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1. ÚČEL A CÍLE ÚZEMNÍ STUDIE 

Účelem územní studie „Sídliště Hloučela“ je v souladu s § 30 odst. 1 stavebního zákona prověření, posouzení a navržení možných 

řešení z hlediska deficitu odstavných a parkovacích stání v území. Územní plán Prostějov pro další rozvoj tohoto území stanovil podmínku 

zpracování územní studie ÚS-09. 

Cílem územní studie „Sídliště Hloučela“ je navržení takového řešení, které by odstranilo či zmírnilo deficit odstavných a parkovacích 

stání v sídlišti při zachování optimálního rozsahu veřejných prostranství a návrhu jejich funkčního uspořádání.  

Podrobnost řešení územní studie odpovídá jejímu měřítku a rozsahu. Územní studie je podkladem pro další rozhodování samosprávy 

ve věci řešení statické dopravy (zejména pro stanovení etapizace změn, přičemž pro jednotlivé dílčí části pak budou zpracovány podrobné 

projektové dokumentace), pro rozhodování státní správy v konkrétních správních řízeních týkajících se rozvoje uvnitř řešeného území. 

2. POUŽITÉ PODKLADY 

Při zpracování této územní studie byly použity následující podklady: 

� Zadání územní studie „Sídliště Hloučela“ (05/2015); 

� katastrální mapa města Prostějova (ČÚZK, 2015);  

� ortofotomapa (ČÚZK, 2014); 

� Územně analytické podklady SO ORP Prostějov 2014 (Magistrát města Prostějova, 2014); 

� fyzický průzkum území (červen 2015); 

� Územní plán Prostějov (KNESL+KYNČL s.r.o., 2014); 

� Novostavba garáží pro vozidla skupiny 1/os. aut./ – projekt pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

(Ing. Herman, 2014) 

� zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),  

ve znění pozdějších předpisů (zejména §25 a §27); 

� ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (dále jen norma); 

� Sčítání lidu, domů a bytů 2011; také jako „SLDB 2011“ (Český statistický úřad, 2011, www.scitani.cz). 

3. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešené území má rozlohu cca 18,5 ha a leží v k.ú. Prostějov (část východně od ul. Karla Svolinského) a v k.ú. Krasice (část západně 

od ul Karla Svolinského). Dle platného Územního plánu Prostějov zasahuje řešené území plochy US-09, ve které je rozhodování o změnách 

v území podmíněno zpracováním územní studie, tyto stabilizované plochy: 0086 (část), 0089 (část), 0090, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 

0099 (část), 00100 (část), 0148, 0446, 0447, 0448, 1010 a 1011 a dále tyto rozvojové plochy: 0091, 0092 a 0093.  

Z důvodu koordinace a řešení širších souvislostí a návazností je v některých místech řešené území rozšířeno nad rámec požadavku 

Zadání Územní studie. 

4. SOUČASNÝ STAV ÚZEMÍ 

Stávající využití území 

Řešené území je využíváno zejména pro bydlení a jeho doprovodné funkce. Nachází se zde přibližně 1920 bytů v bytových domech, 

celkem zde žije více než 3900 obyvatel. Bydlení je doplněno o několik zařízení občanského vybavení koncentrovaných na ploše při ulici Karla 

Svolinského, v západní části sídliště. Nachází se zde obchodní centrum, restaurace a penzion. Území je obslouženo veřejnou autobusovou 

dopravou, zastávka leží poblíž západní hranice řešeného území (zastávka Nemocnice). V těsném sousedství sídliště se nachází dva 

obchodní domy (jih), základní škola s mateřskou školou (východ) a městská nemocnice (západ). 

Limity využití území 

Limity využití území jsou zobrazeny na výkrese Stávající stav a limity využití území. Využití řešeného území je omezeno zejména limity 

a ochrannými režimy vyplývajícími z existence sítí technické infrastruktury, které se v řešeném území nacházejí. 

Majetkoprávní vztahy 

Vlastnictví pozemků je znázorněno na výkrese Majetkoprávní vztahy. Významná část pozemků v řešeném území je ve vlastnictví 

Statutárního města Prostějova (veřejná prostranství). 

