pouze na území mimo aktivní zónu. Do záplavového 
území Q100 zasahují z ploch stavebního charakteru plochy smíšené obytné č. 0310 a 0311, jejich 
využití je však podmíněno výstavbou protipovodňového opatření. Dále do tohoto záplavového 
území zasahuje ze zastavitelných ploch smíšených obytných pouze část plochy č. 1116 a plochy 
č. 0930. Tyto jsou vymezeny z důvodu smysluplného dokončení struktury navazující na stabilizované 
části nebo na území s vydanými územními řízeními (včetně vymezení plochy veřejných prostranství 
č. 0937 určené pro obsluhu téohoto území) . V záplavovém území Q100 je také vymezena plocha 
smíšená výrobní č. 0797, která byla vymezena z důvodů dokončení struktury sávajících areálů a z 
důvodu jejího vymezení v ZÚR OK. Plochy veřejné zeleně č. 0817 a 0926 zasahující do záplavového 
území Q100 mají nestavební charakter a nepředpokládá se zde negativní vliv záplavy. Poslední 
zastavitelnou plochou, která zasahuje do záplavového území, je plocha dopravní infrastruktury 
č. 1053 určená pro zdvojkolejnění železniční trati č. 301 (plocha se nachází mimo zastavěné území, 
proto je z metodického hlediska vymezena jako zastavitelná). Při rekonstrukci trati se předpokládá 
zajištění obvodu drah před záplavou. Do záplavového území rovněž zasahují navržené trasy 
cyklistických komunikací podél Hloučely. Územní plán přepokládá, že způsob jejich realizace 
zohlední takovýto limit.

Územní plán vymezuje jednotlivé plochy smíšené výrobní, které umožňují výrobu energie z (10) 
obnovitelných zdrojů.

Územní plán vytváří územní podmínky pro zlepšování parametrů hlavních silničních a železničních (11) 
koridorů procházejících územím Prostějova (R46 a železniční trať Nezamyslice-Olomouc). V 
návaznosti na ně jsou navrženy produkční zóny (plochy smíšené výrobní), které využijí hospodářský 
potenciál těchto dopravních koridorů a samotného města Prostějova. Dopravní i technická 
infrastruktura je umísťována ohledem na minimální rozdrobenost krajiny do společných koridorů. 
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SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VyDANOU KRAJEM2. 

Požadavky Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a jejich řešení v Územním plánu jsou uvedeny 
v dalších kapitolách, v řazení dle struktury textu výroku ZÚR OK.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje formou 
opatření obecné povahy dne 22. 2. 2008.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
formou opatření obecné povahy dne 22. 4. 2011.

Zpracovatelem ZÚR OK i jejich Aktualizace č. 1 je Ing. arch. Jaroslav Haluza a kol., Hynaisova 3, Ostrava-
Mariánské hory.

Priority územního plánování Olomouckého kraje dle ZÚR OK (kap. A.1.)2.1. 

ZÚR OK vymezují cíle a stanovují priority v oblasti soudržnosti společenství obyvatel, v oblasti 
hospodářského rozvoje a v oblasti ochrany životního prostředí.

Řešení Územního plánu: 

Územní plán naplňuje cíle a priority vymezené v ZÚR OK, v kapitole A1.(1) 

Rozvojové oblasti a rozvojové osy dle ZÚR OK (kap. A.2.)2.2. 

Město leží v rozvojové oblasti nadregionálního významu, vymezené Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje (ZÚR OK) pod označením RO7 (Prostějov). Pro tuto oblast jsou stanoveny úkoly pro 
územní plánování obcí, z nichž řešeného území se týkají tyto:

řešit územní souvislosti úpravy silnice R46;•	

řešit územní souvislosti přeložek silnic II. třídy (II/150 a II/366);•	

optimalizovat řešení veřejné infrastruktury v koordinaci s lokalizací průmyslových zón;•	

minimalizovat negativní dopady na životní prostředí v návaznosti na hlavní rozvojové impulsy •	
v oblasti, tj. dopravu a lokalizaci podnikatelských aktivit (zejména průmyslových zón);

zvýšenou pozornost a podporu věnovat využití a rekonverzi bývalých a stávajících nevyužitých •	
výrobních areálů tzv. „brownfields“;

Pro vymezení nových ploch podnikatelských aktivit nadmístního významu byla zpracována územní 
studie „Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojových oblastech – 
RO7 Prostějov“, Alfaprojekt Olomouc, a.s. (2008).

Město leží na rozvojové ose OS10, vymezené Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK). 
Pro obce na této ose jsou stanoveny úkoly pro územní plánování obcí, z nichž řešeného území se týkají 
tyto:

upřesňovat lokalizaci a řešit návaznosti na dopravní systém u významných rozvojových ploch pro •	
podnikání nadmístního významu.

Řešení Územního plánu: 

Územní plán řeší územní souvislosti úpravy silnice R46 a navrhuje proto dostatečně velké plochy (1) 
umožňující úpravy, rozšiřování a výstavbu nových křížení a napojení na této komunikace na 
stávající komunikační systém města. Homogenizace R46 porběhne z velké části ve stávající 
trase, navržena je úprava vedení kolem jižní strany sídliště Šárka tak, aby mohlo být vytvořeno 
propojení ulic Okružní a Dolní podél R46, které bude tvořit významnou část městského okruhu.

Územní plán řeší územní souvislosti přeložek silnic II. třídy tak, že navrhuje pro tyto přeložky (2) 
dostatečně velké plochy, které umožňují výstavbu těchto přeložek, jejich křížení se stávající 
dopravní infrastrukturou a jejich napojení na stávající komunikační systém města. Silnice II/433 
je v úseku Brněnská-Žešov navržena k rozšíření.
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Koncepce veřejné infrastruktury (především dopravní a technické infrastruktury) je v Územním (3) 
plánu koordinována s navrženým rozvojem průmyslových zón v rozsahu úměrném jejich 
rozvoji. Je navrženo posílení dopravní a technické infrastruktury v návaznosti na lokalizaci ploch 
výrobních, zejména možnost jejich napojení na R46 a II/433 a možnost zkapacitnění těchto 
komunikací.

Nové rozvojové plochy jsou navrženy jako doplnění stávajících areálů a nesousedí s obytnými (4) 
plochami. Nejvíce rozvojových ploch pro výrobu je navrženo pro rozšíření stávající Průmyslové 
zóny Prostějov-Kralice-Bedihošť a výrobní zónu při ulici Brněnské, která je situována mezi 
komunikací R46 a II/433. Využití tohoto prostoru je pro výrobní funkci je nanejvýš vhodné, z 
důvodu jeho nevyužitelnosti jinými funkcemi, vzdálenosti od města i možnostem napojení na 
hlavní komunikace bez průjezdu městem. V podmínkách využití ploch smíšených výrobních 
je významně omezena možnost realizace silně rušivé průmyslové výroby, důraz je kladen na 
výrobní a skladovací aktivity bez rušivých účinků vně dané plochy a s důrazem na čisté inovační 
technologie.

