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ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY ORP PROSTĚJOV

NÁVRH RÁMCOVÝCH PODMÍNEK VYUŽITÍ A RÁMCOVÝCH DOPORUČENÍ
PRO OPATŘENÍ

NÁVRH OCHRANY A ROZVOJE HODNOT KRAJINY A VYUŽITÍ KRAJINNÝCH POTENCIÁLŮ

Podmínky využití Doporučení pro opatření

Stanovení území s typickým krajinným rázem místa – kap. 2.2

Obecné principy využití území

Oblasti by měla být chráněny před změnami v
území, které by mohly snížit nebo změnit jeho
krajinný ráz. Případné změny související
s tvorbou nové infrastruktury či výstavbou je
vhodné povolovat na základě posouzení vlivu
těchto změn na specifické vlastnosti utvářející
ráz těchto území.
Obdobně jako u vymezených exponovaných
svahů je vhodné podporovat v těchto územích
záměry doplňující jeho strukturu o krajině
esteticky hodnotné prvky (realizace mezí,
remízů, stromořadí, doprovodné zeleně,
solitérních dřevin).

Ochrana přírodních hodnot – zvláště chráněných území a významných krajinných prvků
(VKP) – kap. 2.3.1

Ochrana zvláště chráněných území se řídí
zákonem 114/1992 Sb. a dílčími požadavky
stanovenými plánem péče o zvláště chráněná
území.

Významné krajinné prvky by měli být chráněny
před poškozováním a ničením. Využívají se
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a
nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly
vést k poškození nebo zničení VKP nebo
ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační
funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí,
opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany
přírody. Mezi takové zásahy patří zejména
umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny
kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy
vodních toků a nádrží a těžba nerostů.“ V praxi
se může jednat i o méně závažné zásahy a ten,
kdo zásah zamýšlí, je povinen požádat o
závazné stanovisko vždy, když je zde pouhá
možnost takového ovlivnění.

Ochrana přírodních hodnot – drobné plochy s trvalou vegetací – kap. 2.3.1

Nejvýznamnější drobné prvky s trvalou vegetací
byly navrženy k registraci do kategorie
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registrovaného významného krajinného prvku.
Další vymezené drobné prvky s trvalou vegetací
by měli být chráněny před poškozením úměrně
jejich významu v krajině, který stoupá v území,
kde jsou tyto prvky vzácnější. Vhodné jsou
záměry revitalizace zeleně v těchto plochách
(realizace základních segmentů ÚSES a
interakčních prvků).

Ochrana přírodních hodnot – zabránění fragmentace přírodních prvků – kap. 2.3.1

Souvislé lesní porosty a zvláště pak plochy
migračně významných území a dálkových
migračních koridorů by měli být chráněny proti
změnám využití území.

Ochrana přírodních hodnot – dochované fragmenty záhumenek – kap. 2.3.1

V ÚPD respektovat vzácnost, krajině estetický
význam a význam pro biodiverzitu těchto
cenných ploch. Ke změně využití těchto území
by mělo docházet pouze výjimečně.

Ochrana přírodních hodnot – fragmentace zemědělské krajiny, ÚSES – kap. 2.3.1

Účelným nástrojem fragmentace je realizace
navržených ploch ÚSES a ochrana stávajících
ekologicky aktivních krajinných prvků.

Ochrana historických a kulturních hodnot – památky – kap. 2.3.2.1

V ÚP důsledně vymezovat historické objekty
v krajině včetně objektů, které nejsou
památkově chráněné a jejich ochranu zakotvit
do podmínek využití ploch

V ÚP a KPÚ v nejvyšší možné míře respektovat
stávající komunikace zpřístupňující historické
objekty v krajině, případně navrhnout nové
zpřístupnění

Návrh komunikací zlepšující prostupnost krajiny
a zpřístupnění zjištěných historických objektů
v krajině

Podmínkami využití ploch s rozdílných
způsobem využití V ÚP zachovat a podporovat
vizuální význam jednotlivých objektů v krajině

Výsadba solitérní zeleně u objektů v krajině

Zamezit přemisťování objektů
Zapojení stávajících objektů do sítě cest
turistických, poutních, naučných a vycházkových
okruhů

V případě památek nadmístního významu, které
jsou výrazně viditelné v krajině, vyznačit a
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respektovat v ÚP pohledové osy a podmínkami
využití ploch s rozdílným způsobem využití
chránit jejich dominantní působení

Ochrana historických a kulturních hodnot – doklady vývoje osídlení – kap. 2.3.2.2

