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ÚVOD 

V souladu s § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 15 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem předkládá následující Zprávu o uplatňování Územního plánu Prostějov (dále jen „Zpráva o uplatňování ÚP 
Prostějov“) obsahující mimo jiné i Pokyny pro zpracování V. změny Územního plánu Prostějov (dále jen „ÚP Prostějov“). 

Tato Zpráva o uplatňování Územního plánu Prostějov je zpracována za období červen 2014 až prosinec 2018. 

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 ÚP 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. 

V. změna ÚP Prostějov bude na základě Pokynů pro zpracování V. změny ÚP Prostějov zpracovávána, projednávána 
a schvalována obdobně podle ustanovení § 50 až 54 stavebního zákona. 
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A. VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ VYHODNOCENÍ ZMĚN 
PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN (§ 5 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA), A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝCH 
NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

A.1. VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

S ohledem na ust. § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění lze konstatovat, že cíle 
a úkoly územního plánování jsou naplňovány. Z uplatnění § 5 odst. 6 stavebního zákona (cit. „Obce jsou povinny 
soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-li ke 
změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu 
příslušné územně plánovací dokumentace“) vyplynula potřeba pořízení I., II., III. a IV. změny ÚP Prostějov, která 
reaguje na změny podmínek v souladu s § 54 odst. 5) stavebního zákona, na základě kterých byl ÚP Prostějov 
vydán. 

Na základě charakteristiky jednotlivých funkčních ploch v urbanizovaném a neurbanizovaném území byl ÚP 
Prostějov od jeho schválení v roce 2014 naplňován takto:  

 K červenci 2018 bylo územním rozhodnutím nebo územním souhlasem povoleno v zastavitelných 
plochách smíšených obytných (SX) a s nimi souvisejících plochách veřejných prostranství (PV) či ploch 
veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) cca 13,86 ha záměrů. To vzhledem k celkové výměře těchto 
zastavitelných ploch vymezených v ÚP Prostějov dělá cca 8,12 %. V plochách zastavitelných občanského 
vybavení – veřejné infrastruktury (OV) bylo povoleno cca 2,67 ha, což dělá cca 29,72 % z celkové výměry 
těchto ploch. Rovněž bylo povoleno v zastavitelných plochách smíšených výrobních (VS) cca 5,71 ha, což 
dělá cca 8,29 % z celkové výměry těchto ploch. Tato dosud vydaná územní rozhodnutí případně územní 
souhlasy budou prověřeny v V. změně ÚP Prostějov a případně bude podle nich aktualizováno zastavěné 
území. 

 Dle aktuálních katastrálních map a ortofotomap je na území města Prostějov využito cca 14 ha 
zastavitelných ploch, což vzhledem k jejich celkovému rozsahu (cca 363 ha) dělá necelé 4 %. Podrobná 
analýza jednotlivých druhů zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití je uvedena v kap. D. této 
Zprávy o uplatňování. Tato analýza poslouží v V. změně ÚP Prostějov jako podklad pro aktualizaci 
zastavěného území. 

Z hlediska dosavadního uplatňování ÚP Prostějov byly identifikovány v textové části ustanovení, jejichž potřebnost 
a přesnost je potřeba podrobněji prověřit tak, aby ÚP Prostějov ještě lépe sloužil k rozhodování v území. Podrobněji 
viz Příloha č. 1 – Pokyny ke zpracování V. změny ÚP Prostějov. 

V průběhu předcházejícího období byl zrušen ÚP Prostějov v části týkající se ploch č. 0618, 0619, 0620, 0621 
a 0622 rozsudkem Krajského soudu v Brně č. 66 A 2/2015 - 81 ze dne 30. 6. 2015. Rozhodnutím Krajského úřadu 
Olomouckého Kraje č. KUOK 9804/2015 ze dne 18. 2. 2015 bylo zrušeno funkční využití plochy č. 1185.  

Vzhledem k množství požadavků na přehodnocení ÚP Prostějov, začal pořizovatel ve spolupráci s pověřeným 
zastupitelem připravovat I. změnu ÚP Prostějov (včetně rozsudkem zrušených pozemků), kterou vydalo 
Zastupitelstvo města Prostějova usnesením č. 17133 ze dne 12. 6. 2017, formou Opatření obecné povahy č.1/2017 
s nabytím účinnosti dne 30. 6. 2017, čímž bylo, mimo jiné, uplatněno ustanovení § 55 odst. 3 stavebního zákona. 

Pořízení II. změny územního plánu Prostějov bylo schváleno zastupitelstvem usnesením č. 14222 dne 7. 10. 2014. 
Tato změna nabyla účinnosti dne 5. 5. 2016. 

Rozsudkem Krajského soudu v Brně č. 64 A 2/2016 - 126 ze dne 27. 6. 2016 bylo zrušeno Opatření obecné povahy 
č. 1/2014 – ÚP Prostějov, v části týkající se ploch č. 0819, 0821, 0824 a 0825. Zastupitelstvo města neprodleně po 
nabytí právní moci rozsudku schválilo dne 3. 4. 2017 pořízení III. změny ÚP Prostějov. Tak bylo uplatněno 
ustanovení § 55 odst. 3 stavebního zákona. Rozsudkem Krajského soudu v Brně č. j. 64 A 5/2017 – 280 bylo 
zrušeno Opatření obecné povahy č. 1/2017 – I. změna ÚP Prostějov, v části textového a grafického vymezení plochy 
č. 1201 a v regulativech využití této plochy. 

III. změnu Územního plánu 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. 
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IV. změna byla pořízena na žádost Ministerstva obrany. O pořízení změny a jejím obsahu zkráceným postupem 
rozhodlo dne 19. 2. 2018 Zastupitelstvo města Prostějova. 

IV. změnu Územního plánu 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. 

Úplné znění Územního plánu Prostějov po vydání III. a IV. změny ÚP Prostějov nabylo účinnosti dne 11. 10. 2018. 

Rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého Kraje č. j. KUOK 61386/2017 ze dne 31. 7. 2017 bylo zrušeno Opatření 
obecné povahy č. 1/2014 – ÚP Prostějov v částech stanovení podmínky pro trasu pěšího propojení přes plochu 
s označením 0871 a plochu s označením 0875. 

Rozsudkem Krajského soudu v Brně č. j. 64 A 5/2017 – 280 ze dne 22. 3. 2018 byl zrušeno Opatření obecné povahy 
č. 1/2017 – I. změna ÚP Prostějov, v části textového a grafického vymezení plochy č. 1201 a v regulativech této 
plochy. 

Během předcházejícího období byly u pořizovatele evidovány požadavky fyzických osob, právnických osob a města 
Prostějov na přehodnocení ÚP Prostějov. Všechny evidované záměry, budou součástí V. změny ÚP Prostějov a jsou 
obsaženy v Příloze č. 2 – „Podněty určené k prověření v V. změně ÚP Prostějov“. 

A.2. VYHODNOCENÍ ZMĚN PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ PLÁN 
VYDÁN 

S ohledem na zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, včetně úprav jeho prováděcích vyhlášek, je 
nutné pořídit V. změnu ÚP Prostějov. Tato skutečnost je promítnuta do Přílohy č. 1 – Pokyny ke zpracování 
V. změny ÚP Prostějov. 

A.3. VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝCH NEGATIVNÍCH DOPADŮ 
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

V řešeném území nebyly identifikovány negativní dopady na udržitelný rozvoj území. Tato skutečnost je promítnuta 
do Přílohy č. 1 – „Pokyny ke zpracování V. změny ÚP Prostějov“. 

B. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADŮ 

Územně analytické podklady ORP Prostějov (dále jen „ÚAP Prostějov“) pořizuje orgán územního plánování 
v souladu s ustanoveními § 25–29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění. Kromě soustavné aktualizace průběžně získávaných údajů o území je každé 4 roky 
pořízena jejich úplná aktualizace. První ÚAP Prostějov byly pořizovány současně s Územním plánem Prostějov 
a dokončeny byly v prosinci 2008. Poslední úplná aktualizace pak byla pořízena k 31. 12. 2016. Vyplývající problémy 
k řešení budou vyhodnoceny a případně zapracovány do V. změny ÚP Prostějov. 

C. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

C.1. PÚR ČR 

Vláda České republiky schválila dne 17. 5. 2006 Politiku územního rozvoje České republiky. V současné době platí 
PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 schválené vládou České republiky dne 15. 4. 2015 usnesením č. 276.  

Ze schválené Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) vyplývají kromě požadavků stanovených 
Stavebním zákonem zejména tyto obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje: 

 ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a jedinečné kulturní krajiny jako výraz identity území, historie a tradice; 
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 zohledňovat požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území; 

 předcházet prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel; 

 podporovat polycentrický rozvoj sídel, hospodárně využívat zastavěné území a zajistit ochranu nezastavěného 
území. Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
zemědělského, průmyslového, vojenského i jiného původu); 

 vytvářet územní podmínky pro zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí 
krajiny, vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu a pro využití přírodních zdrojů; 

 vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, 
agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území; 

 v rozvojových oblastech a rozvojových osách vytvářet vedle podmínek pro vznik územních systémů ekologické 
stability i podmínky pro vznik souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy), umožňujících prostupnost 
krajiny, její rekreační využití a zachování reprodukční schopnosti; pozornost přitom věnovat i vytváření podmínek 
pro vznik a rozvoj lesních porostů; 

 v místních podmínkách vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území, pro zkvalitnění dopravní i technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny, zvážit umísťování dopravní i technické infrastruktury umísťovat 
s ohledem na minimální rozdrobenost krajiny do společných koridorů; 

 vytvářet preventivní opatření pro ochranu území i obyvatelstva před důsledky přírodních katastrof, vytvářet 
podmínky pro zvýšení retenčních možností krajiny, zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování 
opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní a vymezovat 
zastavitelné plochy a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu v záplavových územích jen ve výjimečných 
a zvlášť odůvodněných případech; 

 vytvářet územní podmínky pro rozvoj efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů; 

Město Prostějov je v PÚR ČR zahrnuto do rozvojové osy OS10 ve směru Brno - Olomouc - Ostrava. Je to území 
ovlivněné dálnicí D46. 

Vyhodnocení ÚP Prostějov ve vztahu k PÚR ČR: 

 Územní plán je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (2015). 

 Územní plán nemění podmínky pro zachování jedinečného rázu urbanistické struktury území a jedinečné kulturní 
krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Nemění urbanistickou koncepci (viz bod 4. 
výrokové části Územního plánu), koncepci veřejné infrastruktury (viz bod 5. výrokové části Územního plánu) 
a koncepci uspořádání krajiny (viz bod 6. výrokové části Územního plánu), které chrání a rozvíjí plošné a 
prostorové využití města. 

 Územní plán vytváří podmínky pro využití ploch, které umožňují předcházet prostorově sociální segregaci s  

 Územní plán nemá vliv na podmínky pro polycentrický rozvoj sídelní struktury, spočívající ve vymezení 
městského centra a městských subcenter (viz bod 4.14. výrokové části Územního plánu). 

 Územní plán neomezuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území, především vymezením ploch 
přestaveb v zastavěném území. 

 Územní plán neovlivňuje ochranu nezastavěného území především vymezením jasné hranice nezastavěného 
území, vymezením ploch přestaveb v zastavěném území a ploch zastavitelných s ohledem na potřeby 
a potenciál města. 

 Územní plán přebírá podmínky pro vznik územních systémů ekologické stability i podmínky pro vznik souvislých 
ploch veřejně přístupné zeleně, zejména kombinací ploch veřejné rekreace v nezastavěném území, ploch 
smíšených nezastavěného území a ploch lesních (viz bod 6. výrokové části Územního plánu). 

 Územním plánem nejsou omezeny předpoklady lepší dostupnosti území především stanovením koncepce 
veřejných prostranství, koncepce dopravní infrastruktury a koncepce prostupnosti krajiny (viz body 5.1., 5.3. a 
6.8. výrokové části Územního plánu). 

 Územní plán respektuje a zpřesňuje územní ochranu pro umisťování opatření na ochranu před povodněmi a pro 
vymezení území určených k rozlivům povodní a přívalových vod stanovením koncepce ochrany města před 
povodněmi a pro podporu retenční a protierozní schopnosti krajiny (viz bod 6. 9. výrokové části Územního 
plánu). V záplavových územích nevymezuje nové plochy pro výstavbu. Do aktivní zóny neumisťuje žádné nové 
záměry. 
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 Územní plán nemá vliv na územní podmínky pro zlepšování parametrů hlavních silničních a železničních 
koridorů procházejících územím Prostějova (D46 a železniční trať Nezamyslice-Olomouc). 

 V návaznosti na ně jsou navrženy produkční zóny (plochy smíšené výrobní), které využijí hospodářský potenciál 
těchto dopravních koridorů a samotného města Prostějova. Dopravní i technická infrastruktura je umísťována 
ohledem na minimální rozdrobenost krajiny do společných koridorů. 

C.2. ZÚR OK 

Požadavky Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a jejich řešení v Územním plánu jsou uvedeny v dalších 
kapitolách, v řazení dle struktury textu výroku ZÚR OK. 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo ZÚR OK formou opatření obecné povahy dne 22. 2. 2008, ve znění 
aktualizace č. 1 ZÚR OK ze dne 22. 4. 2011, aktualizace č.2b ZÚR OK ze dne 15. 4. 2015 a aktualizace č.3 ZÚR OK 
ze dne 19.3.2019. 

C.2.1. Priority územního plánování Olomouckého kraje dle ZÚR OK (kap. A.1.) 

ZÚR OK vymezují cíle a stanovují priority v oblasti soudržnosti společenství obyvatel, v oblasti 
hospodářského rozvoje a v oblasti ochrany životního prostředí. 

Vyhodnocení ÚP Prostějov ve vztahu k ZÚR OK: 

 Územní plán naplňuje cíle a priority vymezené v ZÚR OK, v kapitole A1. 

C.2.2. Rozvojové oblasti a rozvojové osy dle ZÚR OK (kap. A.2.) 

Město leží v rozvojové oblasti nadregionálního významu, vymezené Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje (ZÚR OK) pod označením RO7 (Prostějov). Pro tuto oblast jsou stanoveny úkoly pro 
územní plánování obcí, z nichž řešeného území se týkají tyto: 

 řešit územní souvislosti úpravy dálnice II. třídy D46; 

 řešit územní souvislosti přeložek silnic II. třídy (II/150 a II/366); 

 optimalizovat řešení veřejné infrastruktury v koordinaci s lokalizací průmyslových zón; 

 minimalizovat negativní dopady na životní prostředí v návaznosti na hlavní rozvojové impulsy v oblasti, 
tj. dopravu a lokalizaci podnikatelských aktivit (zejména průmyslových zón); 

 zvýšenou pozornost a podporu věnovat využití a rekonverzi bývalých a stávajících nevyužitých výrobních 
areálů tzv. „brownfields“; 

Pro vymezení nových ploch podnikatelských aktivit nadmístního významu byla zpracována územní studie 
„Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojových oblastech – RO7 
Prostějov“, Alfaprojekt Olomouc, a.s. (2008). 