Stávající nefunkční areály v lokalitách vhodných pro výrobu byly zařazeny do ploch smíšených (5) 
výrobních a je umožněno jejich využití pro výrobu. V lokalitách nevhodných k umístění výroby 
(zejména průmyslové) byly nefunkční areály zařazeny do ploch s podmínkami umožňujícími 
jejich využití pro funkce blízké obytnému charakteru (bydlení, komerce, občanské vybavení 
apod.) – napříkald areál bývalé sladovny v centru města (MORAGRO a.s.) či kasárna v Jezdecké 
ulici.

Územní plán vymezuje plochy pro podnikání v návaznosti na dopravní systém a navrhuje (6) 
doplnění napojení těchto ploch na hlavní tahy, zejména na komunikace R46 a II/433.

Specifické oblasti dle ZÚR OK (kap. A.3.)2.3. 

Město Prostějov neleží v žádné specifické oblasti vymezené ZÚR OK a nevyplývají pro něj žádné úkoly 
pro územní plánování týkající se specifických oblastí.

Plochy a koridory dopravní infrastruktury nadmístního významu dle ZÚR OK (kap. A.4.1.)2.4. 

Pro řešené území vyplývají následující požadavky pro plochy a koridory dopravní infrastruktury 
nadmístního významu:

akceptovat tahy základní komunikační sítě:•	

rychlostní silnice R46;•	

silnice II. třídy II/150, II/366, II/367, II/433 a II/449 vše na území města Prostějova;•	

hájit koridory pro návrhy přeložek na komunikačních tazích nadregionálního významu:•	

přeložka silnice II/150;•	

přeložka silnice II/366;•	

respektovat železniční síť tvořenou:•	

celostátními tratěmi č. 275 a 301, u nichž je možná modernizace s územními dopady;•	

na stávající základní železniční síti sledovat postupné odstraňování kolizí železniční dopravy •	
s ostatními druhy doprav, především na koridorových tratích;

územně hájit:•	

návrh na modernizaci železniční tratě Nezamyslice – Olomouc (č. 301) v parametrech dvoukolejné •	
tratě, včetně elektrifikace;

respektovat v území tyto plochy nadmístního významu:•	

stávající neveřejné vnitrostátní letiště Prostějov;•	

akceptovat vedení cyklistických tras základní sítě:•	

cyklistické trasy I. třídy – č. 5 (tzv. Jantarová stezka) v koridoru Přerov – Olomouc – Prostějov;•	
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v ÚP obcí vyvářet územní podmínky pro zlepšení funkce hromadné dopravy v rámci integrovaného •	
dopravního systému (přestupní uzly, zastávky a.j.). Návrhem dostavby a modernizace dopravní 
infrastruktury vytvářet podmínky pro propojení jednotlivých systémů veřejné osobní dopravy.

Řešení Územního plánu:

Územní plán respektuje a případně zpřesňuje všechny výše uvedené plochy a koridory dopravní (1) 
infrastruktury nadmístního významu vymezením ploch, tras a prvků dopravní infrastruktury, 
upřesňujících trasu navrženou ZÚR OK, a stanovením podmínek jejich využití. Upřesnění řešení 
některých případů je uvedeno níže.

Územní plán vytváří podmínky pro přeložku silnice II/150 (jižní obchvat) a přeložku silnice II/366 (2) 
(severní obchvat) vymezením rozvojových ploch pro dopravní infrastrukturu a stanovením 
podmínek jejich využití.

Územní plán respektuje celostátní tratě č. 275 a 301 vymezením ploch dopravní infrastruktury (3) 
a tras železničních tratí a stanovením podmínek jejich využití umožňuje jejich rozvoj a úpravy v 
souvislosti s křížením s jinými druhy dopravy;

Pro modernizaci železniční tratě Nezamyslice – Olomouc vymezuje Územní plán rozvojové (4) 
plochy dopravní infrastruktury. Tyto plochy jsou vymezeny na základě Technicko-ekonomické 
studie zvýšení výkonnosti a zkapacitnění trati Nezamyslice – Olomouc s vazbou na modernizaci 
trati Brno – Přerov (MORAVIA CONSULT Olomouc, a. s.; 2007).

Územní plán respektuje stávající neveřejné letiště Prostějov stanovením koncepčního prvku (5) 
letiště v ploše 0761.

Územní plán akceptuje cyklistickou trasu I. třídy č. 5 a umožňuje rozvoj cyklodopravy a doplnění (6) 
sítě cyklotras a cyklostezek vymezením tras cyklistické dopravy.

Územní plán vytváří podmínky pro zlepšení funkce hromadné dopravy navržením terminálu (7) 
hromadné dopravy a stanovením podmínek ploch dopravní infrastruktury umožňujících rozvoj 
hromadné dopravy.

Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu dle ZÚR OK (kap. A.4.2.)2.5. 

Pro řešené území vyplývají následující požadavky pro plochy a koridory technické infrastruktury 
nadmístního významu:

v území akceptovat a chránit stávající rozsah vodních zdrojů využívaných pro hromadné zásobování •	
pitnou vodou, včetně jejich stanovených ochranných pásem;

při návrhu zásobování pitnou vodou v územních plánech obcí vycházet z aktuálního Plánu rozvoje •	
vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje;

respektovat stávající zařízení a liniové stavby elektrizační soustavy nadmístního významu s jejich •	
ochrannými pásmy:

méně významné zdroje elektrické energie vyrábějící elektřinu (např. v teplárnách, průmyslových •	
energetických zdrojích, kogeneračních jednotkách, malých vodních elektrárnách, větrných 
a fotovoltaických elektrárnách);

stávající vedení distribuční sítě 110 kV včetně rozvoden 110 kV;•	

vymezují se tyto koridory a plochy pro nově navržená zařízení a liniové stavby elektrizační soustavy •	
nadmístního významu:

transformační stanice 110/22 kV Prostějov–západ včetně napájecího vedení 110 kV;•	

pro zabezpečení elektronických komunikací jednotlivých operátorů respektovat:•	

stávající elektronické komunikační zařízení a liniové stavby komunikační infrastruktury •	
nadmístního významu;

stávající rádiové zařízení a rádiové směrové spoje;•	

stávající radiokomunikační objekty televizních a rozhlasových vysílačů a televizních převáděčů;•	
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respektovat základní koncepci rozvoje zásobování území plynem (plynárenství), kterou tvoří koridory •	
páteřní distribuční soustavy, která sestává ze sítě dálkových a místních VTL plynovodů a regulačních 
stanic zabezpečujících zásobování území kraje zemním plynem;

akceptovat tyto návrhové prvky pro posílení přepravní soustavy:•	

VVTL plynovod horní Štěpánov – Mostkovice – Kojetín;•	

pro vymezení území vhodných pro lokalizaci větrných elektráren byla zpracována územní studie E2 •	
„Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje“ (ECOLOGICAL CONSULTING, a. s., 2008).