V nejvyšší možné míře respektovat vývoj obce a
logiku historického uspořádání ploch při návrhu
ÚP nebo KoPÚ

Zdůraznění historického vývoje – osvěta,
informační systém pro turistický ruch, tvorba
tematických turistických okruhů – například
cesta po moravských mlýnech nebo zaniklých
středověkých vsích

Při návrhu nových zastavitelných ploch zvážit
možnost ponechat vybrané historicky a esteticky
hodnotné části záhumenních prostor
v původním okrajovém postavení s navazující
volnou krajinou a do záhumenních ploch
nenavrhovat novou zástavbu

Respektovat tyto lokality v souvislosti s návrhem
ploch s rozdílným způsobem využití při návrhu
ÚP

Při návrhu komplexních pozemkových úprav i při
návrhu nových (obnovovaných) struktur v ÚP
v krajině vycházet z historické struktury krajiny
v místě (původní plužina)

Obnova tradiční struktury krajiny v návaznosti na
historický způsob obhospodařování krajiny
(cesty, meze, remízky), zapojení zástavby do
krajinného rámce

Ochrana historických a kulturních hodnot – Kulturní krajinná oblast 2 / ochrana lokality
Velký Kosíř – kap. 2.3.2.3

Dle jednotlivých zón ochrany 1,2,3 Zóna 1. –
exponované svahy Velkého Kosíře:

Ø udržovat lesní matrici pohledově
exponovaných úbočí masivu Kosíře (v
kontrastu s matricemi polními a sídelními
v úpatích)

Ø hrany (linie a hranice) ploch zásadně
zvýrazňovat ve spádnicovém směru,
délku svahů horizontálně nečlenit

Zóna 2. – údolí Českého potoka:
Ø plně respektovat současné památkové

hodnoty zámeckého areálu
Ø krajinářskými úpravami dotvořit do

harmonického celku zámecký areál s
ostatními sídly v údolí a jejich hlavními
památkami

Zóna 3. - usedlost Gabrielov v sedle Kosíře:
Ø územně chránit půdorys bývalého statku

s cílem jeho případné obnovy, zejména
pro potřeby turistiky

Ø obnovit v okolní plužině čtvercové
členění pozemků s alejemi
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Ochrana historických a kulturních hodnot – Kulturní krajinná oblast 8 / ochrana vizuálního
propojení kostelů zasvěcených P. Marii s areálem na Sv. Kopečku – kap. 2.3.2.3

V zónách 6. se nacházejí jednotlivé kostelní
průčelí a věže v pohledové síti mariánských
poutních míst:

· Barokní chrám Nanebevzetí Panny
Marie Kralice na Hané

· Neogoticky přestavěný chrám
Nanebevzetí Panny Marie Mostkovice

· Barokní chrám Narození Panny Marie
Protivanov

· Klasicistně přestavěný chrám Narození
Panny Marie Dubany

· Barokní chrám Zvěstování Panny Marie
Myslejovice

Zde je třeba dodržet podmínku:

· u všech vyjmenovaných kostelů, ve
směru u každého chrámu uvedeného
azimutu, vymezit ochranné pásmo 20 m
na každou stranu, ale až 10 m pod kótu
nejvyšší části chrámu. V tomto koridoru
by neměla být žádná (stavební, ani
stromová) clona.

Ochrana historických a kulturních hodnot – Kulturní krajinná oblast 12 / ochrana lokality
Centrální Haná – kap. 2.3.2.3

Na území ORP Prostějov jsou vymezeny zóny
ochrany A, B a C.
Zóna ochrany A. – pole na rovinách

Ø respektovat dochované liniové členění
historických plužin, zejména prostorovou
orientaci a charakter hlavních krajinných
os a případné nové záměry v krajině od
nich prostorově odvíjet

Ø podporovat drobnější členění pozemků
protáhlého tvaru do šířky cca 100m,
zejména v sousedství sídel

Ø nové, volně stojící stavby a zařízení
povolovat jen slouží-li prvovýrobě a jsou
technologicky nezbytně vázané na dané
stanoviště

Ø zvláštní pozornost věnovat ochraně,
případně obnově typického přechodu
sídel do plužiny v humnech

Ø na základě krajinářsko historického
průzkumu obnovit vzácné,
komponované aleje

Ø dobudovat síť pěších, cyklistických,

Návrh komunikací zlepšující prostupnost krajiny
a zpřístupnění zjištěných historických objektů
v krajině

Návrh na výsadbu doprovodné zeleně cest
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případně i jezdeckých stezek.
Zóna ochrany B. – sídla a zahrady na hraně nivy

