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 A TEXTOVÁ ČÁST 
 
 
  A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

a. Objednatel: 
 Presskan systém, a.s., IČ 60743824, DIČ CZ60743824 
 Vápenice č.p. 2974/13, Prostějov 1 
 Eva Wichová, tel.: 777 730 137, e-mail: ewichova@presskansystem.cz  

Ing. Jiří Krul,  tel.: 777 577 328, e-mail: jkrul@presskansystem.cz   

b. Pořizovatel: 
 Magistrát města Prostějova, odbor územního plánování a památkové péče 
 Nám. T.G.Masaryka 130 / 14, 796 01 Prostějov  
 Ing. Ivana Kašparová     

 tel.: 582 329 732, e-mail: ivana.kasparova@prostejov.eu  

c. Zpracovatel: 
 Ing.arch. Petr Leinert, ČKA 00940 
 Slavonínská 536 / 24, 779 00 Olomouc 
 tel.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz 

 A.2 CÍL ÚZEMNÍ STUDIE 

 Územní studie řeší změnu způsobu využití části objektů areálu na sklady, kanceláře, a 
nerušivou výrobu firmy Presskan,1 konkrétně tedy komponentů kalových čerpadel a 
jejich montáž. Provádění zemních prací je zajištěno subdodávkami – oproti původnímu 
záměru není předmětem řešení parkování těžkých stavebních strojů. Cílem územní 
studie je posouzení problémů, spojených s touto změnou: 

− kvalita obytného prostředí souvisejícího území 
Zde posouzení ohrožení hlukem z výroby. Pro posouzení tohoto ohrožení byla 

vypracována hluková studie, která prokázala, že hluk z instalovaných strojů 

zdaleka nedosahuje v kritických bodech chráněných venkovních prostor 

nejbližších obytných objektů limitní denní hodnoty 50dB. Noční směny nejsou 

zavedeny, nicméně i v noci by byl limit 40dB překročen pouze v jednom z bodů – 

v jihozápadním koutě ve dvoře u objektu SO 01.    

− dopravní zátěž v obytných lokalitách  
Zde ohrožení hlukem z areálové dopravy. Vypracovaná akustická studie 

prokázala ohrožení hlukem z areálové dopravy jako nicotné. Hladiny hluku 

v Partyzánské ulice se ani nepřibližují limitům 55dB (den), nebo 45dB (noc).   

− nároky statické dopravy 
Zde zajištění odpovídajícího počtu parkovacích míst pro všechny funkce areálu. 

Potřebný počet míst je zajištěn již v současnosti, i když neorganizovaně. 

− podrobnější prostorové uspořádání  
Studie obsahuje návrh řešení volných ploch, které vymezuje plochy komunikační, 

plochy pro parkování a plochy zeleně. Nejsou navrženy objemové úpravy objektů 

kromě odklizení zbytků po zbouraném objektu na parc. č. 5461/2 a malých 

přístavků k objektu SO 07.   

                                                 
1  Firma Presskan je výrobce, projektant i dodavatel tlakové kanalizace. Vyrábí její nejdůležitější 

součást - kalové čerpadlo, určené do systému tlakové kanalizace. Ostatní prvky (potrubí, šachty 
apod.) a zemní práce zajišťuje externě.  
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 A.3 ŠIRŠÍ VZTAHY, PŘEHLED PARCEL 

 Areál Presskan je v centru Prostějova, má tvar obdélníka, protáhlého v severojižním 
směru, rozměrově zhruba 115 x 36 metrů. Jižní užší stranou přiléhá k ulici Vápenice, na 
severní straně je ohraničen řadovými garážemi bytového domu Partyzánská 3738/20. 
Z Partyzánské ulice je možný průjezd do dvora. Dlouhé strany - východní a západní - 
sousedí s dalšími objekty a dvory původně souvislé uliční zástavby. Původně proto, že 
hned sousední objekt na západní straně byl odstraněn, jeho parcela je vedena jako 
zbořeniště.