Řešení Územního plánu:

Územní plán respektuje všechna ochranná pásma vodních zdrojů (pivovar Prostějov, prameniště (1) 
Hrdibořice a prameniště Dubany), která se na jeho území nacházejí.

Územní plán respektuje a vymezuje, případně zpřesňuje všechny výše uvedené plochy a (2) 
koridory technické infrastruktury nadmístního významu.

Územní plán respektuje závěry územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje. (3) 
Na území města není v Územním plánu uvažováno umisťování větrných elektráren. V plochách 
uvnitř nezastavěného území je nepřípustné umisťovat větrné elektrárny.

Prvky územního systému ekologické stability dle ZÚR OK (kap. A.4.3.)2.6. 

ZÚR OK stanovují zásady k ochraně jednotlivých prvků ÚSES nadregionální a regionální úrovně a dále •	
stanovují podmínky pro způsob jejich zapracování do územně plánovací dokumentace.

Řešení Územního plánu: 

Řešení ÚSES v Územním plánu splňuje zásady stanovené v ZÚR OK, v kapitole A.4.3, síť ÚSES je v (1) 
Územním plánu navržena v souladu s požadavky ZÚR OK.

Rekreace a cestovní ruch dle ZÚR OK (kap. A.4.4.)2.7. 

Pro rekreaci a cestovní ruch se v územích s vysokým potenciálem rekreačního využití vymezují •	
rekreační krajinné celky (dále RKC). Území RKC jsou vhodná pro pobytovou rekreaci, v nichž je 
preferován rozvoj infrastruktury cestovního ruchu před výrobou a ochrana krajinných a přírodních 
hodnot. Na území RKC se významně koncentrují rekreační aktivity nejrůznějších forem a z hlediska 
ubytovacích kapacit převážně kapacity hromadné rekreace.

Na území s dosud nižší koncentrací ubytovacích kapacit a méně rozvinutou infrastrukturou cestovního •	
ruchu se navrhují tyto RKC (vybrána ta, která zasahuje do řešeného území):

RKC Plumlovsko •	 (původní označení bylo RC4) zahrnující správní území města Plumlov, správní 
území obcí Krumsín, Mostkovice, Ohrozim, Seloutky a západní část správního území města 
Prostějova (část k. ú. Krasice, Čechovice a Domamyslice);

Vymezení výše uvedeného rekreačního krajinného celku bylo prověřeno v územní studii:•	

„Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch Plumlovsko“•	  
(Urbanistické středisko Brno, 2008);

Území v těchto vymezených RKC bude řešeno a využíváno v souladu s pokyny uvedenými v těchto •	
územních studiích, které jsou vloženy do evidence územně plánovací činnosti.

Řešení Územního plánu: 

Územní plán respektuje výše uvedenou územní studii a je s ní v souladu.(1) 

Územní plán vychází z výše uvedené studie, byl převzat zejména záměr rekreačního využití (2) 
Hloučely a jejího okolí. Územní plán umožňuje realizaci naučné stezky a cyklistických tras podél 
Hloučky. 
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Koncepce ochrany a rozvoje hodnot dle ZÚR OK (kap. A.5.)2.8. 

ZÚR OK stanovují zásady koncepce ochrany přírodních hodnot.

ZÚR OK stanovují zásady pro zajištění ochrany nerostných surovin a minimalizaci dopadů exploatace 
ložisek na krajinný ráz a životního prostředí.

ZÚR OK stanovují povinnost respektovat zásady ochrany kulturních památek a podmínky ochrany 
památkově chráněných území.

Řešení Územního plánu: 

Územní plán respektuje zásady ochrany a rozvoje hodnot uvedené v ZÚR OK, v kapitole A.5 (1) 
stanovením koncepce ochrany a rozvoje hodnot území (viz bod 3.3. výrokové části Územního 
plánu).

Cílové charakteristiky krajiny dle ZÚR OK (kap. A.6.)2.9. 

Území Olomouckého kraje je rozděleno na krajinné celky. Řešené území spadá do oblasti A. Haná, 
ve které je nutné chránit a podporovat její rozhodující atributy – udržet charakter otevřené kulturní 
venkovské krajiny s dominantní zemědělskou funkcí (zemědělský a lesozemědělský typ krajiny), v nivách 
podporovat především typ lesozemědělské a lesní krajiny a navíc dbát na omezení výstavby pouze 
na jejich břehy. Osídlení včetně urbanizace rozvíjet především na březích niv (řetězové urbanizační 
koridory).

ZÚR OK vymezují krajinné osy podél významných vodních toků (v řešeném území sem patří Romže) a 
popisuje jejich význam při rozvoji sídel (osy osídlení) a jejich vliv na orientaci krajinných struktur okolní 
krajiny (osy přírodní).

Řešení Územního plánu: 

Územní plán respektuje zásady ochrany a rozvoje hodnot uvedené v ZÚR OK, v kapitole A.6.(1) 

Územní plán navrhuje přírodně rekreační využití nivy Romže mimo zastavěné území v severní (2) 
části Vrahovic, kde Romže vtéká do města a v jižní části Vrahovic v oblasti soutoku s Hloučelou a 
následného toku Valové. Střední část Romže n území města protéká zastavěným územím.

Veřejně prospěšné stavby a opatření dle ZÚR OK (kap. A.7.)2.10. 

ZÚR OK vymezují v řešeném území tyto veřejně prospěšné stavby:

D31: Prostějov – severo-západní obchvat;•	

D53: modernizace železniční tratě Nezamyslice – Olomouc;•	

D012: Prostějov, severní obchvat (přeložka II/366);•	

D027: úprava polohy koridoru stavby II/150, Prostějov, JZ obchvat;•	

E17: VVTL plynovod Horní Štěpánov-Mostkovice-Kojetín, záměr P10;•	

E06: transformační stanice 110/22 kV Prostějov–západ včetně napájecího vedení 110 kV.•	

ZÚR OK vymezují v řešeném území tato veřejně prospěšná opatření:

založení prvků územního systému ekologické stability – nadregionální a regionální biocentra •	
a biokoridory tak, jak jsou vymezena ve výkresu B.8.

Řešení Územního plánu: 

Územní plán přebírá a zpřesňuje všechny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření (1) 
vymezená v ZÚR OK.

Požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dle ZÚR OK (kap. A.8.)2.11. 

ZÚR OK stanovují respektovat v územních plánech požadavky k zajištění provedení opatření ke snižování 
ohrožení území povodněmi. Řešeného území se dotýká především:
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v záplavových územích na základě podrobných dokumentací navrhovat ochranná opatření, včetně •	
technických, směřující ke zvýšení ochrany zastavěného a zastavitelného území. Zaměřit se zejména na:

zkapacitnění koryt v zastavěných územích včetně rekonstrukcí příčných staveb omezujících •	
průtočnou kapacitu vodních toků, výstavbu suchých obtokových koryt;

obnovu a rozšíření systému ochranných hrází k lokální ochraně jednotlivých sídel, nebo lokalit •	
zvláštního veřejného zájmu;

prostory umělé retence, především suché nádrže a poldry.•	

ZÚR OK stanovují požadavky pro provádění změn v území, pro vymezování ploch s rozdílným způsobem 
využití a návrh (upřesnění) veřejné infrastruktury. Řešeného území se dotýkají zejména tyto:

v řešení ÚP akceptovat čerpací stanice pohonných hmot začleněné do nouzového zásobování •	
ropnými produkty (Prostějov – Mostkovice, Prostějov – Brněnská);

v řešení ÚP akceptovat perspektivní posádky, stávající objekty a zařízení vojenské správy na území •	
města – letiště Prostějov, letecká kasárna Prostějov.

Řešení Územního plánu: 

Územní plán respektuje požadavky uvedené v ZÚR OK, v kapitole A.8.(1) 

Územní plán umožňuje rozvoj protipovodňových, protierozních a retenčních opatření (2) 
umožněním jejich realizace ve všech plochách a stanovením Koncepce protipovodňových, 
protierozních a retenčních opatření (viz bod 6.9. výrokové části Územního plánu).

Územní plán nevymezuje umístění stávajících ani nových čerpacích stanic pohonných hmot, (3) 
čerpací stanice pohonných hmot začleněné do nouzového zásobování nejsou Územním plánem 
dotčeny.

Územní plán respektuje vybrané vojenské posádky a stávající objekty a zařízení vojenské správy (4) 
na území města Prostějova, respektive Agentury hospodaření s nemovitým majetkem MO ČR.

Vymezení ploch a koridorů pro zpracování územních studií dle ZÚR OK (kap. A.9.)2.12. 

ZÚR OK vymezují následující plochy a koridory, v nichž je uloženo prověření změn jejich využití územní 
studií jako podmínka pro rozhodování (a které zasahují do řešeného území):

územní studie hlukově nadlimitních lokalit území Olomouckého kraje – cílem je vymezení lokalit, •	
ve kterých již nebude povoleno umisťovat další významné zdroje hluku, předpokládaný termín 
pořízení je 2013–2014.

Řešení Územního plánu: 

Do doby zpracování výše uvedené územní studie nevyplývají pro Územní plán Prostějov žádné (1) 
požadavky ani omezení.
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SOULAD S CÍLi A ÚKOLy ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 3. 

Soulad s cíli územního plánování3.1. 

Územní plán je v souladu s cíli územního plánování dle § 18 Stavebního zákona.

Územní plán vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území.(1) 

Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití a stanovuje jejich podmínky (viz bod (2) 
7 výrokové části Územního plánu). Stanovuje rovněž koncepci prostorového uspořádání sídla (viz 
bod 4 výrokové části Územního plánu). Dále nastavuje základní vztah mezi veřejnými a soukromými 
zájmy (viz bod 3 výrokové části Územního plánu). Město Prostějov je řešeno jako centrum rozvojové 
oblasti RO 7 (dle ZÚR OK), současně s ohledem k jeho umístění na rozvojovou osu OS10 (dle PÚR ČR) 
a vytváří podmínky pro splnění požadavků vyplývajících z příslušnosti do této oblasti, respektive osy 
(viz body 3.–6.  výrokové části Územního plánu).

Územním plánem jsou rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty (viz bod 3.3. výrokové (3) 
části Územního plánu). Ochrana krajiny je zabezpečena vymezením zejména ploch smíšených 
nezastavěného území a ploch lesních (viz bod 6. výrokové části Územního plánu). 

Podmínky pro umístění technické infrastruktury jsou stanoveny v jednotlivých podmínkách pro (4) 
využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz bod 5.4. výrokové části Územního plánu).

Územní plán vytváří podmínky pro kvalitní činnost orgánů územního plánování.(5) 

Soulad s úkoly územního plánování3.2. 

Územní plán je v souladu s cíli územního plánování dle § 19 Stavebního zákona.(1) 

Územní plán stanovuje koncepci ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území (2) 
(viz bod 3.3. výrokové části Územního plánu).

Územní plán stanovuje koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s ohledem  (3) 
na hodnoty a podmínky území (viz bod 3. a 4. výrokové části Územního plánu).

Územní plán je sestaven na základě prověřování a posuzování potřeb změn v území, zejména ÚAP a (4) 
vlastního průzkumu území.

Územní plán stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání území (5) 
vymezením a stanovením podmínek především pro plochy podle významu, plochy s rozdílným 
způsobem využití, koncepci prostorového uspořádání sídla a další koncepce a systémy 
(viz body 3.–7. výrokové části Územního plánu).

Územní plán stanovuje urbanistické, architektonické a estetické podmínky využívání  (6) 
a prostorového uspořádání území (zejména viz body 3., 4. a 7. výrokové části Územního plánu).

Územní plán stanovuje v několika případech pořadí provádění změn v území – etapizaci  (7) 
(viz bod 14. výrokové části Územního plánu).

Územní plán vytváří podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof (8) 
vymezením takových druhů ploch s rozdílným způsobem využití a jejich podmínek, které umožňují 
tato nebezpečí nezhoršovat i omezovat, a to přírodě blízkým způsobem a vymezením souboru 
opatření protipovodňové ochrany, retence a protierozních opatření (viz bod 6.9. výrokové části 
Územního plánu).

Územní plán vymezuje plochy smíšené výrobní, jejichž podmínky využívání jsou flexibilní pro náhlé (9) 
hospodářské změny a jsou definovány především potřebou a objemem distribučních toků (viz bod 
4.7. výrokové části Územního plánu).

Územní plán vymezuje plochy smíšené obytné, které především napomáhají obnově a rozvoji sídelní (10) 
struktury a kvalitě bydlení (viz bod 4.3. výrokové části Územního plánu).



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOVKNESL+KYNČL s.r.o.

G11G. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATELEM

Územní plán stanovuje koncepci veřejné infrastruktury, která minimalizuje objem nutných veřejných (11) 
prostředků na změny v území (viz bod 5. výrokové části Územního plánu).