Ø v úbočí respektovat hlavní způsoby
využití zóny a jejich matric venkovských
sídel, zahrad a sadů, vzácně i luk

Ø v úpatí udržovat vůči dolní rovině
kontrastní matrice typického využití zóny

Ø respektovat prostorovou orientaci a
charakter hlavních krajinných os a
případné nové záměry v krajině od nich
prostorově odvíjet

Ø zejména je nutno udržovat dominantní
zastoupení spádnicových liniových prvků
návsí i humen sídel

Ø sídla se do okolní zemědělské krajiny
musí obracet typickými humny se
zahradami a do nich odsunutými
stodolami

Ø při rozvoji sídel respektovat typickou
skladbu daného typu sídel – návesních
vsí s typickou řadovou dostavbou

Ø chránit a rozvíjet dochovanou historickou
urbanistickou strukturu sídel

Ø nepřipustit změny siluet sídel novými
vysokými stavbami – dodržovat pravidlo,
že tvarově výjimečné a výrazné objekty
mohou mít pouze stavby s výjimečným
obsahem (funkcí)

Ø udržovat výškovou hladinu po 2 NP
Ø při stavebních úpravách preferovat

obnovu lidových prvků domů (šikmé
střechy s pálenou krytinou, vápenné
omítky přirozených barev místo břízolitu,
dvoudílná okna, jeden a půl patrové
domy, vstupní žudra atd.)

Ø u novostaveb respektovat typické
architektonické prvky dodnes
dochovaných lidových archetypů

Zóna ochrany C. – louky v nivách
Ø nepovolovat povrchovou těžbu

nerostných surovin
Ø při všech činnostech respektovat v celém

území záplavovou zónu A i B
Ø nepovolovat další rušení trvalých

travních porostů
Ø preferovat návrat zemědělského využití k

zatravnění
Ø nepřipouštět změny využití pozemků z

lesa na bezlesí
Ø respektovat prostorovou orientaci a

charakter hlavních krajinných os a
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případné nové záměry v krajině od nich
prostorově odvíjet

Ø nepovolovat novostavby mimo historické
půdorysy zaniklých staveb

Ø na základě krajinářsko-historického
průzkumu obnovit vzácné,
komponované aleje neovocných,
geograficky původních druhů dřevin
(topoly, duby)

Ø dobudovat síť pěších, cyklistických,
případně jezdeckých stezek

Ochrana estetických hodnot – přírodní krajinné dominanty, krajinné horizonty panoramata,
exponované svahy – kap. 2.3.3.1

Přírodní dominanty vymezení jako zvláště
chráněné části krajiny je vhodné respektovat
v jejich pohledovém okolí, tak aby případné
změny v území negativně neovlivnily působení
přírodních dominant na okolní krajinu.

Přírodní dominanty nevymezené jako zvláště
chráněné části krajiny je v území chránit
speciálními požadavky na plochy v územně
plánovací dokumentaci. Opět je vhodné
respektovat také jejich pohledové okolí, tak aby
případné změny v území negativně neovlivnili
působení přírodních dominant na okolní krajinu.

Přírodní dominanty nevymezené jako zvláště
chráněné části krajiny je možné registrovat jako
registrované významné krajinné prvky.

Neumisťovat žádné stavby na přírodní
dominanty – výrazné vrcholy zalesněných
hřbetů, přípustná je obnova původních
sakrálních staveb, podmíněně přípustná je
výstavba nových sakrálních staveb a rozhleden
za podmínky, že nedojde k výraznému narušení
působení těchto dominant.

Při návrhu ÚPD chránit hlavní a vedlejší
pohledové horizonty

Pohledové horizonty by měli být chráněny proti
situování zástavby a to jak objektů budov, tak
prvků technické infrastruktury. Ochrana území
se vztahuje i k bezprostřednímu okolí
vymezených linií horizontů, kde by případná
výstavba mohla pohledový horizont převýšit.

Při návrhu ÚPD chránit doplňkové pohledové
horizonty

Horizonty mají v území vizuálně výrazně menší
význam. Jejich poloha je spíše informativní.
Případné změny území situované do blízkosti
těchto horizontů by měly vzít potaz vizuálně
výraznější dopad v krajině.
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Při návrhu ÚPD chránit exponované svahy

Pohledově exponované svahy by měli být
chráněny proti situování pohledově výrazné
zástavby, a to jak objektů budov, tak prvků
technické infrastruktury. Území by mělo být
chráněno proti negativním změnám struktury
jeho využití a přednostně by zde měli být
uplatňovány záměry doplňující strukturu území
krajině esteticky hodnotné prvky (realizace mezí,
remízů, stromořadí, doprovodné zeleně,
solitérních dřevin)