Město leží na rozvojové ose OS10, vymezené Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK). 
Pro obce na této ose jsou stanoveny úkoly pro územní plánování obcí, z nichž řešeného území se týkají tyto: 

 upřesňovat lokalizaci a řešit návaznosti na dopravní systém u významných rozvojových ploch pro 
podnikání nadmístního významu. 

Vyhodnocení ÚP Prostějov ve vztahu k ZÚR OK: 

 Územní plán řeší územní souvislosti úpravy dálnice II. třídy D46 a navrhuje proto dostatečně velké plochy 
umožňující úpravy, rozšiřování a výstavbu nových křížení a napojení této komunikace na stávající 
komunikační systém města. Homogenizace D46 proběhne z velké části ve stávající trase, navržena je 
úprava vedení kolem jižní strany sídliště Šárka tak, aby mohlo být vytvořeno propojení ulic Okružní 
a Dolní podél D46, které bude tvořit významnou část městského okruhu. 

 Územní plán řeší územní souvislosti přeložek silnic II. třídy tak, že navrhuje pro tyto přeložky dostatečně 
velké plochy, které umožňují výstavbu těchto přeložek, jejich křížení se stávající dopravní infrastrukturou 
a jejich napojení na stávající komunikační systém města. Silnice II/433 je v úseku Brněnská-Žešov 
navržena k rozšíření. 

 Koncepce veřejné infrastruktury (především dopravní a technické infrastruktury) je v Územním plánu 
koordinována s navrženým rozvojem průmyslových zón v rozsahu úměrném jejich rozvoji. Je navrženo 
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posílení dopravní a technické infrastruktury v návaznosti na lokalizaci ploch výrobních, zejména možnost 
jejich napojení na D46 a II/433 a možnost zkapacitnění těchto komunikací. 

 Nové rozvojové plochy jsou navrženy jako doplnění stávajících areálů a nesousedí s obytnými plochami. 
Nejvíce rozvojových ploch pro výrobu je navrženo pro rozšíření stávající Průmyslové zóny Prostějov-
Kralice-Bedihošť a výrobní zónu při ulici Brněnské, která je situována mezi komunikací D46 a II/433. 
Využití tohoto prostoru pro výrobní funkci je nanejvýš vhodné, z důvodu jeho nevyužitelnosti jinými 
funkcemi, vzdálenosti od města i možnostem napojení na hlavní komunikace bez průjezdu městem. 
V podmínkách využití ploch smíšených výrobních je významně omezena možnost realizace silně rušivé 
průmyslové výroby, důraz je kladen na výrobní a skladovací aktivity bez rušivých účinků vně dané plochy 
a s důrazem na čisté inovační technologie. 

 Stávající nefunkční areály v lokalitách vhodných pro výrobu byly zařazeny do ploch smíšených výrobních 
a je umožněno jejich využití pro výrobu. V lokalitách nevhodných k umístění výroby (zejména 
průmyslové) byly nefunkční areály zařazeny do ploch s podmínkami umožňujícími jejich využití pro 
funkce blízké obytnému charakteru (bydlení, komerce, občanské vybavení apod.) – například areál 
bývalé sladovny v centru města (MORAGRO a.s.) či kasárna v Jezdecké ulici. 

 Územní plán vymezuje plochy pro podnikání v návaznosti na dopravní systém a navrhuje doplnění 
napojení těchto ploch na hlavní tahy, zejména na komunikace D46 a II/433. 

C.2.3. Specifické oblasti dle ZÚR OK (kap. A.3.) 

Vyhodnocení ÚP Prostějov ve vztahu k ZÚR OK: 

 Město Prostějov neleží v žádné specifické oblasti vymezené ZÚR OK a nevyplývají pro něj žádné úkoly 
pro územní plánování týkající se specifických oblastí. 

C.2.4. Plochy a koridory dopravní infrastruktury nadmístního významu dle ZÚR OK (kap. A.4.1.) 

Pro řešené území vyplývají následující požadavky pro plochy a koridory dopravní infrastruktury nadmístního 
významu: 

 akceptovat tahy základní komunikační sítě: 

- dálnice D46; 

- silnice II. třídy II/150, II/366, II/367, II/433 a II/449 vše na území města Prostějova; 

 hájit koridory pro návrhy přeložek na komunikačních tazích nadregionálního významu: 

- přeložka silnice II/150; 

- přeložka silnice II/366; 

 respektovat železniční síť tvořenou: 

- celostátními tratěmi č. 275 a 301, u nichž je možná modernizace s územními dopady; 

- na stávající základní železniční síti sledovat postupné odstraňování kolizí železniční dopravy 
s ostatními druhy doprav, především na koridorových tratích; 

 územně hájit: 

- návrh na modernizaci železniční tratě Nezamyslice – Olomouc (č. 301) v parametrech dvoukolejné 
tratě, včetně elektrifikace; 

 respektovat v území tyto plochy nadmístního významu: 

- stávající neveřejné vnitrostátní letiště Prostějov; 

 akceptovat vedení cyklistických tras základní sítě: 

- cyklistické trasy I. třídy – č. 5 (tzv. Jantarová stezka) v koridoru Přerov – Olomouc – Prostějov; 

 v ÚP obcí vyvářet územní podmínky pro zlepšení funkce hromadné dopravy v rámci integrovaného 
dopravního systému (přestupní uzly, zastávky a.j.). Návrhem dostavby a modernizace dopravní 
infrastruktury vytvářet podmínky pro propojení jednotlivých systémů veřejné osobní dopravy. 
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Vyhodnocení ÚP Prostějov ve vztahu k ZÚR OK: 

 Územní plán respektuje a případně zpřesňuje všechny výše uvedené plochy a koridory dopravní 
infrastruktury nadmístního významu vymezením ploch, tras a prvků dopravní infrastruktury, upřesňujících 
trasu navrženou ZÚR OK, a stanovením podmínek jejich využití. Upřesnění řešení některých případů je 
uvedeno níže. 

 Územní plán vytváří podmínky pro přeložku silnice II/150 (jižní obchvat) a přeložku silnice II/366 (severní 
obchvat) vymezením rozvojových ploch pro dopravní infrastrukturu a stanovením podmínek jejich využití. 

 Územní plán respektuje celostátní tratě č. 275 a 301 vymezením ploch dopravní infrastruktury a tras 
železničních tratí a stanovením podmínek jejich využití umožňuje jejich rozvoj a úpravy v souvislosti 
s křížením s jinými druhy dopravy; 

 Pro modernizaci železniční tratě Nezamyslice – Olomouc vymezuje Územní plán rozvojové plochy 
dopravní infrastruktury. Tyto plochy jsou vymezeny na základě Technicko-ekonomické studie zvýšení 
výkonnosti a zkapacitnění trati Nezamyslice – Olomouc s vazbou na modernizaci trati Brno – Přerov 
(MORAVIA CONSULT Olomouc, a. s.; 2007). 

 Územní plán respektuje stávající neveřejné letiště Prostějov stanovením koncepčního prvku letiště 
v ploše 0761. 

 Územní plán akceptuje cyklistickou trasu I. třídy č. 5 a umožňuje rozvoj cyklodopravy a doplnění sítě 
cyklotras a cyklostezek vymezením tras cyklistické dopravy. 

 Územní plán vytváří podmínky pro zlepšení funkce hromadné dopravy, stanovením podmínek ploch 
dopravní infrastruktury umožňujících rozvoj hromadné dopravy. 

C.2.5. Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu dle ZÚR OK (kap. A.4.2.) 

Pro řešené území vyplývají následující požadavky pro plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního 
významu: 

 v území akceptovat a chránit stávající rozsah vodních zdrojů využívaných pro hromadné zásobování 
pitnou vodou, včetně jejich stanovených ochranných pásem; 

 při návrhu zásobování pitnou vodou v územních plánech obcí vycházet z aktuálního Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje; 

 respektovat stávající zařízení a liniové stavby elektrizační soustavy nadmístního významu s jejich 
ochrannými pásmy: 

 méně významné zdroje elektrické energie vyrábějící elektřinu (např. v teplárnách, průmyslových 
energetických zdrojích, kogeneračních jednotkách, malých vodních elektrárnách, větrných 
a fotovoltaických elektrárnách); 

 stávající vedení distribuční sítě 110 kV včetně rozvoden 110 kV; 

 vymezují se tyto koridory a plochy pro nově navržená zařízení a liniové stavby elektrizační soustavy 
nadmístního významu: 

 transformační stanice 110/22 kV Prostějov–západ včetně napájecího vedení 110 kV; 

 pro zabezpečení elektronických komunikací jednotlivých operátorů respektovat: 

 stávající elektronické komunikační zařízení a liniové stavby komunikační infrastruktury nadmístního 
významu; 

 stávající rádiové zařízení a rádiové směrové spoje; 

 stávající radiokomunikační objekty televizních a rozhlasových vysílačů a televizních převáděčů; 

 respektovat základní koncepci rozvoje zásobování území plynem (plynárenství), kterou tvoří koridory 
páteřní distribuční soustavy, která sestává ze sítě dálkových a místních VTL plynovodů a regulačních 
stanic zabezpečujících zásobování území kraje zemním plynem; 

 akceptovat tyto návrhové prvky pro posílení přepravní soustavy: 

 VVTL plynovod horní Štěpánov – Mostkovice – Kojetín; 
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 pro vymezení území vhodných pro lokalizaci větrných elektráren byla zpracována a aktualizována 
územní studie E2 „Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje“ (ECOLOGICAL CONSULTING, 
a. s., 2008). 

Vyhodnocení ÚP Prostějov ve vztahu k ZÚR OK: 

 Územní plán respektuje všechna ochranná pásma vodních zdrojů (pivovar Prostějov, prameniště 
Hrdibořice a prameniště Dubany), která se na jeho území nacházejí. 

 Územní plán respektuje a vymezuje, případně zpřesňuje všechny výše uvedené plochy a koridory 
technické infrastruktury nadmístního významu. 

 Územní plán respektuje závěry územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje včetně její 
aktualizace. Na území města není v Územním plánu uvažováno umisťování větrných elektráren. 
V plochách uvnitř nezastavěného území je nepřípustné umisťovat větrné elektrárny. 

C.2.6. Prvky územního systému ekologické stability dle ZÚR OK (kap. A.4.3.) 

ZÚR OK stanovují zásady k ochraně jednotlivých prvků ÚSES nadregionální a regionální úrovně a dále 
stanovují podmínky pro způsob jejich zapracování do územně plánovací dokumentace. 

Vyhodnocení ÚP Prostějov ve vztahu k ZÚR OK: 

 Řešení ÚSES v Územním plánu splňuje zásady stanovené v ZÚR OK, v kapitole A.4.3, síť ÚSES je 
v Územním plánu navržena v souladu s požadavky ZÚR OK. 

C.2.7. Rekreace a cestovní ruch dle ZÚR OK (kap. A.4.4.) 

 Pro rekreaci a cestovní ruch se v územích s vysokým potenciálem rekreačního využití vymezují rekreační 
krajinné celky (dále RKC). Území RKC jsou vhodná pro pobytovou rekreaci, v nichž je preferován rozvoj 
infrastruktury cestovního ruchu před výrobou a ochrana krajinných a přírodních hodnot. Na území RKC 
se významně koncentrují rekreační aktivity nejrůznějších forem a z hlediska ubytovacích kapacit 
převážně kapacity hromadné rekreace. 

 Na území s dosud nižší koncentrací ubytovacích kapacit a méně rozvinutou infrastrukturou cestovního 
ruchu se navrhují tyto RKC (vybrána ta, která zasahuje do řešeného území): 

- RKC Plumlovsko (původní označení bylo RC4) zahrnující správní území města Plumlov, správní 
území obcí Krumsín, Mostkovice, Ohrozim, Seloutky a západní část správního území města 
Prostějova (část k. ú. Krasice, Čechovice a Domamyslice); 

 Vymezení výše uvedeného rekreačního krajinného celku bylo prověřeno v územní studii: 

- „Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch Plumlovsko“ 
(Urbanistické středisko Brno, 2008); 

 Území v těchto vymezených RKC bude řešeno a využíváno v souladu s pokyny uvedenými v těchto 
územních studiích, které jsou vloženy do evidence územně plánovací činnosti. 

Vyhodnocení ÚP Prostějov ve vztahu k ZÚR OK: 

 Územní plán respektuje výše uvedenou územní studii a je s ní v souladu. 

 Územní plán vychází z výše uvedené studie, byl převzat zejména záměr rekreačního využití Hloučely 
a jejího okolí. Územní plán umožňuje realizaci naučné stezky a cyklistických tras podél Hloučky.  

C.2.8. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot dle ZÚR OK (kap. A.5.) 

ZÚR OK stanovují zásady koncepce ochrany přírodních hodnot. 

ZÚR OK stanovují zásady pro zajištění ochrany nerostných surovin a minimalizaci dopadů exploatace ložisek 
na krajinný ráz a životního prostředí. 

ZÚR OK stanovují povinnost respektovat zásady ochrany kulturních památek a podmínky ochrany 
památkově chráněných území. 
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Vyhodnocení ÚP Prostějov ve vztahu k ZÚR OK: 

 Územní plán respektuje zásady ochrany a rozvoje hodnot uvedené v ZÚR OK, v kapitole A.5 stanovením 
koncepce ochrany a rozvoje hodnot území (viz bod 3.3. výrokové části Územního plánu). 

C.2.9. Cílové charakteristiky krajiny dle ZÚR OK (kap. A.6.) 

Území Olomouckého kraje je rozděleno na krajinné celky. Řešené území spadá do oblasti A. Haná, ve které 
je nutné chránit a podporovat její rozhodující atributy – udržet charakter otevřené kulturní venkovské krajiny 
s dominantní zemědělskou funkcí (zemědělský a lesozemědělský typ krajiny), v nivách podporovat 
především typ lesozemědělské a lesní krajiny a navíc dbát na omezení výstavby pouze na jejich břehy. 
Osídlení včetně urbanizace rozvíjet především na březích niv (řetězové urbanizační koridory). 

ZÚR OK vymezují krajinné osy podél významných vodních toků (v řešeném území sem patří Romže) 
a popisuje jejich význam při rozvoji sídel (osy osídlení) a jejich vliv na orientaci krajinných struktur okolní 
krajiny (osy přírodní). 

Vyhodnocení ÚP Prostějov ve vztahu k ZÚR OK: 

 Územní plán respektuje zásady ochrany a rozvoje hodnot uvedené v ZÚR OK, v kapitole A.6. 

 Územní plán navrhuje přírodně rekreační využití nivy Romže mimo zastavěné území v severní části 
Vrahovic, kde Romže vtéká do města a v jižní části Vrahovic v oblasti soutoku s Hloučelou a následného 
toku Valové. Střední část Romže protéká zastavěným územím města. 