 

Proluka volá po zastavění.  

  

  Přehled parcel areálu Presskan: 

č.parcely plocha druh pozemku poznámka 

5456 375 zastavěná plocha a nádvoří Vápenice, východní 1np část 
objektu SO 01  

5457 373 zastavěná plocha a nádvoří Vápenice, západní 2np část 
objektu SO 01 

5461/1 1421 zastavěná plocha a nádvoří dvůr a objekty SO 02, 03 a 04 
na jeho západní straně 

5461/2 807 zastavěná plocha a nádvoří z větší části zbouraný výrobní 
objekt v zadní části dvora 
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5461/3 661 zastavěná plocha a nádvoří výrobní objekty SO 05 a 06 na 
východní straně dvora 

5460/1 518 zastavěná plocha a nádvoří zadní část dvora, objekt SO 07 

5460/2 10 zastavěná plocha a nádvoří trafostanice v zadní části 
dvora 

celkem 4165 m2   

  Areál je dopravně napojen na ulici Partyzánskou na severní straně. Příjezdová 
komunikace přesahuje šířkou 3 metry a je tady vhodná i pro průjezd požárních vozidel. 
Odbočení z Partyzánské na příjezdovou komunikaci je pro kamion problematické, bylo 
by ho možno zlepšit rozšířením směrového oblouku na úkor boční plochy u bytového 
domu Partyzánská 20, nebo na úkor parkovacích míst před domem Partyzánská 15 a 17.  

  Areál je napojen na všechny sítě technické infrastruktury, vše je dosažitelné 
v bezprostředním okolí. Distribuční trafostanice je dokonce součástí areálu samotného. 
Přípojky jsou dostatečně dimenzované, z hlediska napojení na techn. infrastrukturu není 
třeba nic měnit.  

 A.4 PŘEHLED STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - ZPŮSOB VYUŽITÍ, NÁVRH ZMĚN. 

SO 01 Bytový dům  - dispozičně prorostlé spojení dvou původně samostatných 
objektů. 2 až 3 NP, sedlové střechy s hřebenem rovnoběžným s ulicí. Výšky: 
okap cca 5,6 a 9,3 m, hřeben střechy: cca 8,8 a 14 m.  
Většina objektu plní funkci obytnou, v 1.NP část plochy využita jako šicí dílna 

(služby) Byty nejsou v současnosti obsazeny. Návrh: rekonstrukce objektu při 

zachování současného způsobu využií.2   

SO 02 Hospodářské přístavky dílen, skladů a kanceláří podél západní hranice 
areálu. Jednotrakty, 2 až 3 NP, pultová střecha s malým spádem. Výšky: 
okap cca 6,6 a 9,6 m, atika na západní hranici cca 7,2 a 10,1 m.  
Organicky podle aktuálních potřeb rostlé objekty slouží stále ke stejnému 

účelu – drobná řemeslná výroba, služby, maloobchod. Do r. 2000 byla 

v přízemí funkční prodejna, v patře kanceláře. Návrh: zachování současného 

způsobu využití.3Případná rekonstrukce (zateplení, úprava dispozic). 

SO 03 viz 02 

SO 04 viz 02  
Zhruba od 1997 Presskan. 

SO 05 Výrobní objekt, napříč zhruba uprostřed parcely. Dvojtrakt, 3 NP, nízká 
sedlová střecha. Objekt z asi první poloviny 20. stol. má na severní fasádě 
dochované lizény, ukončené pod střechou plochou římsou se zubořezem. 
Na ostatních fasádách lze nalézt pouze zbytky arch. článků. Výšky: okap cca 
10,6 m, hřeben cca 13,2 m. Objekt měl na severní straně původně i 
rozsáhlou přízemní část, která je nyní z větší části zbouraná.    