Ochrana estetických hodnot – kulturní krajinné dominanty – kap. 2.3.3.2

V ÚP chránit siluetu zástavby a zapojení do
krajinného rámce a podmínkami využití ploch
s rozdílným způsobem využití  podpořit jejich
dominantní působení

Ochrana estetických hodnot – významné výhledy do krajiny – kap. 2.3.3.3

Obecné principy využití území

Místa výhledů podpořit odpočívadly, objekty
v krajině
Vyhlídkové body reprezentují polohy, ze kterých
je okolní krajina v širším měřítku přehledná,
případně se zde také nabízí místně až
regionálně specifické a reprezentativní pohledy
na území s potenciálem pro začlenění poloh do
turistických tras případně také k realizaci
vyhlídkových objektů (pakliže zde již neexistují).
Každý z vymezených bodů by měl být v rámci
umožňovaných změn využití území chráněn
před negativním ovlivněním, jak z pohledu
možného zastínění výhledu do okolního území
změnami v blízkém okolí bodu, tak z pohledu
změn v jeho blízkém okolí, které by se dík
značné exponovanosti místa výrazně promítly
do obrazu okolní krajiny.

Ochrana estetických hodnot – kompoziční osy – kap. 2.3.3.4

V ÚP posoudit možnost zapojit nebo doplnit
historické kompoziční osy do koncepce utváření
struktury obce i koncepce uspořádání krajiny

Ochrana estetických hodnot – sídelní krajinné osy – kap. 2.3.3.5

V ÚP posoudit možnost podpořit propojení
jednotlivých sídel podél toků, komunikacemi
sloužícími pěšímu provozu a vhodnými
k umístění cyklotras
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Ochrana zdrojů vod využívaných k vodárenským účelům – kap. 2.3.4

Respektování aktuálního vymezení OPVZ.

Ø sjednocení OPVZ vyhlášené dle dřívější
legislativy a stále platné jako PHO,
nastavení jednotného systému

Ø při revizích OPVZ 2. stupně dbát na
riziko zvyšujícího se množství
dusičnanů a pesticidů pocházející z
intenzivní zemědělské výroby

Ø dbát na ochranu i méně vydatných
zdrojů, které nejsou legislativou
podchyceny (zdroje s menším odběrem
než 10 000 m3 za rok) zejména v
důsledku nastávající klimatické změny,
či zdrojů, které se pro menší vydatnost
opouštějí

Ø nepovolovat odběry, které by mohly
nadměrně exploatovat zdroje
podzemních vod

Ochrana kvalitní zemědělské půdy – kap. 2.3.5

Důsledné respektování pravidla pro odnětí půdy
ze zemědělského půdního fondu.

V územně plánovacích dokumentacích
doporučujeme důsledně dodržovat pravidla
týkající odnětí pozemků ze ZPF tak, aby
nedocházelo ke zmenšování ploch kvalitních
zemědělských ploch.

Upřednostňovat revitalizaci nevyužívaných
areálů (zemědělský či průmyslových) na úkor
nového záboru půdy
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NÁVRH ŘEŠENÍ POTŘEB ČLOVĚKA V KRAJINĚ

Podmínky využití Doporučení pro opatření

Optimalizace hospodaření v krajině – kap. 3.1

Respektování navržených opatření v územně
plánovacích dokumentacích

Je navržena koncepce prvků ÚSES, drobných
interakčních prvků či směrů nový cest pro
zlepšení propojení a prostupnosti krajiny, po
jejichž realizaci dojde k rozdělení nadměrně
velkých půdních bloků, charakteristických pro
současný typ zemědělského hospodaření. Tento
ideový koncept je podkladem pro územně
plánovací dokumentaci jednotlivých obcí a
komplexní pozemkové úpravy v k. ú., kde ještě
nebyly provedeny.

Realizace prvků společných zařízení ze
zpracovaných KoPÚ – zejména interakční prvky
a ÚSES

Zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny pro člověka, orientace v krajině – kap. 3.2

v ÚPD přehodnotit návaznost komunikací mezi
katastrálními územími jednotlivých obcí

v ÚPD a KoPÚ respektovat územní studií
navržené cesty a směry propojení, případně
nahradit vhodnějšími (vždy ve spolupráci
s okolními obcemi); konkretizovat směry
propojení v návrhu cesty

návrh komunikací zlepšující prostupnost krajiny
a zpřístupnění zjištěných historických objektů
v krajině

v ÚPD a KoPÚ plošně vymezit doprovodnou
zeleň návrh ozelenění stávajících cest

místa významnějšího charakteru na stávajících i
navrhovaných cestách (křížení cest, místo
výhledu, hranice katastrálního území) zdůraznit
novým prvkem (objekt, odpočívá, solitérní zeleň
apod.)

