
  ODŮVODNĚNÍ  ÚZEMNÍHO  PLÁNU       
  O L Š A N Y    U    P R O S T Ě J O V A   

             
         PROJEKČNÍ KANCELÁŘ URBOL, ING. ARCH. BOŽENA ŠNYRCHOVÁ, ČKA 02641       



TEXTOVÁ  ČÁST  ODŮVODNĚNÍ    ÚZEMNÍHO   PLÁNU      O  L  Š  A  N  Y     U PROSTĚJOVA – příloha OOP 1/15 č.3

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

A.  POJMY A ZKRATKY  2

B.  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  5 

1.  Využívání území z hlediska širších vztahů  5 

2.  Soulad s Politikou územního rozvoje  8 

3.  Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  8 

4.  Soulad s cíli a úkoly územního plánování  9

C. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 11

D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ 17

1.   Vymezení zastavěného území 17 

2.   Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot 17 

3.   Urbanistická koncepce 32 

4.   Koncepce veřejné infrastruktury 41 

5.   Koncepce uspořádání krajiny 54 

6.   Podmínky využití ploch 60 

7.   Vymezení veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, předkupní právo              60 

8.   Stanovení kompenzačních opatření              61 

9.   Územní rezervy 61 

10. Dohoda o parcelaci 61 

11. Územní studie 61 

12. Regulační plán 62 

13. Etapizace 62 

14. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 62

E.  VYHODNOCENÍ  DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF  PUPFL 63 

1.  Zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené k plnění funkce lesa(PUPFL 63 

2.  Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu 67

F.  VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ                                                                  
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 78

G. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA, JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, SOULAD         
S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, SE STANOVISKY DO              79

H. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR OK 90

I.  ÚDAJE O POČTU LISTŮ  A VÝKRESŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU 90

J. SDĚLENÍ O ZRUŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 90

K. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 91

L. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 91

M. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 92

1



TEXTOVÁ  ČÁST  ODŮVODNĚNÍ    ÚZEMNÍHO   PLÁNU      O  L  Š  A  N  Y     U PROSTĚJOVA – příloha OOP 1/15 č.3

A.  POJMY A ZKRATKY

A.1. POJMY

V rámci popisů v textové části územního plánu jsou použity některé pojmy, které jsou pro potřeby práce s 
územním  plánem Olšany u Prostějova vysvětleny takto:

Alej: krajinný či městský prvek tvořený dvěma nebo více stromořadími lemujícími z obou stran komunikaci.
Alternativní zdroje: na rozdíl od konvenčních zdrojů (plyn, uhlí apod.) obnovitelné.  V územním plánu 
míněny zejména solární zdroje a tepelná čerpadla.
Dostatečný (např. profil ulice): výraz chápaný v tom smyslu, aby v dotčeném prostoru (např. v profilu ulice) 
bylo možno umístit vše, co je stanoveno nebo zobrazeno v ÚP a aby tento prostor (např. chodník, 
odvodňovací rýha, prvky osvětlení)) měl alespoň minimální parametry určené zákony, vyhláškami nebo 
normami
Hřeben
horní hrana šikmé střechy, kde se stýkají většinou dvě střešní plochy
Charakter původní zástavby
V tomto případě jde o výrazné architektonické tvarosloví hanáckého regionu, hmota objektů a použité 
stavební materiály. Základními znaky zástavby je jejich půdorysná stopa, tzn. její souvislost, její výška, 
objekty jsou přízemní s podkrovní sýpkou, která tvoří půl patro, takže římsa objektů je ve výšce cca 4- 5m, 
objekty mají sedlové střechy se sklonem 40-45 º, s orientací hřebene rovnoběžnou s osou přilehlé 
komunikace. Režné zdivo a pálená krytina v barvě červené identifikují dochovaný ráz původní zástavby.
Charakter rekreační: 
je vlastnost předmětné plochy, stanovuje převažující využití ploch ve prospěch rekreace na veřejných 
prostranstvích s případným zastoupením sportovního vybavení
Charakter rekreačně přírodní: 
vlastnost plochy, stanovuje převažující využití ploch ve prospěch rekreace ve volně přístupném přírodním 
prostředí
Izolační zeleň
zpravidla vzrostlá zeleň sloužící zejména k odclonění rušivých provozů od okolí z důvodů hygienických a 
estetických, slouží i jako součást protierozních opatření v krajině
Lehký průmysl
pro výklad termínu v ÚP Olšany u Prostějova je odvětví chápáno takto: vyrábí převážně spotřební předměty -
také někdy nazývaný spotřební průmysl , zahrnuje zejména průmysl potravinářský, oděvní ,obuvnický, 
kožedělný, nábytkářský, papírenský a polygrafický, sklářský a porcelánový apod. 

malé provozovny drobných služeb  a malé dílny
v tomto případě jako vestavěná zařízení v objektu bydlení, sloužící potřebě obyvatel objektu a umožňující 
realizovat i drobné pracovní aktivity související se způsobem venkovského života.  Maximální podíl 
předmětného prostoru vůči prostoru bydlení nesmí přesahovat  jeho polovinu a nemůže omezovat volné 
využití přilehlého veřejného prostranství. Uvedené provozovny a malé dílny lze využít i pro podnikatelskou 
činnost obyvatele objektu,  pokud jejich provoz nebude negativně ovlivňovat okolí (vícečetná denní dopravní 
obsluha nákladními auty, hluk, prašnost, zápach). 
Pozemek izolované zahrady: 
je pozemek (nebo jeho část nebo soubor pozemků bezprostředně souvisejících) výrazný svou polohou ve 
volně v krajině nebo v návaznosti na zástavbu, ale není součástí ploch bydlení (není přímým zázemím 
rodinného domu), je určený převážně k pěstování rostlin, keřů a ovocných stromů, posiluje ekosystém 
krajiny. 
Režim funkčního regulativu ZS pro tento případ určuje odlišnou využitelnost  proti využití zahrady, která tvoří 
zázemí RD.
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Pozemek zahrad, plnících funkci zázemí RD
je pozemek bezprostředně navazující na pozemek RD, který  může být vymezením funkčních ploch 
územního plánu určen dvojí funkci. Vymezená plocha zeleně, v tomto případě zahrada s regulativem ZS,  
slouží  (mimo všech ostatních pozitivních aktivit) výhradně jako zázemí RD, je určená  převážně k odpočinku
a rekreaci obyvatele RD, nelze na ni umísťovat jakékoliv stavby (mimo oplocení). Ty musí být umísťovány 
pouze na pozemku RD v rozsahu ploch funkce BV.  
Režim funkčního regulativu ZS pro tento případ určuje odlišnou využitelnost  proti využití izolované zahrady. 
Jedním z cílů urbanistické koncepce je jednoznačné řešení a předurčení směru rozvoje, jde o naplnění cíle 
odstranění nekoncepční zástavby v tzv. druhé nebo třetí řadě. Vytvořením ucelených ploch  čistých 
vnitrobloků zeleně a čistých prstenců zeleně kolem zástavby vytvoří harmonický celek, který zajistí plochám 
bydlení maximální pohodu a klid. 

Proluka
nezastavěné místo vzniklé vybouráním některé části v souvislém zastavění nebo ponecháním volné parcely 
(případně parcel) v zastavěné řadě, včetně nezastavěného nároží.

Překryvný prvek, hladina:  je překryvná vrstva nad plochou, její částí nebo souborem ploch, jejíž vlastnost 
podrobněji specifikuje podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití; překryvné prvky jsou součástí 
koncepce ÚP – viz výkres č.2 (ÚSES) a 8 (ÚSES, navržené prvky dopravy D, všechny limity využití území)

Negativní vliv: 
Pod tímto pojmem je chápán souhrn negativních projevů vybraného zařízení  (zejména hluk, exhalace, 
prašnost, zápach atd.), vyplývajících z provozovaných aktivit  předmětného zařízení a působících většinou 
na sousední plochy. 
Územní plán předurčuje ve své koncepci využitelnost ploch tak, že nepředpokládá vzájemný negativní vliv 
sousedních ploch.  Pokud  bude v rámci vymezených výrobních areálů realizována rekonstrukce objektů a 
měněna jejich využitelnost, je třeba v rámci správního řízení, zejména za pomoci podmínek hygienika zajistit 
změnou využití objektu nezhoršení kvality ŽP na okolních plochách. 

Římsa: horní hrana svislé konstrukce stavby zpravidla obíhající okolo celého jejího obvodu

Stavební čára: linie, na kterou je předepsáno umístit hlavní část průčelí stavby. 
Stavba nesmí svým půdorysem tuto linii směrem do veřejného prostranství přesahovat. Kompaktní stavební 
čára je definována jako plynulá linie s požadavkem řadové výstavby na její hraně, bez odstupu mezi 
jednotlivými domy. 
Jednolitá stavební čára je definována jako plynulá linie s možností i solitérní výstavby na její hraně, tj. s 
odstupy mezi jednotlivými domy

Stromořadí: charakterizováno jako liniová výsadba stromů, zpravidla jednoho druhu, často tvořící doprovod 
liniového prvku nebo stavby

Těžký průmysl
pro výklad termínu v ÚP Olšany u Prostějova  je odvetví chápáno takto: vyrábí převážně výrobní prostředky 
strojírenství a obrábění kovů, průmysl elektrotechnický (výroba elektrických zařízení , přístrojů, kabelů), 
těžební,  hutnictví železa a neželezných kovů, elektroenergetika (výroba elektrické energie a 
technologického tepla),  chemický průmysla a petrochemie ( rafinerie ropy, výroba plastů), farmaceutický 
průmysl (výroba léčiv a zdravotnického materiálu), průmysl stavebních hmot 
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A.2.  ZKRATKY

BC Biocentrum, prvek územního systému ekologické stability

BK Biokoridor, prvek územního systému ekologické stability

BPEJ bonitované půdně ekologické jednotky

ČOV čistírna odpadních vod

ČS Čerpací stanice 

DO dotčené orgány státní správy

HZS MV Hasičský záchranný sbor ministerstva vnitra
CHOPAV Chráněná oblast pro akumulaci vody

KN Katastr nemovitostí

KPÚ Komplexní pozemkové úpravy

LHP Lesní hospodářský plán

NRBK Nadregionální biokoridor, prvek územního systému ekologické stability

OP ochranné pásmo

OÚ obecní úřad

OV Zařízení občanského vybavení 

PD Projektová dokumentace

PHO Pásmo hygienické ochrany

PR přírodní rezervace

PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa

PUR Politika územního rozvoje

RD rodinné domky

RP regulační plán

ŘÚ Řešené území

S Severní strana

SEA posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí - v úrovni územního plánu

SZ Stavební zákon

ÚP územní plán

ÚPD Územně plánovací dokumentace

ÚPO Územní plán obce – forma názvu územního plánu do r.2006, týká se platného ÚP obce

ÚSES územní systém ekologické stability

ÚS územní studie

ÚSR Lokalita vymezené zastavitelné plochy s podmínkou zpracování územní studie

V Východní strana

VI Zařízení veřejné infrastruktury

VKP významný krajinný prvek (ve smyslu § 3 a §6 Zák.114/92 Sb.)