5. VÝPOČET BILANCE STATICKÉ DOPRAVY A VÝCHODISKA ŘEŠENÍ 

Současný stav statické dopravy 

Parkování a odstavovaní osobních vozidel v území funguje zejména podél komunikací (převážně kolmá stání), výjimkou jsou řadové 

garáže mezi ulicemi Cyrila Boudy a Kapitána O. Jaroše a hromadná garáž při ulici Karla Svolinského.  

Vlastním průzkumem bylo v řešeném území (zejména ve vazbě na zástavbu bytových domů) napočítáno celkem 698 stání, z toho 119 

stání v individuálních a hromadných garážích. Dále bylo zjištěno, že v území je pro odstavování a parkování osobních vozidel využíváno 

dalších zhruba 30 „nelegálních“ stání (tedy stání, která svými parametry neodpovídají normovým požadavkům). V území je evidován záměr 

na výstavbu parkovacího domu s kapacitou cca 70 míst v ul. Karla Svolinského, tato místa jsou započítána do navrhovaných.  

Územní studie se snaží navrhnout snížení deficitu odstavných a parkovacích míst tak, aby byla zachována kvalita bydlení a bezpečnost 

obyvatel, proto jsou podkladem k řešení tato východiska: 

� Kapacity obslužných ulic jsou po nedávném vymezení míst prakticky naplněné. 

� Vnitrobloky (zejména J. Zrzavého, V. Špály, A. Slavíčka a další rozsáhlé plochy se vzrostlou zelení) slouží k mimořádné obsluze 

přilehlých domů a ke každodenní rekreaci obyvatel, není tedy vhodné v nich posilovat dopravní funkci (také vzhledem k orientaci domů 

sever-jih). 

� Lze předpokládat, že část potřebné kapacity odstavných stání je umístěno v individuálních garážích umístěných mimo řešené území 

západně od ulice Josefa Lady (zhruba 50 řadových garáží) a východně od Penny Marketu na rohu ulic Ruská a Emila Králíka (zhruba 

40 řadových garáží). 

� K odstavování a parkování jsou také využívána v časově omezených intervalech parkoviště u nemocnice – západně od řešeného 

území (kapacita cca 180 míst) a u obchodních domů Billa a Penny Market – jižně od řešeného území (cca 240 míst). 
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Bilance 

Normový počet potřebných odstavných a parkovacích stání byl pro řešené území vypočítán pouze s ohledem na potřebu stávajících 

bytových domů, jejichž požadavky jsou zde zcela rozhodující. Potřeba stání pro zařízení občanského vybavení je ve srovnání s potřebou pro 

bytové domy zanedbatelná. Zařízení občanského vybavení v řešeném území mají pouze lokální charakter a využívají okolní stání sloužící 

primárně pro bytové domy (např. restaurace), případně řeší odstavování a parkování také na vlastním pozemku (např. penzion). 

Požadovaná kapacita parkovacích/odstavných míst pro rozvojovou plochu bydlení v severní části území je závislá na konkrétním 

záměru na výstavbu a bude řešena v rámci vlastního pozemku.  

Pro stanovení potřeby odstavných a parkovacích stání byl využit výpočet dle ČSN 73 6110 (dále jen „norma“) dle vzorce  

N = Oo . ka + Po . ka . kp,  kde 

N....... je celková potřeba stání v území; 

Oo ..... je základní počet odstavných stání (pro jednotlivé velikostní kategorie bytů); 

Po ..... je základní počet parkovacích stání (v tomto případě podle počtu obyvatel) 

ka ...... je součinitel vlivu stupně automobilizace; 

kp ...... je součinitel redukce počtu stání. 

Pro stanovení některých výše uvedených ukazatelů byly nutné tyto další údaje charakterizující strukturu bytového fondu  

a počet obyvatel: 

B....... počet bytů v území – údaj zjištěný pro jednotlivé domy z Katastru nemovitostí; 

m ...... podíl bytů s 1 obytnou místností – údaj ze SLDB 2011 (pro Prostějov); 

r ........ průměrný počet obyvatel v bytě v bytovém domě – údaj ze SLDB 2011 (pro Prostějov); 

R....... výpočtový počet obyvatel v území (R = B . r); 

S....... počet stávajících stání v souladu s legislativou (dle průzkumu). 

Jednotlivé vstupní ukazatele nabývají ve výpočtu těchto hodnot: 

Oo = 0,5 odstavného stání na 1 byt o 1 obytné místnosti (dle Tabulky 34 normy); 

Oo = 1 ,0 odstavné stání na 1 byt do 100 m2 celkové plochy (dle Tabulky 34 normy); 

Po = 1,0 parkovací stání na 20 obyvatel (dle Tabulky 34 normy); 

ka = 1,0 (dle Územního plánu Prostějov platí v dotčeném území); 

kp = 0,8 (dle Tabulky 30 a Tabulky 31 normy); 

B = 1921 bytů celkem v řešeném území (dle údajů Katastru nemovitostí); 

m = 0,05, tj. 5 % bytů (dle SLDB 2011); 

r = 2,07 obyvatel na 1 byt v bytovém domě (dle SLDB 2011); 

R = 1921 . 2,07 = 3 976 obyvatel; 

S = 698 stání (dle průzkumu). 

Bilance stání pak byla určena jako rozdíl počtu existujících legálně využívaných stání a počtu požadovaných stání (dle normového 

výpočtu). Pro celé území platí toto: 

Bilance = S – N = 698 – 2032 = –1334 stání  

Pokud vypočtenou hodnotu porovnáme s počty „nelegálních“ odstavných a parkovacích stání využívaných v řešeném území, které 

částečně mohou vypovídat o aktuální reálné potřebě stání v území (30 stání) a s kapacitami využívanými mimo řešené území avšak v jeho 

těsném sousedství (cca 240 míst u obchodních domů, 180 míst u nemocnice, 90 míst v individuálních garážích), zjistíme, že výsledek 

výpočtu je stále značně vysoký. Odborný odhad aktuálního reálného deficitu v obytném území je cca 200 míst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet bytů v bytových domech 
výpočet dle ČSN 736110 
požadovaný počet stání 

stávající počet stání v území  
v souladu s normou 

celkový počet dle 
údajů ČÚZK 

byty  
o 1 obytné místnosti 

byty  
do 100 m2 celkové 

plochy 

výpočtový počet 
obyvatel Oo 

základní počet 
odstavných stání 

Po 
základní počet 

parkovacích stání 

N 
celkový počet stání 

počet garážových 
stání 

počet venkovních 
stání 

celkový  
počet  
stání 

„nelegální“ stání bilance celkového  
počtu stání 

nově uvažovaná 
stání 

1921 96 1825 3976 1873 199 2032 119 579 698 30 -1332 +250 

Tabulka bilance statické dopravy – stávající stav území
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6. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 

Územní studie navrhuje zejména rozvoj týkající se zajištění kvalitních podmínek pro statickou dopravu, dále pak využití všech ploch 

v území a prostorovou regulaci rozvojových ploch vymezených Územním plánem Prostějov v severozápadní části území.  

Řešení deficitu parkování 

Na základě východisek a zjištění uvedených v předešlé kapitole pak byly vymezeny lokality vhodné pro řešení statické dopravy v území 

– jako pozemky veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (převážně parkování v rámci uličního profilu) či jako pozemky statické 

dopravy (parkoviště, parkovací objekty, garáže). 

Územní studie prověřila možnost umístění cca 260 nových stání v území (krytých i nekrytých). V řešeném území je proto uvažováno 

se zvýšením kapacity odstavných a parkovacích stání o přibližně 250 stání. Tato stání vzniknou v navržených veřejných prostranstvích 

(v rámci uličního profilu či jako samostatná parkoviště) a v navržených plochách pro statickou dopravu (formou parkovacího objektu, 

samostatných garáží nebo parkoviště). Tím bude pokryt reálný deficit parkovacích a odstavných stání. 

Pokud bychom sledovali naplnění potřeby v rámci jednotlivých částí území, zjistíme, že zvláště jihovýchodní část vykazuje značný 

deficit stání. Vzhledem k územním možnostem není v rámci jednotlivých částí možné umístit potřebná stání aniž by došlo k nežádoucímu 

navýšení dopravy v území (vnitrobloky, okolí základní školy apod.), ale je nutné počítat s jejich realizací v sousedním území, kde jsou územní 

možnosti pro umístění nových stání lepší a z hlediska obytného území výhodnější (např. dosud neupravené uliční profily). V řešeném území 

lze i tak předpokládat splnění požadavku na docházkovou vzdálenost 300 m. 

Využití rozvojových ploch 0091 a 0093 vymezených Územním plánem Prostějov a prostorová regulace 

Územní studie posoudila rozvojové plochy 0091 a 0093 jako jeden celek, jelikož se nachází v těsném sousedství a tvoří poslední 

nevyužité části v řešeném území. Územní studie došla k závěru, že využití pro bydlení v obou plochách by bylo pro takto výrazně 

monofunkční území neefektivní a spíše zátěžové. Vzhledem k záměru na výstavbu parkovacího objektu, který naopak posiluje řešení 

problémů s parkováním v území, aniž by to bylo na úkor kvality obytného prostředí, a k poloze ploch byla pro využití k bydlení stanovena 

pouze plocha 0091, která navazuje na obytnou zástavbu ulice Cyrila Boudy. 

Územní studie navrhuje tuto plochu k využití pro bydlení a pro doplnění veřejného prostranství, které zajistí obsluhu této plochy 

a přispěje ke snížení deficitu statické dopravy v území. Nároky statické dopravy konkrétního záměru na výstavbu v této ploše budou řešeny 

na vlastním pozemku bydlení, který tato územní studie vymezuje. Tato územní studie nevylučuje možnost umístění jiného využití 

(administrativa, komerční zařízení atd.) v této ploše v souladu s podmínkami využití ploch smíšených obytných stanovenými Územním 

plánem Prostějov a s podmínkami využití uvedenými v následující podkapitole. 

Územní studie také prokazuje možnost umístění objektů a ploch pro parkování/odstavování vozidel v ploše 0093 vymezené Územním 

plánem Prostějov jako plocha smíšená obytná. Takovéto využití díky své poloze na okraji obytného území v sousedství hlavní komunikace 

a dalšího parkovacího objektu nesníží kvalitu obytného prostředí, naopak přispěje k eliminaci deficitu statické dopravy v řešeném území. 

Prostorová regulace rozvojových ploch je zobrazena ve výkrese Regulace. Územní studie stanovuje prostorovou regulaci pomocí 

stavební čáry a stavební hranice. Výšková regulace není touto studií oproti Územnímu plánu Prostějov měněna. 

Využití území 

Územní studie rovněž analyzovala podmíněně přípustná využití zejména ploch smíšených obytných a ploch veřejných prostranství – 

veřejná zeleň vymezených Územním plánem Prostějov, jejíž podmínkou je mimo jiné zpracování územní studie. Vzhledem k monofunkčnímu 

charakteru řešeného území (sídliště Hloučela) a s přihlédnutím k ustanovení základní koncepce Územního plánu Prostějov „rozvíjet 

kompaktní město západně od hlavního nádraží jako polyfunkční obytné území“ (bod 3.2.3 písm. a) jsou níže uvedené pozemky, stavby 

či zařízení přípustné pouze při  splnění obecných podmínek „podmíněně přípustného využití“ ploch (uvedených např. v bodech 7.1.3., 7.6.3.) 

a nemusí tak být prověřovány územními studiemi: 

� ostatní pozemky bytových domů bez nároku situování potřebných parkovacích a odstavných míst v rámci objektu (bod 7.1.3. c) 

ÚP Prostějov); 

� pozemky staveb a zařízení nad 150 m2 hrubé podlažní plochy pro občanské vybavení, zejména administrativu, ubytování a nerušivé 

služby, včetně skladů nezbytných pro jejich provozování, to vše v kapacitě úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho 

charakterem (bod 7.1.3. h) ÚP Prostějov); 

� pozemky staveb a zařízení pro nerušivou výrobu, nerušivé služby a sklady v měřítku úměrném potenciálu území a v souladu s jeho 

charakterem (bod 7.1.3. k) ÚP Prostějov); 

� pozemky staveb a zařízení pro maloobchod do 1 200 m2 hrubé podlažní plochy, přičemž venkovní parkování bude vybaveno rastrem 

vzrostlé zeleně (bod 7.1.3. i) ÚP Prostějov); 

� pozemky staveb a zařízení pro maloobchod nad 1 200 m2 hrubé podlažní plochy řešené formou vícepodlažních polyfunkčních staveb 

s nezbytným parkováním situovaným minimálně ze 60 % v rámci objektu, přičemž venkovní parkování bude vybaveno rastrem vzrostlé 

zeleně (bod 7.1.3. j) ÚP Prostějov); 

� pozemky čerpacích stanic pohonných hmot, včetně staveb pro jejich reklamu a dalších staveb pro služby motoristům (bod 7.1.3. l) 

ÚP Prostějov); 

� pozemky, stavby a zařízení pro občanské vybavení, zejména stravování a tělovýchovu a sport, související s hlavním využitím, 

v kapacitě úměrné potřebám území a v souladu s jeho charakterem (bod 7.6.3.d) ÚP Prostějov); 

� pozemky, stavby a zařízení pro občanské vybavení, zejména stravování a tělovýchovu a sport, související s hlavním využitím, 

v kapacitě úměrné potřebám území a v souladu s jeho charakterem (bod 7.14.3. b) ÚP Prostějov); 

� pozemky staveb a zařízení nad 150 m2 hrubé podlažní plochy pro veřejné vybavení, zejména kulturu a církve, související s hlavním 

využitím, v kapacitě úměrné potřebám území, v souladu s jeho charakterem a včetně souvisejících služeb (bod 7.14.3. c) 

ÚP Prostějov). 

Takovéto využití je rovněž v souladu s potenciálem a charakterem řešeného území, v němž žije takřka 4000 obyvatel, jejichž potřeby jsou 

uspokojovány v převážné míře mimo řešené území. 

7. ZÁVĚR 

Na základě územních možností byla v územní studii vytipována místa vhodná pro zvýšení kapacity parkování v ulicích, která 

by pomohla snížit stávající deficit odstavných a parkovacích stání při zachování využití vnitrobloků pro každodenní rekreaci 

s minimálním navýšením dopravy. 

Územní studie došla k závěru, že i při maximálním využití všech vytipovaných území není možné naplnit normovou potřebu 

odstavných a parkovacích stání. Důležitou roli zde hraje nejspíše to, že část odstavných stání sloužící dotčenému území je 

umístěna v řadových garážích či parkovištích mimo řešené území. Lze předpokládat, že aktuální potřebu stání v území by 

uspokojila realizace zhruba 200 stání. Územní studie navrhuje doplnění odstavných a parkovacích stání v navržených veřejných 

prostranstvích (v rámci uličního profilu či jako samostatná parkoviště) a v navržených plochách pro statickou dopravu (buď formou 

parkovacího objektu, samostatných garáží nebo parkoviště) o cca 250 stání. 

Územní studie vytváří vhodné podmínky pro regulaci záměrů jak ve stabilizovaných, tak v rozvojových plochách vymezených 

v řešeném území Územním plánem Prostějov, stanovením podmínek využití a prostorové regulace. 

Územní studie posoudila podmíněně přípustné využití zejména ploch smíšených obytných a ploch veřejných prostranství – 

veřejná zeleň vymezených Územním plánem Prostějov, jejíž podmínkou je mimo jiné zpracování územní studie. Splnění podmínek 

tak bude prokazováno pouze v rámci navazujících správních řízení. 

Územní studie navrhuje ideální cílový stav území, je ale zřejmé, že realizace bude probíhat v delším časovém úseku po 

jednotlivých etapách v závislosti na aktuálním stavu území a ekonomické situaci. 