Územní plán vytváří obecné podmínky pro zajištění civilní ochrany (podrobněji viz kap. D 5.2.3. (12) 
Odůvodnění Územního plánu).

Územní plán vymezuje rekonstrukční a rekultivační zásahy vymezením ploch pro přestavbu a ploch (13) 
změn v krajině (zejména viz body 4.1., 4.2. a 6.1. výrokové části Územního plánu).

Územní plán respektuje ochranu území, podle zvláštních právních předpisů, před negativními vlivy (14) 
záměrů na území a vytváří pro ni podmínky (zejména viz body 3. a 7. výrokové části Územního 
plánu).

Územní plán nevymezuje na území města Prostějova žádné plochy pro těžbu.(15) 

V Územním plánu se uplatňují poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního (16) 
plánování, ekologie a památkové péče. 

VyHODNOCENÍ SOULADU S POžADAVKy STAVEbNÍHO ZÁKONA A JEHO 4. 
PROVÁDĚCÍCH PŘEDPiSŮ

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona 4.1. 

Územní plán je vyhotoven v souladu s zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména s cíly a úkoly územního plánování (viz kap. B 4. 
Odůvodnění územního plánu).

Vyhodnocení souladu s požadavky prováděcích předpisů stavebního zákona4.2. 

Územní plán je vyhotoven v souladu s prováděcími předpisy stavebního zákona, zejména s:

vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a •	
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů;

vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů;•	

vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.•	

SOULAD S POžADAVKy ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPiSŮ5. 

Územní plán je z hlediska požadavků vztahující se k jeho obsahu zpracován v souladu se zvláštními 
právními předpisy, zejména se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech 
a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem 
č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 
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H2 H. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

VAZBY NA HISTORICKÝ VÝVOJ1. 

Vývoj městského prostoru je determinován především socioekonomickými faktory. Město Prostějov 
zaznamenalo největší populační růst v období mezi lety 1946 a 1990, kdy docházelo k rychlému 
ekonomickému rozvoji města doprovázenému velkým přírůstkem počtu obyvatel a připojování 
některých venkovských obcí v nejbližším okolí města. Největšího rozvoje zaznamenal Prostějov v 
letech 1963 až 1990 v souvislosti s investicemi do bytového fondu. Stavěny byly zejména panelové 
domy a sídliště na okrajích města. Z architektonického hlediska byla tvář města touto výstavbou 
výrazně negativně ovlivněna. Jako relikt této doby dnes zůstal například obchodní dům uprostřed 
náměstí v historickém jádru města. Naopak po roce 1989 se tempo výstavby nových bytů výrazně 
zpomalilo. Protože katastrální území samotného Prostějova je hustě zastavěné a jeho jádro tvoří městská 
památková zóna, budou postupně směřovat rozvojové záměry bytové výstavby do okrajových místních 
částí venkovského charakteru. Jedná se především o rozvojové plochy pro bydlení v severozápadní části 
města v k.ú. Čechovice u Prostějova, Krasice a Domamyslice a plochy pro bydlení v lokalitě za nemocnicí 
mezi ulicí Plumlovská a biokoridorem Hloučela. Dalším determinantem výstavby obytných budov je 
průmysl, který se postupem času koncentroval do severní a východní části města a v menší míře také 
podél místní železnice a vleček.

Počet obyvatel ve městě Prostějově v posledních 20 letech mírně klesá a dnes se pohybuje okolo 45 tisíc 
obyvatel. 

VAZBY NA púR čR A ZúR OK2. 

Významným východiskem při vymezování zastavitelných ploch smíšených obytných je dle bodu 3.1 
odst. 33 a 61 PÚR ČR 2008 vymezení rozvojové osy OS10 (Katowice) - Ostrava - Olomouc - (Prostějov) - 
Brno - Břeclav - (Bratislava) z důvodů soustředění aktivit republikového významu, kde existují zvýšené 
požadavky na změny v území.

V ZÚR ČR  je město Prostějov zařazeno do rozvojové oblasti RO 7, na kerou je potřeba nahlížet jako 
na území s preferovanou koncentrací antropogenních aktivit vytvářející hodnotové póly sídelního a 
ekonomického rozvoje území.

Na základě stavu území a podle § 58 Stavebního zákona bylo k datu 1. červenci 2011 vymezeno 
zastavěné území. Dále na základě nadřazených dokumentací (PÚR ČR, ZÚR OK), územně analytických 
podkladů a dalších dokumentů a podkladů a v rámci řešení návrhu Územního plánu byly vymezeny 
zastavitelné plochy takového rozsahu, aby odpovídaly reálným potřebám rozvoje města s ohledem na 
znalost území a možnosti, které dává Územní plán jakožto koncepční materiál. 

ZASTAVĚNÉ úZEMÍ A ZASTAVITElNÉ plOCHY3. 

Rozvoj města je navržen především uvnitř současného zastavěného území. Využívá jeho vnitřních 
rezerv, které jsou v Územním plánu označeny jako plochy přestavby. Ty jsou vymezeny zejména pro 
šetrné využívání území, pro zamezení plýtvání prostředků na veřejnou infrastrukturu, pro ochranu 
zemědělského půdního fondu. 

Územní plán navrhuje pro nezemědělské účely použít především nezemědělskou půdu, pokud tato není 
chráněna ve smyslu jiných předpisů. Jedná se zejména o nezastavěné a nedostatečně využité pozemky 
v současně zastavěném území města – nezastavěné plochy stavebních pozemků, stavební proluky a 
plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení – brownfields.

Územní plán Prostějov vyhodnotil a vymezil 141,8 ha ploch uvnitř zastavěného území jako plochy 
určené pro přestavbu. Vzhledem k tomu, že je to cca 10 % rozlohy zastavěného území (zastavěné území 
= 1397,4 ha), lze konstatovat, že v jeho zastavěném území nachází poměrně stabilní zástavba a využívání 
jeho správního území je hospodárné. Na druhou stranu je tato vnitřní rezerva natolik malá, že Územní 
plán přikročil k vymezení nových zastavitelných ploch, které saturují potřebu rozvoje města na dalších 
20-30 let.
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Územní plán vymezuje cca 361,1 ha zastavitelných ploch, což dělá asi 11% nárůst oproti současně 
zastavěnému území. Největší podíl ze zastavěných ploch náleží plochácm smíšeným obytným, které 
tvoří hlavní jádro rozvoje města (28, 5 % ploch zastavitelných). Na pomyslné druhé příčce jsou plochy 
dopravní infrastruktury, které tvoří cca 26 % ploch zastavitelných. Třetí největší podíl zastavitelných 
ploch přináleží plochám smíšeným výrobním (cca 19 %). Za zmínku rovněž stojí, že Územní plán 
vymezuje cca 8 % zastavitelných ploch ve prospěch veřejné zeleně, což je více jak čtyřnásobně více než 
požaduje vyhláška č. 501/2006 Sb.