VO Veřejné osvětlení

VPS veřejně prospěšná stavba 

VPO Veřejně prospěšné opatření

VTL vysokotlaký plynovod

VN vysoké napětí - elektrické vedení

VVN velmi vysoké napětí - elektrické vedení

Z Západní strana

ZPF zemědělský půdní fond

ZÚR OK Zásady územního rozvoje ol.kraje – nadřazená územně plánovací dokumentace
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B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Základní údaje o řešeném území:

status Obec

Řešené území Olšany u Prostějova

Katastrální území obce Olšany u Prostějova, Hablov

Kód obce (ČSÚ) 589829

Plocha řešeného území 1104

Počet obyvatel k 1.1.2014 1719

Nadmořská výška (m.n.m.) 217

Zeměpisné souřadnice(WGS-84): 17° 9' 52'' E , 49° 32' 11'' N 

První písemná  zmínka (rok): 1131

PSČ: 79814

Obec s rozšířenou působností: MM Prostějova 

Stavební úřad: MM Prostějova 

Kraj. Olomoucký

B.1.VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Územní plán řeší správní území obce Olšany u Prostějova, které sestává z katastrálního území Olšany a 
katastrálního území Hablov.

Hranice řešeného území je zakreslena ve všech výkresech.  Širší vztahy jsou graficky vyjádřeny ve výkrese 
č.9 - Širší vztahy, v části odůvodnění,  na podkladní mapě v měř. 1:50 000. 

B.1.1. Postavení obce v systému osídlení

Obec Olšany u Prostějova leží uprostřed Hanácké pánve na rozhraní správních území ORP Prostějov a 
ORP Olomouc. Hranice k.ú. Olšany u Prostějova je součástí hranic okresů, obec  je součástí správního 
obvodu ORP Prostějov.   Poloha obce je výhodná vzhledem k blízkosti  obou velkých měst a výborné 
dopravní obslužnosti obce, která je zajištěna především po rychlostní komunikaci R46. Olšany  leží cca 11 
km JZ od města Olomouc a 12 km SV od Prostějova. Dle ZÚR je řešené území součástí rozvojové oblasti 
RO1 Olomouc.
Obcí protéká říčka Blata, která se následně jako pravobřežní přítok vlévá JV od Tovačova do Moravy. 
Rozloha celého území je 1104 ha.  
Jako zájmové území lze označit území přilehlých sídel náležících do správního obvodu obou ORP, s 
významnými stávajícími i budoucími vzájemnými vazbami jako je dojížďka za prací, školstvím, kulturou a 
zdravotnickými zařízeními, státní správou apod., dále spád za rekreací, napojení na technickou 
infrastrukturu, svoz komunálního odpadu, turistický ruch atd. Vazby řešeného území na okolí z hlediska 
hierarchie větších sídel jsou směrovány zejména na Olomouc a Prostějov.
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Obec Olšany u Prostějova je součástí Mikroregionu Kosířsko, který  je členem Místní akční skupiny (MAS)
Haná. Svazek obcí uvedeného mikroregionu je tvořen 9 obcemi: Lutín, Drahanovice, Slatinice, Těšetice,
Hněvotín, Slatinky, Luběnice, Olšany u Prostějova a Ústín. 
Návrh urbanistické koncepce neovlivní přímo územní rozvoj navazujících území, vazby a požadavky na 
koordinaci jsou zejména v technické infrastruktuře (zásobování obce Olšany vodou a odkanalizování obce 
Bystročice) a dále v doplnění kostry územního systému ekologické stability v části Vrbátky-Dubany a v části  
Bystročice. 
Sousedící obce:

Hranice k.ú. Kod k.ú. Obec Okres

OLŠANY 711110 Olšany u Prostějova OL

HABLOV 711101 Olšany u Prostějova OL

S Hněvotín 640158 Hněvotín OL

SV Žerůvky 616681 Bystročice OL

V Bystročice 616672 Bystročice OL

JV Dubany 785806 Vrbátky PV

J Smržice 751243 Smržice PV

JZ Studenec 619361 Čelechovice na Hané PV

Z Třebčín 769363 Lutín OL

SZ-S Lutín 769363 Lutín OL

B.1.2. Širší vztahy dopravní infrastruktury

Doprava
Dominantním územním prvkem řešeného území je trasa rychlostní komunikace R 46  Olomouc – Vyškov 
(napojení na D1),  je zařazena mezi tahy evropské sítě jako E 462.
Sousední obce, dotčené trasou R46:  Bystročice, Olomouc (okres Olomouc), Prostějov (okres Prostějov)
Silnice III.tř., které prochází řešeným územím obsluhují i většinu sousedních obcí: 
Sousední obce : Čelechovice na Hané silnice 44928, Třebčín silnice 44925, Žerůvky, Bystročice silnice 
5704, Lutín silnice 57011, Dubany silnice 5707

B.1.3. Širší vztahy  technické infrastruktury

Vodní toky  a plochy
Územím obce protéká říčka Blata, do řešeného území vstupuje na jeho severním konci, prochází řešeným 
územím JV směrem a přes hranice k.ú. přechází do obce Dubany. Severně nad Kojetínem se vlévá do řeky 
Moravy. 

Protipovodňová ochrana
 Na území obce není vybudován systém protipovodňové ochrany, v současné době došlo k vymezení

hranic záplavového území říčky Blata (zpracovalo Povodí Moravy Brno), ty jsou graficky znázorněny 
ve výkrese č. 4 a 8 

 Obec připravila projekt pro realizaci protipovodňových opatření na říčce Blatě, plochy potřebné k 
jeho realizaci jsou vymezeny v ÚP jako plochy WO, ve výkrese č. 2,4 a 8. 

Zásobování území pitnou vodou
 Obec Olšany je zásobena vodou ze skupinového vodovodu Prostějov, připojení je realizováno 

přívodním vodovodním řadem z obce Dubany do Hablova.
 Záměr ze ZÚR – návrh propojení skupinového vodovodu Prostějovsko a Pomoraví, trasa koridoruK-

SV prochází západní částí ŘÚ, z VDJ Stráž v k.ú.Smržice prochází V cípem  území Čelechovic na 
Hané, trasa se dvakrát zalamuje, jednou vstupuje do k.ú.Třebčín  a podruhé opouští ŘÚ na severní 
hranici a pokračuje přes k.ú.Lutín dále  ke Křelovu.                                                                  

Sousední obce dotčené procházející trasou vodovodního přivaděče:  Dubany
Sousední obce dotčené navrženou trasou propojení skupinových vodovodů:  Čelechovice, Třebčín, Lutín
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Odkanalizování a čištění odpadních vod
 Odkanalizování území a čištění odpadních vod obce Olšany a obce Bystročice je realizováno přímo 

v ŘÚ na ČOV ve východní části zastavěného území
Sousední obce dotčené čištěním vod na ČOV Olšany:  Bystročice
Zásobování území plynem

 Řešené  území je napojeno přívodem VTL, který přichází od Olomouce přes Bystročice a v SV části 
ŘÚ se trasa u silnice III/ 57011 rozdvojuje, jižně pokračuje k RS Olšany a na opačnou stranu SZ 
kolem této silnice k Lutínu.  

Sousední obce dotčené trasou VTL plynovodu : Bystročice,  Lutín
Zásobování území elektrickou energií

 Trasa el.vedení VN 400 kV vstupuje do ŘÚ jižně pod Hablovem, na hranici s obcí Dubany, prochází 
ŘÚ ve směru V-Z, na JZ hranici vstupuje do k.ú. obce Smržice, protíná S cíp jejího území a vstupuje 
do k.ú.Čelechovice na Hané.

 Trasa el.vedení VN 110  kV  přichází do ŘÚ z jižní strany od Smržic , prochází ŘÚ ve směru SSZ-
JJV  a území opouští na jeho severní hranici a pokračuje do průmyslové zóny v Lutíně. 

 Trasy el.vedení VN 22  kV jsou vedeny řešeným územím ve dvou liniích, západní trasa protíná trasu 
el.vedení 110 kV ve směru S-J, přichází ve směru ze Smržic, na severní hranici obce přechází do 
k.ú.Lutín.  Východní trasa probíhá územím ve směru od Žerůvek do Držovic. Z obou základních linií 
jsou vedeny všemi částmi obce  odbočky  k trafostanicím. 