                                                 
2  Byty mají špatné dispozice, asi v důsledku dělení původně velkých měšťanských bytů na menší. 

Např. do jinak velkého bytu v SO1, byt 04, 180 m2, se prochází kuchyní, koupelna je na konci 
dispozice za několika průchozími pokoji. Pro bydlení je případně možno využít i půdní prostor 
12.02. Objekt je v atraktivní poloze v centru města. Ta částečně vyvažuje nevýhodu obrovského 
zatížení hlukem z dopravy, prašností a exhalacemi z Vápenice. Kromě dispozic bude tedy nutno 
řešit řadu dalších opatření (zateplení, hlukově izolační okna s větrací štěrbinou, nucené větrání). 

3  Využití pro maloobchod je limitováno ztíženým přístupem přes bytový dům nebo zezadu přes 
dvůr. Není zde ani prostor pro parkování aut zákazníků. Proto je účelnější současné využití 
zařízení pro úzce cílené specializované služby. 
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Objekt (včetně nyní zbourané části) sloužil původně jako výrobní objekt pro 

výrobu figurín. Od 90. let minulého stol. prošel změnou způsobu užívání a asi 

do r. 2000 potom fungoval  jako maloprodejna ovoce, zeleniny a drůbeže. 

Využití pro maloobchod se ukázalo jako nerentabilní a bylo od něj po 

několika letech upuštěno. Od roku 2000 využívá objekt firma Presskan. 

Návrh: obnovení funkce stavby pro nerušivou výrobu. Zbytek severní 

přízemní  části využit ke skladování nebo garážování.  Případná rekonstrukce 

(zateplení, úprava dispozic).  

SO 06 Novodobější výrobní objekt, přistavěný k SO 05 na východní hranici parcely 
kolem roku 1970. Jednotrakt, 3 NP, nízká pultová střecha. Výšky: okap 11,6 
m, atika na východní hranici 12,6 m.  
Objekt  původně rozšiřoval výrobní plochy objektu  SO 05. Prošel podobnými 

změnami způsobu využití a stejně tak ho využívá zhruba  od roku 2000 firma 

Presskan. Návrh: obnovení funkce stavby pro nerušivou výrobu. Případná 

rekonstrukce (zateplení, úprava dispozic). Posouzení obnovení  funkce pro 

nerušivou výrobu je cílem územní studie.       

SO 07 Jednopodlažní dílna s nízkou pultovou střechou v severovýchodním koutě 
areálu.  
Stejně jako u SO 02, 03 a 04 organicky rostlý objekt, sloužící stále ke 

stejnému účelu – jako zázemí pro drobnou řemeslnou činnost, donedávna 

zázemí klempíře. Návrh: zachování současného způsobu využití, odbourání 

malých přístavků.  Případná rekonstrukce (zateplení, úprava dispozic).  

Při využití objektu je třeba klást důraz na nerušivý způsob činnosti, zejména 

s ohledem na hluk.  Původní klempířská dílna byla  provozem docela tichým 

– profily se kupují většinou hotové a ohýbání a řezání plechů žádný hluk, 

který by stál za zmínku neprodukuje.  

  V severní části areálu jsou zbytky z větší části odstraněných staveb a u severního vjezdu 
novodobá zděná trafostanice. 

 A.5 VOLNÉ PLOCHY – ZPŮSOB VYUŽITÍ, NÁVRH ZMĚN 

  Dvůr sloužil vždy především jako provozní plocha, nyní i jako parkoviště pro osobní 
automobily, pouze malá část u bytových domů je ozeleněna. Zatímco parkování působí 
chaoticky: 
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  vytváří stávající zeleň u bytového domu SO 01 nečekaně romantická zákoutí: 

   

  Přehled ploch: 

  celková plocha areálu ................................................................................  4165 m2 (100%) 

  původně zastavěná plocha  .....................................................................  3100 m2 (74,4 %) 
  644m2 (p.č.5456) + 356m2 (p.č.5457) + 443m2 (p.č.5461/1) + 807m2 (p.č.5461/2) + 

661m2 (p.č.5461/3) + 179m2 (p.č.5460/1) + 10m2 (p.č.5460/2) 
  původně nezastavěná plocha  .................................................................  1065 m2 (25,6 %) 

  Demolicí větší části objektu na parc. č. 5461/2 se zvětšil podíl nezastavěných ploch, který 
ještě mírně naroste dokončením demolic malých zbývajících částí a malých přístavků u 
SO 07.    