Podpora rekreace a cestovního ruchu – kap. 3.3

Podpořit vybavenost na dálkových cyklotrasách
a dálkové poutní cestě

Podpořit vytváření zajímavých krajinných cílů
(výletiště, významná archeologická naleziště
dokladující historii území, přírodní modlitebny a
místa k meditaci, odpočinková místa s výhledem
apod.)
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Podpořit vytváření tematických okruhů,
naučných stezek, křížových cest apod.

Rozvoj rekreace řešit v širších souvislostech
nad rámec obce (například v rámci mikroregionů
v návaznosti na širší okolí  a napojení dalších
míst rekreačních aktivit)

Návrh komunikací zlepšující prostupnost krajiny
a zpřístupnění zjištěných historických objektů
v krajině

NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ A PŘEDCHÁZENÍ RIZIKŮM V KRAJINĚ

Podmínky využití Doporučení pro opatření

Zlepšení vodního režimu krajiny – protipovodňová ochrana území – kap. 4.1.1

Respektování záplavových zón, nepovolovat
nové stavby v záplavových územích, dodržování
podmínek pro územně plánovací dokumentaci
citovaných v příslušné kapitole 4.1.1

Při stanovení návrhového průtoku
protipovodňových opatření vycházet z
koncepčních dokumentů týkajících se
protipovodňové ochrany na území dotčených
krajů a dále z hodnot doporučené
zabezpečenosti ochrany podle
pravděpodobnosti opakování povodňového
nebezpečí takto:

Ø historická centra měst, historická
zástavba >= Q100

Ø souvislá zástavba, průmyslové areály
>= Q50

Ø rozptýlená obytná a průmyslová
zástavba a souvislá chatová zástavba
>= Q20

Ø izolované objekty – individuální ochrana
Pro oblast v významným povodňovým rizikem
byla navržena opatření:

Ø Poldr na Českém potoce
Ø Boční poldr na Romži
Ø Zkapacitnění toku Romže

Obce s nedostatečnou protipovodňovou
ochranou:
respektování požadavků v územně plánovací
dokumentaci uvedené v kap. 4.1.1.2

Realizace opatření navržených v rámci
koncepčního dokumentu Plánu dílčího povodí
Moravy a přítoků Váhu uvedených v kapitole
4.1.1.2

Pro území ohrožené přívalovými srážkami:
v územně plánovací dokumentaci přihlédnout
k informaci o lokalizaci tzv. Kritických bodů a
taktéž při aktualizaci povodňových plánů

Ø u hotových komplexních pozemkových
úprav realizace prvků z plánů
společných zařízení – interakční prvky,
protierozní technická opatření, prvky
ÚSES

Ø zahájení komplexních pozemkových
úprav
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Ø realizace opatření ze „Studie
proveditelnosti k realizaci přírodě
blízkých protipovodňových opatření pro
ochranu města Prostějova“

Zlepšení vodního režimu krajiny – zvýšení retence území – kap. 4.1.2

Preference ploch navržených ke změně užívání
za účelem revitalizací toků, obnovu nádrží či
výstavbu nových nádrží v územně plánovacích
dokumentacích

Realizace opatření s platným územním
rozhodnutím, dopracování navazujících
dokumentací pro navrhovaná opatření vedoucí
k možnosti postupné realizace těchto opatření

Ochrana niv vodotečí – kap. 4.2

 ÚP respektovat vymezené nivy.

Ochrana a podpora rozvoje veškerých
přírodních biotopů: nivních luk, mokřadů,
vegetačních doprovodů toků, přirozených úseků
koryt toků. Situování zástavby i mimo vymezené
rozlivy n-letých vod je v prostorách niv
nevhodné. Realizace nových vodních ploch je
možné za předpokladu prokázání jejich
nezbytnosti a posouzení vlivu na VKP niva.

Významné krajinné prvky – kap. 4.3

Ochrana zvláště chráněných území se řídí
zákonem 114/1992 Sb. a dílčími požadavky
stanovenými plánem péče o zvláště chráněná
území.

Významné krajinné prvky by měli být chráněny
před poškozováním a ničením. Využívají se
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a
nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly
vést k poškození nebo zničení VKP nebo
ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační
funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí,
opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany
přírody. Mezi takové zásahy patří zejména
umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny
kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy
vodních toků a nádrží a těžba nerostů.“ V praxi
se může jednat i o méně závažné zásahy a ten,
kdo zásah zamýšlí, je povinen požádat o
závazné stanovisko vždy, když je zde pouhá
možnost takového ovlivnění.

