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1. Cíle a účel pořízení územní studie: 

Územní studie je pořizována za účelem posouzení vhodnosti umístění přístavby budovy OSSZ na p.č. 

759 a 761/2 k.ú. Prostějov do plánované lokality. Cílem studie je prokázat, že plánovaná rekonstrukce 

stávajícího objektu OSSZ v Plumlovské ulici vč. navržené přístavby je v souladu s požadavky na 

ochranu hodnot území a že realizace plánovaných stavebních úprav nesníží kvalitu obytného 

prostředí souvisejícího území, neohrozí jeho hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž v 

přilehlých obytných lokalitách. Územní studie je zpracována na podkladě Zadání územní studie 

"Rekonstrukce budovy OSSZ Prostějov" vydaného Odborem územního plánování a památkové péče 

MM Prostějova (spis. zn. OÚPPP/215/2018/Ing.Ka) 

2. Rozsah řešeného území: 

Plánovaný stavební záměr se nachází v západní části města Prostějov a je umístěn do stávajícího 

administrativního areálu při frekventované Plumlovské ulici. 

 

V rámci této územní studie je hodnocení dopadů na okolí rozděleno na hodnocení dopadů na širší 

okolí a na hodnocení dopadů na bezprostřední okolí.  

Vzhledem k faktu, že realizací plánovaných úprav objektu OSSZ nelze předpokládat dlouhodobě 

zvýšenou zátěž dopravní, ani technické infrastruktury širšího okolí (viz. kapitola 3) je hlavním 

obsahem této studie posouzení dopadů stavebního záměru na využití lokalit a objektů v 

bezprostředním okolí záměru (viz kapitola 4). 
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3. Hodnocení záměru z hlediska dopadů na širší okolí: 

Řešený objekt sloužil v nedávné minulosti jako sídlo OSSZ Prostějov a Úřadu práce Prostějov. Po té, 

co byly provozy Úřadu práce přesunuty do jiné budovy bylo rozhodnuto o využití uprázdněných 

prostor pro potřeby OSSZ. Do uvolněných prostor budou z jiných částí města přesunuta externí 

pracoviště OSSZ. Rekonstrukce stávající budovy spočívá tedy převážně v úpravě stávajících 

kancelářských prostor pro potřeby provozu OSSZ a v rekonstrukci technického a hygienického zázemí 

objektu. V souvislosti s přemístěním všech pracovišť OSSZ do jedné budovy bude nutno provést také 

centralizaci archivů. Vzhledem ke specifickým požadavkům na uskladnění písemností (jak z hlediska 

zatížení stavebních konstrukcí, tak z hlediska udržení stálého vnitřního prostředí) bylo investorem 

rozhodnuto o přístavbě nového křídla stávající budovy jež bude primárně sloužit pro uskladnění 

písemností. 

Z popsaného stavebního záměru vyplývá že: 

- nebude měněn účel objektu.   

 Původní úřadovny ÚP bude využívat OSSZ. 

- nebude navyšována kapacita kancelářských ploch objektu 

 Rozsah kancelářských ploch se nemění. V nově navržené přístavbě budou umístěny 

především prostory pro archivaci. Do části přístavby pak budou přesunuty kancelářské plochy z 

podkroví stávajícího hlavního objektu, kde bude nově umístěna zasedací místnost a školící středisko 

pro zaměstnance OSSZ. 

- nebudou navyšovány požadavky na dopravní infrastrukturu 

 Vzhledem k tomu, že není měněno využití objektu, ani jeho kapacita, nelze předpokládat 

nárůst požadavků na využití dopravní infrastruktury oproti současnému stavu. (Není navyšován počet 

zaměstnanců, ani není předpokládáno zvýšení návštěvnosti objektu. Cílová skupina klientů a 

frekvence návštěv klientů ÚP a OSSZ je obdobná). Přílohou této studie je také vyjádření Odboru 

dopravy Magistrátu města Prostějova, jež navržený stavební záměre posuzuje kladně a souhlasí s 

vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení.  

- nebudou navyšovány požadavky na technickou infrastrukturu 

 Vzhledem k tomu, že není měněno využití objektu a v rámci záměru je plánováno také 

celkové zateplení objektu a modernizace technického vybavení objektu lze předpokládat, že i přes 

zvětšení obestavěného prostoru (díky přístavbě archivů) dojde ke snížení požadavků na využití 

technické infrastruktury. 

