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Úvod 

Územní plán Drahany byl zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon). Byl vydán formou opatření obecné povahy 
Zastupitelstvem městyse Drahany dne 16.12.2013 usnesením č. 23 a nabyl účinnosti dne 02.01.2014. 

Stavební zákon ukládá pořizovateli v § 55 odst. 1 stavebního zákona předložit zastupitelstvu obce zprávu 
o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Obsah zprávy o uplatňování je dán vyhláškou 
č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti. 

V souladu se stavebním zákonem a vyhláškou předložil pořizovatel zastupitelstvu městyse Drahany 
ke schválení tuto Zprávu o uplatňování Územního plánu Drahany v uplynulém období 2014 -2022. 

A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn 
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§5 odst. 6 stavebního 
zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů 
na udržitelný rozvoj území 

A.1 Vyhodnocení uplatňování územního plánu 

Městys Drahany leží cca 25 km západně od správního území města Prostějova obce s rozšířenou 
působností. Její správní území tvoří jedno katastrální území – k. ú. Drahany. Hlavními funkcemi 
v Drahanech jsou bydlení, rekreace, občanské vybavení, veřejná prostranství, zemědělská výroba podnikání 
a zeleň. V obci se nachází základní občanské vybavení veřejné infrastruktury. Dále jsou v řešeném území 
vymezeny plochy dopravní a technické infrastruktury, plochy veřejných prostranství, plochy vodní 
a vodohospodářské, plochy soukromé a veřejné zeleně, plochy zemědělské a plochy smíšené nezastavěného 
území. 

A.1.1 Vymezení zastavěného území 

Územním plánem bylo vymezeno zastavěné území. Zastavěné území je vymezeno ke dni 1. 4. 2012. 
Rozsah zastavěného území je vyznačen graficky v Hlavním výkresu a ve Výkresu základního členění území 
v grafické části územního plánu Drahany. Využívání zastavěného území a zastavitelných ploch je v souladu 
s požadavky a koncepcemi územního plánu. Plochy zastavěného území jsou stabilizovány. Zastavěné území 
bude v souladu s § 58 odst. 3 stavebního zákona aktualizováno ve změně územního plánu. 

A.1.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

V uplynulém období došlo k postupnému naplňování cílů a úkolů územního plánování v souladu se 
stanovenými koncepcemi. Hodnoty sídla (civilizační, kulturní a přírodní) a jejich ochrana jsou 
územním plánem řešeny a při uplatňování územního plánu respektovány. 

A.1.3 Urbanistická koncepce, vč. vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně 

Urbanistická ko ncepce  

Urbanistická koncepce stanovená územním plánem je dodržována. Jednotlivé stávající i navrhované 
plochy jsou využívány v souladu s územním plánem. 

Vymezení zastav itelných plo ch a plo ch přestav by  

Vyhodnocení využití zastavitelných ploch navržených územním plánem je uvedeno níže v tabulkách. 
Vyhodnocení bylo provedeno na základě vlastních průzkumů pořizovatele, stavebně správních rozhodnutí 
stavebního úřadu, územně analytických podkladů a sdělení obce. 
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Plochy bydlení (bydlení v rodinných domech – venkovské BV, plochy veřejných prostranství PV) 

Tab. 1: Navržené plochy bydlení  

Poř. č. Označení Funkční využití 
Plocha 
(v ha) 

Využito 
(v ha) 

Využito 
(v %) 

Počet RD 

1  Z1  BV, PV 1,19 0,08 7,5 11 

2 Z2 BV, PV 0,62 0,00 0,0 0 

3 Z3 BV, PV 0,58 0,00 0,0 0 

4 Z4 BV, PV 2,22 0,00 0,0 0 

Celkem 4,61 0,08 1,7 1 

 
V rámci navržených zastavitelných ploch pro bydlení je realizován jeden rodinný dům a další jeden je 
v realizaci. Z celkové výměry 4,61 ha je v současné době využito 0,08 ha. 

 Nové požadavky viz. kap. E. 