Protierozní ochrana – kap. 4.4

Respektování zásad „dobré zemědělské praxe“,
v budoucnu dodržování podmínek protierozní
vyhlášky, která v současnosti stále není v
platnosti

Podpora realizace prvků z plánů společných
zařízení ze zpracovaných KoPÚ
Problematika podrobně rozebrána v příslušné
kapitole 4.4.
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Znečištění a kontaminace – staré ekologické zátěže – kap. 4.5.1

Nápravná opatření SEZů jsou v gesci
Ministerstva životního prostředí a postupně jsou
realizována, to znamená, že konkrétní realizace
nápravných opatření je mimo působnost řešení
územní studie krajiny. Zohlednit tyto lokality při
zpracování územně plánovací dokumentace
s vazbou na aktuální řešení nápravných
opatření (http://www.sekm.cz/).

Nápravná opatření SEZů jsou v gesci
Ministerstva životního prostředí a postupně jsou
realizována, to znamená, že konkrétní realizace
nápravných opatření je mimo působnost řešení
územní studie krajiny. Zohlednit tyto lokality při
zpracování územně plánovací dokumentace
s vazbou na aktuální řešení nápravných
opatření (http://www.sekm.cz/).

Kvalita povrchových vod – kap. 4.5.2

Respektování požadavků na nezhoršení stavu
povrchových vod – u povolování nových
vypouštění důsledně dbát na doporučení
uvedené v kap. 4.5.2

Podrobná doporučení jsou uvedena v příslušné
kapitole 4.5.2, u oblastí koupacích vod
v povoleních vypouštění komunálních vod
dodržovat doporučení nad rámec platné
legislativy v oblasti limitů nutrientů (hlavně
fosforu).

Kvalita podzemních vod – kap. 4.5.3

Respektování podmínek uvedených v OPVZ
vodních zdrojů. Respektování podmínek
Nitrátové směrnice. Respektování podmínek
zásad „dobré zemědělské praxe“

Aktualizace OPVZ, nastavení přísnějších
podmínek pro hospodaření, důležité, OPVZ jsou
součástí informačního portálu pro farmáře LPIS.
Problematika je podrobně popsána v příslušné
kapitole 4.5.3, v rámci řešení ÚSK ORP
Prostějov a územně plánovacích dokumentací je
těžko řešitelná.

Kvalita ovzduší – kap. 4.5.4

Respektování „Programu zlepšování kvality
ovzduší“, který byl přijat jako strategický
dokument ČR.

Zvýšené koncentrace polétavého prachu jsou
situovány převážně v zastavěném území
Prostějova (území mimo oblast zájmu územních
studií krajiny) a dál ve východní partii ORP
v oblasti Křelovské pahorkatiny. Tato část území
je intenzivně zorněná, v části mimo okrajové
nivy Blaty a Romže zcela bez vodotečí
s minimálním zastoupením ploch trvalé
vegetace v krajině. V těchto částech území by
měli být všechny stávající návrhy na rozčlenění
zemědělských ploch vegetačními prvky (ÚSES)
výrazně akcentovány obdobně jako ochrana a
dotváření veškerých stávajících vegetačních
formací (především stromořadí podél dopravní
infrastruktury).
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Územní systém ekologické stability (ÚSES) – kap. 4.6

Obecné principy využití území

Využití ploch je možné pouze s ohledem na
zachování a rozvoj hlavní funkce ploch, kterou je
podpora a rozvoj biodiverzity území. Možná je
realizace vegetačních opatření případně
revitalizační projekty. Polyfunkční využití prvků
je možné za předpokladu respektování hlavní
funkce ploch. Vyloučené je umísťování staveb
vyjma staveb dopravní a technické infrastruktury
křížící v odůvodněných a nezbytných případech
liniové prvky ÚSES v kolmém směru.

Migračně významná území a dálkové migrační koridory – kap. 4.7

Obecné principy využití území

Obecným principem je nezužovat šířku
migračního koridoru výstavbou, která by mohla
negativně ovlivnit jeho využívání migrujícími
druhy. To se týká především bytové výstavby,
průmyslové výstavby, stavby energetických
zařízení, rekreační výstavby a budování nočního
osvětlení.

