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Textová část ÚP 

Znění bodů 1. až 15. zůstává beze změny. 

Příloha č. 1 (Tabulka ploch) 

Znění řádků od čísla plochy 0001 až do  0758 zůstává beze změny.  

číslo 
plochy 

využití 
plochy 

kód 
rozvojové 

plochy 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 

1) 

max. 
výška 

zástavby 
[m] 2) 

struktura 
zástavby 

3) 
Informace 4) další podmínky 5) 

0759 VSX  Z19 1,361,4
6 10-40 %  10 a     min. podíl zeleně 15 % 

0760 DX  Z19 0,320,2
2   –       

Znění řádků od čísla plochy 0761 až do konce tabulky zůstává beze změny.  

 
 



B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
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1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
(1) IV. změna Územního plánu Prostějov řeší především úpravu vymezení a využití rozvojových ploch č. 0759 

a 0760 v sousedství stávajícího vojenského areálu Leteckých kasáren Prostějov. Cílem změny je vytvořit vhodné 
podmínky pro rozšíření perspektivního vojenského areálu – zajistit ve vazbě na připravovaný rozvoj uvnitř 
vojenského areálu území pro možnou realizaci kapacitního parkoviště na okraji areálu pro vozidla zaměstnanců.  
Přitom je zároveň potřeba zachovat vhodný koridor pro možnou budoucí obsluhu uvažované strategické zóny, 
která je v ÚP vymezena jako územní rezerva. 

(2) Řešené území se nachází v lokalitě u ulice Letecké jižně od stávající elektrické stanice 110/22 kV 
a severozápadně od areálu Leteckých kasáren (tedy ze dvou stran navazuje na zastavěné území). Území je 
v dosud platném ÚP vymezeno jako zastavitelné plochy smíšené výrobní (č. 0759) a dopravní infrastruktury 
(č. 0760), řešení této změny počítá se jeho využitím pro plochy specifické a plochy dopravní infrastruktury. 
Řešením změny se nemění celkový rozsah zastavitelných ploch, celkem se jedná o 1,7 ha. V souvislosti 
s úpravou plochy dopravní infrastruktury dochází také ke změně tras koridorů územních rezerv pro dopravní 
infrastrukturu a souběžných tras cyklistických komunikací a alejí a stromořadí. 

(3) Původní plocha smíšená výrobní č. 0759 byla vymezena pro doplnění a scelení prostějovské průmyslové zóny 
ležící východně od dálnice D46. Nová plocha specifická je pak určena pro doplnění stávajícího rozsáhlého 
vojenského areálu Leteckých kasáren. Řešené území je výborně dopravně dostupné z dálnice D46 i dalších 
hlavních silničních tahů (silnic II. třídy) a jeho dopravní obsluha (napojení na hlavní silniční tahy) není v konfliktu 
a nezatěžuje obytné území. 

(4) Navržená změna má pouze lokální význam a lze předpokládat, že nevyvolá na úrovni územního plánu žádné 
zvýšené nároky na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů dopravní a technické infrastruktury, 
na širší krajinné vztahy ani na další návaznosti na okolní katastry.  

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

2.1. Cíle územního plánování 
IV. změna ÚP Prostějov je v souladu s cíli územního plánování dle § 18 Stavebního zákona, č. 183/2006 Sb. 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území spočívající 
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 
generací budoucích. 

Řešení změny: 
> Řešení IV. změny ÚP Prostějov navazuje na koncepci ochrany a rozvoje území v dosud platném ÚP 
Prostějov a vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území. Vyhodnocení vlivů změny ÚP 
na udržitelný rozvoj území je zpracována jako samostatná dokumentace (podrobněji viz kap. F tohoto 
odůvodnění).  

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných 
a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Řešení změny: 
> Řešení IV. změny navazuje na koncepce ochrany a rozvoje území v dosud platném ÚP Prostějov, které 
pouze lokálně mírně upravuje. V platnosti tak zůstávají základní principy, které dosud platný ÚP 
Prostějov sleduje (vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení jejich podmínek, stanovení 
podmínek prostorového uspořádání sídla, nastavení základních vztahů mezi soukromými a veřejnými 
zájmy, nastavení rozvoje města jako součásti systému osídlení, apod.). V dotčeném území ležícím 
východně od dálnice D46 se jedná o jeho principiální určení pro neobytné využití v návaznosti 
na průmyslovou zónu a vojenský areál. Podrobněji viz zejména kap. D odůvodnění změny UP. 

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn 
v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů. 

Řešení změny: 
> Není relevantní pro IV. změnu ÚP Prostějov. 
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(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy 
se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Řešení změny: 
> Řešení IV. změny navazuje na koncepce ochrany a rozvoje území v dosud platném ÚP Prostějov, které 
pouze lokálně mírně upravuje. V dosud platném ÚP Prostějov je území vymezeno jako zastavitelné 
plochy a IV. změna toto řešení zachovává, pouze upravuje vymezení a funkční využití ploch, a to 
s ohledem na aktuální záměry a potenciál rozvoje území (zjednodušeně řečeno – území dříve určení 
pro podnikatelské aktivity je nově vymezeno pro obranu státu). IV. změna nevymezuje nové zastavitelné 
plochy nad rámec již vymezených zastavitelných ploch v ÚP Prostějov a vytváří tak vhodné podmínky 
pro ochranu nezastavěného území. 

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze 
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 
a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití 
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační 
centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně 
oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně 
nevylučuje. 

Řešení změny: 
> Řešení IV. změny ÚP Prostějov se týká především již dříve vymezených zastavitelných ploch. 
Cyklistické komunikace či stromořadí, které jsou také součástí řešení, je možné umísťovat 
i v nezastavěném území, IV. změna tedy respektuje požadavek SZ. 

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní 
jejich dosavadní užívání. 

Řešení změny: 
> Není pro IV. změnu ÚP Prostějov relevantní. 

2.2. Úkoly územního plánování 
IV. změna ÚP Prostějov je v souladu s úkoly územního plánování dle § 19 Stavebního zákona, č. 183/2006 Sb. 

(7) Úkolem územního plánování je zejména: 
 zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty; 
 stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce, s ohledem na hodnoty a podmínky území; 
 prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, 

rizika, s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou 
infrastrukturu a na její hospodárné využívání; 

 stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území 
a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb; 

 stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území; 

 stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci); 
 vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 

jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem; 
 vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn; 
 stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení; 
 prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů 

na změny v území; 
 vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany; 
 určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území; 
 vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů 

na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak; 
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 regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů; 
 uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové 

péče. 

Řešení změny: 
> Řešení IV. změny navazuje na koncepce ochrany a rozvoje území v dosud platném ÚP Prostějov, které 
pouze lokálně mírně upravuje při respektování jím stanovených principů. Je tak v souladu s výše 
uvedenými úkoly územního plánování. Podrobněji viz zejména kap. D odůvodnění změny ÚP. 

(8) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo 
územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu 
nebo ptačí oblast. 

Řešení změny: 
> Pro IV. změnu je zpracováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí (neboť si ho dotčený orgán 
posuzování vlivů na životní prostředí ve svém stanovisku vyžádal) a následně také vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. Podrobněji viz kap. F tohoto odůvodnění. 

 



C. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 
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1. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 
IV. Změna ÚP Prostějov je pořizována na základě rozhodnutí zastupitelstva města zkráceným postupem v souladu § 55a 
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Zadání změny ani zpráva o uplatňování územního plánu nebyly 
zpracovány, změna je pořizována na základě návrhu na pořízení změny, který schválilo Zastupitelstvo města Prostějova. 

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 29. zasedání dne 19. 2. 2018 rozhodlo o pořízení IV. změny ÚP Prostějov 
(usnesení č. 18004): 

 „Zastupitelstvo města Prostějova schvaluje pořízení IV. změny Územního plánu Prostějov, zkráceným postupem 
pořizování, podmíněné úhradou nákladů žadatelem, která bude obsahovat řešení změny funkčního využití ploch 
0759 - smíšená výrobní (VS) a 0760 - dopravní infrastruktury (DX) na plochu specifickou (X), včetně dopravního 
napojení v návaznosti na okolní využití a posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území.“ 

Řešení IV. změny ÚP Prostějov: 
> Návrh IV. změny respektuje rozhodnutí Zastupitelstva města a vymezuje novou plochu specifickou (X) 

a plochu dopravní infrastruktury (DX) pro dopravní napojení a zachování prostupnosti území a řeší související 
úpravy ÚP. 

> Pro IV. změnu je zpracováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí a následně také vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území – viz samostatná dokumentace Vyhodnocení vlivů IV. změny ÚP Prostějov 
na udržitelný rozvoj území. 

> Obsahem IV. změny ÚP Prostějov je textová část (výrok) zachycující měněné části textové části platného ÚP 
Prostějov a dále výkresy znázorňující měněné jevy v měřítku platných výkresů ÚP Prostějov, a to v rozsahu 
jejich výřezů, které zajišťují dostatečný přehled o souvislostech v území. 

 



D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ 
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1. ÚVOD 

1.1. PŘEHLED POUŽITÝCH PODKLADŮ 
Při zpracování IV. změny ÚP Prostějov byly využity zejména tyto podklady: 

 Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (MMR, 2015); 
 Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění aktualizace č. 1 a 2b; 
 Územně analytické podklady správního obvodu ORP Prostějov (Magistrát města Prostějova, 2016); 
 Územní plán Prostějov (KNESL + KYNČL s.r.o., 2014); 
 I. změna Územního plánu Prostějov (ATELIER URBI, spol. s r.o., 2017); 
 II. změna Územního plánu Prostějov (knesl kynčl architekti s.r.o., 2016); 
 III. změna Územního plánu Prostějov – návrh pro společné jednání (knesl kynčl architekti s.r.o., 2017). 

1.2. KOMENTÁŘ KE ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY 

1.2.1. Textová část 
Textovou část IV. změny Územního plánu Prostějov tvoří tzv. výrok (tj. přepis všech změn zapracovaných 
do textové části dosud platného územního plánu). V textové části (výroku) dosud platného ÚP Prostějov se IV. 
změnou upravuje pouze obsah Přílohy č. 1 (Tabulka ploch) – změna spočívá ve změně využití a úpravě výměry 
ploch č. 0759, 0760. Žádné další plochy nebyly změnou dotčeny. 

Součástí textové části odůvodnění jsou patřičné řádky Přílohy č. 1 (Tabulka ploch) se zaznačením změn 
(tj. červeně zaznačené úpravy textu – zrušený text je škrtnutý, nově vložený text je podtržený). 

Při odkazování na body výrokové části Územního plánu Prostějov v úplném znění po vydání I. a II. změny je 
použito zkráceného tvaru „ÚP Prostějov“ nebo také jen „ÚP“. Při odkazování na odůvodnění Územního plánu 
Prostějov (2014) je použito zkráceného tvaru „odůvodnění ÚP Prostějov“ nebo také jen „odůvodnění ÚP“. 
Při odkazování na výrokovou část IV. změny ÚP Prostějov může být použito některého ze zkrácených tvarů 
„IV. změna ÚP Prostějov“, „IV. změna“, „změna ÚP Prostějov“, nebo také jen „změna ÚP“. Obdobně může být 
použito zkráceného tvaru také při odkazování na odůvodnění IV. změny ÚP Prostějov – „odůvodnění změny ÚP“, 
„odůvodnění IV. změny“ nebo také jen „toto odůvodnění“. Před čísla bodů jsou vkládána písmena jednotlivých 
kapitol odůvodnění (např. kap. B 4.2. znamená bod 4.2. z kapitoly B tohoto odůvodnění). 

1.2.2. Grafická část 
Grafickou část změny územního plánu (výroku) tvoří „rozdílové“ výkresy zobrazující rozdíly v řešení oproti 
jednotlivým výkresům aktuálně platného ÚP Prostějov (ve znění I. a II. změny). Celkové zakomponování změny 
do hlavního výkresu ÚP Prostějov je patrné z Koordinačního výkresu (Z4/II/01), který je součástí odůvodnění 
změny územního plánu. Výsledné řešení jednotlivých výkresů zahrnujících celé správní území města bude 
součástí zpracování „úplného znění“ Územního plánu Prostějov po vydání IV. změny. 

Seznam výkresů a schémat výrokové části změny: měřítko 

 Z4/I/01 Výkres základního členění území  1 : 10 000 
 Z4/I/02.1 Hlavní výkres  1 : 10 000 
 Z4/I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 : 5 000 
 Z4/I/S1 Schéma výškové regulace zástavby  1 : 20 000 

Seznam výkresů odůvodnění změny: 

 Z4/II/01 Koordinační výkres  1 : 5 000 
 Z4/II/02 Výkres širších vztahů  1 : 50 000 
 Z4/II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  1 : 10 000 

 



O DŮV O D NĚN Í  I V .  Z MĚN Y  Ú P  P R O S TĚJ O V  2 0 1 8  

 

knesl kynčl architekti s.r.o. D3

2. ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ 

2.1. Popis změny 
IV. změna ÚP Prostějov se týká ploch č. 0759 a 0760 (respektive zastavitelné plochy Z19), které leží v k.ú. Prostějov při 
ulici Letecké mezi areálem Leteckých kasáren a elektrickou stanicí 110/22 kV. 

V rámci dříve vymezené zastavitelné plochy Z19 je upraveno vymezení ploch (jejich rozsah i funkční využití). Plocha 
dopravní infrastruktury č. 0760 je přesunuta na severní okraj zastavitelné plochy Z19, aby bylo zajištěno dopravní 
napojení budoucí strategické zóny Prostějov. Tvar plochy č. 0759 je upraven v závislosti na přesunu plochy č. 0760 a její 
funkční využití je změněno z plochy smíšené výrobní (VS) ve prospěch ploch specifických (X). Plocha č. 0759 je tak 
přimknuta ke stávající stabilizované ploše specifické č. 0761, což umožňuje její využití jako součást uzavřeného 
vojenského areálu Leteckých kasáren. 

Rozsah zastavitelných ploch z platného ÚP se IV. změnou nemění. 

V návaznosti na změnu uspořádání ploch č. 0759 a 0760 je upraveno vedení koridorů územních rezerv pro dopravní 
infrastrukturu procházejících přes uvažovanou strategickou zónu Prostějov (plocha územní rezervy R3) od ulice Letecké 
směrem k Žešovu včetně napojení k uvažované křižovatce u hřbitova na silnici II/433 (východní větev koridorů byla 
zrušena). S tím jsou zároveň upraveny souběžně procházející  navržené trasy cyklistických komunikací a alejí 
a stromořadí. 

2.2. Odůvodnění změny 
IV. změna ÚP Prostějov byla zpracována s ohledem na požadavky Ministerstva obrany ČR a na aktuální stav území. 
Zájmem je vytvořit vhodné podmínky pro rozšíření perspektivního vojenského areálu v kompaktní podobě (tedy bez jeho 
narušení veřejně průjezdným koridorem pro obsluhu jiného území). Česká republika – Ministerstvo obrany plánuje 
v dotčeném území výstavbu centrálního parkoviště s kapacitou více než 500 osobních vozdiel, které bude součástí 
uzavřeného vojenského areálu sousedících Leteckých kasáren. Předpokladem je, že změnou ÚP dojde ke sjednocení 
ploch specifických (bez přerušení koridorem veřejných prostranství či dopravní infrastruktury) a že v rámci změny bude 
koncepčně řešeno také případné nové dopravní napojení území možné budoucí strategické zóny Prostějov ležící 
jihozápadně od dotčeného území. 

Letecké kasárny jsou objektem s vysokou důležitostí pro obranu státu, a proto byly zařazeny mezi perspektivní a v rámci 
projektu „Revitalizace nemovité infrastruktury ve vybraných areálech“ byly zařazeny mezi rozvojové lokality AČR. 
Na jejich rozvoj byly vyčleněny a schváleny nemalé finanční prostředky a v následujícím období bude zahájena výstavba 
nových stavebních objektů uvnitř tohoto vojenského areálu. Tím dojde k navýšení počtu zaměstnanců, rozšíření užívané 
vojenské techniky a výrazně se zpřísní nároky kladené na objektovou bezpečnost. Do objektu kasáren nebude povolen 
vjezd a parkování vozidel, tak jako k tomu dochází nyní, každé vozidlo znamená určité bezpečnostní riziko. Cílem tedy je 
zajistit dostatečnou kapacitu pro parkování osobních vozidel zaměstnanců na okraji areálu. 

Z hlediska funkčního využití ploch nahrazuje IV. změna dříve vymezenou rozvojovou plochu smíšenou výrobní (VS) 
novou rozvojovou plochou specifickou (X), která umožňuje další rozvoj stávajícího vojenského areálu, který 
bezprostředně navazuje na řešené území. Přitom přehodnocuje dříve navrženou koncepci dopravní infrastruktury – 
konkrétně možného budoucího dopravního napojení a obsluhy uvažované strategické (průmyslové) zóny, která je 
v platném ÚP vymezena jako územní rezerva R3). Dříve vymezená rozvojová plocha dopravní infrastruktury (DX) 
č. 0760 je přesunuta z východního okraje lokality na její severní okraj na hranu areálu elektrické stanice 110/22 kV 
Prostějov tak, aby bylo umožněno přímé navázání nové specifické plochy č. 0759 na stávající vojenský areál (plochu 
stabilizovanou č. 0761). Přesunem plochy dopravní infrastruktury č. 0760 je tak zachována možnost budoucího napojení 
rozsáhlého území mezi vojenským areálem a dálnicí D46 (případně prostupnost od ulice Letecké směrem 
do nezastavěného území). 

S ohledem na uvažovaný záměr rozvoje vojenského areálu (tedy realizaci záchytného centrálního parkoviště pro 
zaměstnance areálu s kapacitou více než 500 vozidel) se jeví navržené řešení jako dostatečné. Přitom řešení IV. změny 
s výhodou využívá dosud nevyužitou rozvojovou plochu smíšenou výrobní, která je měněna na plochu specifickou, 
a nevzniká tak potřeba na vymezení další zastavitelné plochy nad rámec ploch projednaných v rámci platného ÚP 
Prostějov. Nově vymezená zastavitelná plocha specifická č. 0759 má výměru 1,46 ha, což vytváří dobré podmínky 
pro realizaci parkovací plochy pro cca 580 osobních vozidel. V případě požadavku na vyšší kapacitu lze na části území 
realizovat hromadnou vícepodlažní garáž. Odhad potřeby vymezení zastavitelných ploch je uveden v kap. H tohoto 
odůvodnění. 

Ve vazbě na přesun plochy dopravní infrastruktury č. 0760 byly upraveny i navazující koridory územních rezerv 
pro dopravní infrastrukturu (pro výhledové komunikace obsluhující uvažovanou strategickou zónu, která je vymezena 
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jako územní rezerva) tak, aby lépe odpovídaly nové situaci. Východní větev územních rezerv pro dopravní infrastrukturu 
byla zrušena, neboť s ohledem na změnu uspořádání ploch č. 0759 a 0760 ztrácí svůj význam. V návaznosti na úpravu 
těchto koridorů byly upraveny také souběžně procházející trasy cyklistických komunikací a alejí a stromořadí. 

Pro rozvoj vojenského areálu (konkrétně pro kapacitní parkování osobních vozidel) je toto území vhodné s ohledem 
na jeho umístění u vjezdu do stávajícího areálu Leteckých kasáren, budoucí parkoviště (či parkovací dům) lze tedy 
s areálem vhodně propojit, ale zároveň v rámci areálu oddělit, aby byla zajištěna dostatečná bezpečnost. Předpokládá 
se, že zaměstnanci zaparkují své vozidlo na uzavřeném parkovišti a následně budou pěšky procházet dalším 
zabezpečeným vchodem do vlastního vojenského areálu. 

Na východním okraji území se podél Letecké ulice nachází poměrně kvalitní alej vzrostlých stromů, která však není 
evidována jako památná. V dalších stupních projektové dokumentace a při realizaci uvažovaných staveb by na ni měl být 
brán ohled a zásahy do ní by měly být provedeny pouze v nezbytně nutné míře. 

Řešení IV. změny je v souladu se základní koncepcí rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot a nemá negativní vliv 
na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území obce. Charakter možného využití dotčeného území se mění jen 
mírně, u ploch smíšených výrobních i u ploch specifických se obecně předpokládá využití ve prospěch uzavřených 
areálů s vyšším podílem dopravní obsluhy, pro které je toto území díky dostatečné vzdálenosti od obytné zóny města 
a s výborným napojením na dálnici D46 ideální. Také další prostorové podmínky (výška zástavby) jsou pro oba typy 
obdobné – v tomto případě je zde ponechána maximální výška zástavby 10 m stejně jako v sousední stabilizované ploše 
specifické areálu Leteckých kasáren. 

Pro rozvojovou plochu specifickou nejsou stanoveny další podmínky prostorového uspořádání (struktura zástavby, 
zastavěnost, atd.), neboť se to s ohledem na potřeby a zájmy Ministerstva obrany a na umístění území na okraji 
průmyslové zóny jeví jako nadbytečné. Pro zajištění ochrany krajinného rázu je zásadní stanovení maximální výšky 
zástavby. Rozvojová plocha specifická tak má stanoveny stejné podmínky využití jako sousední stabilizovaná plocha 
specifická. 
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1. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

1.1. ÚVOD 

IV. změna Územního plánu Prostějov řeší především úpravu vymezení a využití rozvojových ploch č. 0759 a 0760 
v sousedství stávajícího vojenského areálu Leteckých kasáren Prostějov. Cílem změny je vytvořit vhodné podmínky 
pro rozšíření perspektivního vojenského areálu – zajistit ve vazbě na připravovaný rozvoj uvnitř vojenského areálu území 
pro možnou realizaci kapacitního parkoviště na okraji areálu pro vozidla zaměstnanců.  Přitom je zároveň potřeba 
zachovat vhodný koridor pro možnou budoucí obsluhu uvažované strategické zóny, která je v ÚP vymezena jako územní 
rezerva. 

1.2. PODKLADY 

 Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (MMR, 2015); 
 Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění aktualizace č. 1 a 2b. 
 Územně analytické podklady správního obvodu ORP Prostějov (Magistrát města Prostějova, 2016); 
 Územní plán Prostějov (KNESL + KYNČL s.r.o., 2014); 
 I. změna Územního plánu Prostějov (ATELIER URBI, spol. s r.o., 2017); 
 II. změna Územního plánu Prostějov (knesl kynčl architekti s.r.o., 2016); 
 III. změna Územního plánu Prostějov – návrh pro společné jednání (knesl kynčl architekti s.r.o., 2017). 

1.3. VÝCHODISKA 

1.3.1. Obecně 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení IV. změny územního plánu na zemědělský půdní 
fond (ZPF) je provedeno zejména ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“). Aby ochrana zemědělského půdního fondu 
byla při územně plánovací činnosti zajištěna, vycházel pořizovatel a zpracovatel této územně plánovací 
dokumentace zejména z ustanovení § 5, odst. 1 zákona o ochraně ZPF.  

Při odnímání zemědělského půdního fondu vycházel zpracovatel změny ÚP ze snahy co nejméně narušovat 
organizaci zemědělského půdního fondu a síť zemědělských účelových komunikací a navrhnul takové řešení, 
které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů 
nejvýhodnější ve srovnání s jiným možným řešením. 

Obsah Vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhu ÚP na ZPF vychází z přílohy č. 3 vyhlášky MŽP ČR 
č. 13/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

1.3.2. Rozsah řešeného území 
Řešené území IV. změny se nachází v k.ú. Prostějov při ulici Letecké mezi areálem Leteckých kasáren 
a elektrickou stanicí 110/22 kV. Změna se týká především úpravy vymezení ploch s rozdílným způsobem využití  
(rozsahu a funkčního využití) v rámci dříve vymezené zastavitelné plochy Z19 (tj. ploch č. 0759 a č. 0760). 
Měněné plochy mají celkovou výměru 1,68 ha.  

1.3.3. Řešení IV. změny ÚP Prostějov 
V rámci změny jsou nově vymezeny nebo upraveny tyto plochy: 

 rozvojová plocha specifická (X) č. 0759; 
 rozvojová plocha dopravní infrastruktury (DX) č. 0760. 

Součástí změny je úprava trasování navazujících koridorů územních rezerv pro dopravní infrastrukturu 
procházející přes uvažovanou strategickou zónu Prostějov (plocha územní rezervy R3) od ulice Letecké směrem 
k Žešovu včetně napojení k uvažované křižovatce u hřbitova na silnici II/433 a úpravy souběžně procházejících  
navržených tras cyklistických komunikací a alejí a stromořadí. 

Podrobnější popis řešení včetně odůvodnění je uveden v kap. D tohoto odůvodnění. 
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1.4. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF 

Nové rozvojové plochy jsou v kompletním rozsahu vymezeny na pozemcích ZPF, na pozemcích orné půdy, na 
pozemcích I. třídy ochrany (BPEJ 3.03.00), podrobně viz následující tabulku. Plochami nejsou dotčeny zainvestované 
pozemky (meliorace). 

Nové rozvojové plochy leží kompletně na rozvojových (zastavitelných) plochách vymezených v dosud platném ÚP 
Prostějov, oproti dosud patnému ÚP Prostějov není rozsah zastavitelných ploch zvětšen. 
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0759 X 1,46 1,46 – 1,46 1,46 

v ÚP 2014: celé území součástí rozvojové plochy smíšená výrobní 
a rozvojové plochy dopravní infrastruktury 
ve změně ÚP: rozvojová plocha specifická 
vztah k ZPF: plocha leží kompletně na pozemcích orné půdy I. třídy 
ochrany 

0760 DX 0,22 0,22 – 0,22 0,22 

v ÚP 2014: celé území součástí rozvojové plochy smíšená výrobní 
a rozvojové plochy dopravní infrastruktury 
ve změně ÚP: rozvojová plocha specifická 
vztah k ZPF: plocha leží kompletně na pozemcích orné půdy I. třídy 
ochrany 

celkem 1,68 1,68 – 1,68 1,68  

 

1.5. ODŮVODNĚNÍ PŘEDPOKLÁDÁNÝCH ZÁBORU ZPF DLE ZÁKONA Č. 334/1992 SB. 

Navržené řešení vychází z požadavku Ministerstva obrany na potřebu rozvoje stávajícího vojenského areálu Leteckých 
kasáren v Prostějově. Řešení a jeho důvody jsou podrobněji popsány v kap. D tohoto odůvodnění. 

Navrženým řešením se nemění rozsah zastavitelných ploch vymezených v dosud platném ÚP Prostějov, jedná se pouze 
o úpravu rozsahu ploch a jejich funkčního využití (původní plocha smíšená výrobní je nově nahrazena plochou 
specifickou určenou zejména pro obranu a bezpečnost státu). Řešení respektuje dlouhodobě sledovanou koncepci 
rozvoje území ve prospěch neobytných funkcí (podnikatelských aktivit, obrany státu, technického vybavení) a zajišťuje 
vhodné podmínky pro zachování prostupnosti území mezi ulicí Leteckou a nezastavěným územím – výhledově 
strategickou plochou (územní rezerva R3). 

Východiska pro odůvodnění předpokládaného záboru ZPF jsou uvedeny v kap. E 1.3. odůvodnění této Změny a rovněž 
v kap. D tohoto odůvodnění. Podrobné odůvodnění předpokládaného záboru ZPF ve smyslu Zásad plošné ochrany ZPF 
uvedených v § 4 a § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také „zákon o ochraně ZPF“), je uvedeno v následujícím textu: 

1.5.1. Odůvodnění dle § 4 
(1) Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně 
využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo tato 
území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li v nezbytném případě dojít 
k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je nutno především 

a) odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plochách, 

> Požadavek se netýká územního plánu, nýbrž navazujících správních řízeních. IV. změnou UP 
Prostějov se vymezují zastavitelné plochy v rozsahu dříve vymezených zastavitelných ploch s mírně 
odlišným využitím. 
b) odnímat přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní; kritériem kvality půdy jsou třídy ochrany, 

> V dotčeném území se vyskytují pouze půdy nejvyšší kvality (I. třídy ochrany) obdobně jako na velké 
části území města ve vazbě na zástavbu. Vymezení nových zastavitelných ploch pro zástavbu nemá 
z hlediska třídy ochrany ZPF lepší variantní řešení. Zastavitelné plochy byly v tomto území již 
vymezeny a projednány v dosud platném ÚP. 
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c) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území 
a síť zemědělských účelových komunikací, 

> Zastavitelné plochy jsou vymezeny na okraji rozsáhlého celku zemědělské půdy a jejich zastavěním 
se nenaruší organizace ZPF ani síť zemědělských komunikací (nevyskytují se zde). Plochami nejsou 
dotčeny odvodněné pozemky, nebudou tedy dotčeny hydrologické ani odtokové poměry v území. 
Likvidace dešťových vod bude probíhat podle platné legislativy.  
d) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu a po ukončení nezemědělské činnosti 
upřednostňovat zemědělské využití pozemků,  

> IV. změnou UP Prostějov se vymezují rozvojové plochy v rozsahu dříve vymezených zastavitelných 
ploch o celkovém rozsahu 1,68 ha. Konkrétní parametry odnětí budou řešeny v navazujících 
správních řízení při skutečném záboru ZPF, ale s ohledem na uvažovaný záměr lze předpokládat 
100 % zábor. Vzhledem k předpokládanému charakteru celého území, které je určeno pro rozvoj 
vojenského areálu, zde nelze v budoucnu očekávat ukončení takové nezemědělské činnosti. 
e) při umísťování směrových a liniových staveb co nejméně zatěžovat obhospodařování zemědělského 
půdního fondu a (…) 

> Požadavek není pro IV. změnu relevantní. Týká se potenciálního vedení směrových a liniových 
staveb zejména ve volné krajině.  
f) (…) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby dotčená 
půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině podle plánu rekultivace. 

> Požadavek nelze na úrovni územního plánu relevantně naplnit. Nelze očekávat, že uvažované 
využití ve prospěch vojenského areálu bude v blízké budoucnosti ukončeno. 

(2) Za nezbytný případ se považuje zejména neexistence ploch uvedených v odstavci 1 na území obce, 
na kterém má být záměr, který se dotýká zemědělského půdního fondu (dále jen „záměr“), realizován, popřípadě 
na území dvou nebo více obcí, jedná-li se o záměr, který přesahuje území obce, nebo veřejně prospěšnou 
stavbu anebo veřejně prospěšné opatření. 

> V okolí vojenského areálu ani v rámci celého města se nenachází žádné rozvojové plochy vhodné pro 
uvažovaný záměr. Ten je svou podstatou těsně navázán na existující areál Leteckých kasáren a navržená 
lokalita je pro jeho umístění nejvhodnější z podhledu dopravní obsluhy a návaznosti na fungování 
stávajícího areálu (nachází se u jeho vjezdu). V okolí vojenského areálu se přitom nachází pouze půdy 
nejvyšší bonity a z pohledu ochrany ZPF tedy nelze najít vhodnější lokalitu pro umístění záměru. 
(3) Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně 
převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. 

> Změna vychází z požadavku Ministerstva obrany na rozvoj perspektivního areálu Leteckých kasáren 
v Prostějově a jejich zázemí. Veřejný zájem na zajištění obrany státu v tomto případě převažuje nad 
zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Zábor ZPF v dotčeném území už byl pro jiné využití 
(podnikatelský areál) kladně projednán v rámci dosud platného ÚP Prostějov. 
 (4) Odstavec 3 se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné územně plánovací 
dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich určení. 

> V rámci IV. změny dochází k úpravě rozsahu a využití dříve vymezených zastavitelných ploch, přičemž 
jejich celkový rozsah se nemění. 

1.5.2. Odůvodnění dle § 5 
(1) Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti prováděné podle zvláštních 
předpisů zajištěna, jsou pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace a územně plánovacích 
podkladů povinni řídit se zásadami této ochrany (§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom 
musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla 
ve srovnání s jiným možným řešením. 

> Zásady ochrany ZPF uvedené v § 4 zákona o ochraně ZPF jsou IV. změnou respektovány – viz výše. 
Řešení IV. změny nemá vhodnější alternativu, neboť uvažovaný záměr je svou podstatou těsně navázán 
na existující areál Leteckých kasáren a navržená lokalita je pro jeho umístění nejvhodnější z podhledu 
dopravní obsluhy a návaznosti na fungování stávajícího areálu (nachází se u jeho vjezdu). V okolí 
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vojenského areálu se přitom nachází pouze půdy nejvyšší bonity a z pohledu ochrany ZPF tedy nelze 
najít vhodnější lokalitu pro umístění záměru.   
 (2) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu uplatňují stanoviska k územně plánovací dokumentaci 
a k návrhu vymezení zastavěného území z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. 

> Bere se na vědomí. 
(3) Územní rozhodnutí, jímž má být dotčen zemědělský půdní fond, vydává stavební úřad na základě souhlasu 
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vydaného podle § 9, který je závazným stanoviskem podle 
správního řádu. 

> Netýká se územního plánu. 

1.5.3. Závěr odůvodnění 
Řešení IV. změny Územního plánu Prostějov není v rozporu s požadavky na ochranu zemědělského 
půdního fondu. 

2. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

V řešeném území se nevyskytují pozemky PUPFL, a proto nedošlo řešením IV. změny k jejich dotčení. 





F. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ 
 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
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IV. Změna ÚP Prostějov je pořizována na základě rozhodnutí zastupitelstva města zkráceným postupem v souladu § 55a 
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Zadání změny ani zpráva o uplatňování územního plánu nebyly zpracovány, 
změna je pořizována na základě návrhu na pořízení změny, který schválilo Zastupitelstvo města Prostějova.  

Dotčený orgán ve věci posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb. 
(o posuzování vlivů na životní prostředí) Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém 
stanovisku k návrhu na pořízení IV. změny ÚP Prostějov (č.j. KUOK 1326/2018) uvedl, že: 

 „uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“;  

 „změnu územního plánu Prostějov je nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí“.  

Součástí IV. změny ÚP Prostějov tedy je vyhodnocení vlivů změny ÚP na životní prostředí a návazně také vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území – viz samostatná dokumentace Vyhodnocení vlivů VI. změny ÚP Prostějov na udržitelný rozvoj 
území. 

Vyhodnocení vlivů IV. změny ÚP Prostějov na udržitelný rozvoj území končí závěrem, že IV. změna má potenciálně 
indiferentní vliv na udržitelný rozvoj území, tedy že svým řešením nevytváří předpoklady pro zásadnější ovlivnění podmínek 
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel. 



G. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
ZPRACOVATELEM 
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1. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, která byla schválena vládou České republiky dne 
15. 4. 2015, stanovuje níže uvedené republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 
IV. změna Územního plánu Prostějov je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky; konkrétně: 
Čl. (14a): 
Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní 
zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Řešení změny: 
> Není pro IV. změnu ÚP Prostějov relevantní. Nejedná se o venkovské území. 

Čl. (15): 
Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální 
soudržnost obyvatel. 

Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat 
při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. 

Řešení změny: 
> Není pro IV. změnu ÚP Prostějov relevantní. Změna se netýká obytného území, ale území 
„produkčního“, které poskytuje obyvatelům pracovní příležitosti (podnikatelské aktivity, obrana státu a 
související infrastruktura). Změna nemá vliv na sociální segregaci a soudržnost obyvatelstva. 

Čl. (16): 
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením 
před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. 
Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu 
s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

Řešení změny: 
> Respektováno. V rámci IV. změny ÚP Prostějov je zachováno celkové komplexní řešení ÚP Prostějov, 
řešení se týká pouze dílčí lokální úpravy urbanistické koncepce (konkrétně se změna týká „koncepce 
výroby“ a „koncepce specifických areálů“ dle bodů 4.7. a 4.9. ÚP Prostějov), zásah do celkové koncepce 
rozvoje města je minimální (viz také kap. D tohoto odůvodnění). 

Čl. (16a): 
Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který 
představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek. 

Řešení změny: 
> Respektováno. V rámci IV. změny ÚP Prostějov je mírně upravena urbanistická koncepce stanovená 
v dosud platném ÚP Prostějov, který byl zpracován jako komplexní dokument s vazbami na nadřazenou 
územně plánovací dokumentaci, územně plánovací dokumentaci okolních obcí a územně plánovací 
podklady a zajišťuje tedy v rámci svých možností nutnou úroveň koordinace rozvoje území. 

Čl. (17): 
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření 
pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto 
územích. 

Řešení změny: 
> Respektováno. IV. změna zajišťuje vhodné podmínky pro plánovaný rozvoj vojenského areálu, který 
bude znamenat nárůst pracovních příležitostí v území  (viz také kap. D tohoto odůvodnění). 

Čl. (18): 
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými 
a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 

Řešení změny: 
> Není pro IV. změnu ÚP Prostějov relevantní, změna řeší pouze dílčí úpravy již dříve vymezených 
zastavitelných ploch bez vlivu na polycentrický systém sídelní struktury. 

Čl. (19): 
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, 
zemědělského, vojenského a jiného původu). 
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Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného 
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je 
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

Řešení změny: 
> Respektováno. Nové zastavitelné plochy, které se v rámci IV. změny vymezují na místě dříve navržených 
zastavitelných ploch, navazují na stávající zastavěné území (na plochy se stejným využitím) a vytváří tak 
podmínky pro účelné a hospodárné využití území bez negativních vlivů suburbaniszace. 

Čl. (20): 
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit 
a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je 
to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, 
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných 
pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského 
a lesního půdního fondu. 

Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování 
a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných 
prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. 

V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky 
a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

Řešení změny: 
> Není pro IV. změnu ÚP Prostějov relevantní, změna nemá vliv na charakter krajiny a krajinný ráz 
(zachovává se původní výšková regulace dříve vymezených zastavitelných ploch) a není ve střetu s území 
ochrany přírody ani prvky ÚSES. 

Čl. (20a): 
Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména 
při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání 
sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

Řešení změny: 
> Respektováno. Prostupnost území je zajištěna vymezením rozvojové plochy dopravní infrastruktury, 
která vytváří podmínky pro propojení ulice Letecké s nezastavěným území západně od řešeného území. 

Čl. (21): 
Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch 
veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, 
na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování 
souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy 
krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

Řešení změny: 
> Není pro IV. změnu ÚP Prostějov relevantní. Součástí řešení je pouze úprava již dříve vymezených 
zastavitelných ploch bez navýšení jejich celkové výměry. Řešené území leží na okraji zástavby a přímo 
navazuje na nezastavěné území využívané pro zemědělskou činnost, které není vzhledem ke svému 
umístění a špatné dostupnosti z obytných částí města vhodné pro rekreaci obyvatel. 

Čl. (22): 
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, 
agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních 
z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, 
cyklo, lyžařská, hipo). 

Řešení změny: 
> Není pro IV. změnu ÚP Prostějov relevantní. Změna se týká území v „produkční“ části města 
(průmyslová zóna, vojenský areál) mimo centra turistického ruchu a její řešení nemá vliv na zvýšení 
turistické atraktivity území. Změnou je upraveno trasování uvažované cyklistické komunikace, které je ale 
výhledově určeno spíše pro místní dopravu. 
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Čl. (23): 
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost 
krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. 

Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné 
i prostřednictvím obchvatů městských oblastí nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území.  

Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených 
koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území 
pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel 
(bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). 

Řešení změny: 
> Respektováno. IV. změnou je vymezena rozvojová plocha dopravní infrastruktury, která má zajistit 
prostupnost území a možné budoucí napojení uvažované strategické zóny jihozápadně od řešeného 
území. Řešení nemá vliv na obytné části města, které se nachází poměrně daleko a nebudou významně 
dotčeny ani možným navýšením dopravní obsluhy území z blízké dálnice D46. 

Čl. (24): 
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem 
na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. 

Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit.  

Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování 
jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy 
dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

Řešení změny: 
> Respektováno. IV. změnou je vymezena rozvojová plocha dopravní infrastruktury, která má zajistit 
prostupnost území a možné budoucí napojení uvažované strategické zóny jihozápadně od řešeného 
území. Potenciálně může být v budoucnu využita i pro průjezd hromadné dopravy obsluhující území. 
Zároveň jsou upraveny i trasy cyklistických komunikací, které mají v budoucnu zajistit dobré podmínky 
pro místní cyklistickou dopravu. 

Čl. (24a): 
Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu 
lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. 

Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní 
činnosti na bydlení. 

Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 
zemědělských areálů. 

Řešení změny: 
> Respektováno. Nová plocha specifická určená pro rozvoj vojenského areálu (s možným potenciálním 
negativním vlivem na své okolí) je umístěna v dostatečné vzdálenosti od obytných území města. IV. 
změnou nejsou vymezeny plochy určené pro výrobu a skladování (naopak je jedna rozvojová plocha 
smíšená výrobní zrušena). 

Čl. (25): 
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami 
v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. 

Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi 
a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. 

Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní 
krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. 

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových 
vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

Řešení změny: 
> Respektováno. Řešené území neleží v záplavovém území vodních toků, je zasaženo pouze územím 
zvláštní povodně pod vodním dílem (stejně jako velká část celého města Prostějova). Dešťové vody 
z nové zástavby budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. 
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Čl. (26): 
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 

Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových 
škod. 

Řešení změny: 
> Respektováno. Území řešené v rámci IV. změny ÚP Prostějov není dotčeno záplavovým území vodních 
toků. 

Čl. (27): 
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné 
využívání v rámci sídelní struktury. 

Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry 
v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí 
ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. 

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, 
na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. 

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, 
vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí 
s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými 
předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

Řešení změny: 
> Respektováno. Změna se týká pouze lokální úpravy již dříve vymezených zastavitelných ploch. 
Podmínky pro umístění veřejné infrastruktury jsou vytvořeny zejména vymezením plochy dopravní 
infrastruktury, která může být v budoucnu součástí páteřní trasy (pro dopravní i technickou 
infrastrukturu) obsluhující rozsáhlé území uvažované strategické zóny. 

Čl. (28): 
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech 
potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních 
městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

Řešení změny: 
Není pro IV. změnu ÚP Prostějov relevantní. Změna řeší pouze lokální úpravu vymezení ploch bez vlivu 
na širší území. 

Čl. (29): 
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné 
pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení 
ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky 
na kvalitní životní prostředí. 

Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti 
mobility a dosažitelnosti v území. 

S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně 
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

Řešení změny: 
> Respektováno. Vymezením nové plochy dopravní infrastruktury jsou vytvořeny vhodné podmínky pro 
budoucí možné vedení hromadné dopravy i cyklistické dopravy obsluhující dotčené i navazující území. 
Souběžně s trasami cyklistické dopravy jsou upraveny i navržené trasy alejí a stromořadí. Podrobněji viz 
kap. D tohoto odůvodnění. 

Čl. (30): 
Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, 
aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 

Řešení změny: 
> Není pro IV. změnu ÚP Prostějov relevantní. Změna neřeší obsluhu území technickou infrastrukturou, 
zachována je koncepce obsažená v platném ÚP Prostějov. 

 



2 0 1 8   O DŮV O D NĚN Í  I V .  Z MĚN Y  Ú P  P R O S TĚJ O V  

 

 knesl kynčl architekti s.r.o. G6

Čl. (31): 
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, 
šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění 
bezpečného zásobování území energiemi. 

Řešení změny: 
> Není pro IV. změnu ÚP Prostějov relevantní. Změna se netýká podmínek pro výrobu energie a její 
distribuce. 

Čl. (32): 
Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech 
a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost 
vymezení ploch přestavby. 

Řešení změny: 
> Není pro IV. změnu ÚP Prostějov relevantní. Změna se netýká obytného území, ani území, které by bylo 
potenciálně vhodné pro rozvoj bydlení. 
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2. SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
V současné době jsou platné Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 a 2b.  

IV. změna ÚP Prostějov je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. 
Řešení IV. změny ÚP Prostějov se dotýkají zejména níže uvedené požadavky stanovené v ZÚR OK. 

2.1. Priority územního plánování 
V rámci Zásad územního rozvoje jsou stanoveny priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území. IV. změna ÚP Prostějov je v souladu s prioritami územního plánování stanovenými v ZÚR OK, a to především 
s níže uvedenými.  

Bod 2.1.  
Stanovit koncepci rozvoje území se zaměřením na urbanistickou koncepci, koncepci rozvoje technické a dopravní 
infrastruktur, koncepci ochrany přírodních zdrojů, koncepci systému ekologické stability, při respektování přírodních 
a kulturních hodnot v území; 

Řešení změny: 
> Respektováno. IV. změna lokálně upravuje urbanistickou koncepci (vymezení ploch určených pro 
zástavbu) i koncepci dopravní infrastruktury (návrh plochy dopravní infrastruktury pro zajištění 
prostupnosti území a možnou budoucí obsluh uvažované strategické zóny), přitom ale respektuje hlavní 
koncepce rozvoje území obsažené v platném ÚP Prostějov. 

Bod 2.2. 
Konkretizovat ochranu veřejných zájmů v území. 

Řešení změny: 
> Respektováno. V rámci IV. změny je upravena trasa koridoru (plochy) dopravní infrastruktury, který je 
v platném ÚP Prostějov součástí veřejně prospěšných staveb. 

Bod 3.2.2. 
Vymezit plochy a koridory veřejné infrastruktury přiměřené velikosti a funkčnímu významu obce, a to zejména vzhledem 
ke stavu a očekávanému vývoji dopravní obslužnosti území. 

Řešení změny: 
> Respektováno. V rámci IV. změny je upravena trasa koridoru (plochy) dopravní infrastruktury, který je 
obsažen v dosud platném ÚP Prostějov s cílem zajistit do budoucna dobré možnosti pro obsluhu 
navazujícího území. 

Bod 4.2. 
Spoluvytváření předpokladů pro řešení podmínek zaměstnanosti obyvatel v Olomouckém kraji vnímat jako jeden 
z hlavních úkolů změn v území. Vytvářet územně plánovací předpoklady pro snižování nezaměstnanosti obyvatel, 
především posílením nabídky ploch pro podnikání a s ohledem na diferencované předpoklady jednotlivých regionů 
a obcí (zejména ve specifických oblastech rozlišovat jejich charakter). 

Řešení změny: 
> Respektováno. V rámci IV. změny je vymezena rozvojová plocha specifická určená pro rozvoj 
perspektivního vojenského areálu Leteckých kasáren, čímž jsou vytvořeny vhodné podmínky pro nárůst 
počtu pracovních příležitostí v území. 

Bod 4.4. 
Navrženou koncepcí územního rozvoje vytvořit podmínky k omezení, nebo alespoň k minimalizaci negativních dopadů 
na zaměstnanost Olomouckého kraje. 

> Respektováno. V rámci IV. změny je vymezena rozvojová plocha specifická určená pro rozvoj 
perspektivního vojenského areálu Leteckých kasáren, čímž jsou vytvořeny vhodné podmínky pro nárůst 
počtu pracovních příležitostí v území. 
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Bod 4.7.1. 
Vymezit plochy pro umístění podnikatelských aktivit, zohlednit při tom význam a polohu obce v rámci vymezených 
rozvojových os a oblastí a návaznosti na vymezený nadřazený systém dopravní a technické infrastruktury a stanovené 
zásady pro ochranu přírodních a kulturních hodnot území. 

Řešení změny: 
> Respektováno. V rámci IV. změny je vymezena rozvojová plocha specifická určená pro rozvoj 
perspektivního vojenského areálu Leteckých kasáren. Dotčené území je přitom pro rozvoj areálu velmi 
vhodné, neboť se nachází u jeho vjezdu s výborným dopravním napojením na dálnici D46 a další 
významné silniční tahy (silnice II. třídy). 

Bod 5.2.  
Při návrhu ploch, koridorů a konkrétních záměrů v maximální možné míře respektovat vyloučení negativního vlivu na 
území EVL a PO. 

Řešení změny: 
> Respektováno. Dotčené území řešené v rámci IV. změny leží mimo EVL a PO a řešení nemá na tato 
chráněná území vliv. 

Bod 5.4.1.1. 
Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů ploch s koncentrovanou 
výrobní činností na plochy bydlení.  

Řešení změny: 
> Respektováno. Území řešené v rámci IV. změny je určeno zejména pro rozvoj vojenského areálu 
v návaznosti na průmyslovou zónu, která je dostatečně vzdálená a oddělená od obytného území města.  

Bod 5.4.3.1. 
Dbát na přiměřené využívání půdy pro jiné, než zemědělské účely, půdu chápat jako jednu ze základních prakticky 
neobnovitelných složek ŽP, k záboru ZPF (a PUPFL) navrhovat pouze nezbytně nutné plochy, upřednostňovat návrhy 
na půdách horší kvality při respektování urbanistických principů a zásad. 

Řešení změny: 
> Respektováno. Vyhodnocení předpokládaných vlivů na ZPF a jeho odůvodnění je součástí kap. E tohoto 
odůvodnění. Veřejný zájem spočívající v rozvoji areálu sloužícího obraně státu zde převyšuje veřejný 
zájem na ochranu zemědělského půdního fondu. 
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3. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA 
IV. změna Územního plánu Prostějov je vyhotovena v souladu se 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. tohoto odůvodnění). 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ STAVEBNÍHO ZÁKONA 
IV. změna Územního plánu Prostějov je vyhotovena 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. 

5. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
IV. změna Územního plánu Prostějov je z hlediska požadavků vztahující se k jejímu obsahu zpracována 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. 



 



H. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO 
ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ 

ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
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1. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území města je z velké části zastavěno účelně, na místech s prostorově či funkčně nekvalitní zástavbou 
(s ohledem na své okolí a koncepci rozvoje ÚP) jsou vymezeny plochy přestaveb, které slouží zejména pro šetrné 
využívání území, pro zamezení plýtvání prostředků na veřejnou infrastrukturu a pro ochranu zemědělského půdního 
fondu. 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. Tyto vnitřní rezervy zastavěného území však nepostačují k naplnění potřeby rozvoje města na dalších  
20–30 let, a proto jsou v územním plánu vymezeny také plochy zastavitelné, které jsou určeny primárně pro zástavbu 
mimo zastavěné území. 

Areál Leteckých kasáren je s ohledem na charakter své náplně využit účelně, v nejbližší době se navíc připravuje jeho 
doplnění o další stavby v souladu s programem „Revitalizace nemovité infrastruktury ve vybraných areálech“, mezi které 
byl jako perspektivní areál armády ČR zařazen. S ohledem na zajištění bezpečnosti při provozu areálu je nutné vymezit 
území pro nové centrální parkoviště, které bude umístěno na okraji areálu, aby vozidla zaměstnanců nezajížděla dovnitř. 

2. VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
V rámci IV. změny ÚP Prostějov je řešeno především vymezení nové rozvojové plochy pro umístění centrálního 
parkoviště zaměstnanců vojenského areálu Leteckých kasáren v Prostějově. Novou plochu je nutné vymezit zejména 
s ohledem na potřebu zajištění bezpečnosti při provozu areálu – dovnitř nebude povolen vjezd a parkování vozidel, tak 
jako k tomu dochází nyní, neboť každé vozidlo znamená určité bezpečnostní riziko. Cílem tedy je zajistit dostatečnou 
kapacitu pro parkování osobních vozidel zaměstnanců na okraji areálu. 

Jak je patrné z výše uvedené charakteristiky záměru, území pro rozvoj vojenského areálu musí být vymezeno 
v návaznosti na stávající areál Leteckých kasáren, ideálně na jeho okraji, který je dobře dopravně dostupný. V dosud 
platném ÚP neexistuje pro takový záměr alternativa, v návaznosti na stabilizovanou plochu specifickou č. 0761, která 
zahrnuje současný areál Leteckých kasáren, se nenachází žádná rozvojová plocha vhodná a určená pro rozvoj 
vojenského areálu. Jiná území v rámci rozsáhlého areálu pak nejsou pro umístění záměru vhodná s ohledem na 
dopravní obsluhu území, která probíhá výhradně jedním vjezdem od ulice Letecké (a tato potenciálně použitelná území 
poblíž letiště leží na opačném konci areálu, což by generovalo potřebu zajistit zabezpečený průjezd soukromých 
osobních vozidel přes areál. 

S ohledem na výše uvedené se jeví jako nutné vymezit pro umístění záměru novou rozvojovou plochu poblíž vjezdu 
do areálu z ulice Letecké. Její rozsah by měl odpovídat požadovanému účelu, tedy realizaci kapacitního parkoviště 
pro více než 500 vozidel. Pro jedno vozidlo lze počítat s potřebou plochy parkoviště cca 25 m2, pro 500 vozidel se tedy 
jedná o minimálně 1,3 ha plochy, pro 1000 vozidel pak s plochou 2,5 ha. Velikost plochy může být závislá také 
na místních podmínkách a možnostech. 



I. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, 
 KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR OK 
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V rámci IV. změny ÚP Prostějov nebyly stanoveny záležitosti nadmístního významu, které by nebyly řešeny v Zásadách 
územního rozvoje Olomouckého kraje. 



J. POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
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1.1. Aktuální stav Územního plánu Prostějov a jeho změn 

 Územní plán Prostějov (dále jen „ÚP Prostějov“) vydalo Zastupitelstvo města Prostějova usnesením č. 14101 ze dne 
10. 6. 2014, formou Opatření obecné povahy č.1/2014, které nabylo účinnosti dne 27. 6. 2014. 

 I. změnu ÚP Prostějov vydalo Zastupitelstvo města Prostějova usnesením č. 17133 ze dne 12. 6. 2017, formou 
Opatření obecné povahy č.1/2017, které nabylo účinnosti dne 30. 6. 2017. 

 II. změnu ÚP Prostějov vydalo Zastupitelstvo města Prostějova usnesením č. 16095 ze dne 11. 4. 2016, formou 
Opatření obecné povahy č.1/2016, které nabylo účinnosti dne 5. 5. 2016. 

 Rozsudkem Krajského soudu v Brně č.j. 64 A 2/2016 ze dne 27. 6. 2016 bylo zrušeno Opatření obecné povahy 
č. 1/2014 – Územní plán Prostějov, vydané Zastupitelstvem Statutárního města Prostějov usnesením č. 14101 ze 
dne 10. 6. 2014, které nabylo účinnosti 27. 6. 2014, v části vymezení ploch č. 0819, .0821, .0824 a .0825 a 
v regulativech využití těchto ploch, dnem právní moci tohoto rozsudku. 

 V současné době se pořizuje III. změna ÚP Prostějov, která řeší soudem zrušenou část Opatření obecné povahy 
č. 1/2014 – Územní plán Prostějov v části vymezení ploch č. .0819, .0821, .0824 a .0825 a v regulativech využití 
těchto ploch. 

1.2. Návrh na pořízení IV. změny Územního plánu Prostějov 

IV. změna ÚP Prostějov je pořizována zkráceným postupem, v souladu s § 55 a) stavebního zákona, ve znění platných 
předpisů. O postupu pořízení IV. změny včetně jejího obsahu rozhodlo Zastupitelstvo města Prostějov na svém 29. 
zasedání dne 19. 2. 2018 Usnesením č. 18004. Součástí změny je posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území s ohledem 
na stanovisko dotčeného orgánu KUOK odboru životního prostředí a zemědělství č. j. KUOK 1326/2018, který 
konstatoval že: 

 uvedená koncepce nemůže mít samostatně, nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 

 změnu územního plánu Prostějov je nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí 

1.3. Veřejné projednání návrhu IV. změny Územního plánu Prostějov 

Oba dokumenty – návrh IV. změny ÚP Prostějov a vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území byly 
odevzdány pořizovateli 15. 5. 2018. 

Veřejnou vyhláškou bylo oznámeno všem dotčeným orgánům, obcím, ostatním institucím a veřejnosti řízení o návrhu IV. 
změny ÚP Prostějov v souladu s § 52 stavebního zákona, v platném znění. Veřejná vyhláška byla vyvěšena od 18. 5. 
2018 do 28. 6. 2018. Bylo zde oznámeno datum, místo a čas veřejného projednání (20. 6. 2018 v zasedací místnosti 
Radnice), vystavení návrhu IV. změny ÚP Prostějov a vyhodnocení vlivů IV. změny ÚP Prostějov na udržitelný rozvoj 
území. Během veřejného projednání byl pořizován písemný záznam. Přítomní byli několikrát upozorněni na poslední 
možnost podání námitky nebo připomínky a to do 7 dnů od konání veřejného projednání. Pořizovatel seznámil přítomné 
s dalším postupem pořizování.  

V zákonné lhůtě v rámci veřejného projednávání nedošla žádná připomínka ani námitka. 

Vyhodnocení se konalo dne 28. 6. 2018 na Odboru územního plánování a památkové péče, Magistrátu města 
Prostějova, oddělení územního plánování.  

Zástupce pořizovatele s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky veřejného projednávání IV. změny územního plánu 
Prostějov včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

Pořizovatel obdržel 2 vyjádření ostatních institucí k návrhu řešení.  

Jedná se o vyjádření společnosti České dráhy a.s. – č. j. 2396/2018-O32 ze dne 29. 5. 2018 (bez připomínek) a 
Ředitelství silnic a dálnic ČR – č. j.000944/11300/2018 ze dne 15. 6. 2018 (bez připomínek). 

 
V zákonné lhůtě v rámci veřejného projednávání došlo 6 stanovisek od dotčených orgánů:  

 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství  

č. j. KUOK 53749/2018 ze dne 16. 5. 2018 – souhlas bez připomínek. 

 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství  

č. j. KUOK 68969/2018 ze dne 21. 6. 2018 – souhlas bez připomínek. 
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 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII  

č. j. MZP/2018/570/609 ze dne 25. 6. 2018 – souhlas bez připomínek.  