Plochy smíšené výrobní VS 

Tab. 2: Navržené plochy výroby 

Poř. č. Označení Funkční využití 
Plocha 
(v ha) 

Využito 
(v ha) 

Využito 
(v %) 

Poznámka 

1  Z5 VS 0,86 0,00 0,0   

Celkem 0,86 0,00 0,0  

 
V územním plánu je navržena zastavitelná plocha Z5 sloužící k rozšíření stávajících ploch zemědělské 
výroby. Výstavba v této ploše nebyla dosud realizována.  

 Nejsou nové požadavky. 

 Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení OS 

Tab. 3: Navržené plochy občanského vybavení 

Poř. č. Označení Funkční využití 
Plocha 
(v ha) 

Využito 
(v ha) 

Využito 
(v %) 

Poznámka 

1  Z6 OS 0,83 0,83 100,0  střelnice 

Celkem 0,83 0,83 100,0  

 
V územním plánu byla navržena zastavitelná plocha Z6 pro účely sportovní střelnice. Střelnice byla 
v hodnoceném období na ploše Z6 realizována. 

 Nové požadavky viz. kap. E. 

  Plochy přestavby (plochy veřejných prostranství PV) 

Tab. 4: Navržené plochy přestavby 

Poř. č. Označení Funkční využití 
Plocha 
(v ha) 

Využito 
(v ha) 

Využito 
(v %) 

Poznámka 

1  P1  PV 0,01 0,00 0,0  

2 P2 PV 0,01 0,00 0,0  

3 P3 PV 0,01 0,00 0,0  

Celkem 0,03 0,00 0,0  

 
V územním plánu byly navrženy plochy přestavby P1 - P3 pro rozšíření uličních profilů na minimální šířky dle 
platné legislativy. Uvedené plochy veřejných prostranství dosud nebyly realizovány. 

                                                 
1 další 1 RD v realizaci 
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 Nové požadavky viz. kap. E. 

A.1.4 Koncepce veřejné infrastruktury 

 D o prav ní infrastruktura 

V územním plánu je vymezena síť silničních a vybraných místních komunikací (plochy dopravní 
infrastruktury - silniční DS a veřejných prostranství PV), které slouží k propojení a zpřístupnění jednotlivých 
sídel a k zajištění průchodnosti krajiny. Plochy stávajících silničních komunikací zůstanou zachovány. Nesmí 
dojít ke zhoršení šířkových poměrů stávajících silnic a místních komunikací, ke zhoršení jejich technických 
parametrů a bezpečnosti silničního provozu. 

 Bude prověřeno stávající řešení i s ohledem na možné vymezení nových zastavitelných ploch. 

 Technická infrastruktura 

Plochy technické infrastruktury TI 

Tab. 5: Navržené plochy technické infrastruktury 

Poř. č. Označení Funkční využití 
Plocha 
(v ha) 

Využito 
(v ha) 

Využito 
(v %) 

Poznámka 

1  Z7 TI 0,02 0,02 100  ČOV 

Celkem 0,02 0,02 100  

 
V ÚP byla navržena zastavitelná plocha Z7 pro účel výstavy čistírny odpadních vod. ČOV byla v hodnoceném 
období na ploše Z7 realizována. 

 Nejsou nové požadavky. 

 Zásobování vodou 
Městys Drahany je zásobován ze SV Svazku obcí Drahanská Vrchovina. Vodovodní síť v Drahanech je 
tvořena rozvodnými řady PVC DN 160 a 110 a je zásobována vodovodním řadem vedoucím z VDJ Drahany 
2 x 105 m3. Do VDJ Drahany 2 x 105 m3, max. hl. 656 m n. m. se voda dostává postupně z úpravny vody 
Boskovice – Bělá s vodojemem o objemu 400 m3 přes soustavu čerpací kaskády Svazku Drahanská 
vrchovina. Přívodní řad „E“ k VDJ Drahany je dlouhý 8 625 m. Tato kaskáda obsahuje vodojemy 
s přečerpávacími stanicemi (VDJ Valchov 2 x 250 m3, VDJ Žďárová 2 x 250 m3 a VDJ Skály 2 x 250 m3), z nich 
pak přes jednotlivé akumulace – VDJ Protivanov 2 x 50 m3, VDJ Niva 2 x 250 m3, VDJ Drahany 2 x 105 m3 
a VDJ Rozstání 2 x 25 m3 jsou gravitací zásobovány jednotlivé obce napojené na SV. Vodovod je 
ve vlastnictví Svazku obcí Drahanská vrchovina, správcem a provozovatelem je společnost M.I.S. s.r.o. 
Protivanov. Rozvodná síť v městyse je z PVC DN 100 – 150, celkové délky 5 087 m. 

 Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. 

Odkanalizování 
V obci je vybudována splašková kanalizace a ČOV. ČOV je umístěna v jižní části Drahan. Do ČOV vede 
kmenová stoka A. Její trasa je vedena středem zástavby. Odtok vyčištěných vod je zaústěn do toku Velká 
Haná. 
Dále je v Drahanech vybudována dešťová kanalizace. Dešťová kanalizace je zaústěna do místní vodoteče – 
Velká Haná. 

 Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. 

Zásobování elektrickou energií 
Stávající koncepce zásobování elektrickou energií zůstává zachována. 

 Nejsou nové požadavky na změny koncepce zásobování elektrickou energií. 
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Zásobování plynem 
Obec je plynofikována, stávající koncepce zásobování plynem zůstává zachována. 

 Nejsou nové požadavky na změny koncepce zásobování plynem. 

Komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační 
sítě 

Stávající telekomunikační vedení a telekomunikační zařízení budou chráněna. Stávající nadzemní 

telekomunikační vedení budou nahrazena podzemními kabelovými vedeními. Telekomunikační sítě budou 

rozšířeny do zastavitelných ploch. Rozvody VO a místního rozhlasu budou rozšířeny do zastavitelných ploch. 

Nová vedení budou realizována souběžně s rozvody NN jako podzemní kabelová. 

 Nejsou nové požadavky na změny koncepce v oblasti veřejných komunikačních sítí. 

A.1.5 Koncepce uspořádání krajiny, vč. vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrany před 
povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod. 

Územní plán respektuje základní krajinné hodnoty území. Využití území je v souladu s těmito hodnotami. 

Tab. 6: Navržené plochy změn v krajině (plochy zemědělské NZ, smíšené nezastavěného území NS, 
smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň NX, smíšené nezastavěného území – sportovní NSs, zeleně 
– soukromá a vyhrazená ZS) 

Označení Funkční využití Realizace Poznámka 

K1 NZ, NS, NX, NSs, ZS ne 11 dílčích ploch určených k realizaci protierozních opatření 

K2 
NX 

ne 
rozšíření ploch krajinné zeleně v lokalitě prameniště toku 
Velká Haná 

K3 NP ne založení lokálního biokoridoru BK1 

K4 NP ne založení části lokálního biocentra BC2 Nebeský rybník 

Žádné plochy změn v krajině nejsou realizovány. 

Územ ní systém eko lo gické stability  
Ve stávajícím územním plánu jsou navrženy celkem 2 plochy určené pro doplnění systému ÚSES. Žádná 
nebyla dosud žádná využita pro realizaci ÚSES a všechny zůstávají obhospodařovány původním (stávajícím) 
způsobem. U plochy biocentra BC2 (plocha K4) lze hovořit o částečné funkčnosti ÚSES, neboť charakter 
plochy se alespoň na části plochy blíží krajinné zeleni. Rozšíření a doplnění chybějícího úseku biokoridoru 
BK1 nebylo realizováno, bylo však provedeno vyčištění koryta Otinoveského potoka a provedena výsadba 
liniové zeleně podél toku.  

 Systém ÚSES bude prověřen a případně aktualizován.  

Prostupnost krajiny 
Územním plánem Drahany je vymezena síť místních a přístupových komunikací, jako ploch  dopravní 
infrastruktury - silniční (DS), a dále jako součást ploch zemědělských (NZ) a ploch lesních (NL). Tyto 
komunikace slouží k zajištění dopravní obsluhy staveb a ploch, zpřístupňují lesní a zemědělské pozemky 
a slouží turistice a rekreačnímu využívání krajiny. Tyto cesty nesmí být přehrazovány a uzavírány (ploty, 
bránami apod.).  

 Bude prověřena potřeba aktualizace sítě komunikací zajišťující prostupnost krajiny. 