Vyhodnocení: 

Vzhledem k výše popsaným aspektům hodnocení nelze předpokládat, že by realizace plánovaného 

záměru mohla negativně ovlivnit širší okolí stavby. 
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4. Hodnocení záměru z hlediska dopadů na blízké okolí: 

Řešené území je vymezeno v lokalitě ohraničené na jihu Plumlovskou ulicí, na západě Březinovou 

ulicí, na severu průjezdem do vnitrobloku na p.č. 763/3 a na východě linií hranice mezi st.p.č. 754 a 

st.p.č. 752.  

 

Vzhledem k faktu, že se plánované nové využití objektu neliší do původního využití, nelze 

předpokládat, že by jeho provoz mohl narušovat možnosti využití okolních objektů a pozemků. 

Vzhledem k plánované realizaci přístavby ke stávajícímu objektu je nutno se zabývat hmotovou 

kompozicí navržené novostavby a také jejímu prostorovému vztahu k ostatním objektům v blízkém 

okolí.  

pozn.: Do mapky vymezení řešeného území jsou také žlutě zanesena místa referenčních stanovišť 

hodnocení hmotových vztahů v území. 
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Porovnání hmotového řešení současného a navrženého stavu 

šedě jsou modelovány stávající objekty v okolí 

modře je modelován rekonstruovaný objekt OSSZ 

červeně je modelován stávající nevyužívaný provozní objekt určený k odstranění 

zeleně je modelována navržená přístavba 

 

Perspektivní nadhled z jihozápadu 

současný stav 

 
 

navržený stav 
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Perspektivní nadhled ze severu 

současný stav 

 

navržený stav 

 

 

U plánované přístavby se bude se jednat o stavbu jež svou výškou nepřesáhne úroveň stávajícího 

dvorního křídla rekonstruovaného administrativního objektu a bude také o cca 4,5 m nižší, než hlavní 

budova rekonstruovaného administrativního objektu tvořící uliční frontu v Plumlovské ulici. Nelze 

tedy předpokládat žádné výrazné narušení stávajícího panoramatu při pohledu z veřejného uličního 

prostoru. 
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Dále jsou hodnoceny hmotové poměry při pohledu z referenčních stanovišť ve vnitrobloku a v 

přilehlém uličním prostoru. 

I.) Pohled z p.č. 761/1 z nástupního prostoru před domem č.p. 459 (na st.p.č. 760) 

současný stav 

 

navržený stav   
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II.) Pohled z p.č. 763/2 z nádvorního prostoru domu domem č.p. 3695 a 3695 (na st.p.č. 764 a 767) 

současný stav 

 

navržený stav 
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III.) Pohled z křižovatky ulic Plumlovská a Březinova směrem na dům č.p. 461 (na st.p.č. 765) 

současný stav 

 

navržený stav 
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IV.) Pohled z Březinovy ulice směrem do prostoru proluky na pozemku p.č. 766 

současný stav 

 

 navržený stav 

 

 

Vyhodnocení: 

Vzhledem k provedeným porovnáním hmotové kompozice při pohledech z referenčních stanovišť lze 

konstatovat, že navržená přístavba zasáhne pouze okrajově do stávajících horizontů tvořených 

zástavbou a vložení nové hmoty do stávající proluky je možno hodnotit pouze jako drobný zásah do 

vzájemných hmotových vztahů současné zástavby. Nelze předpokládat, že by realizací přístavby, ani 

samotnou rekonstrukcí stávajícího objektu OSSZ došlo k narušení, nebo negativnímu ovlivnění 

současných možností využití lokalit v blízkém okolí záměru. 
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5. Komunikační napojení a doprava v klidu 

Stávající areál je komunikačně napojen na Plumlovskou ulici. V současné době je celý areál obsloužen 

pomocí průjezdu z ulice do vnitrobloku. Průjezd je umístěn v hlavní budově v jihozápadní části areálu. 

Nově bude od stávajícího sdruženého vstupu (vjezdu) oddělen vstup do budovy pro veřejnost.  

Doprava v klidu 

Nová přístavba slouží primárně pro umístění centralizovaných archivů a kartoték OSSZ, dílen správy 

objektu a prostor vedení pobočky (ředitelna a zasedací místnost). Kromě těchto prostor budou v 

nové přístavbě vytvořeny tři kanceláře, kam bude přesunuta část pracovníků ze stávajícího objektu. 