OdůVOdNĚNÍ ROZVOJE HlAVNÍCH fuNKCÍ4. 

Další rozvoj města je soustředěn v návaznosti na kompaktní město, které postupně v průběhu času 
obklopilo historické jádro. Pro rozvoj kompaktního města, pro posílení významu kompaktního města 
a pro zvyšování standardu bydlení jsou Územním plánem vymezeny především plochy zastavitelné 
v bezprostřední návaznosti na vymezené již zastavěné území.

Zásady řešení rozvoje bydlení4.1. 

Bydlení je jednou ze základních urbanistických funkcí ve městě. 

Z hlediska územního plánování se další vývoj v oblasti bydlení v Prostějově bude ubírat třemi základními 
způsoby:

ve stabilizovaných plochách zastavěného území bude probíhat kultivace stávající zástavby, •	
tj. zkvalitňování bytového fondu formou rekonstrukcí, doplňování chybějících funkcí vytvářením 
polyfunkčních zón ze stávajících monofunkčních, zahušťování stávající struktury zástavby, tak aby 
provoz města byl co nejšetrnější;

přestavbové plochy v zastavěném území a především brownfieldy představují velké možnosti •	
a dobrý základ rozvojových území z velké části zaměřený i na bydlení; tendencí je nahrazovat plochy 
bývalé výroby smíšenými lokalitami nebo i čistým bydlením; všechny tyto plochy se nacházejí v 
bezprostředním centru historického jádra, takže lukrativnost těchto ploch je veliká;

posledním způsobem rozvoje je zástavba větších nezastavěných lokalit, kterých je samozřejmě •	
v českých a moravských městech poskrovnu; v Prostějově disponuje tímto potenciálem několik  oblastí 
(např. U nemocnice, Pod Okružní, Vrahovice, Čechůvky); výsledek tohoto způsobu rozvoje velmi záleží 
na projektové přípravě území.

Zvýšit dostupnost bydlení v Prostějově je otázkou pro řadu strategických dokumentů, které si město 
nechalo zpracovat v průběhu několika posledních let. Např. Strategický plán města Prostějova (DHV CR 
spol. s r.o., 2005) konstatuje v kap. 1.3. „(...) pro oblast bydlení zde není k dispozici dostatečná  nabídka 
„zainvestovaných“ pozemků (vybudovaná technická infrastruktura, v dořešení vlastnických práv k těmto 
pozemkům).“

Počet obyvatel ve městě Prostějově v posledních 20 letech mírně klesá a dnes pohybuje se okolo 45 tisíc 
obyvatel. 

Výpočet pro stanovení potřebné výměry rozvojových lokalit pro tuto funkci vychází ze 
socioekonomických předpokladů. Vzhledem k tomu, že nelze předpokládat žádný výrazný nárůst 
počtu obyvatel (např. dle Projekce obyvatelstva ČR 2013, ČSÚ 2013), je možné odvíjet potřebu ploch 
od kvalitativních kritérií, zejména snižování obložnosti bytů (tj. počet osob na jeden byt) nebo zvyšování 
obytné plochy bytu na jednu osobu. Dle dostupných statistických dat a srovnání v rámci EU (Statistika 
bydlení v Evropské unii 2004, Housing Statistics in EU 2005/2006, Housing Statistics in EU 2010) lze 
předpokládat, že dojde k postupné změně struktury a kvality bytového fondu; pokud použijeme pro 
srovnání průměr z rakouských a německých dat, ze dvou zemí nám kulturně i geograficky nejbližších, 
zjistíme, že můžeme důvodně očekávat nárůst potřeby ploch určených pro smíšené obytné prostředí 
oproti stávajícímu stavu při nezměněném počtu obyvatel. 

Dle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 je průměrná obložnost jednoho bytu v Prostějově 2,38, Pokud 
budeme předpokládat, že počet obyvatel města zůstane nadále stejný a budeme podle průměru 
obložnosti německých měst počítat s hodnotou 1,89 obyv./byt (zdroj: www.urbanaudit.org, nejnovější 
dostupná data z r. 2004), vychází nám, že pro neměnný počet obyvatel bude potřeba 23 734 bytů. To 
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je nárůst o 4 847 bytů oproti současnému stavu k r. 2011). Na současných 18 887 bytů (zdroj: SLDB 
2011) přitom v Prostějově připadá zhruba 469 ha stabilizovaných ploch smíšených obytných; čili na 
jeden byt v Prostějově připadá průměrně pozemek o rozsahu přibližně 248 m2. pro 4 847 bytů by tedy 
(při zachování této průměrné hodnoty) dle této konstrukce bylo možné uvažovat s rozvojovými 
plochami (pozemky pro bydlení) o rozsahu 120 ha.

Zároveň je třeba konstatovat, že pro zajištění dynamického rozvoje sídla v návrhovém období Územního 
plánu je vždy nutné vymezit větší množství rozvojových ploch než je reálná potřeba. Tato skutečnost je 
dána tím, že při záměrech o využití navržených ploch může vždy dojít k problémům s jejich dostupností 
– např. z důvodu vlastnických vztahů, problémům se zainvestováním atd. Rovněž je nutné podotknout, 
že určitý počet zastavitelných ploch smíšených obytných, je v ÚP vázán tzv. etapizací. Pokud by tedy 
nebyly rozvojové plochy navrženy s dostatečnou rezervou, mohlo by se stát, že rozvoj města bude až do 
vyřešení situace (např. změnou Územního plánu) ochromen a stavební vývoj se bude odehrávat ve větší 
míře v přilehlých obcích s negativním vlivem suburbanizace.

Územní plán vymezuje plochy smíšené obytné, které zahrnují především pozemky pro umisťování 
staveb pro bydlení. Plochy smíšené obytné se vymezují za účelem dosažení polyfunkčnosti města 
a zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí umožňujícím bezpečný pobyt a každodenní 
rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.

Územní plán zahrnul stávající pozemky pro bydlení převážně do stabilizovaných ploch smíšených 
obytných, zejména lokality uvnitř a okolo historického jádra a rovněž jádra a jejich okolí původních 
samostatných vesnic přináležejících dnes k městu.