P rotiero zní o patření  

V návaznosti Územní plán vymezuje plochy opatření (K1), na kterých mají být provedeny protierozní 
opatření. V celém rozsahu nezastavěného území je přípustné realizovat protierozní opatření. Protierozní 

opatření na 11 vymezených zemědělských plochách (úhrnně označených K1) nebyly realizovány. 

 Bude prověřena potřeba aktualizace systému protierozních opatření. 
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Ochrana před po vo dněm i  
Zastavěné území není přímo ohroženo povodní. Pro ochranu před svahovými vodami budou respektovány 
a řádně udržovány stávající odvodňovací příkopy a dešťová kanalizace a budou doplněny navržené úseky 
odvodňovacích příkopů a dešťové kanalizace. 

 Požadavky na řešení ochrany před povodněmi budou dle potřeby aktualizovány. 

Stanovení podmínek pro rekreaci 
Pro zajištění rekreačních funkcí jsou v nezastavěném území vymezeny plochy smíšené nezastavěného území 
- sportovní (NSs) - nezastavitelná část areálu sportovní střelnice. 
Pro zajištění rekreačních funkcí krajiny (pěší turistika, cykloturistika, běžecké lyžování) jsou chráněny dále 
místní účelové komunikace procházející řešeným územím. 

Stanovení podmínek pro dobývání nerostů 
ÚP Drahany nevymezuje plochy, na kterých by byla přípustná těžba nerostů. 

A.1.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu 
využití (hlavní využití) vč. stanovení podmínek prostorového uspořádání 

V územním plánu jsou řešeny podmínky využití jednotlivých funkčních ploch. Podmínky jsou stanoveny jak 
pro stávající, tak pro návrhové plochy. V této části jsou také vymezeny pojmy, které jsou použity 
v územním plánu a nejsou stanoveny v jiných právních předpisech. Využití ploch je uskutečňováno 
v souladu s podmínkami. 

 V řešení Změny č. 1 budou prověřeny a případně upraveny podmínky využití ploch. Podmínky 
využití budou upraveny zejména v souvislosti s novelou stavebního zákona účinnou od 1.1.2018, resp. 
s aktuálním zněním stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. 

 Zejména budou prověřeny podmínky využití v nezastavěném území v souvislostech s § 18 odst. 5 
stavebního zákona. V případě, že budou některé stavby a opatření uvedené v tomto ustanovení 
vyloučeny, bude jejich vyloučení zdůvodněno s ohledem na udržitelný rozvoj území. 

A.1.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Ve stávajícím územním plánu je navrženo celkem 8 veřejně prospěšných staveb pro technickou 
infrastrukturu a 4 veřejně prospěšné stavby pro dopravní infrastrukturu. Ve sledovaném období byly 
realizovány splašková kanalizace a ČOV včetně podmiňujících staveb (VT7) a přeložka trafostanice (VT8), 
ostatní VPS nebyly realizovány. 

 Bude prověřeno vymezení VPS a VPO. 

A.1.8 Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro něž lze uplatnit 
předkupní právo 

Územní plán Drahany nevymezil veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze 
uplatnit předkupní právo. 

A.1.9 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

Územní plán Drahany nestanovuje žádná kompenzační opatření. 

A.1.10 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití 

Územní plán vymezuje územní rezervu R1 pro plochu veřejného prostranství, R2 a R5 pro plochy bydlení 
v rodinných domech BV, R3 pro plochy zeleně a R4 pro plochu smíšenou výrobní VS. 

 Změnou č. 1 ÚP budou územní rezervy prověřeny. 

A.1.11 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci 

Územní plán nevymezuje žádné plochy, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno dohodou 
o parcelaci. 
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 Nejsou nové požadavky. 

