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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Dílo je zpracováno na základě smlouvy o dílo ze dne 7.2.2017 vedené u zhotovitele pod číslem
171024.

Identifikační údaje objednatele:

Statutární město Prostějov

nám. T.G. Masaryka 130/14,

796 01 Prostějov

IČ: 00288659

Zástupce statutárního orgánu:

ve věcech smluvních: RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova

ve věcech technických: Ing. arch. Jan Mlčoch, vedoucí Odboru územního plánování a
památkové péče Magistrátu města Prostějova

Identifikační údaje zhotovitele:

AQUATIS a.s.

Botanická 834/56

602 00 Brno

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Zastoupen:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kutálek, Ing. Radek Maděřič

na základě pověření ze dne 15. 11. 2016

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem smlouvy je zpracování Územní studie krajiny správního obvodu ORP Prostějov
(dále jen ÚS krajiny), dílo bylo zhotoveno:

· v souladu s platnými právními předpisy a požadavky Evropské úmluvy o krajině;

· v souladu s dokumentem Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv.
„Adaptační strategie EU“) a na její národní ekvivalent – Strategie přizpůsobení se
změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. „Adaptační strategie ČR“), na Strategii EU
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020;

· v souladu se zadávacími podmínkami a dle pokynů objednatele;

· v souladu s podmínkami a platnými dokumenty Integrovaného regionálního operačního
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programu (IROP), specifického cíle 3.3. Podpora pořizování a uplatňování dokumentů
územního rozvoje, Územní studie – 9. výzva Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zejména
s Metodickým pokynem Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce
s rozšířenou působností Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva životního
prostředí ČR, s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce, se Specifickými pravidly
pro žadatele a příjemce a dále se všemi předpisy, které stanoví podmínky pro
poskytnutí a čerpání dotace.

3 CÍL STUDIE

Cílem pořízení ÚSK je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový
přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního
plánování.

Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu
na to, který orgán je k rozhodování příslušný. Základem řešení z hlediska územního plánování je
vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro
následné řešení regulačních plánů. Na základě ÚSK může dojít i k upřesnění vymezení typů krajin a
jejich cílových charakteristik v zásadách územního rozvoje. Významná bude koordinační úloha ÚSK
z hlediska důležitých záměrů a systémů v krajině.

ÚSK bude zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině (smluvní dokument
mezi členskými státy Rady Evropy), bude reagovat na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se
změně klimatu (tzv. „Adaptační strategie EU“) a na její národní ekvivalent – Strategie přizpůsobení se
změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. „Adaptační strategie ČR“), na Strategii EU v oblasti biologické
rozmanitosti do roku 2020 a zohlední protipovodňovou ochranu a zelenou infrastrukturu.

4 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Zájmové území obce s rozšířenou působní (ORP) Prostějov zaujímá rozlohu 59 891 ha, celkový
počet obyvatel dle údajů z ČSÚ je 97 969. Hustota zalidnění činí 165,6 osob/km2. Celkový počet obcí
je 76 a počet katastrálních území je 105. Obcí s pověřeným úřadem je město Prostějov. Zájmové území
spadá do správního obvodu Olomouckého kraje. Jedná se území s převahou zemědělské výroby,
zemědělská půda zaujímá 80 % z celkové rozlohy řešené plochy.
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5 STRUKTURA DÍLA
Dílo bylo zpracováno dle přílohy č. 3 smlouvy o dílo „Popis zadání a rozsahu ÚS krajiny“.

Struktura díla odpovídá společnému metodickému pokynu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva
životního prostředí.

Dílo bylo rozděleno do tří etap. I. etapu zahrnují Doplňující průzkumy a rozbory, která obsahuje
textovou část, grafickou část a přílohy. Grafická část, kromě daných výkresů, byla doplněna o další
přehledné výkresy, zobrazující jednotlivé jevy z důvodu přehlednosti. Přílohová část obsahuje Císařské
otisky stabilního katastru Moravy a Slezska, dále vyhodnocení dotazníkové kampaně směřované
na starosty jednotlivých obcí a fotodokumentaci.

II. etapa díla zahrnuje vypracování konceptu návrhu územní studie krajiny, který opět obsahoval
textovou část a grafickou část. Grafická část je opět doplněna o přehledné výkresy.

III. etapa díla zahrnuje konečný návrh územní studie krajiny po zapracování připomínek
pracovní a konzultační skupiny. Konečný návrh studie je doplněn o tzv. karty obcí, které shrnují
jednotlivé důležité jevy a podklady pro konkrétní danou obec. Součástí karty obce je mapka
zobrazitelných jevů a „souhrn doporučení“, kde jsou uvedeny rámcové podmínky využití a doporučení
pro řešená témata územní studie krajiny.

V elektronické verzi je dílo předáno v neupravitelné i editovatelné verzi, a to ve formátech *pdf
a *jpeg. Editovatelná verze díla pak ve formátech *doc, *xls, *shp, souborů.