Principy řešení křížení migračního koridoru
s liniovými dopravními stavbami

V případě křížení migračního koridoru s
významnými liniovými dopravními stavbami
(čtyřproudé a víceproudé komunikace se
středním dělicím pruhem, oplocené koridory
vysokorychlostních tratí) je nutné počítat s
vyhovujícím migračním objektem (podchod nebo
nadchod). Při jejich navrhování je třeba vycházet
z Technických podmínek Ministerstva dopravy č.
180 a zpracovat příslušnou migrační studii, která
navrhne řešení podle konkrétních místních
podmínek. U ostatních silnic I. třídy a hlavních
železničních tratí je třeba podle konkrétních
podmínek počítat s využitím prostředků
omezujících mortalitu živočichů, které však
zároveň neomezují průchodnost komunikace pro
živočichy.

Principy zachování průchodnosti v zemědělské
krajině

Průchodnost zemědělské krajiny je zapotřebí
zachovat v ose koridoru a okolním prostoru
o celkové šířce 500 m. Riziko představuje
především zřizování plotů, ohrad a dalších
migračních bariér (pastevní areály, vinice,
pěstování rychle rostoucích dřevin apod.).
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat ochraně
veškeré mimolesní zeleně, která plní funkci tzv.
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„nášlapných kamenů“ (úkrytů a míst odpočinku)
pro migrující živočichy.

Principy hospodaření v lesích

Běžné hospodaření v lesích včetně používání
oplocenek lesních kultur o ploše odpovídající
platným předpisům není třeba z hlediska
migrace živočichů nijak omezovat. Funkci
migračních koridorů však mohou negativně
ovlivnit stavby umístěné v lese nad rámec
běžného lesnického hospodaření, např. oborní
ploty. Při plánování těchto staveb by tedy mělo
být zohledněno zachování průchodnosti
migračního koridoru.

Koridory a vodní toky

Správu vodních toků v místě křížení s
migračními koridory není třeba upravovat, pokud
nedochází k takovým úpravám břehů toků, které
by živočichům znemožnily překonat vodní tok
(zpevnění břehů panely, dlažbou, oplocení aj.).

Ochrana a zvýšení biodiverzity a předcházení fragmentace krajiny – kap. 4.8

Základním nástrojem pro obnovení a rozvoj
biodiverzity systematicky budovaná síť
ekologické stability podpořená stabilizací
pozemků pro ÚSES v pozemkových úpravách.

Významná je podpora péče a ochrana o veškeré
drobné prvky s trvalou vegetací včetně
stromořadí podél dopravní infrastruktury a
vegetačních doprovodů vodotečí a občasných
vodních ploch. V intenzivně zemědělsky
obhospodařovaných krajinách je účelné vkládat
do území přírodní prvky (segmenty ÚSES), které
souvisle využívané území fragmentují s cílem
umenšit souvislé plochy, ve kterých neexistuje
pro přirozenou biodiverzitu prostor.

Plochy vyžadující revitalizaci nebo renaturalizaci – kap. 4.9

Respektování návrhů revitalizací uvedený
v kapitole 4.9 v územně plánovací dokumentaci. Realizace opatření uvedených v této kapitole.

Transformace brownfield – kap. 4.10

v ÚPD stanovit podmínky pro případné nové
využití území v souladu se zachováním hodnot
a příznivého životního prostředí (např. výškové
omezení, podíl zeleně apod.)

zapojit se do celorepublikové databáze
brownfieldů s možností využití finanční podpory
jednotlivých programů

Ztráta obyvatelstva v okrajových částech území, především na Drahanské vrchovině – kap.
4.11

Respektovat vymezené koridory pro přeložku
silnice I/150

Na území Drahanské vrchoviny a návazných
územích podporovat rozvoj dopravní
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Respektovat síť cyklostezek a cyklotras
směřujících do center osídlení a cyklostezek a
cyklotras zlepšující rekreační využití území

infrastruktury umožňující zlepšení dopravní
dostupnosti center osídlení Prostějov, a v
Jihomoravském kraji  Blansko a Boskovice
Pro ÚP: vytvářet územní podmínky pro záměry a
opatření ke zvýšení dopravní dostupnosti výše
uvedených sídel
(motorovou i bezmotorovou dopravou)

Cyklostezky umisťovat mimo silnice I. a II. třídy

Vytvořit dostatečnou nabídku rozvojových ploch
s důrazem na kvalitu životního prostředí

V lokálním centru osídlení (Protivanov)
podporovat rozvoj obslužných funkcí

Řešení návaznosti zástavby a krajiny – kap. 4.12

Velikost rozvojových ploch navrhovat přiměřeně
k velikosti obce

preferovat místně obvyklý způsob zastavění
(především v oblastech s velmi kvalitní půdou je
vhodné navrhovat sevřenou – řadovou
zástavbu)