  Po dokončení demolic se sníží zastavěná plocha parc.č. 5461/2 na 153m2 a parc.č. 
5460/1 na 146m2, tedy celkem o 687 m2 (654 + 33): 

  návrh - zastavěná plocha  ...........................................................................  2413 m2 (58 %) 
  návrh – nezastavěná plocha  ......................................................................  1752 m2 (42 %) 

  Využití nezastavěných ploch: 

1. Provozní – pro přístup ke skladovým a výrobním objektům a jako manipulační 
plocha. Četnost dopravy je tak malá, že zatížení okolí hlukem a exhalacemi, 
případně otřesy od těžké firemní dopravy je prakticky nulové.4 

2. Parkování - je třeba zajistit parkovací stání pro firemní dodávky, pro osobní auta 
zaměstnanců firmy a nájemců ploch služeb a také patřičný počet míst pro byty 
v SO 01. 5 Celková potřeba: 2 místa pro firemní dodávky a 29 míst pro osobní 
auta. V areálu je nevrženo celkem 33 míst pro osobní auta a 4 místa pro 

                                                 
4  Četnost dopravy pro areál Presskan: 

- kamion s šachtami z tvrzeného PVC (lehký náklad)  1 x měsíčně 

- dodávka zásobování (Ford Transit)   2 x týdně 

- příjezd a odjezd dvou dodávek montážních čet   2 x denně 

5  Počet parkovacích míst podle ČSN 73 6110: 
- služby – 1 stání /3 zaměstnanci   2 (max. 6 nájemců) 

- výroba, sklady – 1 stání / 4 zam.   3 (12 osob – 8 výjezdy, 4 výroba) 

- administrativa – 1 stání / 35 m2   14 (celkem 477 m2 adm.) 

- byty – do 100 m2 1 stání, nad 200 m2 2 stání  10 (5 bytů nad 100 m2) 
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dodávky. Jedno z navržených míst pravděpodobně ubude (stávající dřevina u SO 
01), sousední se potom rozšíří a vyhradí pro vozíčkáře. 

3. Zeleň – stávající plocha zeleně s vysokými tújemi odděluje prostor před 
bytovým domem od zbytku dvora. Stávající neorganizované parkování na 
uježděné hlíně nahrazuje parkování na zatravněném štěrku. Uprostřed sestav 
parkovacích míst, v těžištích nezastavěných ploch, je navrženo umístění dvou 
nových dominantních dřevin.6 Zeleň je dále doplněna o zelené pásy podél 
ohradních zdí na hranicích areálu - zejm. pro popínavé rostliny. 

 A.6 AREÁL A ÚZEMNÍ PLÁN 

  Podle územního plánu je areál součástí plochy č.0289 – plochy smíšené obytné. 
Maximální výška zástavby  13/17 m (max. výška římsy nebo okapní hrany / max. výška 
hřebene střechy nebo ustoupeného podlaží pod úhlem 45°). 

  Z hlediska prostorové regulace jsou všechny objekty areálu v souladu s ÚP. 

  Z hlediska funkčního využití se areálu týkají tyto funkce: 

  Hlavní využití: 

  c) pozemky staveb a zařízení polyfunkčních domů určených pro bydlení a občanské 
vybavení, kde minimálně 40 % hrubé podlažní plochy slouží pro trvalé bydlení a 
hrubá podlažní plocha občanského vybavení pro maloobchod je maximálně 600 
m2, přičemž minimálně 50 % potřeby součtu parkovacích a odstavných míst bude 
situováno v rámci objektu; to vše se zajištěnou ochranou před hlukem a 
vibracemi.  