Sousední obce dotčené procházejícími trasami el.vedení :  Lutín, Žerůvky-Bystročice, Dubany a Smržice

Ostatní technická infrastruktura
Dálkový kabel
Z nadřazených sítí technické infrastruktury prochází od Čelechovic západním cípem ŘÚ do Třebčína trasa 
DK
Sousední obce dotčené průchodem DK: Čelechovice, Třebčín

Trasa radioreléového spoje prochází JV a SZ okrajem řešeného území – viz Koordinační výkres  

B.1.4. Širší krajinné vztahy

Geomorfologie krajiny a krajinný ráz

Území obce Olšany u Prostějova se rozkládá ve střední části Hornomoravského úvalu. Krajina je 
charakteristická pro říční nivu. Plochý, pouze mírně zvlněný terén se západním směrem zvedá a přechází v 
Křelovskou pahorkatinu. Zastavěná část Olšan a Hablova se rozkládají na plošině nad nivou říčky Blaty. 
Výrazným územním prvkem krajinného rázu je trasa rychlostní komunikace R46.

Geologie, pedologie

Zájmové území leží v oblasti čtvrtohorních sedimentů, zastoupených ponejvíce pokryvy spraší a nivními 
uloženinami s podložím nezahliněných štěrkopískových teras z převážně kyselého materiálu. Podél toků 
jsou nevápnité nivní uloženiny s výraznými znaky glejového procesu. Vznikly na nich nivní půdy glejové 
velmi hluboké, omezené místy podložím nezahliněné štěrkopískové terasy. Nevápnité nivní uloženiny se 
vyskytují podél říčky Blaty a kolem Hablova. Jsou to středně těžké až těžké naplavené sedimenty.
Ochrana přírody

Řešené území ani jeho bezprostřední okolí není součástí ploch Natura 2000, nejsou evidována žádná 
maloplošná nebo velkoplošná chráněná území. Ze zákona vyplývá ochrana významných krajinných prvků 
(zde les, vodní tok a dolní niva).   

Širší vztahy ÚSES 
Územní systém ekologické stability je v řešeném území zastoupen lokální úrovní.  
Stávající větev fydrofilních společenstev, která je vázaná na vodoteč Blatu,  prochází severovýchodní částí 
ŘÚ  (hranice s k.ú.Hněvotín, BK1, BC 1, BC2, hranice s k.ú. Bystročice).  
Dvě navržené větve mezofilního společenstva představují biokoridory s biocentry jednak v západní části ŘÚ 
(hranice s k.ú.Třebčín, BK1, BC1, BC2, BK2, BC3, BK3, BC4, BK4, BC5, BK5 – hranice s k.ú.Smržice) a v 
jihovýchodní části ŘÚ (hranice s k.ú.Dubany, BK 6, BC6, BK7,  dále BK 8 – hranice s k.ú. Bystročice) .
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Sousední obce dotčené průchodem prvků ÚSES: Hněvotín, Žerůvky, Bystročice, Dubany, Smržice, Třebčín 
Sousední obce dotčené rozšířením kostry ÚSES v jihovýchodní části řešeného území obce:
Bystročice: na JZ cípu k.ú. přichází z Hablova - Olšan navržený biokoridor BK 8b
Dubany-Vrbátky: na SZ okraji k.ú. Dubany přichází z Hablova - Olšan navržený biokoridor BK 6

B.2.SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) ve znění 1.aktualizace byla  schválena usnesením
vlády č.276 ze dne 15.4.2015. Obec  Olšany u Prostějova spadá do rozvojové oblasti OS10 . Rozvojová osa 
OS10  (Katowice-) hranice Polsko/ČR – Ostrava – Lipník nad Bečvou – Olomouc – Brno – Břeclav – hranice 
ČR/Slovensko (Bratislava) prochází územími ORP Hranice, Lipník nad Bečvou, Olomouc a Prostějov,  obec 
Olšany u Prostějova leží na této ose, ta je dána dopravní osou stávající rychlostní komunikace R/46 a jejím 
ochranným pásmem.
Republikové priority, uvedené v PÚR ČR,  jsou návrhem územního plánu v zásadě v rámci konkrétní situace 
řešeného území respektovány, jde zejména o tyto požadavky:

 Chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví, Zachovat ráz urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice - splněno 

 Předcházet prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost území – 
splněno, rozvojové plochy navazují plynule na zastavěné území. 

 Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území – v rámci koncepce splněno

 Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu) – v řeš. území uvedené plochy nejsou

 Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit 
ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně - 
splněno. 

Splnění uvedených požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje České republiky je popsáno i v 
kapitole D. Odůvodnění Územního plánu Olšany u Prostějova. 

B.3. SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje formou opatření 
obecné povahy dne 22. 2. 2008.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
formou opatření obecné povahy dne 22. 4. 2011.

Zpracovatelem ZÚR OK i jejich Aktualizace č. 1 je Ing. arch. Jaroslav Haluza a kol., Hynaisova 3, Ostrava-
Mariánské hory.

Splnění požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (2008) a jejich Aktualizace 
č.1 (2011) je popsáno v kapitole D. Odůvodnění Územního plánu.
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B.4.  SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Hlavním cílem územního plánování, tedy i územního plánu,  je harmonický rozvoj území. Cestou k dosažení 
tohoto cíle je vzájemná koordinace jeho jednotlivých složek při současném respektování optimální 
prostorové organizace území a jeho kulturně historických hodnot.

Územní plán slouží pro rozhodování stavebního úřadu při veškeré investiční činnosti, je výchozím nástrojem 
samosprávy obce  při konkrétním rozhodování u všech investičních záměrů ve správním území obce. 

Níže jsou uvedeny cíle a úkoly územního plánování tak, jak jsou vyjmenovány v § 18 a § 19 Stavebního 
zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) - kurzíva, k nim je doplněn kolmým 
textem komentář a vysvětlení – odůvodnění jejich naplnění v Územním plánu Olšany u Prostějova.

B.4.1.  Cíle územního plánování

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Řešení ÚP:
Územní plán Olšany u Prostějova vytváří vhodné podmínky pro zajištění rozvoje obce, a to především 
vymezením dostatečných rozvojových ploch pro bydlení, každodenní rekreaci, veřejnou infrastrukturu a 
podnikatelské aktivity a dále zajištění ochrany stabilizovaných a rozvojových ploch určených pro rozvoj a 
ochranu krajiny a zeleně na straně druhé. Navržená řešení zajišťují podmínky pro komplexní rozvoj obce v 
budoucích cca 20 - 25 letech.

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a 
hospodářský potenciál rozvoje.

Řešení ÚP:
Řešení Územního plánu Olšany u Prostějova vychází ze stávajícího stavu území, který je rozvíjen tak, aby 
byly respektovány a potvrzeny jeho kvality a případně zdůrazněny jeho slabé stránky. Jednotlivé typy ploch 
jsou navrhovány v nejvhodnějším situování vzhledem ke stávajícímu využití území i ve vztahu k ostatním 
navrženým plochám. Rozvoj soukromých zájmů (představovány především prostřednictvím rozvojových 
ploch pro bydlení a podnikatelské aktivity) je doprovázen dostatečným rozvojem veřejné infrastruktury 
(veřejného vybavení, veřejných prostranství, veřejné zeleně, dopravní a technické infrastruktury). Požadavky
na prostorové řešení budoucí zástavby jsou specifikovány tak, aby nebyly dotčeny stávající kulturní 
dominanty území a nebyl narušen krajinný ráz.

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veškeré investiční záměry 
změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných 
zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.    

Řešení ÚP:  Pro řešené území Územního plánu Olšany u Prostějova nejsou další požadavky uplatněny

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje 
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území 
a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území
a míru využití zastavěného území.  

Řešení ÚP:                                                                                                                                                
Územní plán Olšany u Prostějova definuje základní hodnoty území, které určuje k ochraně a rozvoji. 
Vymezením ploch s rozdílným způsobem využití zajišťuje hospodárné využití zastavěného území i 
zastavitelných ploch a také ochranu nezastavěného území. Zastavitelné plochy jsou navrženy v rozsahu, 
který odpovídá umístění obce v systému osídlení, zároveň ale s potřebnou rezervou tak, aby nebylo jejich 
případné využití blokováno majetkovými vztahy či problémy s jejich zainvestováním.
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B.4.2.  Úkoly územního plánování
(1) Úkolem územního plánování je zejména

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,
 b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 

a podmínky území,
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, 
jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, 
geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb,
e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a 
uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, 
f) stanovovat pořadíprovádění změn v území (etapizaci),
g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,
h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,
j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů na změny v území,
k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů4),12) před negativními 
vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví 
jinak,
n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,
o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a 
památkové péče.

Řešení ÚP:   

• Územní plán určuje koncepci rozvoje obce zejména s cílem zajištění dostatečných možností 
zejména pro rozvoj bydlení, veřejné infrastruktury a podnikatelských aktivit, a to s ohledem na 
současný stav území a také jeho historický vývoj.

• Zpracování Územního plánu vycházelo ze schváleného Zadání, ve kterém byly specifikovány 
potřeby obce a požadavky na její rozvoj, včetně požadavků na rozvoj veřejné infrastruktury. V 
průběhu zpracování ÚP byly prověřeny různé možnosti a varianty řešení (pro volbu nejvhodnějšího 
řešení rozsahu ploch veřejných prostranství byly zpracovány jednoduché studie pro dispoziční 
řešení navržených lokalit)  tak, aby byly jednotlivé součásti v souladu k sobě navzájem, nebyly v 
rozporu s požadavky zejména na ochranu veřejného zdraví a ochranu přírody a nevytvářely 
nadměrné nehospodárné požadavky na rozvoj související veřejné infrastruktury. 

• Územní plán určuje podmínky pro využití jednotlivých typů ploch, včetně podmínek prostorového 
upořádání.

• Územní plán prostřednictvím vymezení ploch územních rezerv a prostřednictvím podmínek pro 
využití některých rozvojových ploch stanovuje pořadí provádění změn v území (etapizaci).

• Územní plán vytváří podmínky pro realizaci záměrů snižujících nebezpečí přírodních katastrof 
(zejména povodní a přívalových dešťů).

• Územní plán vytváří podmínky pro všechny typy aktivit (bydlení, výroba,doprava, rekreace), jejichž 
rovnováha je základem pro udržení sociální a ekonomické stability území.

• Pro zajištění kvalitního bydlení vymezuje ÚP další plochy venkovského bydlení.