Obecně lze konstatovat, že Územní plán vymezuje rozvojové plochy smíšené obytné především: 

v západní části území města (stanovení konečné struktury zástavby mezi Plumlovskou a Hloučelou, •	
urbanizace ulice Plumlovské, rozvoj nového subcentra v Krasicích a doplnění struktury zástavby mezi 
historickými jádry Čechovic, Domamyslic a Krasic);

na jihu při vnějším městském okruhu (ul. Okružní);•	

na severu v oblasti Pod Kosířem;•	

na východě doplněním zástavby Vrahovic a Čechůvek;•	

v Žešově (uzavření stávající struktury zástavby).•	

Důvody vymezení zastavitelných a přestavbových ploch jsou ozřejmeny v tabulce a v kapitole E 
Odůvodnění Územního plánu.

Vzhledem k tomu, že zastavitelné plochy se dle § 18, odst. 4 Stavebního zákona vymezují s ohledem na 
potenciál rozvoje území a míru využití území, vymezil Územní plán s ohledem k významnému postavení 
města, v rámci struktury osídlení Olomouckého kraje, Moravy a České republiky, optimální množství 
zastavitelných ploch smíšených obytných. územní plán vymezil zastavitelné plochy smíšené obytné 
o celkovém rozsahu cca 103,0 ha, přestavbové plochy smíšené obytné o celkovém rozsahu cca 37,1 
ha a územní rezevy pro plochy smíšené obytné o celkovém rozsahu cca 32,2 ha.

Vzhledem k tomu, že některé rozvojové plochy smíšené obytné jsou podmíněny etapizací (nelze je 
využít do doby splnění určitých podmínek, zejména výstavby protipovodňových opatření), takže je 
nelze využít okamžitě, a rovněž nelze předpokládat, že celková výměra těchto ploch bude využita 
pouze pro stavby pro bydlení (podmínky ploch smíšených obytných umožňují i výstavbu jiných 
druhů staveb), je vymezená výměra rozvojových ploch smíšených obytných vzhledem ke shora 
uvedenému odbornému odhadu potřeby rozsahu pozemků pro bydlení přiměřená rozvoji sídla.

Zásady řešení rozvoje výrobní funkce4.2. 

V souladu se ZÚR OK a Územní studií lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojových 
oblastech (Alfaprojekt Olomouc a. s., 2008) jsou v Územním plánu vymezeny plochy pro podnikatelské 
aktivity, respektive plochy smíšené výrobní. 

Plochy smíšené výrobní (VS) se vymezují za účelem dosažení polyfunkčnosti města a zajištění podmínek 
pro umístění staveb pro výrobu, skladování, administrativu, staveb dopravní a technické infrastruktury. 
Plochy jsou vymezeny ve výkrese I/02.1, přičemž jejich podmínky jsou stanoveny v bodě 8 Územního 
plánu a jsou případně upřesněny a doplněny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu. 
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Pro rozvojovou oblast RO 7 Prostějov stanovuje ZÚR OK rozsah jednotlivých rozvojových ploch pro 
podnikání nadmístního významu nad 10 ha. Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské 
aktivity v rozvojové oblasti nadregionálního významu RO 7 Prostějov (Alfaprojekt Olomouc, a. s., 2008) 
vyhodnotila čtyři vhodné lokality, které zasahují na správní území města Prostějova:

lokalita RO 7/01 je zahrnuta do rozvojové plochy Z22, respektive plocha 0775;•	

severní část lokality RO 7/03, která zasahuje do správního území Prostějova, je oproti shora zmíněné •	
územní studii vyhodnocena jako nevhodná k zástavbě z důvodů existence záplavového území 
(včetně připravovaného vyhlášení aktivní zóny), rekreačního potenciálu soutoku Romže a Hloučely a 
v neposlední řadě i kvůli vymezení lokálního biocentra; tento vzniklý deficit je dostatečně nahrazen 
vymezením rozvojových ploch Z24 a P3, respektive ploch 0797 a 0799, bezprostředně navazujících na 
prověřovanou lokalitu RO 7/03;

lokality RO 7/04 je zahrnuta do rozvojové plochy Z56, respektive plocha 0763;•	

lokalita RO 7/06 je vymezena jako plocha územní rezervy R12 na ploše 1078.•	

Z důvodů částečného zaplnění výše zmíněných ploch pro podnikatelskou zónu nadmístního významu, 
poptávky z řad podnikatelů po plochách místního významu pro menší a začínající firmy (plocha jednoho 
pozemku je cca 2 000–4 000 m2,  které mají značný vliv na ekonomický výkon a konkurenceschopnost 
daného měst,  jsou vymezeny Územním plánem plochy podél ulice Brněnské.

územní plán stabilizoval cca 220 ha ploch smíšených výrobních uvnitř zastavěného území, vymezil 
více jak 17 ha těchto přestavbových ploch a vymezil v rámci města cca 69,6 ha zastavitelných ploch 
smíšených výrobních, což je zhruba 19 % z celkové výměry ploch zastavitelných.

Zásady řešení rozvoje občanské vybavenosti4.3. 

Občanské vybavení se pro potřeby tohoto Územního plánu dělí na:

Veřejné vybavení, které je chápáno jako občanské vybavení zřizované nebo užívané ve veřejném •	
zájmu nebo také občanské vybavení veřejné infrastruktury. Slouží zejména pro vzdělávání a výchovu, 
pro sociální služby, pro zdravotnictví, pro kulturu, pro církve, pro veřejnou správu, pro ochranu 
obyvatelstva. Pro zajištění veřejného vybavení jsou vymezenovány plochy občanského vybavení - 
veřejná infrastruktura.

Sportovní vybavení zajišťující především využití území pro tělovýchovu a sport. Ve prospěch těchto •	
činností jsou vymezenovány plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení.

Komerční vybavení zajišťující především využití území pro administrativu, obchod, stravování, služby •	
apod. Ve prospěch těchto činností jsou vymezenovány plochy občanského vybavení - komerční 
zařízení.

Územním plánem jsou vymezeny, a tím pádem ochráněny, vybrané plochy pro stávající či navrhované 
nadměstské, celoměstské a lokální občanského vybavení. Koncepce výběru spočívá v jejich 
rovnoměrném rozmístění, přiměřené dostupnosti a důležitosti stávajícího veřejného vybavení nebo 
pozemků ve struktuře města.

Územní plán nevymezuje drobná občanská vybavení (např. v rodinných domech), u nichž nelze vyloučit 
jejich „stěhování“. Vymezením by pak byl pozemek zbytečně blokován, přičemž takovéto veřejné 
vybavení je např. v plochách smíšených obytných povoleno.

Občanské vybavení hraje jednu z nejdůležitějších rolí při stanovení systému polycentričnosti. Stávající 
občanského vybavení může být příčinou vymezení městského subcentra; naopak nejdůležitější náplní 
nově navrhovaného městského subcentra je právě toto vybavení.

územní plán stabilizoval cca 79 ha ploch občanského vybavení - veřejná infrastruktura uvnitř 
zastavěného území, vymezil více jak 5 ha těchto přestavbových ploch a vymezil v rámci města cca 
10 ha zastavitelných ploch občanského vybavení - veřejná infrastruktura.