C.2.10. Veřejně prospěšné stavby a opatření dle ZÚR OK (kap. A.7.) 

ZÚR OK vymezují v řešeném území tyto veřejně prospěšné stavby: 

 D31: Prostějov – severo-západní obchvat; 

 D53: modernizace železniční tratě Nezamyslice – Olomouc; 

 D012: Prostějov, severní obchvat (přeložka II/366); 

 D027: úprava polohy koridoru stavby II/150, Prostějov, JZ obchvat; 

 E17: VVTL plynovod Horní Štěpánov-Mostkovice-Kojetín, záměr P10; 

 E06: transformační stanice 110/22 kV Prostějov–západ včetně napájecího vedení 110 kV. 

ZÚR OK vymezují v řešeném území tato veřejně prospěšná opatření: 

 založení prvků územního systému ekologické stability – nadregionální a regionální biocentra 
a biokoridory tak, jak jsou vymezena ve výkresu B.8. 

Vyhodnocení ÚP Prostějov ve vztahu k ZÚR OK: 

 Územní plán přebírá a zpřesňuje všechny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 
vymezená v ZÚR OK. 

C.2.11. Požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dle ZÚR OK (kap. A.8.) 

ZÚR OK stanovují respektovat v územních plánech požadavky k zajištění provedení opatření ke snižování 
ohrožení území povodněmi. Řešeného území se dotýká především: 

 v záplavových územích na základě podrobných dokumentací navrhovat ochranná opatření, včetně 
technických, směřující ke zvýšení ochrany zastavěného a zastavitelného území. Zaměřit se zejména na: 

- zkapacitnění koryt v zastavěných územích včetně rekonstrukcí příčných staveb omezujících 
průtočnou kapacitu vodních toků, výstavbu suchých obtokových koryt; 

- obnovu a rozšíření systému ochranných hrází k lokální ochraně jednotlivých sídel, nebo lokalit 
zvláštního veřejného zájmu; 

- prostory umělé retence, především suché nádrže a poldry. 

ZÚR OK stanovují požadavky pro provádění změn v území, pro vymezování ploch s rozdílným způsobem 
využití a návrh (upřesnění) veřejné infrastruktury. Řešeného území se dotýkají zejména tyto: 
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 v řešení ÚP akceptovat čerpací stanice pohonných hmot začleněné do nouzového zásobování ropnými 
produkty (Prostějov – Mostkovice, Prostějov – Brněnská); 

 v řešení ÚP akceptovat perspektivní posádky, stávající objekty a zařízení vojenské správy na území 
města – letiště Prostějov, letecká kasárna Prostějov. 

Vyhodnocení ÚP Prostějov ve vztahu k ZÚR OK: 

 Územní plán respektuje požadavky uvedené v ZÚR OK, v kapitole A.8. 

 Územní plán umožňuje rozvoj protipovodňových, protierozních a retenčních opatření umožněním jejich 
realizace ve všech plochách a stanovením Koncepce protipovodňových, protierozních a retenčních 
opatření (viz bod 6.9. výrokové části Územního plánu). 

 Územní plán nevymezuje umístění stávajících ani nových čerpacích stanic pohonných hmot, čerpací 
stanice pohonných hmot začleněné do nouzového zásobování nejsou Územním plánem dotčeny. 

 Územní plán respektuje vybrané vojenské posádky a stávající objekty a zařízení vojenské správy na 
území města Prostějova. 

C.2.12. Vymezení ploch a koridorů pro zpracování územních studií dle ZÚR OK (kap. A.9.) 

Vyhodnocení ÚP Prostějov ve vztahu k ZÚR OK: 

 Město Prostějov neleží v žádné oblasti, ploše či koridoru nadmístního významu, ve kterých je uloženo 
prověření změn jejich využití územní studií, nebo je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu. 

D. VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH PODLE § 55 
ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA. 

ÚP Prostějov, ve znění pozdějších změn, vymezuje v řešeném území níže uvedené zastavitelné druhy ploch 
s rozdílným způsobem využití. V těchto plochách bylo na základě aktuálních katastrálních map a ortofotomap 
identifikováno jejich nové využití ve prospěch staveb a k nim přináležejících pozemků. Tím bylo získán přehled 
o jejich aktuální zbylé využitelnosti. 

Plochy zastavitelné v ÚP Prostějov, ve znění pozdějších změn: 

 plochy smíšené obytné (SX); 

 plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV); 

 plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK); 

 plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS); 

 plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV); 

 plochy smíšené výrobní (VS); 

 plochy technické infrastruktury (TX); 

 plochy specifické (X);  

 plochy dopravní infrastruktury (DS); 

 plochy veřejných prostranství (PV). 

D.1. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SX) 

Pro zajištění rozvoje obytné funkce (rezidence) jsou v ÚP Prostějov vymezeny zejména plochy smíšené obytné 
(SX). V územním plánu bylo vymezeno celkem 103,56 ha těchto zastavitelných ploch, z nichž zůstává k dispozici 
cca 94,85 % jejich výměry: 

označení výměra  využito  zbývá využít 

plochy (ha) (ha) (%) (ha) (%) 

0091 1,10 0,00 0,00 1,10 100,00 

0093 0,51 0,15 29,41 0,36 70,59 
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označení výměra  využito  zbývá využít 

plochy (ha) (ha) (%) (ha) (%) 

0310 1,03 0,00 0,00 1,03 100,00 

0311 0,09 0,00 0,00 0,09 100,00 

0382 0,95 0,00 0,00 0,95 100,00 

0383 0,50 0,00 0,00 0,50 100,00 

0384 0,60 0,00 0,00 0,60 100,00 

0387 0,82 0,00 0,00 0,82 100,00 

0389 0,88 0,00 0,00 0,88 100,00 

0425 1,55 0,00 0,00 1,55 100,00 

0426 1,35 0,00 0,00 1,35 100,00 

0427 1,42 0,00 0,00 1,42 100,00 

0429 0,92 0,00 0,00 0,92 100,00 

0437 2,27 0,00 0,00 2,27 100,00 

0438 0,71 0,00 0,00 0,71 100,00 

0440 0,71 0,00 0,00 0,71 100,00 

0442 2,03 0,00 0,00 2,03 100,00 

0443 1,98 0,00 0,00 1,98 100,00 

0444 0,87 0,00 0,00 0,87 100,00 

0445 1,40 0,22 15,71 1,18 84,29 

0473 3,27 0,00 0,00 3,27 100,00 

0475 3,57 0,00 0,00 3,57 100,00 

0480 0,27 0,00 0,00 0,27 100,00 

0481 0,61 0,00 0,00 0,61 100,00 

0482 0,84 0,00 0,00 0,84 100,00 

0483 0,27 0,00 0,00 0,27 100,00 

0484 0,79 0,00 0,00 0,79 100,00 

0485 1,03 0,00 0,00 1,03 100,00 

0488 0,31 0,00 0,00 0,31 100,00 

0511 1,45 0,00 0,00 1,45 100,00 

0512 1,44 0,12 8,47 1,32 91,53 

0513 0,66 0,10 14,96 0,56 85,04 

0516 1,10 0,36 32,58 0,74 67,42 

0517 0,89 0,00 0,00 0,89 100,00 

0518 0,24 0,00 0,00 0,24 100,00 

0519 0,51 0,00 0,00 0,51 100,00 

0539 0,80 0,54 66,94 0,26 33,06 

0540 0,33 0,23 70,32 0,10 29,68 

0541 0,17 0,00 0,00 0,17 100,00 

0543 0,30 0,30 99,24 0,00 0,76 

0544 0,32 0,32 100,00 0,00 0,00 

0568 1,36 0,00 0,00 1,36 100,00 

0570 2,10 0,14 6,67 1,96 93,33 

0592 1,09 0,00 0,00 1,09 100,00 
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označení výměra  využito  zbývá využít 

plochy (ha) (ha) (%) (ha) (%) 

0595 1,61 0,12 7,49 1,49 92,51 

0637 1,07 0,00 0,00 1,07 100,00 

0657 1,16 0,84 72,41 0,32 27,59 

0658 2,17 0,00 0,00 2,17 100,00 

0660 0,68 0,00 0,00 0,68 100,00 

0662 2,93 0,00 0,00 2,93 100,00 

0663 2,04 0,00 0,00 2,04 100,00 

0669 2,53 0,00 0,00 2,53 100,00 

0670 2,25 0,00 0,00 2,25 100,00 

0671 1,10 0,07 6,44 1,03 93,56 

0672 1,36 0,00 0,00 1,36 100,00 

0675 1,31 0,00 0,00 1,31 100,00 

0676 2,00 0,87 43,45 1,13 56,55 

0687 0,93 0,00 0,00 0,93 100,00 

0688 1,35 0,00 0,00 1,35 100,00 

0689 1,63 0,09 5,52 1,54 94,48 

0691 1,49 0,00 0,00 1,49 100,00 

0725 1,46 0,00 0,00 1,46 100,00 

0726 1,29 0,00 0,00 1,29 100,00 

0730 1,37 0,00 0,00 1,37 100,00 

0731 0,86 0,00 0,00 0,86 100,00 

0815 1,14 0,00 0,00 1,14 100,00 

0816 1,09 0,00 0,00 1,09 100,00 

0818 1,06 0,00 0,00 1,06 100,00 

0819 0,61 0,00 0,00 0,61 100,00 

0821 0,54 0,00 0,00 0,54 100,00 

0823 0,39 0,00 0,00 0,39 100,00 

0824 0,63 0,00 0,00 0,63 100,00 

0905 0,21 0,00 0,00 0,21 100,00 

0906 1,44 0,00 0,00 1,44 100,00 

0907 1,03 0,00 0,00 1,03 100,00 

0909 1,26 0,00 0,00 1,26 100,00 

0911 0,27 0,16 59,26 0,11 40,74 

0927 0,81 0,00 0,00 0,81 100,00 

0929 0,63 0,00 0,00 0,63 100,00 

0930 0,52 0,32 61,54 0,20 38,46 

0933 0,40 0,13 32,97 0,27 67,03 

0934 0,40 0,00 0,00 0,40 100,00 

0935 0,52 0,08 15,38 0,44 84,62 

0936 0,39 0,00 0,00 0,39 100,00 

1059 0,34 0,00 0,00 0,34 100,00 

1060 0,51 0,00 0,00 0,51 100,00 
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označení výměra  využito  zbývá využít 

plochy (ha) (ha) (%) (ha) (%) 

1062 1,43 0,00 0,00 1,43 100,00 

1064 0,68 0,00 0,00 0,68 100,00 

1065 0,53 0,00 0,00 0,53 100,00 

1066 0,27 0,00 0,00 0,27 100,00 

1070 0,40 0,00 0,00 0,40 100,00 

1097 0,33 0,00 0,00 0,33 100,00 

1098 0,80 0,00 0,00 0,80 100,00 

1104 0,42 0,00 0,00 0,42 100,00 

1105 2,51 0,18 7,06 2,33 92,94 

1113 0,18 0,00 0,00 0,18 100,00 

1114 1,09 0,00 0,00 1,09 100,00 

1116 0,33 0,00 0,00 0,33 100,00 

1118 1,03 0,00 0,00 1,03 100,00 

1122 0,32 0,00 0,00 0,32 100,00 

1149 0,31 0,00 0,00 0,31 100,00 

1185 0,29 0,00 0,00 0,29 100,00 

1199 0,19 0,00 0,00 0,19 100,00 

1202 0,26 0,00 0,00 0,26 100,00 

CELKEM 103,56 5,33 5,15 98,23 94,85 

 

D.2. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA (OV) 

Pro zajištění rozvoje občanského vybavení veřejné infrastruktury jsou v ÚP Prostějov vymezeny zejména 
plochy OV. V územním plánu bylo vymezeno celkem 9,00 ha těchto zastavitelných ploch, z nichž zůstává k dispozici 
cca 100 % jejich výměry: 

označení výměra  využito  zbývá využít 

plochy (ha) (ha) () (ha) () 

0381 0,63 0,00 0,00 0,63 100,00 

0386 0,69 0,00 0,00 0,69 100,00 

0434 4,87 0,00 0,00 4,87 100,00 

0470 2,81 0,00 0,00 2,81 100,00 

CELKEM 9,00 0,00 0,00 9,00 100,00 

 

D.3. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ (OK) 

Pro zajištění rozvoje komerčního vybavení jsou v ÚP Prostějov vymezeny zejména plochy OK. V územním plánu 
bylo vymezeno celkem 8,62 ha těchto zastavitelných ploch, z nichž zůstává k dispozici cca 100 % jejich výměry: 

označení výměra  využito  zbývá využít 

plochy (ha) (ha) () (ha) () 

0681 4,14 0,00 0,00 4,14 100,00 

0683 4,16 0,00 0,00 4,16 100,00 
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označení výměra  využito  zbývá využít 

plochy (ha) (ha) () (ha) () 

1110 0,32 0,00 0,00 0,32 100,00 

CELKEM 8,62 0,00 0,00 8,62 100,00 

D.4. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 
(OS) 

Pro zajištění rozvoje tělovýchovy a sportu jsou v ÚP Prostějov vymezeny zejména plochy OS. V územním plánu 
bylo vymezeno celkem 4,25 ha těchto zastavitelných ploch, z nichž zůstává k dispozici cca 100 % jejich výměry: 

označení výměra  využito  zbývá využít 

plochy (ha) (ha) () (ha) () 

0553 2,74 0,00 0,00 2,74 100,00 

0727 0,84 0,00 0,00 0,84 100,00 

0920 0,52 0,00 0,00 0,52 100,00 

1121 0,16 0,00 0,00 0,16 100,00 

CELKEM 4,25 0,00 0,00 4,25 100,00 

 

D.5. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ (ZV) 

Pro zajištění rozvoje veřejné zeleně jsou v ÚP Prostějov. vymezeny zejména plochy ZV. V územním plánu bylo 
vymezeno celkem 30,67 ha těchto zastavitelných ploch, z nichž zůstává k dispozici cca 100 % jejich výměry: 

označení výměra  využito  zbývá využít 

plochy (ha) (ha) (%) (ha) (%) 

0375 0,55 0,00 0,00 0,55 100,00 

0376 1,06 0,00 0,00 1,06 100,00 

0377 0,79 0,00 0,00 0,79 100,00 

0385 0,52 0,00 0,00 0,52 100,00 

0430 8,53 0,00 0,00 8,53 100,00 

0439 0,72 0,00 0,00 0,72 100,00 

0487 1,36 0,00 0,00 1,36 100,00 

0514 0,17 0,00 0,00 0,17 100,00 

0538 0,10 0,00 0,00 0,10 100,00 

0604 0,38 0,38 100 0 0 

0634 2,72 0,00 0,00 2,72 100,00 

0659 1,39 0,00 0,00 1,39 100,00 

0673 0,66 0,00 0,00 0,66 100,00 

0685 3,17 0,00 0,00 3,17 100,00 

0690 2,32 0,00 0,00 2,32 100,00 

0692 0,94 0,00 0,00 0,94 100,00 

0728 0,18 0,00 0,00 0,18 100,00 

0817 1,68 0,00 0,00 1,68 100,00 

0910 0,57 0,00 0,00 0,57 100,00 

0926 2,22 0,00 0,00 2,22 100,00 
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označení výměra  využito  zbývá využít 

plochy (ha) (ha) (%) (ha) (%) 

1061 0,15 0,00 0,00 0,15 100,00 

1107 0,45 0,00 0,00 0,45 100,00 

1193 0,42 0,00 0,00 0,42 100,00 

CELKEM 31,05 0,38 1,22 30,67 98,78 

D.6. PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ (VS) 

Pro zajištění rozvoje výrobní funkce jsou v ÚP Prostějov vymezeny zejména plochy smíšené výrobní (VS). 
V územním plánu bylo vymezeno celkem 68,91 ha těchto zastavitelných ploch, z nichž zůstává k dispozici 
cca 89,94 % jejich výměry: 

označení výměra  využito  zbývá využít 

plochy (ha) (ha) (%) (ha) (%) 

0380 1,39 0,00 0,00 1,39 100,00 

0403 0,33 0,00 0,00 0,33 100,00 

0710 6,79 0,00 0,00 6,79 100,00 

0714 6,36 0,00 0,00 6,36 100,00 

0716 1,79 0,00 0,00 1,79 100,00 

0763 8,80 0,00 0,00 8,80 100,00 

0775 18,34 6,93 37,79 11,41 62,21 

0777 0,67 0,00 0,00 0,67 100,00 

0784 11,86 0,00 0,00 11,86 100,00 

0787 2,52 0,00 0,00 2,52 100,00 

0797 1,80 0,00 0,00 1,80 100,00 

0834 1,03 0,00 0,00 1,03 100,00 

0964 0,72 0,00 0,00 0,72 100,00 

0966 2,35 0,00 0,00 2,35 100,00 

1085 4,16 0,00 0,00 4,16 100,00 

CELKEM 68,91 6,93 10,06 61,98 89,94 

D.7. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TX) 

Pro zajištění rozvoje technické infrastruktury jsou v ÚP Prostějov vymezeny zejména plochy TX. V územním plánu 
bylo vymezeno celkem 3,53 ha těchto zastavitelných ploch, z nichž zůstává k dispozici cca 100 % jejich výměry: 

označení výměra  využito  zbývá využít 

plochy (ha) (ha) () (ha) () 

0423 1,37 0,00 0,00 1,37 100,00 

0995 1,21 0,00 0,00 1,21 100,00 

1034 0,95 0,00 0,00 0,95 100,00 

CELKEM 3,53 0,00 0,00 3,53 100,00 

D.8. PLOCHY SPECIFICKÉ (X) 

Pro zajištění rozvoje specifických funkcí (zejména pro armádu) jsou v ÚP Prostějov vymezeny zejména plochy X. 
V územním plánu bylo vymezeno celkem 1,46 ha těchto zastavitelných ploch, z nichž zůstává k dispozici cca 100 % 
jejich výměry: 
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označení výměra  využito  zbývá využít 

plochy (ha) (ha) () (ha) () 

0759 1,46 0,00 0,00 1,46 100,00 

CELKEM 1,46 0,00 0,00 1,46 100,00 

D.9. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (DX) 

Pro zajištění rozvoje dopravní infrastruktury jsou v ÚP Prostějov. vymezeny zejména plochy DX. V územním plánu 
bylo vymezeno celkem 96,08 ha těchto zastavitelných ploch, z nichž zůstává k dispozici cca 100 % jejich výměry: 

označení výměra  využito  zbývá využít 

plochy (ha) (ha) (%) (ha) (%) 

0402 11,02 0,00 0,00 11,02 100,00 

0424 1,68 0,00 0,00 1,68 100,00 

0435 1,61 0,00 0,00 1,61 100,00 

0635 1,32 0,00 0,00 1,32 100,00 

0704 4,70 0,00 0,00 4,70 100,00 

0707 6,54 0,00 0,00 6,54 100,00 

0719 2,66 0,00 0,00 2,66 100,00 

0721 5,33 0,00 0,00 5,33 100,00 

0760 0,22 0,00 0,00 0,22 100,00 

0764 5,49 0,00 0,00 5,49 100,00 

0778 0,36 0,00 0,00 0,36 100,00 

0882 16,33 0,00 0,00 16,33 100,00 

0962 5,29 0,00 0,00 5,29 100,00 

0969 6,38 0,00 0,00 6,38 100,00 

0973 7,47 0,00 0,00 7,47 100,00 

0978 7,63 0,00 0,00 7,63 100,00 

0996 6,75 0,00 0,00 6,75 100,00 

1005 2,10 0,00 0,00 2,10 100,00 

1053 1,33 0,00 0,00 1,33 100,00 

1201 1,87 0,00 0,00 1,87 100,00 

CELKEM 96,08 0,00 0,00 96,08 100,00 

D.10. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (PV) 

Pro zajištění rozvoje veřejných prostranství jsou v ÚP Prostějov vymezeny zejména plochy PV. V územním plánu 
bylo vymezeno celkem 36,49 ha těchto zastavitelných ploch, z nichž zůstává k dispozici cca 95,04 % jejich výměry: 

označení výměra  využito  zbývá využít 

plochy (ha) (ha) (%) (ha) (%) 

0092 0,09 0,00 0,00 0,09 100,00 

0312 1,09 0,00 0,00 1,09 100,00 

0388 1,61 0,00 0,00 1,61 100,00 

0428 1,12 0,48 42,86 0,64 57,14 

0441 2,45 0,00 0,00 2,45 100,00 

0474 1,70 0,00 0,00 1,70 100,00 
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označení výměra  využito  zbývá využít 

plochy (ha) (ha) (%) (ha) (%) 

0486 0,21 0,00 0,00 0,21 100,00 

0515 0,90 0,00 0,00 0,90 100,00 

0542 0,50 0,38 76,00 0,12 24,00 

0552 0,08 0,00 0,00 0,08 100,00 

0554 0,72 0,00 0,00 0,72 100,00 

0569 0,97 0,25 25,59 0,72 74,41 

0571 0,48 0,00 0,00 0,48 100,00 

0594 0,33 0,02 6,06 0,31 93,94 

0636 0,64 0,00 0,00 0,64 100,00 

0661 1,27 0,03 2,36 1,24 97,64 

0674 2,38 0,00 0,00 2,38 100,00 

0680 0,63 0,00 0,00 0,63 100,00 

0682 0,50 0,00 0,00 0,50 100,00 

0686 3,17 0,00 0,00 3,17 100,00 

0711 0,73 0,00 0,00 0,73 100,00 

0729 1,36 0,00 0,00 1,36 100,00 

0776 1,14 0,00 0,00 1,14 100,00 

0786 0,86 0,00 0,00 0,86 100,00 

0798 0,20 0,00 0,00 0,20 100,00 

0820 1,69 0,39 23,08 1,30 76,92 

0908 0,72 0,00 0,00 0,72 100,00 

0922 0,41 0,00 0,00 0,41 100,00 

0937 2,83 0,26 9,19 2,57 90,81 

1063 1,05 0,00 0,00 1,05 100,00 

1071 0,29 0,00 0,00 0,29 100,00 

1099 0,21 0,00 0,00 0,21 100,00 

1100 0,41 0,00 0,00 0,41 100,00 

1102 0,20 0,00 0,00 0,20 100,00 

1103 0,42 0,00 0,00 0,42 100,00 

1106 0,48 0,00 0,00 0,48 100,00 

1117 0,83 0,00 0,00 0,83 100,00 

1124 0,46 0,00 0,00 0,46 100,00 

1128 0,43 0,00 0,00 0,43 100,00 

1135 0,04 0,00 0,00 0,04 100,00 

1137 0,37 0,00 0,00 0,37 100,00 

1138 0,20 0,00 0,00 0,20 100,00 

1144 0,32 0,00 0,00 0,32 100,00 

CELKEM 36,49 1,81 4,96 34,68 95,04 
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E. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU V ROZSAHU ZADÁNÍ 
ZMĚNY 

Na základě výše uvedeného byly zpracovány Pokyny pro zpracování V. změny ÚP Prostějov, které jsou součástí 
Přílohy č. 1 této zprávy. Podněty určené k prověření v V. změně ÚP Prostějov jsou součástí Přílohy č. 2 této zprávy. 
Přílohy č. 1 a 2 jsou zadáním V. změny ÚP Prostějov. 

F. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (§ 19 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POKUD 
JE POŽADOVÁNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO NELZE 
VYLOUČIT VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO 
PTAČÍ OBLAST 

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

G. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, 
JE-LI ZPRACOVÁNÍ VARIANT VYŽADOVÁNO 

Požadavek se neuplatňuje.  

H. NÁVRH NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU, POKUD ZE SKUTEČNOSTÍ 
UVEDENÝCH POD PÍSMENY A) AŽ D) VYPLYNE POTŘEBA ZMĚNY, KTERÁ PODSTATNĚ 
OVLIVŇUJE KONCEPCI ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Požadavek se neuplatňuje. Ze Zprávy o uplatňování ÚP nevyplynula potřeba změn, které by podstatně ovlivnily 
základní koncepci ÚP Prostějov. Tato skutečnost je promítnuta do Přílohy č. 1 – Pokyny ke zpracování V. změny ÚP 
Prostějov. 

I. POŽADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI NEGATIVNÍCH DOPADŮ 
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD BYLY VE VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ 
ÚZEMNÍHO PLÁNU ZJIŠTĚNY 

Požadavek se neuplatňuje. Ve vyhodnocení uplatňování územního plánu města nebyly negativní dopady na 
udržitelný rozvoj území zjištěny. Tato skutečnost je promítnuta do Přílohy č. 1 – Pokyny ke zpracování V. změny ÚP 
Prostějov. 

J. NÁVRHY NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Na základě vyhodnocení uplatňování ÚP Prostějov od doby jeho vydání a také na základě vyhodnocení souladu 
s nadřazenou územně plánovací dokumentací uvedeného v kap. C této zprávy byl vznesen návrh na aktualizaci ZÚR 
OK dopisem SÚ/2580/2013-Ing.Do č.j. PVMU 152988/2013 ze dne 12. 12. 2013 s následujícími požadavky: 

Podněty pro řešení ve 2. aktualizaci ZÚR  

Na základě vašeho dopisu ze dne 4. listopadu 2013, ve kterém nás vyzýváte ke spolupráci při pořizování 
2. aktualizace ZÚR a při tvorbě Zprávy o uplatňování ZÚR OK za minulé období vám zasíláme naše náměty 
a požadavky na zapracování. 
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Požadavky vyplývající z ÚAP Prostějov 

 Homogenizace silnice R46 – upřesnit požadavky na konkrétní řešení v ÚP, prověřit územní rozsah ve vztahu 
k aktuálnímu stavu 

 Opravit datovou část koridoru přeložky severního obchvatu Prostějova – II/366, ve stávající části silnice II/366 
(napojení na R46, v obchodní zóně) je mimo plochu koridoru přeložky – opravit, nebo tuto část vypustit. 

 

 

 

Požadavky vyplývající z návrhu ÚP Prostějov - záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR 
OK: 

 Plocha pro územní rezervu R3 na ploše č. 0954 určená pro plochu smíšenou výrobní ve prospěch nadmístních 
podnikatelských aktivit umístěnou mezi letištěm a rychlostní komunikací R46. Důvodem je logické využití této 
plochy vklíněné do zastavěného území města pro zástavbu a dobrá dopravní obslužnost této plochy z nadmístní 
dopravní sítě (z rychlostní silnice R46 přes stávající MúK 24 nebo 25 ulicí Leteckou). Možnost obsluhy této 
plochy je řádově lepší než u plochy RO 7/06, která je v aktualizaci ZúR OK uvažována. Plocha RO 7/07 také 
splňuje požadavek jedné ucelené plochy o velikosti 30–50 ha (při splnění podmínek VUSS je uvažován rozsah 
plochy cca 47 ha). Plocha je do územního plánu zařazena na základě jednání o plochách pro podnikatelské 
aktivity nadmístního významu vymezovaných v rozvojové oblasti RO7 Prostějov dle bodu 7.3.2.1. ZúR OK, které 
se konalo dle 30. 8. 2012 na KúOK. 

 Elektrická stanice TE-21: Elektrická stanice transformační 110/22 kV Prostějov-západ umístěná při křížení 
severozápadního obchvatu Prostějova a silnice III/37762 v k.ú. Domamyslice dle aktuálního záměru společnosti 
E.ON (posun elektrické stanice v rámci koridoru navrženém v ZúR OK). Důvodem je z pohledu rozvoje města 
Prostějova nevhodné umístění transformovny v ploše severně od nemocnice, v lokalitě určené pro rozvoj bydlení 
a rekreace (je zde navržen rozsáhlý park pro obyvatele severozápadní části města). Realizace transformovny by 
zde znamenala zatížení rekreačních a blízkých obytných ploch hlukem z jejího provozu. Společnost E.ON si 
v souladu s koncepcí územního plánu vytipovala vhodnější lokalitu dostatečně vzdálenou od navrhovaných ploch 
pro zástavbu a počítá s realizací transformovny tam. 

 Koridor pro územní rezervu TP-05R: Přeložka plynovodu VTL DN 150 (severního propojení) do profilu DN 200 
v k.ú. Čechovice a k.ú. Domamyslice do trasy podél Hloučely. Důvodem je kolize tohoto VTL plynovodu 
s rozvojovými plochami severně od Plumlovské ulice a také potřeba zvýšení jeho kapacity (změna z DN 150 na 
DN 200). Tato přeložka by navázala na již realizovanou přeložku tohoto VTL plynovodu severně od nové 
nemocnice. Trasa přeložky je uvažována částečně v k.ú. Mostkovice (podél silnice III/37762) a dále po okraji 
území vodního toku Hloučela na pozemku účelové komunikace, která je v majetku města. 

 Plynovod VTL TP-02: Přeložka části VTL plynovodu DN 500 Lobodice – Světlá procházející přes zastavěné 
území v k.ú. Domamyslice částečně do souběhu s trasou plánovaného VVTL plynovodu Horní Štěpánov – 
Mostkovice – Kojetín. Důvodem je kolize tohoto VTL plynovodu se stávající zástavbou i s rozvojovými plochami 
v k.ú. Domamyslice. VTL plynovod původně procházel nezastavěným územím mezi zástavbou Čechovic 
a Domamyslic, postupnou výstavbou rodinných domů v této oblasti se ale ocitl uvnitř zastavěného území a jeho 
existence negativně ovlivňuje rozvoj této lokality. 
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