Při návrhu nové zástavby dávat přednost
protáhlému tvaru pozemku s jasně oddělenou
částí k zastavění a nezastavitelnou zahradou

V ÚP chránit siluetu zástavby a zapojení do
krajinného rámce podmínkami využití ploch
s rozdílným způsobem využití  - zelený rámec,
zeleň na veřejných prostranstvích

Na okraji zástavby podpořit realizaci zeleně,
která vytvoří přirozený přechod mezi zastavěnou
částí obce a krajinou, především v případě
velkých výrobních areálů situovaných na
pohledově exponovaných místech

Při návrhu nových zastavitelných ploch zvážit
možnost ponechat vybrané historicky a esteticky
hodnotné části záhumenních prostor
v původním okrajovém postavení s navazující
volnou krajinou a do záhumenních ploch
nenavrhovat novou zástavbu

V případě již navržených ploch s malými
pozemky bez možnosti výsadby větších stromů
realizovat na okraji lokality ve styku s volnou
krajinou pás veřejné zeleně (s případnou
záhumenní cestou)

U nově vybudovaných komunikací a ulic uvnitř
obcí realizovat zeleň formou aleje místních
druhů stromů a na vhodných místech v centrech
lokalit vytvářet veřejná prostranství se zelení

Při návrhu zastavitelných ploch nezapomínat na
potřebu průchodu do krajiny - respektovat
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současné a navrhovat nové vstupy do volné
krajiny

Eliminace možné zátěže z rozvoje individuální rekreace a bydlení v těchto plochách – kap.
4.13

omezit rozšiřování území individuální rekreace
(chatových oblastí)

V územích individuální rekreace (chatové
oblasti) řešit případnou změnu využití území pro
trvalé bydlení komplexně pro celou lokalitu
včetně dopravní a technické obsluhy území  a
změnu umožnit pouze v plochách navazujících
na zastavěné území obce

Doporučení opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu – kap. 4.14

Dodržování pravidel při stanovení minimálního
zůstatkového průtoku, revizí odběrů vody, při
povolování nových odběrů vod
Zavádět opatření k optimalizaci vodního režimu
krajiny a zlepšení stavu půd uvedených
v kapitole 4.14
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Dobro cho v

Ko válo vice
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Obědko vice
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Legenda
ORP Prostějov
Správní hranice obce
Zastavěná území

Krajinné typy (okrsky)
Lesní
Lesně polní
Prostějov
Zeměděslký typ 1
Zeměděslký typ 2
Zeměděslký typ 3
Zeměděslký typ 4
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Přehledná situace krajinných typů
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SEZNAM ZKRATEK

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny
BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka
ČOV čistírna odpadních vod
DMK dálkový migrační koridor
DOsVPR dokumentace pro oblast s významným povodňovým rizikem
DPB dílčí půdní blok vedený v registru LPIS
DUR dokumentace pro územní řízení
DZES dobrý zemědělský a enviromentální stav půdy
ES Evropské společenství
EUC erozně uzavřený celek
IP interakční prvek
KoPÚ komplexní pozemková úprava
LAPV lokality pro akumulaci povrchových vod
LBC lokální biocentrum
LBK lokální biokoridor
LPIS registr využití zemědělské půdy
MEO mírně erozně ohrožené pozemky
MVÚ migračně významná území
MZe Ministerstvo zeměděsltví
MZP minimáoní zůstatkový průtok
MŽP Ministerstvo životního prostředí
NAP Národní akční plán
OPVZ ochranné pásmo vodního zdroje
ORP obec s rozšířenou působností
OsVPR oblast s významným povodňovým rizikem
PDP Plán dílčího povodí
PHO pásmo hygienické ochrany (dle dřívější legislativy)
POR prostředek na ochranu rostlin
PPO protipovodňová opatření
PV povodňová vlna
SEKM systém evidence kontaminovaných míst
SEO silně erozně ohrožené pozemky
SEZ stará ekologická zátěž
SPÚ Státní pozemkový úřad
SZIF Státní zemědělský intervenční fond
TEP technicko-provozní evidence toků vedená u správce toku
TPEO technická protierozní opatření
ÚAP územně analytické podklady
ÚP územní plán
ÚPD územně plánovací dokumentace
ÚSES územní systém ekologické stability
ÚSK územní studie krajiny
VD vodní dílo
VKP významný krajinný prvek
VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
VÚRV Výzkumný ústav rostlinné výroby
VÚV T.G.M. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.
VÚZT Výzkumný ústav zemědělské techniky
ZÚR OLK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje


