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ÚVOD 

Tyto Pokyny pro zpracování V. změny Územního plánu Prostějov (dále jen „Pokyny pro zpracování změny“) jsou přílohou Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Prostějov. Pokyny jsou řazeny dle struktury kapitol platného územního plánu a jejich rozsah 
vychází z Obsahu zadání územního plánu uvedeného v příloze č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.  

ÚP Prostějov vydalo Zastupitelstvo města Prostějova usnesením č. 14101 ze dne 10. 6. 2014, formou Opatření obecné povahy 
č.1/2014, s účinností od 27. 6. 2014. ÚP Prostějov řeší katastrální území ve správním obvodu města – Prostějov, Krasice, 
Domamyslice, Čechovice u Prostějova, Čechovice – Záhoří, Vrahovice, Čechůvky a Žešov. 

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. I. změna ÚP Prostějov; řeší katastrální území ve správním obvodu 
města – Prostějov, Krasice, Domamyslice, Čechovice u Prostějova, Čechovice – Záhoří, Vrahovice, Čechůvky a Žešov. 

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. II. změna ÚP Prostějov; řeší katastrální území ve správním obvodu 
města – Prostějov, Krasice, Domamyslice, Čechovice u Prostějova, Čechovice – Záhoří, Vrahovice, Čechůvky a Žešov. 

III. změnu ÚP Prostějov vydalo Zastupitelstvo města Prostějova usnesením č. 18162 ze dne 27. 8. 2018 formou Opatření 
obecné povahy č. 1/2018, které nabylo účinnosti dne 11. 10. 2018. III. změna ÚP Prostějov; řeší katastrální území Vrahovice ve 
správním obvodu města Prostějov. 

IV. změnu ÚP Prostějov vydalo Zastupitelstvo města Prostějova usnesením č. 18163 ze dne 27. 8. 2018 formou Opatření 
obecné povahy č. 2/2018, které nabylo účinnosti dne 11. 10. 2018. IV. změna ÚP Prostějov; řeší katastrální území Prostějov ve 
správním obvodu města Prostějov. 

Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Prostějov včetně Pokynů pro zpracování V. změny Územního plánu Prostějov byl na základě 
§ 55 odst. 1 stavebního zákona a v souladu § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona projednán a v souladu s § 47 odst. 5 
stavebního zákona schválen zastupitelstvem města. 

Pokyny pro zpracování V. změny Územního plánu Prostějov (příloha č. 1 zprávy o uplatňování ÚP Prostějov) a Podněty určené 
k prověření v V. změně ÚP Prostějov (příloha č. 2 Zprávy o uplatňování ÚP Prostějov) jsou nedílnou součástí pořízení V. změny 
ÚP Prostějov. Ta bude na základě Pokynů pro zpracování V. změny Územního plánu Prostějov zpracována, projednána 
a schválena obdobně podle ustanovení § 50 až 54 stavebního zákona. 
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1. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ 
OBSAHU JEJÍHO ODŮVODNĚNÍ 

(1) Bude prověřen obsah grafické části územního plánu ve smyslu souladu s prováděcími 
vyhláškami stavebního zákona, zejména s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

(2) Bude prověřena struktura textové části územního plánu ve smyslu souladu s prováděcími 
vyhláškami stavebního zákona, zejména s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

(3) Vybrané pojmy nedefinované právními předpisy a nezbytné pro srozumitelnosti územního 
plánu budou zařazeny do jeho výrokové části (např. bude prověřen a případně definován 
pojem urbanisticky cenná zástavba). 

(4) Jednotlivé fáze V. změny Územního plánu Prostějov budou zejména obsahovat: 

 Návrh pro společné jednání s dotčenými orgány; 

 Návrh pro veřejné projednání; 

 Návrh pro vydání V. změny zastupitelstvem města;  

 Úplné znění ÚP Prostějov 

2. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

(1) Zastavěné území bude aktualizováno s ohledem na skutečný stav území. 

3. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ A OCHRANY ROZVOJE HODNOT 

(1) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot se obecně nemění. 
Případné dílčí úpravy budou vycházet z požadavků na urbanistickou koncepci, koncepci 
veřejné infrastruktury a koncepci uspořádání krajiny. 

(2) V bodech 3.2., 3.3. a 3.4. textové části ÚP Prostějov budou prověřeny a případně upraveny 
jednotlivé požadavky; budou zrušeny požadavky a ustanovení, která se opakovaně vyskytují 
v ostatních částech ÚP Prostějov.  

(3) Budou prověřeny a případně zrušeny body 3.4.1. a 3.4.2. textové části ÚP Prostějov. 

(4) Bod 3.4.6. textové části ÚP Prostějov bude nahrazen novým textem, ve smyslu „Zajistit 
dostatečný profil komunikace v plochách dopravní infrastruktury pro obousměrný provoz 
silničních vozidel, provoz cyklistů a chodců a prostor pro stromořadí, přičemž koridory pro 
cyklisty budou řešeny v hlavním dopravním prostoru. Ulice budované na plochách veřejných 
prostranství musí mít šířku pro obousměrný provoz.“ 

(5) Bude prověřeno doplnění bodu 3.4.4 textové části ÚP Prostějov o text „Pro odstavná 
a parkovací stání na pozemcích staveb pro ubytování platí obdobná pravidla jako pro 
pozemky staveb pro bydlení (viz § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů)“. 

(6) V bodě 3.5. textové části ÚP Prostějov budou prověřeny a případně upraveny jednotlivé 
požadavky; zejména budou zrušeny požadavky a ustanovení, která se opakovaně vyskytují 
v ostatních částech ÚP Prostějov; zejména budou stanoveny takové charakteristiky, cíle nebo 
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priority, které nejsou obsahem podmínek ploch s rozdílným způsobem využití. (např. v bodě 
3.5.5. textové části ÚP - subcentrum Krasice). 

(7) V bodě 3.6. textové části ÚP Prostějov budou prověřeny a případně upraveny jednotlivé 
požadavky. 

4. POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI 

(1) Urbanistická koncepce řešeného území se obecně nemění. 

(2) Bude prověřena struktura a obsah urbanistické koncepce zejména s ohledem na aktuální 
právní předpisy, územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady. 

(3) V bodě 4. textové části ÚP Prostějov budou prověřeny a případně upraveny jednotlivé 
koncepce; budou zrušeny požadavky a ustanovení, která se opakovaně vyskytují v ostatních 
částech ÚP Prostějov;  

(4) Bude prověřeno vymezení zejména stabilizovaných ploch v zastavěném území ve vztahu ke 
skutečnému stavu území. 

(5) Bude prověřena aktuálnost, vhodnost a rozsah zastavitelných ploch ÚP Prostějov, zejména 
ploch smíšených výrobních. 

(6) Prověřit zařazení pozemků staveb pro bydlení do ploch občanského vybavení – veřejné 
infrastruktury a jejich případně zařazení do ploch smíšených obytných, zejména využití ploch 
č. 0286 a 0287 (roh Havlíčkovy a Partyzánské ulice) a severozápadní části plochy č. 0084 
(bývalá kotelna u ZŠ Melantrichova). 

(7) Bude prověřeno využití území v místě soudem zrušené plochy č. 1201.  

(8) Prověřit možnosti umístění nové stanice integrovaného záchranného systému a stanovení 
flexibilních podmínek pro stávající stanici na ulici Wolkerově. 

(9) Prověřit koncepci řešení J části centra města. 

(10) Prověřit umístění atletického stadionu. 

5. POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

(1) Koncepce veřejné infrastruktury řešeného území se obecně nemění. 

(2) Bude prověřena struktura a obsah koncepce veřejné infrastruktury zejména s ohledem na 
aktuální právní předpisy, územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady. 

(3) Budou zrušeny požadavky a ustanovení, která se opakovaně vyskytují v ostatních částech ÚP 
Prostějov. 

(4) V bodě 7 textové části ÚP Prostějov bude prověřena účelnost zrušení požadavku na 
umisťování rozvodných energetických vedení a vedení elektronických komunikací pod zem 
v přestavbových a zastavitelných plochách. 

(5) Bude prověřena aktuálnost SZ a JZ obchvatu měst, zejména vzhledem k aktuálním ZÚR 
Olomouckého kraje. 

(6) Bude prověřena a případně upravena obsluha a prostupnost územím uvnitř sídla a ze sídla do 
krajiny. 

(7) Bude prověřeno vymezení pěších propojení. 
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(8) Bude prověřena účelnost vymezení koridorů veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně 
v rozvojových plochách. 

(9) V dokumentu bude upraven název komunikace R46 na D46. 

6. POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

(1) Koncepce uspořádání krajiny řešeného území se obecně nemění. 

(2) Bude prověřena struktura a obsah koncepce uspořádání území s ohledem na aktuální právní 
předpisy, územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady. 

7. POŽADAVKY NA PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

(1) Bude prověřena struktura a obsah podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, 
včetně podmínek prostorového uspořádání, zejména s ohledem na aktuální právní předpisy, 
územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady. 

(2) Bude prověřena účelnost ustanovení bodu 3.4.7. textové části a případně bude zařazena do 
bodu 7. textové části (Podmínky využití ploch). 

(3) Bude prověřena výšková regulace, zejména podél ulice Plumlovské, podél ulice Pod Kosířem, 
definice maximálních výšek (komíny, stožáry…), účelnost podmínek pro možnost překročení 
maximální výšku zástavby v bodě 1.2.2. Přílohy č. 1 ÚP (Tabulka ploch) a vztah sedlových 
střech a formy stanovení výškových hladin. 

(4) Bude prověřena možnost přeřazení některých stabilizovaných ploch podél hlavních městských 
tříd (zejména ul. Plumlovské) do ploch přestavby.  

(5) Bude prověřeno zařazení dobíjecích elektrostanic do podmínek využití ploch. 

(6) Bude prověřena a případně upravena definice zastavěnosti, zejména ve vztahu k nadzemním 
garážím se zelenou střechou. 

(7) Bude prověřena možnost a účelnost definování tzv. urbanisticky cenné zástavby. 

(8) Bude prověřeno kódování ploch s rozdílným způsobem využití a odstraněny případné 
nepřesnosti, zejména ve vztahu k plochám č. 1186, 1187. 

(9) Bude prověřena a případně upravena regulace ve vztahu k ploše č. 1185. 

(10) Bude prověřena účelnost ustanovení bodu 7.1.3 písm. c) ÚP Prostějov. 

(11) Bude prověřena účelnost podmínky zpracování územní studie u podmíněně přípustných 
staveb. 

(12) Prověřit možnost parkování rezidentů včetně umisťování parkovacích domů v sídlištích, 
zejména při ulici Moravská, Mozartova, Šmeralova. 

8. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ A ASANACÍ 

(1) Bude prověřen rozsah vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření 
a asanací, zejména budou prověřeny plochy a koridory dotčené změnou č. V Územního plánu 
Prostějov. 

9. POŽADAVKY NA STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 
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(1) Bez požadavků. 

10. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ 
JEJICH VYUŽITÍ 

(1) Bude prověřen rozsah vymezení ploch a koridorů územních rezerv, zejména zvážena potřeba 
převodu na zastavitelné plochy, případně vymezení nových ploch či koridorů územních rezerv;  

(2) Bude prověřeno převedení ploch územních rezerv v oblasti průmyslové zóny Brněnská-západ 
do rozvojových ploch. 

11. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI 

(1) Bude prověřen rozsah ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno uzavřením dohody o parcelaci. 

12. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 

(1) Bude prověřen rozsah ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie. 

(2) Bude prodloužena lhůta pro pořízení územních studií na dobu 6 let od data nabytí účinnosti 
této změny ÚP Prostějov. 

(3) Budou prověřeny a případně upraveny podmínky pro zpracování územních studií. 

13. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU 

(1) Bude prověřena možnost vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno pořízením regulačního plánu.  

14. POŽADAVKY NA URČENÍ POŘADÍ V ÚZEMÍ – ETAPIZACE 

(1) Bude prověřen rozsah a obsah vymezení ploch, pro které je určeno pořadí změn v území – 
etapizace, případně stanovit etapizaci novou. 

15. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 
STAVEB 

(1) Bude prověřena možnost a účelnost vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných 
staveb, jejichž architektonickou část projektové dokumentace může zpracovávat pouze 
autorizovaný architekt. 

16. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PODNĚTŮ OBČANŮ A MĚSTA 

(1) Požadavky na prověření podnětů občanů a města Prostějova jsou součástí Přílohy č. 2 
Zprávy o uplatňování ÚP Prostějov – Podněty určené k prověření v V. změně ÚP Prostějov. 
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17. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ 

- V. změna Územního plánu Prostějov bude komplexně posouzena z hlediska vlivů na udržitelný 
rozvoj území. 

- Budou prověřeny požadavky dotčených orgánů a krajského úřadu uplatněné k návrhu zprávy  
o uplatňování Územního plánu Prostějov dle § 55 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

- Připomínka J. Maráka č.j. PVMU 94716/2019 bude prověřena a je součástí přílohy č.2 Zprávy  
o uplatňování Územního plánu Prostějov. 


	1.  Požadavky na uspořádání obsahu ZMĚNY územního plánu a na uspořádání obsahu jeJÍHO odůvodnění
	(1) Bude prověřen obsah grafické části územního plánu ve smyslu souladu s prováděcími vyhláškami stavebního zákona, zejména s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
	(2) Bude prověřena struktura textové části územního plánu ve smyslu souladu s prováděcími vyhláškami stavebního zákona, zejména s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
	(3) Vybrané pojmy nedefinované právními předpisy a nezbytné pro srozumitelnosti územního plánu budou zařazeny do jeho výrokové části (např. bude prověřen a případně definován pojem urbanisticky cenná zástavba).
	(4) Jednotlivé fáze V. změny Územního plánu Prostějov budou zejména obsahovat:
	 Návrh pro společné jednání s dotčenými orgány;
	 Návrh pro veřejné projednání;
	 Návrh pro vydání V. změny zastupitelstvem města;
	 Úplné znění ÚP Prostějov
	2. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
	(1) Zastavěné území bude aktualizováno s ohledem na skutečný stav území.

	3. Požadavky na základní koncepci rozvoje území a ochrany rozvoje hodnot
	(1) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot se obecně nemění. Případné dílčí úpravy budou vycházet z požadavků na urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a koncepci uspořádání krajiny.
	(2) V bodech 3.2., 3.3. a 3.4. textové části ÚP Prostějov budou prověřeny a případně upraveny jednotlivé požadavky; budou zrušeny požadavky a ustanovení, která se opakovaně vyskytují v ostatních částech ÚP Prostějov.
	(3) Budou prověřeny a případně zrušeny body 3.4.1. a 3.4.2. textové části ÚP Prostějov.
	(4) Bod 3.4.6. textové části ÚP Prostějov bude nahrazen novým textem, ve smyslu „Zajistit dostatečný profil komunikace v plochách dopravní infrastruktury pro obousměrný provoz silničních vozidel, provoz cyklistů a chodců a prostor pro stromořadí, přič...
	(5) Bude prověřeno doplnění bodu 3.4.4 textové části ÚP Prostějov o text „Pro odstavná a parkovací stání na pozemcích staveb pro ubytování platí obdobná pravidla jako pro pozemky staveb pro bydlení (viz § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdější...
	(6) V bodě 3.5. textové části ÚP Prostějov budou prověřeny a případně upraveny jednotlivé požadavky; zejména budou zrušeny požadavky a ustanovení, která se opakovaně vyskytují v ostatních částech ÚP Prostějov; zejména budou stanoveny takové charakteri...
	(7) V bodě 3.6. textové části ÚP Prostějov budou prověřeny a případně upraveny jednotlivé požadavky.

	4. Požadavky na urbanistickou koncepci
	(1) Urbanistická koncepce řešeného území se obecně nemění.
	(2) Bude prověřena struktura a obsah urbanistické koncepce zejména s ohledem na aktuální právní předpisy, územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady.
	(3) V bodě 4. textové části ÚP Prostějov budou prověřeny a případně upraveny jednotlivé koncepce; budou zrušeny požadavky a ustanovení, která se opakovaně vyskytují v ostatních částech ÚP Prostějov;
	(4) Bude prověřeno vymezení zejména stabilizovaných ploch v zastavěném území ve vztahu ke skutečnému stavu území.
	(5) Bude prověřena aktuálnost, vhodnost a rozsah zastavitelných ploch ÚP Prostějov, zejména ploch smíšených výrobních.
	(6) Prověřit zařazení pozemků staveb pro bydlení do ploch občanského vybavení – veřejné infrastruktury a jejich případně zařazení do ploch smíšených obytných, zejména využití ploch č. 0286 a 0287 (roh Havlíčkovy a Partyzánské ulice) a severozápadní čá...
	(7) Bude prověřeno využití území v místě soudem zrušené plochy č. 1201.
	(8) Prověřit možnosti umístění nové stanice integrovaného záchranného systému a stanovení flexibilních podmínek pro stávající stanici na ulici Wolkerově.
	(9) Prověřit koncepci řešení J části centra města.
	(10) Prověřit umístění atletického stadionu.

	5. Požadavky na Koncepci veřejné infrastruktury
	(1) Koncepce veřejné infrastruktury řešeného území se obecně nemění.
	(2) Bude prověřena struktura a obsah koncepce veřejné infrastruktury zejména s ohledem na aktuální právní předpisy, územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady.
	(3) Budou zrušeny požadavky a ustanovení, která se opakovaně vyskytují v ostatních částech ÚP Prostějov.
	(4) V bodě 7 textové části ÚP Prostějov bude prověřena účelnost zrušení požadavku na umisťování rozvodných energetických vedení a vedení elektronických komunikací pod zem v přestavbových a zastavitelných plochách.
	(5) Bude prověřena aktuálnost SZ a JZ obchvatu měst, zejména vzhledem k aktuálním ZÚR Olomouckého kraje.
	(6) Bude prověřena a případně upravena obsluha a prostupnost územím uvnitř sídla a ze sídla do krajiny.
	(7) Bude prověřeno vymezení pěších propojení.
	(8) Bude prověřena účelnost vymezení koridorů veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně v rozvojových plochách.
	(9) V dokumentu bude upraven název komunikace R46 na D46.

	6. požadavky na koncepci uspořádání krajiny
	(1) Koncepce uspořádání krajiny řešeného území se obecně nemění.
	(2) Bude prověřena struktura a obsah koncepce uspořádání území s ohledem na aktuální právní předpisy, územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady.

	7. Požadavky na Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití
	(1) Bude prověřena struktura a obsah podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, včetně podmínek prostorového uspořádání, zejména s ohledem na aktuální právní předpisy, územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady.
	(2) Bude prověřena účelnost ustanovení bodu 3.4.7. textové části a případně bude zařazena do bodu 7. textové části (Podmínky využití ploch).
	(3) Bude prověřena výšková regulace, zejména podél ulice Plumlovské, podél ulice Pod Kosířem, definice maximálních výšek (komíny, stožáry…), účelnost podmínek pro možnost překročení maximální výšku zástavby v bodě 1.2.2. Přílohy č. 1 ÚP (Tabulka ploch...
	(4) Bude prověřena možnost přeřazení některých stabilizovaných ploch podél hlavních městských tříd (zejména ul. Plumlovské) do ploch přestavby.
	(5) Bude prověřeno zařazení dobíjecích elektrostanic do podmínek využití ploch.
	(6) Bude prověřena a případně upravena definice zastavěnosti, zejména ve vztahu k nadzemním garážím se zelenou střechou.
	(7) Bude prověřena možnost a účelnost definování tzv. urbanisticky cenné zástavby.
	(8) Bude prověřeno kódování ploch s rozdílným způsobem využití a odstraněny případné nepřesnosti, zejména ve vztahu k plochám č. 1186, 1187.
	(9) Bude prověřena a případně upravena regulace ve vztahu k ploše č. 1185.
	(10) Bude prověřena účelnost ustanovení bodu 7.1.3 písm. c) ÚP Prostějov.
	(11) Bude prověřena účelnost podmínky zpracování územní studie u podmíněně přípustných staveb.
	(12) Prověřit možnost parkování rezidentů včetně umisťování parkovacích domů v sídlištích, zejména při ulici Moravská, Mozartova, Šmeralova.

	8. Požadavky na Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací
	(1) Bude prověřen rozsah vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, zejména budou prověřeny plochy a koridory dotčené změnou č. V Územního plánu Prostějov.

	9. Požadavky na stanovení kompenzačních opatření
	(1) Bez požadavků.

	10. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití
	(1) Bude prověřen rozsah vymezení ploch a koridorů územních rezerv, zejména zvážena potřeba převodu na zastavitelné plochy, případně vymezení nových ploch či koridorů územních rezerv;
	(2) Bude prověřeno převedení ploch územních rezerv v oblasti průmyslové zóny Brněnská-západ do rozvojových ploch.

	11. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci
	(1) Bude prověřen rozsah ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci.

	12. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie
	(1) Bude prověřen rozsah ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.
	(2) Bude prodloužena lhůta pro pořízení územních studií na dobu 6 let od data nabytí účinnosti této změny ÚP Prostějov.
	(3) Budou prověřeny a případně upraveny podmínky pro zpracování územních studií.

	13. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu
	(1) Bude prověřena možnost vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno pořízením regulačního plánu.

	14. Požadavky na určení pořadí v území – Etapizace
	(1) Bude prověřen rozsah a obsah vymezení ploch, pro které je určeno pořadí změn v území – etapizace, případně stanovit etapizaci novou.

	15. Požadavky na vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb
	(1) Bude prověřena možnost a účelnost vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, jejichž architektonickou část projektové dokumentace může zpracovávat pouze autorizovaný architekt.

	16. POŽADAVKY vyplývající z podnětů občanů a města
	(1) Požadavky na prověření podnětů občanů a města Prostějova jsou součástí Přílohy č. 2 Zprávy o uplatňování ÚP Prostějov – Podněty určené k prověření v V. změně ÚP Prostějov.

	17. Požadavky vyplývající z projednání návrhu Zprávy o uplatňování
	- V. změna Územního plánu Prostějov bude komplexně posouzena z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území.