• Územní plán vytváří příležitosti pro rozvoj veřejné infrastruktury (zejména veřejného vybavení, 
veřejných prostranství, veřejné zeleně a sportovních a tělovýchovných zařízení), plochy pro tyto 
aktivity jsou navrženy v rozsahu odpovídajícímu současným potřebám obce a jejímu uvažovanému 
rozvoji (vyjádřen zejména prostřednictvím rozvojových ploch obytných a smíšených výrobních). 
Investice do této veřejné infrastruktury mohou být vhodně etapizovány podle aktuálních potřeb celé 
obce nebo jejích jednotlivých částí.

• Územní plán respektuje požadavky civilní ochrany vyplývající z platné legislativy.
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• Územní plán vymezuje plochy přestavby. Jedná se zejména o změny funkčního využití ploch z 
důvodu dosavadního nekoncepčního  funkčního využití ploch.

• Územní plán navrhuje komplexní revitalizaci krajiny, která vykazuje silný deficit zelených ploch nebo 
ploch k rekreaci. Součástí tohoto úkolu je i realizace protierozních opatření a protipovodňových 
opatření na říčce Blata a doplnění chybějících prvků ÚSES.  

• Územní plán díky komplexnímu řešení území a koordinaci rozmístění rozvojových záměrů v tomto 
území vytváří vhodné podmínky pro jeho ochranu před případnými negativními vlivy těchto záměrů 
(zejména vzhledem k ochraně památek, ochraně přírody, ochraně vod, ochraně nerostných surovin, 
ochraně veřejného zdraví a ochraně ZPF a PUPFL).

• Územní plán stanovuje vhodné podmínky pro ochranu zdrojů nerostných surovin, ale nevytváří 
podmínky pro jejich využívání.

Zpracovatelé Územního plánu  uplatnili při jeho tvorbě poznatky a zkušenosti zejména z oboru územního 
plánování a architektury, ale i z dalších souvisejících oborů.

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje 
nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s 
náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast. 

Řešení ÚP:

Odůvodnění Územního plánu Olšany u Prostějova obsahuje kapitolu D, která mimo jiné zhodnocuje i soulad 
navrženého řešení s Politikou územního rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. Ten 
byl  posouzen i kladným stanoviskem  Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rámci procesu projednávání 
ÚP. 

            C. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 

C.1.          Požadavky vyplývající ze Zadání Územního plánu   Olšany u Prostějova
Ze Zadání územního plánu Olšany u Prostějova, schváleného  v ZO Olšany,  ani  z procesu jeho 
projednávání nevyplynula potřeba zpracování konceptu, ani vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj.
Územní plán je tedy zpracován přímo formou návrhu, všechny výchozí zadávací podmínky a požadavky byly
uplatněny v zadání ÚP. Návrh ÚP navíc akceptoval v průběhu své rozpracovanosti souběžně zpracovávané 
dokumentace, ovlivňující územní rozvoj  a jejich  závěry jsou v návrhu ÚP uplatněny.  
Jde zejména o tyto problematiky:

• Návrh realizace krajinné zeleně (zpracovatel Ing.Petr Mičola, Olomouc)
• Projekt úpravy křižovatky na silnici R 46 (zpracovatel Ing.Richard Průša, Dopravoprojekt Ostrava, 

zadavatel ŘSD)
• Projekt protipovodňových úprav na říčce Blata (Ing.Pavel Kamenický, ŠINDLAR s.r.o., Hradec 

Králové)
• Vymezení hranic záplavového území na říčce Blata (Povodí Moravy Brno)

Projektant  ÚP Olšany u Prostějova   tyto požadavky řešil důsledně v dokumentaci  v odpovídajícím rozsahu.
Všechny požadavky uplatněné v Zadání jsou  v dokumentaci zohledněny a výjimky neúplného řešení 
nebo nesplnění požadavku  jsou vysvětleny v následujících textech. 
  
C.2.          Požadavky vyplývající ze ZÚR Olomouckého kraje, respektovat tyto územní prvky:

• stávající trasu VTL plynovodu 
• stávající chráněné ložiskové území
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• stávající prostor CHOPAV
• stávající PHO III. stupně vodních zdrojů
• navrhovaná homogenizace trasy R/46 přes katastrální území obce

Řešení:                                                                                                                                
požadavky  jsou v celém rozsahu v ÚP respektovány
V případě tzv. Homogenizace a úpravy mimoúrovňových křižovatek rychlostní silnice R46 Vyškov – 
Hranice, byla podkladem k řešení ÚP dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou nechalo 
zpracovat ŘSD ČR, projektantem byla tato dokumentace poskytnuta přímo zpracovateli ÚP. 

C.3.          Požadavky vyplývající z dalších širších územních vztahů

1. Strategie rozvoje mikroregionu Kosířsko.
Mikroregion Kosířsko je členem Místní akční skupiny (MAS) Haná. Svazek obcí uvedeného 
mikroregionu je tvořen 9 obcemi: Lutín, Drahanovice, Slatinice, Těšetice, Hněvotín, Slatinky, 
Luběnice, Olšany u Prostějova a Ústín. 
Základním požadavkem pro zpracování ÚP bude koordinace požadavků budoucího rozvoje 
obce Olšany u Prostějova se zájmy mikroregionu, včetně vytváření nových funkčních vazeb 
zejména v oblasti dopravní a technické infrastruktury.
Řešení:
Budoucím územním rozvojem obce Olšany u Prostějova nevznikají zcela nové funkční vazby na 
členské obce mikroregionu Kosířsko. Vzájemnější vazbě všech sídel budou sloužit cyklostezky, 
které jsou navrženy  kolem silnic III.tř.  Přímá návaznost se týká sousedních katastrů, tedy obce 
Lutín a Hněvotín.  

2. Návrh ÚP bude rovněž vypracován v souladu s Programem rozvoje území Olomouckého kraje a 
Programem vodovodů a kanalizace Olomouckého kraje. 
Řešení:
ÚP není v rozporu s uvedenými dokumentacemi

C.4.          Požadavky na řešení ÚP, vyplývající z územně analytických podkladů:
Řešené území obce Olšany u Prostějova je limitováno ochrannými pásmy a dalšími omezeními 
(limity využití území), které vyplývají z právních předpisů nebo byly stanoveny na základě zvláštních 
právních předpisů nebo vyplývají z vlastností území, a to z důvodů zajištění ochrany veřejných 
zájmů. V řešení ÚP musí být tyto limity plně respektovány. 
Řešení:   
Územní plán splňuje požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů.

Územní plán stanovuje základní koncepci ochrany a rozvoje hodnot v území viz bod D2 části návrhu 
- výroku ÚP.

Územní plán respektuje limity využití území vyplývající z právních předpisů  a správních rozhodnutí. 
Limity jsou v celém rozsahu respektovány, navíc byly prověřeny limity vyplývající z platného 
územního plánu obce (OP hřbitova).  Ochranné pásmo čistírny odpadních vod  ani pásmo 
hygienické ochrany zemědělské farmy není v platném ÚP Olšany vymezeno. Tato ochranná pásma 
nelze podle současně platné legislativy stanovit územním plánem, ale samostatným správním 
rozhodnutím. Územní plán však do bezprostřední blízkosti uvedených zařízení  neumísťuje plochy s 
takovým využitím, které by mohlo být ve střetu se zdroji znečištění (zejména plochy pro bydlení). 

Zastavěné území ve vazbě na areál sportoviště v Olšanech na východní straně zástavby, které je ve 
střetu se záplavovým územím  říčky Blata:  tato plocha je součástí navržených protipovodňových 
úprav (viz Hlavní výkres č.2).  Zvýšení retenční schopnosti území je navíc zajištěno vymezením 
plochy rekreační louky v návaznosti na nově vzniklou lokalitu bydlení, západně přes silnici od 
sportovního areálu v Olšanech (viz Hlavní výkres č.2).  

Územní plán vytváří podmínky pro zvyšování podílu ozeleněných ploch v zastavěném území obce, 
ale hlavně podporuje a navrhuje revitalizaci krajiny s doplněním ploch zeleně, včetně chybějících 
prvků ÚSES (viz Hlavní výkres č.2).  
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C.5.          Požadavky na rozvoj území

Zásadní pro rozvoj obce je udržitelný rozvoj v uspořádání  území (bydlení, podnikání) a dále 
podporovat zásady zdravého sídla – rozvoj nemotorové dopravy (cyklostezek), podporovat využití 
alternativních (obnovitelných) zdrojů energií a ekologicky energetické systémy vytápění, umožnit 
kultivaci veřejných prostranství a ploch sídelní zeleně.