6 VÝCHOZÍ PODKLADY A ZDROJE
Předkládaná studie byla zpracována na základě níže uvedených podkladů z oboru územního

plánování, vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, zpracovaných komplexních pozemkových
úprav, mapových podkladů ČÚZK a historických map. Dále bylo využito dalších dostupných zdrojů
orgánů státní správy či organizací a veřejně výzkumných institucí.

Podklady z oboru územního plánování:

• Aktuální data územně analytických podkladů

• Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

• Územní plány jednotlivých obcí

• Programy rozvoje jednotlivých obcí, Strategické plány či Koncepce rozvoje obcí

Oborové studie vodního hospodářství:

• Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje

• Generel protipovodňových opatření na území spravovaném podnikem Povodí Moravy, s.p.

• Zlepšení jakosti vod a snížení eutrofizace v povodí VD Plumlov

• Plán dílčího povodí Moravy a přítoku Váhu, Plán dílčího povodí Dyje

• Koncepce přírodě blízkých protipovodňových opatření – Valová – obnova přirozené
hydromorfologie a retenční kapacity roku a nivy v úseku ř. km 0,000 až ř. km 8,113

• Mapy povodňového ohrožení a povodňových rizik

• Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města
Prostějova
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• Studie proveditelnosti revitalizace toku Blaty

• Koncepce revitalizace koryt vodních toků a údolních niv v povodí Hloučely

• Podhradský rybník – revitalizace nádrže a litorálního pásma

• VD Plumlov – revitalizace konce vzdutí

• Upřesnění vodohospodářské bilance v profilech Bezměrov a Klopotovice

Oborové studie ochrany přírody a krajiny:

• Obnova ekologické stability krajiny ve vybrané části povodí Hloučely

• Rozšíření biokoridoru Hloučela – I. a II. etapa

• NOVÝ PARK JIH – PARK NOVÁ OKRUŽNÍ

• Biocentrum a biokoridor Močidýlka

• Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově

• Generel zeleně města Prostějov

• Obnova krajinných struktur v obci Bílovice-Lutotín

Územní studie Olomouckého kraje:

• ÚS rozvojových oblastí RO2-5 a RO7

• ÚS větrné elektrárny na území Olomouckého kraje

• ÚS rekreačního celku RC1 Plumlovsko

• ÚS ST1-ST6 – štěrkopísky

• Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 – KKO12

• Územní studie rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje

• ÚS silnice II/150 na území Prostějova

• Studie sídelní struktury Olomouckého kraje

• Strategická migrační studie pro Olomoucký kraj

• Posouzení ploch pro golf z hlediska ZPF

• Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje

Data Pozemkového úřadu Prostějov

• Informace o zpracovaných komplexních pozemkových úpravách – plány společných zařízení

Data Agentury ochrany přírody a krajiny:

• Základní mapování biotopů

• Nálezová data

• Chráněná území, Natura 2000 – ptačí oblasti, Natura 2000 – EVL

• ÚSES – koncepční vymezení nadregionálních biocenter

• Biosférické rezervace UNESCO

• Geoparky

• Mokřady Ramsarské úmluvy
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• Lokality výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin s národním významem

• Migračně významná území

• Dálkové migrační koridory

• Bariérová místa migračních koridorů

ČUZK – Český úřad zeměměřický a katastrální:

• data ZABAGED®

• Digitální model reliéfu ČR

• Historické mapy – Císařské otisky stabilního katastru Moravy a Slezska

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VUMOP):

• webový portál monitoringu eroze zemědělské půdy

• metodická podpora při stanovení erozní ohroženosti území a návrhů opatření

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.:

• Digitální Báze Vodohospodářských Dat (DIBAVOD) - referenční geografická databáze
vytvořená primárně z odpovídajících vrstev ZABAGED® a cílově určená pro tvorbu tematických
kartografických výstupů s vodohospodářskou tématikou a tématikou ochrany vod. Vrstva byla
použita pro grafickou část studie.

• Hydroekologický informační systém - je centrálním informačním systémem VÚV TGM, v.v.i.,
v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod (http://heis.vuv.cz/)

Veřejný registr půdy LPIS:

• LPIS je geografický informační systém (GIS), který je tvořen primárně evidencí využití
zemědělské půdy.
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7 HARMONOGRAM PRACÍ
V rámci I. etapy díly proběhly následující práce:

· sběr dostupných podkladů

· dotazníková kampaň směřovaná na starosty jednotlivých obcí

· terénní průzkumy

· pořízení fotodokumentace

· zpracování samotného díla I. etapy

V rámci II. etapy díla proběhly následující práce:

· konzultace rozpracovaného konceptu s pracovní skupinou a se zástupci Povodí
Moravy, s.p.