A.1.12 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této 
studie do evidence územně plánovací činnosti 

Územním plánem jsou vymezeny plochy s prověřením změn jejich využití územní studií: 
- plocha na západním okraji sídla při vyústění průtahu silnice 11/377 - předmětem řešení bude návrh 

veřejného prostranství obsahujícího křižovatku silnice 11/377 s navrženou komunikací VD3, obratiště 
pro autobusy MHD, umístění přeložené trafostanice TS1, řešení chodníků, veřejné zeleně, koordinace 
stávající a navržené technické infrastruktury, koordinace (v podrobnějším měřítku) všech uvedených 
funkcí a limitů využití území, a dále koordinace návrhu s přiměřenými požadavky vlastníků pozemků, 

- zastavitelná plocha Z2 - předmětem řešení územní studie bude zejména návrh dopravní a technické 
infrastruktury, členění lokality na stavební pozemky, návrh veřejných prostranství a přiměřená regulace 
prostorového uspořádání zástavby, přitom bude provedena koordinace návrhu s přiměřenými 
požadavky vlastníků pozemků. Důraz bude kladen na kvalitní řešení veřejného prostranství - rozptylové 
plochy před fotbalovým hřištěm. 

- zastavitelná plocha Z4 - předmětem řešení územní studie bude zejména návrh dopravní a technické 
infrastruktury, členění lokality na stavební pozemky, návrh veřejných prostranství a přiměřená regulace 
prostorového uspořádání zástavby, přitom bude provedena koordinace návrhu s přiměřenými 
požadavky vlastníků pozemků. 

Územní plán stanovuje lhůtu pro pořízení územních studií na 6 let od nabytí účinnosti územního plánu. 
Územní studie nebyly dosud vypracovány. 

 Bude prověřena podmínka pro vypracování územních studií pro uvedené lokality, popř. bude 
aktualizována lhůta pro pořízení. 

A.1.13 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 
regulačního plánu 

Územní plán nevymezuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním regulačního plánu. 

 Nejsou nové požadavky. 

A.1.14 Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

Etapizace je územním plánem navržena pro plochu Z4. 

 Bude prověřeno. 

A.1.15 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 

Územní plán nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovat 
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. 

 Nejsou nové požadavky. 

A.2 Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán 

Od vydání územního plánu a jeho změny došlo k aktualizaci nadřazené dokumentace, právních předpisů 
a dalších dokumentů včetně územně plánovací dokumentace sousedních obcí.  

 Tyto podklady budou prověřeny a vyplývající požadavky budou do ÚP zapracovány. 

 

 



9 

 

A.3 Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj 
území 

Od doby vydání územního plánu do vyhotovení této zprávy nebyly zjištěny či zaznamenány negativní 
dopady na udržitelný rozvoj území. 

B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 

Ke dni 31.12.2020 byla zpracována pátá úplná aktualizace Územně analytických podkladů (dále ÚAP) 
pro území obce s rozšířenou působností Prostějov, jehož součástí je i městys Drahany. Úplná aktualizace 
byla pořízena dle § 28 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (stavební zákon). 

Z aktualizovaného vyhodnocení udržitelného rozvoje území SO ORP Prostějov vyplývají tyto problémy 
k řešení či prověření v územně plánovací dokumentaci: 

Životní prostředí 

ZD09: Větrná elektrárna - prověřit možnost řešení jako plochy změny v krajině 

ZD10: Stará ekologická zátěž – prověřit aktuální stav, posoudit ve vztahu k aktuálnímu záměru, příp. 
navrhnout řešení 

ZD11: Nenavazující lokální biokoridor – doplnit v rámci změny ÚP 

Hospodářský rozvoj 

HD07: Problematické dopravní napojení – prověřit možnosti směrové úpravy napojení 

Soudržnost obyvatel území 

SD07: Rekreační potenciál požární nádrže – prověřit možnosti rekreačního využití – např. vznik koupacího 

biotopu 

SD24: Chybějící pokrytí nového katastrálního území v ÚPD – doplnit v rámci nejbližší změny ÚP 

 Veškeré problémy k řešení budou změnou ÚP prověřeny a případně budou navrhnuta příslušná opatření. 

C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem 

C.1 Soulad s Politikou územního rozvoje 

Územní plán Drahany byl vypracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR schválenou vládou ČR dne 
20.7.2009.  
Aktuálně je v platnosti Politika územního rozvoje České republiky v Úplném znění po Aktualizaci č. 4 
s nabytím účinnosti dne 1.9.2021. 

C.1.1 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 

Územní plán je zpracován v souladu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území. 

 Změna č. 1 ÚP bude tyto priority respektovat. 

C.1.2 Vztah řešeného území k rozvojovým osám a rozvojovým a specifickým oblastem 

Městys Drahany se nachází ve specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení 
území suchem. 

 Změna č. 1 bude vypracována v souladu s Politikou územního rozvoje v platném znění. 
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C.2 Soulad se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje 

Územní plán Drahany byl vypracován v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění 
po Aktualizaci č. 1 vydanými 22.4.2011. 

Aktuálně jsou v platnosti Zásady územního rozvoje v Úplném znění po Aktualizaci č. 4, které nabyly účinnosti 
dne 27.1.2022.  

C.2.1 Rozvojové osy a oblasti 

Dle ZÚR OK není městys Drahany součástí žádné rozvojové osy ani rozvojové oblasti. 

C.2.2 Specifické oblasti 

Dle ZÚR OK je městys Drahany součástí specifické oblasti SOB – k4, ve které se projevují z hlediska 
vzájemného srovnávání obcí Olomouckého kraje problémy z hlediska udržitelného rozvoje. 

C.2.3 Rozvojové plochy nadmístního významu 

Dle ZÚR OK městys Drahany nezasahuje do žádných rozvojových ploch nadmístního významu. 

C.2.4 Zpřesnění vymezení ploch a koridorů nadmístního významu 

Dle ZÚR OK městys Drahany nezasahuje do žádných ploch a koridorů nadmístního významu. 

C.2.5 Cílové charakteristiky krajiny 

Řešené území Drahan náleží dle ZÚR OK do oblastí se shodným krajinným typem – krajinných celku: K. 
Skupina Drahanských vrchů. Řešení změny územního plánu musí respektovat požadavky stanovené 
pro jednotlivé krajinné typy uspořádání krajiny, které vytváří podmínky pro zajištění ochrany, podpory 
a rozvoje jejich rozhodujících atributů - cílové charakteristiky krajiny. 

C.2.6 Požadavky  vyplývající  ze  stanovených  priorit  územního  plánování  kraje  pro  zajištění 
udržitelného rozvoje území 

V řešení Změny č. 1 ÚP Drahany je nutno respektovat, zohlednit a důsledně dodržovat priority 
v oblasti soudržnosti společenství obyvatel, hospodářského rozvoje, v oblasti ochrany životního prostředí 
konkrétně při ochraně ovzduší, ochraně vod, v zemědělství při ochraně ZPF. Dále je nutno zohlednit 
respektovat priority v oblasti ochrany lesů, péče o krajinu, nakládání s odpady, nerostných surovin 
a veřejného zdraví. 

C.3 Soulad s rozvojovými dokumenty vydanými Olomouckým krajem 

Pro území Olomouckého kraje jsou vydány územně plánovací podklady a další koncepční dokumenty. Jedná 
se zejména o:  

- Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 

- Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti s adaptací 

na změny klimatu 

- Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji 

- Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 

- Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO12 na území Olomouckého kraje 

- Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje 

- Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027 s výhledem do roku 2030. 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje 

- Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 

- Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07: Aktualizace 2020 

- Národní program snižování emisí České republiky včetně aktualizace 

- Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR 
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- Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje 

- Národní plán povodí Dunaje 

- Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2016-2021 

- Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje 

- Územní studie Malé vodní nádrže 

 Změna č. 1 bude zpracována v souladu s těmito dokumenty. 

D. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 
4 stavebního zákona 

Územním plánem Drahany je celkem vymezeno 6,35 ha zastavitelných ploch a ploch přestavby, z toho 
4,61 ha je vymezeno jako zastavitelné plochy pro bydlení. 

V současné době je ze zastavitelných ploch pro bydlení využito 0,08 ha, což představuje 1,7 % z celkové 
výměry. 

 Nové požadavky k prověření se nachází pouze v zastavěném území.  

E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny 

Řešeným územím bude katastrální území Drahany. Navržené požadavky vyplývají z výše uvedeného 
vyhodnocení ÚP a z aktuálních požadavků a podnětů na změnu územního plánu, které je třeba v rámci 
změny územního plánu prověřit. Zejména je nutno prověřit následující požadavky: 

E.1 Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 
v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti 
veřejné infrastruktury 

 Vyhodnotit soulad územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění po Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5. 
 Vyhodnotit  soulad  územního  plánu  se Zásadami  územního  rozvoje  Olomouckého  kraje ve znění 

po Aktualizaci č. 4. 

 Vyhodnotit soulad územního plánu s krajskými rozvojovými a dalšími koncepčními dokumenty. 

 Aktualizovat limity využití území dle aktualizace ÚAP. 

 Zohlednit případné požadavky vyplývající z širších vztahů v území včetně územně plánovacích 
dokumentací sousedních obcí. 

 Prověřit problémy k řešení vycházející z ÚAP a případně navrhnout příslušná opatření. 

E.1.1 Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch 

 Zachovat stávající urbanistickou koncepci. 

 Aktualizovat zastavěné území. 
 Zastavěné plochy vymezit jako stávající, v této souvislosti upravit textovou i grafickou část územního 

plánu. 

 Prověřit, případně upravit podmínky využití ploch. 

 Prověřit úpravu vymezení stabilizované plochy bydlení SV1 na pozemcích parc. č. 64, 912/41, 912/42, 
912/1) v souvislosti s probíhající výstavbou RD. 

 Prověřit změnu využití pozemku parc. č. 522 pro bydlení. 

E.1.2 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 
infrastruktury a možnosti jejich změn 

 Prověřit, případně aktualizovat řešení veřejných prostranství, dopravní a technické infrastruktury. 
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• Prověřit změnu využití pozemků parc. č. 279/1 a 276/7 pro sportovně rekreační využití (možnost 
výstavby sportovního zařízení). 

 Prověřit změnu využití pozemku st. 317 (využití obřadní síň - občanská vybavenost). 

E.1.3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých 
plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 
5 stavebního zákona 

 Prověřit opatření navržená v Územní studii krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Prostějov, v případě potřeby zapracovat do změny. 

 Prověřit a upravit podmínky využití ploch v nezastavěném území (v souladu s novelou stavebního 
zákona účinnou od 1.1.2018) v souvislosti s § 18 odst. 5 stavebního zákona – vč. doplnění odůvodnění 
vyloučených staveb. 

 Prověřit případně aktualizovat územním plánem navržená řešení ÚSES, prostupnosti krajiny, 
protierozních opatření, protipovodňové ochrany atd. 

E.1.4 Požadavky vyplývající z projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Drahany za 
období 2014 - 2022  

 Respektovat ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění (dále 
„zákon“), jenž je blíže specifikováno v ustanovení § 5 písm. a) a b) vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení 
postupů k zajištění ochrany ZPF (dále „vyhláška“), která mimo jiné závazně upravuje i způsob 
vyhodnocování záborů ZPF (§ 3, tab. č. 2 v příloze vyhlášky) při zpracování územně plánovací 
dokumentace.  

 Zapracovat limity Ministerstva obrany včetně úpravy textové a grafické části dokumentace.  

 Respektovat požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.  

E.2 Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutno prověřit 

Nejsou nové požadavky na vymezení územních rezerv, budou prověřeny stávající územní rezervy. 

E.3 Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

Bude prověřeno. 

E.4 Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 
uzavřením dohody o parcelaci 

Bude prověřeno. Zejména budou prověřeny podmínky vypracování územních studií pro lokality navržené 
územním plánem, případně bude aktualizována lhůta pro její pořízení.  

E.5 Požadavky na stanovení pořadí změn v území (etapizaci) 

Bude prověřeno. Zejména bude prověřena podmínka etapizace v ploše Z4. 

E.6 Požadavky na vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 

Nejsou požadavky. 

E.7 Případný požadavek na zpracování variant řešení 

Nejsou požadavky na zpracování variant změny. 
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E.8 Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění, vč. měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Změna č. 1 ÚP Drahany bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění, s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací činnosti, v platném znění, s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, v platném znění, a s ostatními souvisejícími platnými předpisy. 