  Přípustné využití: 7 

a) pozemky staveb a zařízení související technické infrastruktury  

  Podmíněně přípustné využití: 8 

h) pozemky staveb a zařízení nad 150 m2 hrubé podlažní plochy pro občanské 
vybavení, zejména administrativu, ubytování a nerušivé služby, včetně skladů 
nezbytných pro jejich provozování, to vše v kapacitě úměrné potenciálu daného 
území a v souladu s jeho charakterem (splnění podmínek  bude prokázáno územní 
studií) 

k) pozemky staveb a zařízení pro nerušivou výrobu, nerušivé služby a sklady v 
měřítku úměrném potenciálu území a v souladu s jeho charakterem (splnění 
podmínek bude prokázáno územní studií s důrazem na dopravní obslužnost) 

n) odstavné a parkovací plochy pro vozidla skupiny 1 určené pro přímou obsluhu 
staveb nebo území, provozní a manipulační plochy určené pro přímou obsluhu 
staveb 

                                                 

 6  Jako velký vysokokmen je na Hané běžná jednoznačně lípa (Tilia cordata, Tilia platyphylla), 
případně nižší a odolnější forma Tilia cordata Greenspire (má jen cca 10 metrů, šířku do 6 metrů, 
je pěkná, kompaktní). Použít lze i krásně červeně kvetoucí jírovec (kaštan) - Aesculus carnea 
Briotii, který je odolný vůči klíněnce a chorobám a je také nižší. Korunu u stromů v parkovišti je 
třeba založit v minimální výšce 2,2 m.  

 
7  Přičemž pozemky, stavby a zařízení uvedené níže neznemožní plnohodnotné hlavní využití dané 

plochy. 

8  Přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze do území umístit za podmínky prokázání, že 
jejich řešení, včetně zajištění nároků statické dopravy, je v souladu s požadavky na ochranu hodnot 
území (viz bod 3.3. ÚP) a jejich provoz nesníží kvalitu obytného prostředí souvisejícího území, 
neohrozí jeho hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž v obytných lokalitách. 
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o) odstavné a parkovací plochy, jednotlivé a řadové garáže, vše pro vozidla skupin 2 a 
3 u staveb pro výrobu a skladování v kapacitě potřebné pro jejich obsluhu v 
lokalitách mimo obytné území 

    
 

 

   

 A.7 ZÁVĚR, SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

 Územní studie prokázala, že změna způsobu využití části objektů areálu Presskan na 
sklady, kanceláře, a nerušivou výrobu splňuje požadavky, resp. nepřináší zhoršení v 
základních urbanistických kategoriích: 

− kvalita obytného prostředí souvisejícího území 
− dopravní zátěž v obytných lokalitách  
− nároky statické dopravy 

  Záměr udržet nerušivou výrobu ve smíšené obytné zástavbě je třeba hodnotit naopak 
jednoznačně kladně - zejména s ohledem na potřebu snížit nároky na dopravu do 
zaměstnání a vytvořit dostatek pracovních míst, dosažitelných pěšky nebo na kole.    

Studie obsahuje návrh řešení volných ploch uvnitř areálu, které vymezuje plochy 
komunikační, plochy pro parkování a plochy zeleně. Z hlediska prostorového uspořádání 
je navržena možnost zvýšení jednopodlažní části objektu SO 01 půdní vestavbou nebo 
střešní nadstavbou. Nad rámec územní studie potom zastavění proluky u západního štítu 
objektu SO 01. 

 A.8 POZNÁMKA KE ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

  Dotčená témata jsou řešena způsobem, ve kterém je popsán současný stav daného 
prvku (plochy, objektu), je navrženo jeho řešení a to je ihned odůvodněno, často 
s odkazem na výpočet nebo podrobnosti v poznámce pod čarou. 
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