 Státní pozemkový úřad  

č. j. SPU 289777/2018  ze dne 18. 6. 2018 – souhlasné stanovisko. 

Byl uplatněn požadavek, aby koncepce krajiny v územním plánu umožňovala umístění společných zařízení, která 
budou lokalizována v krajině na základě přesného polohového a výškového zaměření terénu a jednání s vlastníky. 
S odkazem na § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, budou tato společná zařízení umístěna v nezastavěném území. Dále je požadováno, aby byl respektován 
stávající stav polních cest v terénu.  

Tyto požadavky jsou respektovány. 

 Ministerstvo obrany  

č. j. MO 5610-440/2018 ze dne 26. 7. 2018 – souhlas bez připomínek 

 Krajská hygienická stanice  

č. j. KHSOC/13135/2018/PV/HOK ze dne 20. 6. 2018 – bez připomínek 

 
Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky veřejného projednání. Z uplatněných stanovisek nevyplývá 
potřeba úpravy návrhu IV. změny Územního plánu Prostějov.  

Dopisem ze dne 29. 6. 2018 byl požádán KUOK, Odbor strategického rozvoje kraje a Odbor životního prostředí 
a zemědělství o stanovisko dle §55 b odst. 4 a 5 stavebního zákona, v platném znění. 

KUOK, Odbor strategického rozvoje kraje dopisem č. j. KUOK 76562/2018 ze dne 18. 7. 2018 souhlasil s návrhem IV. 
změny ÚP Prostějov z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy, souladu s Politikou 
územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a neuplatňuje stanovisko k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek k návrhu IV. změny ÚP Prostějov jelikož žádné nebyly 
podány. Návrh IV. změny ÚP Prostějov lze dále pořizovat ve smyslu ustanovení § 55 odst. 7 stavebního zákona. 

KUOK, Odbor životního prostředí a zemědělství dopisem č.j. KUOK 82199/2018 ze dne 27. 7. 2018 souhlasil s návrhem 
IV. změny ÚP Prostějov při splnění následujících požadavků: 

 V rámci řízení následujících po schválení změny územního plánu je nutné jednotlivé záměry posoudit v rámci 
procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
pokud tyto záměry budou naplňovat některá z ustanovení § 4 odst. 1 uvedeného zákona. 

 Doporučujeme nezasahovat do severní části stávající aleje na ulici Letecké, zejména do řady přiléhající k poli, či 
minimalizovat tyto zásahy na nezbytně nutnou míru. 

 Při návrhu konkrétní podoby parkoviště, požadujeme, aby bylo realizováno jeho ozelenění. A to nejen po obvodu 
parkoviště např. formou vzrostlé vícepatrové izolační zeleně, ale i mezi parkovacími místy (Tento požadavek je 
v souladu s opatřeními uváděnými v Programu zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava - CZ07.) 

Tyto požadavky budou řešeny v dalším stupni řízení. 

 
Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotil dne 31. 8. 2018 výsledky projednání IV. změny ÚP Prostějov 
a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, dle § 55b odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. 
Z uplatněných stanovisek nevyplývá potřeba úpravy návrhu IV. změny Územního plánu Prostějov. 





K. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
POŘIZOVATELEM – SOULAD SE STANOVISKY DO 
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Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky veřejného projednávání IV. změny územního plánu Prostějov 
včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

Vyhodnocení se konalo dne 28. 6. 2018 a 31. 8. 2018 na Odboru územního plánování a památkové péče, Magistrátu 
města Prostějova, oddělení územního plánování.  

V zákonné lhůtě v rámci veřejného projednávání nedošla žádná připomínka ani námitka.  

Pořizovatel obdržel 2 vyjádření ostatních institucí k návrhu řešení.  

Jedná se o vyjádření společnosti České dráhy a.s. – č. j. 2396/2018-O32 ze dne 29. 5. 2018 (bez připomínek) 
a Ředitelství silnic a dálnic ČR – č. j.000944/11300/2018 ze dne 15. 6. 2018 (bez připomínek). 

V zákonné lhůtě v rámci veřejného projednávání došlo 6 stanovisek od dotčených orgánů:  

 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství  

č. j. KUOK 53749/2018 ze dne 16. 5. 2018 – souhlas bez připomínek. 

 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství  

č. j. KUOK 68969/2018 ze dne 21. 6. 2018 – souhlas bez připomínek. 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII  

č. j. MZP/2018/570/609 ze dne 25. 6. 2018 – souhlas bez připomínek.  

 Státní pozemkový úřad  

č. j. SPU 289777/2018  ze dne 18. 6. 2018 – souhlasné stanovisko.  

Uplatněn požadavek, aby koncepce krajiny v územním plánu umožňovala umístění společných zařízení, která budou 
lokalizována v krajině na základě přesného polohového a výškového zaměření terénu a jednání s vlastníky. 
S odkazem na § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, budou tato společná zařízení umístěna v nezastavěném území. Dále je požadováno, aby byl respektován 
stávající stav polních cest v terénu. Tyto požadavky jsou respektovány. 

 Ministerstvo obrany  

č. j. MO 5610-440/2018 ze dne 26. 7. 2018 – souhlas bez připomínek. 

 Krajská hygienická stanice  

č. j. KHSOC/13135/2018/PV/HOK ze dne 20. 6. 2018 – bez připomínek. 

Stanoviska odboru SR a ŽP KUOK:  

 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování č. j. KUOK 
76562/2018 ze dne 18. 7. 2018 – souhlas bez připomínek.  

Dále neuplatňuje stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek k návrhu 
IV. změny ÚP Prostějov jelikož žádné nebyly podány. Návrh IV. změny ÚP Prostějov lze dále pořizovat ve smyslu 
ustanovení § 55 odst. 7 stavebního zákona.  

 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, posuzování vlivů na životní prostředí č. j. 
KUOK 82199/2018 ze dne 27. 7. 2018 – souhlas při splnění následujících požadavků: 

o V rámci řízení následujících po schválení změny územního plánu je nutné jednotlivé záměry posoudit v rámci 
procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, pokud tyto záměry budou naplňovat některá z ustanovení § 4 odst. 1 uvedeného zákona. 

o Doporučujeme nezasahovat do severní části stávající aleje na ulici Letecké, zejména do řady přiléhající 
k poli, či minimalizovat tyto zásahy na nezbytně nutnou míru. 

o Při návrhu konkrétní podoby parkoviště, požadujeme, aby bylo realizováno jeho ozelenění. A to nejen po 
obvodu parkoviště např. formou vzrostlé vícepatrové izolační zeleně, ale i mezi parkovacími místy (Tento 
požadavek je v souladu s opatřeními uváděnými v Programu zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední 
Morava - CZ07.) 

 

Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky projednání IV. změny ÚP Prostějov a vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území, dle § 55b odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Z uplatněných stanovisek 
nevyplývá potřeba úpravy návrhu IV. změny Územního plánu Prostějov.  



L. STANOVISKO SEA VČETNĚ JEHO ZOHLEDNĚNÍ 
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1.1. Stanovisko SEA 

 
 

 

 



O DŮV O D NĚN Í  Z MĚN Y  Č .  I V  Ú P  P R O S TĚJ O V  2 0 1 8  

 

knesl kynčl architekti s.r.o. L3

 

 

 
 

 

 



2 0 1 8   O DŮV O D NĚN Í  I V .  Z MĚN Y  Ú P  P R O S TĚJ O V  

 

 knesl kynčl architekti s.r.o. L4

 

 

 
 

 

 



O DŮV O D NĚN Í  Z MĚN Y  Č .  I V  Ú P  P R O S TĚJ O V  2 0 1 8  

 

knesl kynčl architekti s.r.o. L5

 

 

 
 

 

 



2 0 1 8   O DŮV O D NĚN Í  I V .  Z MĚN Y  Ú P  P R O S TĚJ O V  

 

 knesl kynčl architekti s.r.o. L6 

1.2. Zohlednění stanoviska 

V souladu s § 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona, v platném znění je součástí odůvodnění IV. změny ÚP Prostějov 
sdělení, jak bylo stanovisko orgánu SEA k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zohledněno. 

 

Veškeré požadavky budou řešeny v následujících stupních řízení. 



M. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
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V průběhu pořizování IV. změny ÚP Prostějov nebyla vznesena žádná připomínka. 



N. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 
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V průběhu pořizování IV. změny ÚP Prostějov nebyla podána žádná námitka. 
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