Změna č. 1 bude zpracována v rozsahu měněných částí a bude obsahovat textovou a grafickou část 
členěnou dle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

Odůvodnění bude obsahovat textovou a grafickou část členěnou dle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

Výkresová část může být po dohodě zpracovatele, městyse a pořizovatele upravena. Změna územního 
plánu bude zpracována nad aktuálním mapovým podkladem. Grafická i textová část změny územního plánu 
bude zpracována v Jednotném standardu vybraných částí územního plánu, případně dle aktuálně platných 
právních předpisů. 

Návrh změny bude projektant v průběhu zpracování konzultovat s pořizovatelem a určeným zastupitelem 
městyse Drahany. 

Odevzdání Změny č. 1: Jednotlivé fáze Změny č. 1 budou odevzdány v těchto počtech vyhotovení: 

Návrh Změny č. 1 pro jednotlivé fáze projednání – 2 tištěné a 2 digitální vyhotovení (editovatelné datové 
soubory ve formátech *.dgn/*.shp, *.doc, *.xls a needitovatelné datové soubory ve formátu *.pdf a *.png), 
vše ve strojově čitelném formátu). K jednotlivým projednáním zpracovatel odevzdá datové soubory 
v požadovaném formátu k provedení kontroly jejich správnosti. 

Konečné znění Změny č. 1 po jeho vydání zastupitelstvem městyse – 4 tištěné a digitální vyhotovení. 

Digitální podoba bude obsahovat editovatelné datové soubory ve formátech *.dgn/*.shp, *.doc, *.xls 
a needitované datové soubory ve formátu *.pdf a *.png, vše ve strojově čitelném formátu. 

Vyhotovení Úplného znění ÚP Drahany po Změně č. 1 bude zpracováno ve 4 vyhotoveních (§ 165 
stavebního zákona) v listinné i digitální podobě (editovatelné datové soubory ve formátech *.dgn/*.shp, 
*.doc, *.xls a needitovatelné datové soubory ve formátu *.pdf a *.png, vše ve strojově čitelném formátu).  

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu 
na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je 
požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit 
významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 

Obsahem zadání změny nejsou požadavky, u nichž by byl předpoklad potřeby zpracování vyhodnocení 
návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území. Nepředpokládá se potřeba vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí. V zadání změny nejsou záměry, které by mohly mít vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality či ptačí oblasti. 

Řešené území městyse Drahany nezasahuje do žádné evropsky významné lokality ani do žádné ptačí 
lokality soustavy NATURA 2000. 

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 
zpracování variant vyžadováno 

Není stanoven požadavek na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu. 
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H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod 
písmeny A) až D) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci 
územního plánu 

Ze skutečností uvedených pod písmeny A) až D) nevyplývá taková potřeba změn, které by podstatně 
ovlivňovaly koncepci platného územního plánu, a proto není stanoven požadavek na zpracování nového 
územního plánu. 

I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů 
na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního 
plánu zjištěny 

Během vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly zjištěny žádné negativní dopady na udržitelný 
rozvoj, které by vyžadovaly eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci. 

Potřeba těchto opatření nevyplývá ani z nově vzniklých požadavků pro změnu územního plánu. 

Nejsou stanoveny žádné požadavky na eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních dopadů 
na udržitelný rozvoj území. 

J. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Během vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly zjištěny žádné místní ani nadmístní jevy, které by 
vyžadovaly aktualizaci zásad územního rozvoje. Žádný z nově vzniklých požadavků pro změnu územního plánu 
nemá charakter vyžadující aktualizaci zásad územního rozvoje. Není vznesen požadavek na aktualizaci Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje. 

Závěr 

Tato Zpráva o uplatňování Územního plánu Drahany za uplynulé období 2014 - 2022 byla ve smyslu § 55 
odst. 1 stavebního zákona před jeho předložením zastupitelstvu městyse projednána přiměřeně v souladu s 
ustanoveními § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona. Zpráva o uplatňování, doplněná a upravená na základě 
výsledků projednání, byla předložena zastupitelstvu městyse k projednání a schválení. 

Na základě projednané a schválené Zprávy o uplatňování ÚP Drahany bude pořízena Změna č. 1 
Územního plánu Drahany, a to zkráceným postupem v souladu s § 55a a 55b stavebního zákona, 
v platném znění. 