Celkem bude v nové přístavbě umístěno 7 stálých  pracovních míst. Veškerá další pracovní místa v 

nové přístavbě (v archivech, dílně atd.) budou obsluhována nárazově pracovníky, kteří mají své stálé 

pracovní místo vymezeno v jiné části objektu. 

Posouzení dopravy v klidu 

V současnosti jsou ve vnitrobloku umístěna tři parkovací stání sloužící pro potřeby zaměstnanců 

OSSZ. Vzhledem k tomu, že nově navržená přístavba je umístěna převážně v plochách 

odstraňovaného pomocného objektu a také díky tomu, že navrhovanou stavební úpravou bude 

odstraněna stávající rampa bezbariérového přístupu do objektu, bude po realizaci stavby ve 

vnitrobloku možno umístit až 7 parkovacích míst.  

pracovníci plocha pracoviště 

1x ředitel pobočky 30,75 m2 

1x sekretářka ředitele 21,21 m2 

2x referent účtárny 
pojistného a dávek 

24,52 m2 

1x vedoucí odd. 
exekuce a vymáhání 

24,46 m2 

2x referent odd. 
exekuce a vymáhání 

24,58 m2 

celkem: 7 osob celkem: 125,52 m2 

 

Všechna tato pracoviště jsou svou povahou řazena do kategorie "administrativa s malou 

návštěvností", kdy je počítáno jedno parkovací místo  na 35 m2 kancelářské plochy. 

Výpočet dopravy v klidu 

N = P0 * ka * kp 

N = 3,6 * 1,0 * 0,8 

N = 2,88  
 
Zaokrouhleno na 3 parkovací 
místa 

 

N - celkový počet stání 

P0 - 3,6 (základní počet parkovacích stání = 125,52 m2 celkové 
plochy / 35m2 na 1 stání) 

ka - 1,0 (součinitel vlivu automobilizace z ÚP Prostějov) 

kp - 0,8 (skupina 2B - sídla do 50 000 obyvatel, objekty 
celoměstského významu uvnitř zastavěného území sídla, 
mimo historické centrum sídla, dobrá kvalita obsluhy území 
veřejnou dopravou  ) 
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Bude realizováno 7 parkovacích míst (vč. 1x v úpravě pro imobilní), nichž tři budou sloužit jako 

náhrada za původní parkovací místa ve vnitrobloku a o čtyři bude kapacita nově navýšena. Pro 

zajištění provozu v nově realizované přístavbě je třeba zajistit vymezení minimálně tří nových 

parkovacích míst. Návrh vyhovuje.Záměr 

6. Závěr: 

Záměr Rekonstrukce budovy OSSZ parcelní číslo 759 a 761/2 v katastrálním území Prostějov je 

navržen jako dostavba proluky a dodržuje stávající strukturu zástavby vnitrobloku. Záměr lze 

posuzovat dle bodu 7.1.3. písm. h) ÚP Prostějov, dle kterého je záměr podmínečně přípustný přičemž 

navrhované pozemky, stavby či zařízení lze do území umístit za podmínky prokázání, že jejich řešení 

včetně zajištění nároků statické dopravy, je v souladu s požadavky na ochranu hodnot území a jejich 

provoz nesníží kvalitu obytného prostředí souvisejícího území, neohrozí jeho hodnoty a nepřiměřeně 

nezvýší dopravní zátěž v obytných lokalitách. Splnění výše uvedených podmínek je prokázáno touto 

územní studií. 

 

Ing. arch. Michal Čapek 

ČKA 03 897 

březen 2018 

 

Příloha:   Regulační výkres 
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REGULAČNÍ VÝKRES
M 1 : 500

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ (ULIČNÍ) BUDOVA

STÁVAJÍCÍ DVORNÍ KŘÍDLO

NAVRŽENÁ PŘÍSTAVBA

VSTUPY DO AREÁLU

MAXIMÁLNÍ PODLAŽNOST OBJEKTŮ4

LEGENDA

BOURANÝ PŘÍZEMNÍ OBJEKT

REGULACE

- NAVRŽENÁ PŘÍSTAVBA VÝŠKOVÉ NEPŘESÁHNE
STÁVAJÍCÍ OBJEKTY V AREÁLU

- MAXIMÁLNÍ PODLAŽNOST VIZ. VÝKRES

 - NAVRŽENÁ PŘÍSTAVBA BUDE ZASTŘEŠENA PLOCHÝMI
STŘECHAMI

- PŮDORYSNÁ PLOCHA NAVRŽENÉ PŘÍSTAVBY max. 350 m2