územní plán stabilizoval cca 27 ha ploch občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení 
uvnitř zastavěného území, vymezil více jak 7 ha těchto přestavbových ploch a vymezil v rámci města 
necelých 9 ha zastavitelných ploch občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení.
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územní plán stabilizoval cca 30 ha ploch občanského vybavení - komerční zařízení uvnitř 
zastavěného území, vymezil cca 1,5 ha těchto přestavbových ploch a vymezil v rámci města více jak 4 
ha zastavitelných ploch občanského vybavení - komerční zařízení.

územní plán vymezil celkově cca 22, 6 ha zastavitelných ploch občanského vybavení, což je více jak 
6 % z výměry všech zastavitelných ploch.

Zásady řešení dopravní funkce4.4. 

Plochy dopravy a rovněž plochy veřejných prostranství se vymezují jednak pro zajištění nadmístní a 
místní dopravy na řešeném území, pro zajištění různých typů dopravy ve městě.

Územní plán vymezuje plochy dopravní infrastruktury, které tvoří tzv. základní komunikační skelet, 
tj. stávající páteřní silniční komunikace města nezbytné pro jeho obsluhu. Zároveň tento systém 
doplňuje o návrhy nových páteřních komunikací tak, že větší rozvojové plochy jsou napojeny na dvě 
ramena vymezeného komunikačního skeletu. Územní plán vymezuje nové zastavitelné plochy dopravní 
infrastruktury zejména pro koridory silnic vymezené ZÚR OK.

Na rozdíl od páteřních městských komunikací, které jsou zahrnuty do ploch dopravní infrastruktury, 
je převážná míra komunikací uvnitř města zahrnuta do ploch veřejných prostranství; tím je stanovena 
charakteristika komunikační (uliční) sítě ve městě, kde na jedné straně leží koridory preferované jako 
dopravní (spíše „pro automobily“) a na straně druhé koridory preferované jako veřejný prostor (spíše „pro 
pěší“). Přesné využití veřejných prostranství je dáno především zvoleným režimem. To znamená,  
že někdy je veřejné prostranství přístupné pouze pro pěší a někdy společné pro pěší i automobily. 
Územní plán vymezuje nové zastavitelné plochy veřejných prostranství zejména pro obsluhu nových 
zastavitelných „stavebních“ploch.

územní plán stabilizoval cca 83 ha ploch dopravní infrastruktury uvnitř zastavěného území, vymezil 
necelých 58 ha těchto přestavbových ploch a vymezil v rámci města více jak 94 zastavitelných ploch 
dopravní infrastruktury, což je zhruba 26 % z celkové výměry ploch zastavitelných.

územní plán stabilizoval necelých 120 ha ploch veřejných prostranství uvnitř zastavěného území, 
vymezil necelých 9 ha těchto přestavbových ploch a vymezil v rámci města cca 38 ha zastavitelných 
ploch veřejných prostranství, což je více jak 10 % z celkové výměry ploch zastavitelných.
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I. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZúR OK1. 

Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZúR OK:

Plocha pro územní rezervu R3•	  na ploše č. 0954 určená pro plochu smíšenou výrobní ve prospěch 
nadmístních podnikatelských aktivit umístěnou mezi letištěm a rychlostní komunikací R46. Důvodem 
je logické využití této plochy vklíněné do zastavěného území města pro zástavbu a dobrá dopravní 
obslužnost této plochy z nadmístní dopravní sítě (z rychlostní silnice R46 přes stávající MúK 24 
nebo 25 ulicí Leteckou). Možnost obsluhy této plochy je řádově lepší než u plochy RO 7/06, která 
je v aktualizaci ZúR OK uvažována. Plocha RO 7/07 také splňuje požadavek jedné ucelené plochy o 
velikosti 30–50 ha (při splnění podmínek Agentury hospodaření s nemovitým majetkem MO ČR, dříve 
VUSS, je uvažován rozsah plochy cca 47 ha). Plocha je do územního plánu zařezena na základě jednání 
o plochách pro podnikatelské aktivity nadmístního významu vymezovaných v rozvojové obalsti RO7 
Prostějov dle bodu 7.3.2.1. ZúR OK, které se konalo dle 30. 8. 2012 na KúOK.

Elektrická stanice TE-21:•	  Elektrická stanice transformační 110/22 kV Prostějov-západ umístěná při 
křížení severozápadního obchvatu Prostějova a silnice III/37762 v k.ú. Domamyslice dle aktuálního 
záměru společnosti E.ON (posun elektrické stanice v rámci koridoru navrženém v ZúR OK). Důvodem 
je z pohledu rozvoje města Prostějova nevhodné umístění transformovny v ploše severně od 
nemocnice, v lokalitě určené pro rozvoj bydlení a rekreace (je zde navrhován rozsáhlý park pro 
obyvatele severozápadní části města). Realizace transformovny by zde znamenala zatížení rekreačních 
i blízkých obytných ploch hlukem z jejího provozu. Společnost E.ON si v souladu s koncepcí územního 
plánu vytipovala vhodnější lokalitu dostatečně vzdálenou od navrhovaných ploch pro zástavbu a 
počítá s realizací transformovny tam.

Koridor pro územní rezervu TP-05R•	 : Přeložka plynovodu VTL DN 150 (severního propojení) do profilu 
DN 200 v k.ú. Čechovice a k.ú. Domamyslice do trasy podél Hloučely. Důvodem je kolize tohoto VTL 
plynovodu s rozvojovými plochami severně od Plumlovské ulice a také potřeba zvýšení jeho kapacity 
(změna z DN 150 na DN 200). Tato přeložka by navázala na již realizovanou přeložku tohoto VTL 
plynovodu severně od nové nemocnice. Trasa přeložky je uvažována částečně v k.ú. Mostkovice (podél 
silnice III/37762) a dále po okraji území vodního toku Hloučela na pozemku účelové komunikace, která 
je v majetku města.

Plynovod VTL TP-02•	 : Přeložka části VTL plynovodu DN 500 Lobodice – Světlá procházející přes 
zastavěné území v k.ú. Domamyslice částečně do souběhu s trasou plánovaného VVTL plynovodu 
Horní Štěpánov – Mostkovice – Kojetín. Důvodem je kolize tohoto VTL plynovodu se stávající 
zástavbou i s rozvojovými plochami v k.ú. Domamyslice. VTL plynovod původně procházel 
nezastavěným územím mezi zástavbou Čechovic a Domamyslic, postupnou výstavbou rodinných 
domů v této oblasti se ale ocitl uvnitř zastavěného území a jeho existence negativně ovlivňuje rozvoj 
této lokality.