· zpracování samotného konceptu návrhu ÚS krajiny

V rámci III. etapy díly proběhly následující práce:

· prezentace a konzultace rozpracovaného návrhu v Komisi životního prostředí a Komisi
architektury a urbanismu Rady města Prostějova a s pracovní skupinou

· prezentace a konzultace rozpracovaného návrhu zástupcům samospráv a
mikroregionů

· zpracování a konzultace „karet obcí“ s představiteli samospráv, zapracování
připomínek

· zpracování konečného návrhu územní studie krajiny

7.1 Dotazníková kampaň
V rámci I. etapy studie byla provedena dotazníková kampaň směřovaná na starosty jednotlivých

obcí pro získání detailnější informace o řešeném území. Dotazník byl zpracován v internetovém
prostředí s možností vyplnění přímo na internetu či pomocí přiloženého souboru formátu *pdf. Obsah
a forma dotazníku byla konzultována s objednatelem studie. Z důvodu získání co největšího počtu
odpovědí byli starostové obcí, které nereagovaly, kontaktováni telefonicky s prosbou o vyplnění.
Nakonec bylo dosaženo cca 70 % úspěšnosti.

Odpovědi jsou vygenerovány do přehledné tabulky, která je doplněna o aktuální kontakty obcí.
Jednotlivé vyplněné dotazníky a celkové vyhodnocení dotazníků jsou doloženy v příloze
na elektronickém nosiči.
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7.2 Terénní průzkum
Součástí I. etapy studie byly také terénní průzkumy za účasti zástupců objednatele. V rámci

terénních pochůzek byly navštíveny následující lokality:

• Okolí Prostějova – Záhoří, Romže a Hloučela, vrchol Stráž a Držovský Háj

• Kosířsko, Laškovsko a sever Plumlovska (oblast severozápadně od Prostějova ohraničená
začátkem Drahanské vrchoviny – Stínava, Ptení)

• Drahanská vrchovina

• Podhůří Drahanské vrchoviny (oblast jižně od Plumlova a Prostějova, resp. Západně od D46)

• Centrální Haná (oblast mezi říčkou Blata, D46 a D1, vyjma Němčicka)

• Němčicko (jižní okolí Němčic nad Hanou)

Průzkumy byly zaměřeny na významné hodnoty území (přírodní, kulturní, estetické ) s vazbou
na historický vývoj krajiny dále na problémy v krajině jako chybějící prvky v krajině (doprovodná zeleň
kolem cest, prvky ÚSES a další), způsob hospodaření v krajině, intenzita dopravy a další.

7.3 Pořízení fotodokumentace šikmých snímků z malé výšky
Fotografická dokumentace šikmých snímků krajiny z malé výšky byla systematicky pořizována

v průběhu zpracování studie, tak aby byla zdokumentována krajina ve všech ročních aspektech a dílčí
aspekty podchyceny v období, kdy jejich snímkování má zvýšenou vypovídací hodnotu (struktura
lesních porostů v zimním období, mikroreliéf pod sněžným efektem, porostní příznaky v jarním období
ad.). Snímky z bezpilotního prostředku byly dále doplněny snímkováním pozemním.

V letním období bylo bezpilotním prostředkem zdokumentováno 21 významných pohledových
situací a jevů, za podzimní období 15 významných pohledových situací a jevů. Dále proběhlo
snímkování zimního a jarního aspektu území, celkem průzkumy a rozbory tedy doplnilo 70 snímků
pořízených jak bezpilotním prostředkem, tak klasickou cestou v průběhu terénních průzkumů .

Snímkování v území je omezeno legislativně (oblasti s omezenou výškou snímkování a oblasti,
kde je provozování vyloučeno) a v rámci zastavěných území (a v ochranné zóně v okolí zástavby), mimo
území se zvýšeným pohybem osob (dálnice, komunikace) a mimo ochranné zóny letišť a vojenského
prostoru.
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Schematická mapa ochranných zón letišť a vojenského prostoru Březina v rámci ORP Prostějov
(vymezeno červenou linií)

Pořízené snímky jsou součástí komentované přílohy fotodokumentace a jsou ke studii také
samostatně nahrány na datový nosič, u snímků panoramatických je doplněn seznam snímků včetně
souřadnic ve WGS84.

7.4 Karty obcí
Územní studie krajiny ORP Prostějov bude sloužit jako podklad a doporučení pro zpracování

územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí. Z tohoto důvodu se zpracovatel rozhodl pro
vytvoření tzv. karet obcí, které shrnují nejdůležitější jevy v krajině na území dané obce. Karta obce
obsahuje popisnou část zpracovanou formou tabulky a mapovou část – přehledná mapka
zobrazovaných jevů pro danou obec. Nedílnou součástí je pak tzv. souhrn doporučení – „návrh
rámcových podmínek využití a rámcových doporučení pro opatření“, kde jsou uvedeny podmínky využití
příslušných aspektů krajiny a doporučení pro opatření.

Karty obcí jsou k dispozici v elektronické podobě ve formátu souborů *pdf předány
na elektronickém nosiči.



Územní studie krajiny ORP Prostějov

171024

Copyright © AQUATIS a.s.

Pruvodni_zprava.docx strana 12

Ukázka „karty obce“:
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