V ÚP budou prověřeny a na základě toho případně řešeny a vymezeny plochy: 

nové plochy a lokality pro bydlení: v návaznosti na prověření využitelnosti stávajících návrhových 
ploch ÚP SÚ a dále s ohledem na velikost a potřeby obce, uplatněné požadavky a připomínky - pro 
pořízení nového ÚP byly v obci uplatněny a budou projektantem prověřeny požadavky vlastníků 
pozemků na změnu využití ploch ve prospěch funkce bydlení např. na těchto pozemcích: k. 
ú.Olšany u Prostějova – parc. č.    236/1, 236/2, 237, 368/1, 368/5, 369, 382/23, 382/24, 442/2, 
528/16, 528/17, 569, 572/19, 708, 727;                                                                                            
k. ú. Hablov – parc. č. 51/4, 64/1,  80/39, 85/5, 90/16, 93/3, 93/5, 93/6, 93/8, 93/9, 93/10 a 169

Řešení:

k.ú.Olšany

parc. č.    236/1, 236/2, 237, 368/1, 368/5, 369, 382/23, 382/24 – požadavek není akceptován, parcely jsou  
situovány pod křižovatkou silnice R46 , dle platného ÚP jde o součást ochranné zeleně u R46, území je 
bezprostředně zasaženo hlukem z R46 

442/2 – požadavek akceptován, jde o součást zastavitelné plochy B24 

528/16 – požadavek nelze akceptovat, parcelu nelze samostatně využít, šířka parcely 2,5m, odděluje plochy 
bydlení ve funkci ZP, 

528/17 -  požadavek akceptován, jde o součást plochy B16

569 – požadavek není akceptován, je součástí plochy, která je vymezena jako územní rezerva

572/19 – požadavek není akceptován,  nenavazuje na zastavěné území, leží na západním konci ulice 
směrem na Studenec, koncepce ÚP nepodporuje rozšiřování zástavby kolem silnic

708 -  požadavek není akceptován, jde o záplavové území

727 –  požadavek není akceptován, jde o záplavové území

k.ú.Hablov 

51/4 – požadavek není akceptován, jde o severní konec zástavby Hablova při silnici III.tř., území je zasaženo
hlukem z R46

64/1 – požadavek není akceptován, pozemek nenavazuje na zastavěné území obce, leží v blízkosti 
křižovatky na R46 pod silnicí k Bystročicím, území je zasaženo hlukem z R46

80/39, 85/5, 90/16 – požadavek není akceptován, jde o vytvoření druhé linie zástavby Hablov,  

93/3, 93/5, 93/6, 93/8, 93/9, 93/10 a 169 – požadavek není akceptován, pozemky leží mezi plochou pro 
výrobu a stávající zástavbou Hablova, území je zasaženo hlukem z R46

plochy pro občanskou vybavenost a sportovně rekreační využití: dle vyhodnocení stávající 
využitelnosti a případně nově uplatněných požadavků - pro pořízení nového ÚP byly v obci 
uplatněny a budou projektantem prověřeny požadavky vlastníků pozemků  na změnu využití ploch 
ve prospěch funkce občanského vybavení např. na těchto pozemcích: k. ú. Olšany u Prostějova – 
parc. č. 528/1;  k. ú. Hablov – parc. č. 57/1

Řešení:

k.ú.Olšany - parc. č.  528/1 – od požadavku upuštěno ze strany obce během pořizování ÚP;  

k. ú. Hablov – parc. č. 57/1 – požadavek není akceptován, parcela nenavazuje na zastavěné území obce, 
leží u křižovatky silnice R46 s dalšími silnicemi III.tř.je dotčena návrhem rozšíření biocentra v rámci 
kompletace ÚSES
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plochy pro podnikání – bude zvážena možnost restrukturalizace a diverzifikace zemědělské  výroby, 
další možnosti podnikání budou vyhodnoceny v rámci stávajících i návrhových ploch bydlení – 
využití zejména u stávajících uzavřených selských dvorů pro nerušící výrobu. Rovněž budou 
prověřeny další lokality v návaznosti na nově vzniklé plochy, které vyplynou z celkově navržené 
koncepce řešeného území

Řešení:

V rámci zpracování návrhu ÚP byla možnost restrukturalizace a diverzifikace zemědělské  výroby 
analyzována s tím závěrem, že pokud režim využitelnosti ploch zemědělské výroby není omezen pouze na 
živočišnou výrobu, nic nebrání tomu, aby průběžně probíhala obranná, strategická i finanční 
restrukturalizace areálu, většinou se ve stávajících ekonomických podmínkách nedá územním plánem pro 
dotčené území s určitostí předurčovat.

Totéž platí i pro diverzifikaci v marketingu.

„...v celém rozsahu budou respektovány stávající výrobní areály na jižním okraji obce
      Olšany u Prostějova  

budou respektovány stávající plochy veřejných prostranství, budou dle potřeby řešena další veřejná 
prostranství 

bude prověřena a navržena k doplnění síť komunikací a účelových komunikací především v 
návaznosti na nově vymezené plochy 

bude navrženo řešení kanalizace pro nově vyhodnocené návrhové plochy 

bude prověřena a navržena k doplnění koncepce řešení inženýrských sítí především 
v návaznosti na nově vymezené plochy bude respektována a dle potřeby doplněna síť hlavních 
účelových komunikací zajišťujících zlepšení prostupnosti krajiny...“

Řešení:

všechny uvedené požadavky jsou v rámci urbanistické koncepce a koncepce řešení dopravní a technické 
infrastruktury splněny – viz výkres č.2 – Hlavní výkres: urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny 
(plochy) a výkres č.3 – Koncepce veřejné infrastruktury – doprava, výkres č.4  – Koncepce veřejné 
infrastruktury – zásobování vodou, výkres č. 5 – Koncepce veřejné infrastruktury – odvodnění území, výkres 
č.6 – Koncepce veřejné infrastruktury – zásobování plynem, elektrickou energií a výkres č.8 – Koordinační 
výkres.  

Při vypracování návrhu ÚP (plochy pro funkční využití bydlení) zohlednit požadavky dotčených 
orgánů - především Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje a Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Řešení:

Obecně známé požadavky jsou akceptovány, jsou zohledněny i doplňující požadavky DO, uplatněné v rámci 
projednávání návrhu ÚP.

Bod  D.1  požadavky na urbanistickou koncepci
• zachovat a rozvíjet urbanistickou strukturu obce tradiční zástavbou s propojením na okolní 

krajinu při respektování krajinného rázu
• uspořádání zastavitelných ploch řešit převážně v návaznosti na zastavěné území, omezit 

monofunkčnost ploch a zajistit rozmanitost jejich využití
• stanovit podmínky, za kterých je možno provádět změny ve využití území
• pro využití území stanovit podmínky umožňující polyfunkční využití při dodržení základních 

zásad urbanistické koncepce
• plochy pro bydlení budou navrženy v návaznosti na sociodemografický rozvoj obyvatelstva
• minimalizovat rozšiřování zástavby do volné krajiny
• stabilizovat centrum obce jako místo společenských kontaktů obyvatel, podporující sociální 

soudržnost; obnovou a revitalizací zanedbaných ploch zlepšit kvalitu prostředí v obci
• podporovat rozvoj občanského vybavení v rámci smíšených ploch obytných
• pro regeneraci duševních a fyzických sil obyvatel stabilizovat plochy rekreace a sportu, 

zvláště neorganizované tělovýchovy (víceúčelová hřiště, cyklostezky)
• z hlediska hospodářského rozvoje řešit koncepci ploch výrobních aktivit

• v prostorovém uspořádání upřesnit diferenciaci území z hlediska ochrany hodnot území - 
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významu pro charakter sídla a krajiny (území zásadního významu, doprovodného významu 
a území ostatní)

• respektovat hlavní kompoziční zásady harmonie s prostředím - hlavní dominanty, průhledy, 
primární přírodní horizont

Řešení: 
Požadavky splněny

Bod D 2.               požadavky na koncepci uspořádání krajiny

• respektovat přírodní hodnoty území a vytvořit podmínky pro jejich ochranu a rozvoj

• posilovat ekologickou stabilitu území a ochranu přírody

• koordinovat územní systém ekologické stability s uspořádáním krajiny, rozvojovými 
požadavky v území a sousedícími katastrálními územími - pro pořízení nového úp byly v 
obci uplatněny a budou projektantem prověřeny požadavky vlastníků pozemků, dotčených v
platném úpo návrhem chybějících prvků plochy biocentra a interakčního prvku na změnu 
využití ploch ve prospěch funkce zemědělských ploch, jde např. 
o tyto pozemky: k. ú. Olšany u Prostějova – parc. č. 685, 686/1, 687, 688, 689/1, 689/2, 
690/1, 

Řešení:
Požadavky byly prověřeny, řešení ÚP je akceptuje, IP byl vyřazen. Plocha „bydlení sever“ je převzata z 
platného UP.  Problémové  majetkoprávní vztahy v lokalitě  a skutečnost, že povolená výstavba není v 
souladu s koncepcí platného ÚP, způsobila novým vlastníkům pozemků značné problémy. Z tohoto důvodu  
vymezuje územní plán i plochy veřejných prostranství jednoznačně a pro tuto lokalitu určuje podmínku 
dohody o parcelaci. 

• v zemědělsky využívané části krajiny řešit:  
- podpořit rozvoj polyfunkčního využívání krajiny        
- při realizaci záměrů je nutno zachovat stávající účel. komunikace zajišťující
- přístup k pozemkům a průchodnost krajiny, případně navrhnout nové

Řešení: splněno.

Bod E., F,  G, Požadavky na řešení veřejné infrastruktury: - splněno

Bod H:  „V ešeném území se nachází rezerva výhradního ložiska nerostných surovin – št rkopísku. ř ě
P ípadnou t žbu bude možno stanovit na základ  dokumentace EIA a po ízení územní a dopravní ř ě ě ř
studie.“ 

Řešení: I když je Zadání zpracováno po izovatelem  - Ú adem územního plánování  a pov eným ř ř ěř
zastupitelem, i když následn  došlo ke schválení Zadání územního plánu Zastupitelstvem obce Olšany u ě
Prost jova, projektant tento požadavek zpochyb uje s tím, že ě ň není v souladu s platnou legislativou. Toto 
ešení nelze akceptovat – vysv tlení:ř ě

Územní plán, který stanoví základní urbanistickou koncepci obce včetně uspořádání krajiny (nezastavěná 
území), při naplňování cílů a úkolů územního plánování dle §18a § 19 stavebního zákona se musí zabývat 
vymezováním ploch a pozemků a stanovováním podmínek pro jejich využití. Plochy jsou vymezovány podle 
stávajícího i požadovaného využití, podle významu a je nutno dbát na omezení střetů vzájemně 
neslučitelných činností a požadavků. To platí v celém rozsahu i pro vymezování ploch (obsahově vymezené 
dle § 18 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území) za účelem 
hospodárného využití štěrkopísků při zajištěné ochraně životního prostředí pro obyvatele území, ochraně 
přírody a krajiny, veřejné infrastruktury, jakož i dalších faktorů v území. Při zpracování územního plánu jsou 
sledovaná veškerá ložiska – výhradní ložiska, ložiska nevyhrazených nerostů, prognózní zdroje, vyhlášené 
dobývací prostory a chráněná ložisková území (CHLÚ), které jsou do ÚPD zapracovány jako limity využití 
území . Navrhovaná těžba musí být v územním plánu (ÚP) obce zapracována v souladu s již citovanou 
vyhláškou č. 501/2006 Sb.   jako plocha těžby. 

15



TEXTOVÁ  ČÁST  ODŮVODNĚNÍ    ÚZEMNÍHO   PLÁNU      O  L  Š  A  N  Y     U PROSTĚJOVA – příloha OOP 1/15 č.3

Dle zpracované  „ Územní studie – Využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované 
(očekávané) těžby nerostných surovin ST1&ST6“ (zpracovatel Urbanistické středisko Brno 2009)

je území ložiska specifikováno jako podmíněně vhodné k  těžbě NS. 

Při vymezení území podmíněně vhodného byly ve studii aplikovány zejména následující principy: 

• ochrana přírodních zdrojů území CHOPAV Kvartér řeky Moravy stanovené nařízením vlády č. 
85/1981 Sb., 

• plochy zemědělské půdy I. a II.třídy ochrany oplochy PUPFL 

• území PHO vodního zdroje 2. a 3. stupně vyhlášené rozhodnutími vodoprávního úřadu, (není v 
situaci zohledněno....)

• ochrana sídelní struktury obcí pro zajištění pohody prostředí, zejména bydlení, je do ploch 
podmíněně vhodných zahrnuto území ve vzdálenosti 500 m od hranice zastavěného nebo 
zastavitelného území obce

Závěr:  

Lokalita CHLÚ se dotýká zemědělské půdy nejvyšší bonity, je součástí záměru realizace přírodě blízkých 
protipovodňových opatření, je celá součástí ploch CHOPAV, ploch vymezeného OP vodního zdroje II.st.  

V územním plánu nejsou plochy těžby vymezeny. Nelze souhlasit s tvrzením ze Zadání, 

, že „P ípadnou t žbu bude možno stanovit na základ  dokumentace EIA a po ízení územní a dopravní ř ě ě ř
studie.“  Případně zpracované studie mohou být pouze podkladem ke změně územního plánu. 

Bod J, K,L, : - splněno

Bod M:     Požadavky na vyhodnocení vliv  územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dot ený ů č
orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení návrhu ÚP z 
hlediska vliv  na životní prost edí nebo pokud nevylou il významný vliv na evropsky významnou lokalitu i ů ř č č
pta í oblastč

ešení:  Požadavek nebyl uplatn nŘ ě

Bod N, O : - splněno
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                    D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

D.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území bylo vymezeno k 30.6. 2014 v souladu s § 58 Stavebního zákona, na základě stavu území
a nad aktuální digitální katastrální mapou získanou od pořizovatele v dubnu 2013. 
Hranice zastavěného území je zobrazena ve výkresech č.1 - Výkres základního členění území, č.2  Hlavní
výkres- urbanistická koncepce a Koncepce uspořádání krajiny, ve výkresech č. 3-6  Koncepce technické
infrastruktury, č.7 Výkrese veřejně prospěšných staveb opatření a asanací, č.8 Koordinační výkres a č.10
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 

D.2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

D.2.1.   – Územní plán, historie obce jako východisko koncepce rozvoje území

Řešené území představuje plochu v celkové výměře 1104  ha. Obec Olšany u Prostějova se nachází v
okrese Prostějov, kraj Olomoucký. 
Obec je výhodně situována mezi městy Prostějovem a Olomoucí, 12 km severovýchodně od Prostějova na
pravém břehu říčky  Blaty. Na severu sousedí olšanský katastr s obcemi  Lutín a  Hněvotín, na východě s
Bystročicemi a s Vrbátkami, na jihu se Smržicemi a na západě pak s Čelechovicemi a Třebčínem. Olšany
patří k typicky nížinatým obcím. Nadmořská výška se pohybuje v průměru kolem 222 m nad mořem a je tedy
o několik metrů nižší než u Prostějova.

N  ázev obce je odvozen od slova „olše“ – jde o 4. pád množného čísla staročeského obyvatelského jména
olšěné – „lidé z olší, nebo místa porostlého olšemi“, které rostly ve zvýšené míře v povodí říčky Blaty. V
minulosti se vyskytovaly od dnešní formy psaní jména obce jen nepatrné odchylky: 
roku 1131  Olsaz, roku 1180 Olsane, roku1287 de Olschan, roku 1527 v Wolssanech, roku1716  Ollschan,
roku 1846  Olschan, Olssany. Německý název Olschan byl jen otrockým převodem původního českého –
slovanského názvu. 

Základní mezníky historického vývoje obce:
První písemná zmínka o obci je z roku 1131, ovšem bohaté archeologické nálezy v okolí dokazují už pravěké
osídlení. Obec byla součástí majetku olomoucké kapituly. 
Pro Olšany znamenal největší katastrofu pobyt švédských vojsk v letech 1642 - 1643 a 1645 v průběhu
třicetileté  války.  Olšany byly  téměř  zničeny i  s  dvorem,  kostelem a farou.  Starý  olšanský kostel  byl  po
třicetileté válce jen provizorně opraven a na počátku 18. století se přikročilo k jeho barokní přestavbě, která
byla dokončena v roce 1710.  V roce 1711 kostel vyhořel a nová rekonstrukce byla ukončena v roce 1741. V
sousedství  kostela  byla  v  roce  1715  postavena  barokní  budova  fary  ,  kterou  z  té  doby  dosud  zdobí
zachované sluneční hodiny. 
V 18.století byla obnovována i zástavba obce, dodnes zůstává zachována dispoziční stopa typické hanácké
okrouhlice s návsí v podobě trojúhelníku lemovanou grunty a kostelem uprostřed. Farní pozemky uzavíraly
náves na jihozápadním okraji. Za objektem kostela a fary bylo zřízeno močidlo konopí a rybník pro plavení
koní. V roce 1873 bylo močidlo zavezeno a provedena sadová úprava návsi, ze která o něco později zmizel i
zmíněný rybníček. Od konce 18. stol se začaly Olšany rozšiřovat podél císařské silnice Olomouc - Prostějov,
která vedla středem obce. Na život v obci měla velký vliv stavba nové císařské silnice z Brna do Olomouce. 
V  roce  1788  byla  založena  osada  Karlov  na  pozemcích  zrušeného  dvora  olšanského,  který  patřil
hradišťskému klášteru 
První písemná zmínka o škole v Olšanech pochází z roku 1681. V roce 1794 dala vrchnost upravit 1. patro
panského domu č. 3 na školu (dnešní tzv. stará škola) a byla zde jednotřídní škola až do roku 1808.
V roce 1833 vznikl na kostele opět veliký požár, při kterém musela býti stržena věžka nad hlavním obloukem
kostela, aby byl objekt kostela  a fary  uchráněn před shořením. Věžka byla r.1835 obnovena. 
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V roce 1873 byla škola rozšířena na trojtřídku. V roce 1876 vykoupila obec panskou sýpku hraběte Saint
Genoise a dala ji  přestavět na školu (dnešní hlavní budova Základní školy).  Nová škola byla slavnostně
otevřena 8. září 1877. Vzhledem k tomu, že se počet žáků neustále zvyšoval,  byla škola ve škol.  roce
1892/93 rozšířena na čtyřtřídní a v roce 1907 na pětitřídní (v roce 1911 bylo přistaveno 2. patro budovy). 

Do poloviny 70. let 19. století byly Olšany výlučně zemědělskou obcí, od tohoto období se do obce dostávají
i další průmyslové aktivity. Olšanští rolníci rozšiřovali své družstevní podnikání. Olšanské zemědělství bylo
ve druhé polovině 19. století značně pokrokové. V obci bylo založeno Rolnické mlékařské družstvo a vznikla
rolnická mlékárna, v roce 1892 se olšanští zemědělci pokusili založit akciový pivovar a sladovnu, v roce 1898
založili mlátící družstvo, v roce 1910 Zásobní spolek v Olšanech. Největším podnikem byla ve 20. letech
Pelíškova pila a výroba beden a parní mlýn, rolnická mlékárna, bednárna Františka Hrubého, výroba třásní
Františka Pospíšila. 
Charater života obce byl ovlivněn mnoha dalšími událostmi, zejména:
1911 - byla v Olšanech provedena elektrifikace.V jejím rámci byl proud zaveden též do kostela a zřejmě také
na faru. 
1941 - zahájen provoz dětského útulku v novém farním domě. 
1945 - na faře umístěna německá vysílací stanice. Po velikonocích byl na faře umístěn lazaret pro německé
a slovenské jednotky. V budově školy byla zřízena polní nemocnice a v učebnách se operovalo. 
1945 – 1949 Rozsáhlá rekonstrukce interiéru kostela, elektroinstalace, omítek a oken.
1949 – založení JZD
1960 – přístavba tělocvičny k ZŠ
1978 – 1980 postavena nová mateřská školka na pozemku farní zahrady
1982 – postaveno nákupní středisko, nová silnice z Brna do Olomouce mimo zástavbu obce 
1993 – založena společnost Mūrdter Dvořák
2003 – přestavba nové i staré školy
od 2004 – realizace  technické vybavenosti  obce,  podpora výstavby  RD za  farou,  rozšiření  sportovního
areálu,  příprava projektu revitalizace krajiny, realizace protipovodňových opatření atd....

Významná data kulturně společenského života obce: (založení spolků evidováno od  70. let 19. století)
1871 - čtenářsko-pěvecký spolek, divadelní soubor,  
1873 - veteránský spolek 
1885 - Hasičský sbor, Národní jednota 
1896 - Ústřední matice školská 
1919 - Sokol 
1922 - Družina katolických zemědělců 
31.5.1945 – po válce obnovena činnost Sokola a Hasičského sboru

D.2.2.  Základní koncepce rozvoje území obce

Na základě Zadání Územního plánu Olšany u Prostějova,  v souladu s nadřazenou dokumentací 
(PÚR ČR, ZÚR OK), na podkladu ÚAP SO ORP Prostějov, na základě probíhajících jednání 
projektanta se zástupci obce  a dalších doplňujících dokumentů a podkladů byly vymezeny 
zastavitelné plochy takového rozsahu, aby odpovídaly reálným potřebám rozvoje sídla s ohledem na
znalost území a možnosti, které dává Územní plán jako zásadní koncepční materiál pro řešené 
území. 

Sídelní struktura Olšan je tvořena dvěma sídelními jednotkami: vlastní částí a centrem Olšan, které je
tvořeno historickým jádrem – návsí s přilehlou zástavbou (a na něho navazující novodobou 
zástavbou) a částí Hablova s dispozičním uspořádáním ulicové zástavby , obě sídla vzájemně dělí 
trasa silnice R46. 

Pro rozvoj sídla a pro zvyšování standardu bydlení jsou Územním plánem vymezeny především 
plochy zastavitelné při západní hranici zastavěného území Olšan, které mají nejlepší předpoklady 
pro výstavbu (část ploch ve vlastnictví obce, napojitelnost na dopravní a technickou infrastrukturu, 
návětrná strana řešeného území atd.,). Naproti tomu část Hablova,  umístěná v blízkosti R46 a 
hlavně podél silnice III.tř.  je pro další rozvoj obytné zástavby neperspektivní z důvodů zejména 
hlukové zátěže a odtrženosti od jádrového sídla. 
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Pro rozvoj rekreace a sportu v obci je vymezen Územním plánem stávající areál fotbalového hřiště 
se sousedící rozvojovou plochou a rovněž systém drobných veřejných prostranství se zastoupením 
zeleně a rekreačních aktivit. Návaznost situační i využitelnou mají plochy navržené jako součást 
protipovodňových opatření u říčky Blata. 

Pro rozvoj pracovních příležitostí v obci jsou Územním plánem potvrzeny stávající plochy výroby a 
skladování (VS) v severní části obce  a dále výrobní plochy zemědělské farmy VZ a navazující 
plochy VS na jižním okraji zástavby Olšan, v blízkosti R46.  Územní plán vymezil další rozvojové 
plochy ve vazbě na stávající areály v obou lokalitách. 

Navržená koncepce rozvoje obytné zástavby v současné době logicky a přirozeně pokračuje 
kontinuálně v historicky založených směrech, zejména severním směrem na plochách, vymezených 
dosud platným územním plánem. Další územní rozvoj  je vymezen SZ – Z  směrem na plochách 
původně uvažovaného navrženého biocentra v rámci kompletace kostry ÚSES  (v současné době 
tomu nebrání žádná zjevná omezení a střet s významnějším zájmem, mimo zájem ochrany ZPF) . V 
řešeném území neexistuje volba variantního řešení s upřednostněním méně kvalitní zemědělské 
půdy pro další územmní rozvoj, celé řešené území vykazuje v kvalitě zemědělské půdy bonitu 
nejvyšší třídy ochrany. 

  
D.2.3.  Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce

Během historického vývoje sídel se působením přírody a člověka na správním území Olšan u 
Prostějova vytvořily jedinečné hodnoty, které jsou v této podobě a konstelaci neopakovatelné. Tento 
stav sídla není konečný, stále se rozvíjí. Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty dle § 18, odst. 4 Stavebního zákona a jedním z jeho úkolů, dle § 19 Stavebního zákona, je 
zjišťovat a posuzovat přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území a stanovovat jeho koncepci 
rozvoje s ohledem na tyto hodnoty, tj. zachovávat rovnováhu mezi jednotlivými jeho složkami.

Hodnoty dle Stavebního zákona:

• přírodní (hodnoty vzniklé většinou bez aktivit  člověka) 

• civilizační (hodnoty vzniklé činností člověka sloužící veřejnému zájmu, např. síť  dopravní a 
technické  infrastruktury, občanského vybavení);

• kulturní (výjimečné hodnoty území, krajinných i stavebních celků a souborů poskytujících 
doklady předcházejícího historického vývoje

• Z hlediska tvorby Územního plánu rozlišujeme dva typy hodnot

a)  hodnoty, které jsou stanoveny jinými právními předpisy (např. vyhlášením
MK ČR kulturní památky) a jsou pro tvorbu Územního plánu limitem, jsou 
vymezeny v ÚAP a v Územním plánu jsou vyjmenovány v textové části, 
Územní plán na ně navazuje; 

b)  hodnoty, zdůrazňující místní identitu, které jsou stanoveny Územním 
plánem  - viz Koordinační výkres č.8

Územní plán navazuje svým konkrétním řešením na obecné požadavky na ochranu a rozvoj hodnot: 
zejména vymezuje plochy, kterým stanovuje takové podmínky využití, které umožňují jejich rozvoj v 
souladu se stanovenou ochranou hodnot území.

D.2.3.1     přírodní hodnoty

Ochrana a rozvoj přírodních hodnot na území obce navazuje na ochranu různých částí 
životního prostředí stanovenou jinými právními předpisy a je zaručena zejména vymezením 
ploch s rozdílným způsobem využití včetně stanovení režimu podmínek jejich využití. 
Ochrana a rozvoj přírodních hodnot zahrnuje ochranu niv vodních toků, ochranu zemědělské
krajiny, ochranu vybraných území, ochranu vybraných druhů rostlin a živočichů, ochranu 
lesa, to vše zejména těmito zákony:

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
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• zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů

• zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

Ochrana a rozvoj stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb je stanovena vymezením 
územního systému ekologické stability (ÚSES). Plochy biokoridorů a biocenter ÚSES jsou 
specifikovány v bodě  5 výrokové části Územního plánu, včetně podmínek využití a jsou 
zobrazeny ve výkrese č.2 -  Hlavní výkres ve výrokové části ÚP a ve výkrese č.8 – 
Koordinační výkres v části Odůvodnění Územního plánu.

Přestože jsou tedy přírodní hodnoty obecně dostačně chráněny shora zmiňovanými zákony a
dalšími limity (viz kap. D 2.5. odůvodnění ÚP), územní plán vyhodnotil a vytknul některé 
konkrétní zvláště významné hodnoty v řešeném území. Územní plán chrání a rozvíjí tyto 
hodnoty:

a.   Zemědělská krajina:  Řešené území se nachází ve významně úrodné oblasti Hané. Díky 
své rovinatosti je intenzivně zemědělsky využívaná a významně se podílí na obraze sídla.
Územní plán chrání (až na nezbytný zábor ZPF pro rozvoj zástavby) tyto zemědělsky 
využívané pozemky a nastavuje takové podmínky, které jejich rozvoj nasměrují k vyššímu
zastoupení stromořadí a remízů. Tím se zlepší poměry v rámci cíle snížení ohrožení 
tohoto území vodní i větrnou erozí, ale výsadba zeleně přispěje i k vylepšení estetického 
obrazu řešeného území v krajině. Pozitivní bude i hledisko biologické. 

b.   Niva říčky Blata: Východní třetina řešeného území se nachází v nivě říčky Blata. Pouze  
kolem Blaty se  nacházejí  pozemky s trvalým travním porostem a nesouvislými plochami 
břehové zeleně. Územní plán chrání tyto nezastavěné pozemky a vymezuje plochy pro 
realizaci protipovodňových opatření , navíc nastavuje takové režimy funkčního využití 
ploch, které jejich rozvoj nasměrují k vyššímu ozelenění a zatravnění zejména kolem 
vodních toků a ploch. Tím bude posílen dojem estetického obrazu řešeného území v 
krajině, ale i přispěje to rovněž ke zvýšení rekreační potenciálu kolem Blaty. 

c.   Stromořadí: Řešené území je intenzivně zemědělsky využívané. Zcelování pozemků  a 
likvidace zeleně v krajině vytvořila během období socializace  takřka holou krajinu. Ze 
strany obce je trvale vedena příprava k obnově  stromořadí kolem polních cest a územní 
plán tento trend podporuje. Podmínky územního plánu umožňují (a přepokládají) chránit 
stávající stromořadí a sázet další vzrostlou zeleň podél cest v zastavěném i 
nezastavěném území. Samozřejmostí je výsadba stromořadí i v zastavitelných plochách, 
zejména při cestách, které ukončují zástavbu směrem do krajiny. Tím bude vytvořen 
plynulý přechod mezi zástavbou a nezastavěnou krajinou.

d.   ÚSES: odůvodnění viz kapitolu D5 Odůvodnění Územního plánu

e.   Vodní plochy, vodní toky – zastoupené ríčkou Blatou a dalšími bezejmennými plochami

f.    Ovzduší: Územní plán nastavuje takové podmínky, které umožňují používání takových  
technických prostředků a alternativních zdrojů, které omezí používání lokálních topenišť. 
Územní plán nebrání  využití solárních zdrojů, tepelných čerpadel i „domácích“ větrných 
elektráren jako zdroje tepla a přípravy teplé vody pro zásobování jednotlivých staveb, 
naopak tento trend podporuje. Fotovoltaické elektrárny lze dle podmínek využitelnosti ÚP 
umisťovat na fasádách i střechách jednotlivých staveb (jako technická zařízení staveb). 
Územní plán zároveň preferuje výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů z důvodu 
snížení nároků na spotřebu energií.

g.   chráněné ložisko NS, konkrétně ložisko štěrkopísků: ÚP respektuje ložisko v celém 
rozsahu, s těžbou štěrkopísku ale v  období platnosti řešeného ÚP nepočítá

h.   Další přírodní hodnoty jsou limity využití území vycházející ze zákonných předpisů –  viz 
kap. D 2.6. odůvodnění ÚP.
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D.2.3.2.   Kulturní a civilizační hodnoty

Ochrana a rozvoj kulturních a civilizačních hodnot na území obce navazuje na ochranu 
různých částí životního prostředí, především v urbanizovaném území, stanovenou jinými 
právními předpisy a je zaručena zejména vymezením ploch s rozdílným způsobem využití,  
včetně stanovení režimu  jejich podmínek využití.

a.) Ochrana a rozvoj struktury zástavby   

Jedním z úkolů územního plánování je stanovovat urbanistické, architektonické a 
estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území dle § 19, odst. 1, 
písm. d) Stavebního zákona. Obecně se ochranou struktury zástavby rozumí 
především zachování logické návaznosti na historicky utvořené stavební čáry, 
měřítko staveb a charakter zástavby.

Ze zadání ÚP vyplynuly požadavky na rozlišení významu lokalit, ale i  v průběhu 
zpracování Územního plánu  byly identifikovány urbanisticky hodnotné typy struktury
zástavby. Tyto lokality byly vymezeny jako plochy stabilizované se specifickými 
podmínkami v případě přestaveb, nástaveb a přístaveb či řešení proluk. 
Takovéto zásahy do uvedených struktur by mohly být potenciálním ohrožením 
zejména urbanistických kvalit celého sídla.

Nejvýznamnější strukturou na území obce je zástavba okolo návsi. Její hodnota 
spočívá v typickém řadovém sevřeném uspořádání obytných stavení – 
zemědělských usedlostí.  Za tímto souvislým zastavěným pásem obytných budov 
jsou situovány zahrady s nebytovými, hospodářskými objekty, které vytváří klidové 
zázemí objektů a poskytují určitou míru soukromí jednotlivých pozemků. Tímto 
tradičním uspořádáním je dána kvalita a hodnota území, vnitrobloky zahrad fungují 
jako izolační clony mezi řadami zástavby, proti původně hospodářské funkci mají 
funkci především rekreační.

Rozlišení významu lokalit osídlení je graficky zvýrazněno hlavně u ploch bydlení ve 
výkrese č.2 – Hlavní výkres: urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny     
a č.8 Koordinační výkres 

b.) Ochrana a rozvoj prostupnosti území 

Jedním z obecných požadavků na územní plánování je zajistit dostatečnou 
prostupnost územím dle § 3, odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

Za ochranu prostupnosti sídla do krajiny se považuje zajištění průchodnosti zejména
ploch bydlení v řešeném území a nové vymezení ploch veřejných prostranství, 
případně dopravní infrastruktury, bez vytváření slepých ulic. Síť ploch veřejných 
prostranství a dopravní infrastruktury musí zaručit trvalou prostupnost území tak, aby
nevznikaly slepé „soukromé“ ulice za branou nebo se závorou. Mimo základní 
motorovou dopravní obsluhu území je navrženo i pěší propojení stabilizovaného 
území s plochami rozvojovými. 

Ochrana a rozvoj prostupnosti území je zaručena Koncepcí prostupnosti krajiny, 
která v sobě zahrnuje všechny další koncepce vztažené k veřejným prostranstvím, 
pěším propojením apod.

c.) Ochrana a rozvoj dalších kulturních hodnot 

Územní plán respektuje další kulturní hodnoty vycházející ze zákonných předpisů, 
respektuje hlavně objekty a areály kulturních památek. Na území obce se nacházejí 
stavby, které jsou zapsány v Seznamu kulturních památek: viz kapitola D.2.6.6.

d.) Ochrana a rozvoj harmonického přechodu zástavby a krajiny

Souhrnem ploch zastavěného území a zastavitelných ploch vzniká území umožňující
zástavbu, tj. zastavitelné území nebo také budoucí zastavěné území. Hranice tohoto
zastavitelného území je důležitým prvkem tvorby krajinného rázu; Územní plán v 
pásu hranice zastavitelného území požaduje zvlášť citlivý přístup stavebních aktivit 
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ke krajinnému rázu, tj. harmonický přechod mezi zástavbou a nezastavitelnou 
krajinou doplněný např. plochami zahrad, výsadbou vzrostlé zeleně, ochranou a 
rozvojem záhumenních cest. 

e.) Nové hodnoty                                                                                                           
Při posuzování ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot je třeba 
zdůraznit, že ochrana stávajících hodnot určených v Územním plánu nevylučuje 
vznik hodnot nových, třeba i v bezprostředním vztahu mezi nimi. 

D.2.4.  Další požadavky, ovlivňující základní koncepci územního plánu

a.) pro zajištění i budoucí komfortní prostupnosti území zajišťuje Územní plán dostatečné šířkové 
vymezení ploch veřejných prostranství , pro dopravní obsluhu navrhuje min. šířku zajišťující možnost 
obousměrného provozu silničních vozidel v navrhovaných plochách a koridorech veřejných 
prostranství a dopravní infrastruktury; stanovená minimální šířka vychází z minimální šířky veřejného 
prostranství (tj. 8 m) s pozemní komunikací zpřístupňující pozemek RD při obousměrném provozu , 
Vysv. - dle § 22 vyhlášky č. 501/2006. Sb.. Většina nových ulic je tvořena šířkou 16 m, z toho šířkový 
profil komunikace a chodníku (nebo sloučeně forma obytné ulice) je 6m, prostor vsakovacích pruhů, 
zelených pásů a nájezdů do RD nebo do garáží v šířce 5m oboustranně.  

b.) zneškodňovat srážkové vody především na vlastním pozemku v souladu § 20 a 21 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., ve znění pozdějších změn (vsaky, zdrže apod.);

c.) v souladu se zadáním Územního plánu je při realizaci či rekonstrukci vodovodní sítě vhodné  
preferovat její zaokruhování. Tím vzniká systém odolnější vůči případným havariím;

d.) v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších 
předpisů, může obecní úřad uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých 
vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je
to technicky možné; proto Územní plán stanovuje požadavek, aby po vybudování splaškové 
kanalizace ukončené na obecní čistírnu odpadních vod, nebyly domovní čistírny odpadních vod 
již povolovány 

e.) v souladu se zadáním Územního plánu je při realizaci či rekonstrukci staveb nutné realizovat  
oddílnou kanalizace, pokud je to technicky možné;

f.) Územní plán stanovuje v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. požadavek umisťovat rozvodná 
energetická vedení a vedení elektronických komunikací v zastavěném území pod zem; 

Územní plán ukládá tuto podmínku  i na zastavitelné plochy, které se realizací zástavby stávají 
rovněž zastavěným územím.   Překládání či realizace nových sítí v rozvojových lokalitách, jejichž 
cílový stav je totožný (tj. zastavěnost), tak podléhá obdobnému požadavku jako je určen ve shora
zmiňované vyhlášce pro současně zastavěné území s přihlédnutím k místním podmínkám, tj. k 
účelnosti takového řešení.

D.2.5.   Nástroje územního plánu

D.2.5.1.Celé řešené území je v souladu s § 2, odst. 1, písm. g) Stavebního zákona a v souladu s § 
3,odst. 2, písm. a) vyhlášky 501/2006 Sb. rozděleno na plochy s rozdílným   způsobem      
využití. Graficky jsou odlišeny ve výkrese č.2 – Hlavní výkres: urbanistická koncepce, 
koncepce uspořádání krajiny a č.8 Koordinační výkres a jejich podmínky využitelnosti  jsou 
stanoveny v bodě 6 výrokové části Územního plánu. 

D.2.5.2. Celé řešené území je v souladu s § 2, odst. 1, písm. g) Stavebního zákona v souladu s § 3, 
odst. 2, písm. b) vyhlášky 501/2006 Sb. rozděleno na plochy podle významu, k nimž se 
zpravidla vztahují podmínky prostorového uspořádání stanovené v bodě 6 výrokové části 
Územního plánu. Graficky jsou odlišeny ve výkrese č.1 - Výkres základního členění území, 
ve výkrese č.2 – Hlavní výkres: urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny a č.8 
Koordinační výkres 
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D.2.5.3. Územní plán rovněž stanovuje:

a.) plochy a koridory územního systému ekologické stability (ÚSES) v souladu s přílohou č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., graficky jsou vymezeny ve výkrese č.2 -  Hlavní výkres: 
urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny a č.8 Koordinační výkres,  jejich 
podmínky jsou stanoveny v bodě 6 výrokové části Územního plánu;

b.) trasy veřejné infrastruktury, které jsou grafickým vyjádřením určitých specifických 
požadavků dopravních prvků a  vedení technické infrastruktury (např. vodovodu, plynovodu, 
elektřiny);

D.2.5.4.Pro zajištění specifických podmínek území na budoucím rozhraní zástavby a krajiny se 
zdůrazňuje požadavek lemování plochou zahrad nebo u veřejných prostranství stromořadím,
které leží v souběhu této hranice. Tento způsob vytváření tzv. „zelené hranice“ vychází z 
příkladů historických struktur zástavby, kde byla zástavba jasně a zřetelně oddělena od 
krajiny, buď zdí nebo hradbami, nebo záhumenními cestami lemovanými většinou 
stromořadím.  Stromořadí, která budou vysazována, plní mimo estetické stránky zároveň i 
funkci biologickou, půdoochrannou, vodoochrannou, hygienickou a ekostabilizační. 

D.2.5.5.Pro stanovení podmínek ochrany krajinného rázu řešeného území jsou Územním plánem v 
souladu s Přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. určeny nástroje prostorového uspořádání 
území a tím je zajištěna prostorová ochrana krajinného rázu území; jejich podmínky jsou pro 
jednotlivé plochy stanoveny v bodě 6;  a jsou to zejména maximální výšková hladina a typ 
struktury zástavby

Podrobněji viz kapitolu D 6. Odůvodnění Územní plánu.

D.2.6.       Limity využití území

D.2.6.1.Využitelnost jednotlivých ploch v rámci návrhu územního plánu je  omezeno – limitováno 
vybranými limity,  vyplývajícími zejména z právních předpisů.  Informace o limitech v území 
byly převzaty zejména z Územně analytických podkladů SO ORP Prostějov (2012). Vybrané 
limity využití území jsou souhrnně zobrazeny ve výkrese č. 8 -  Koordinační výkres  a ve 
výkresech  Koncepce technické vybavenosti – výkresy č.3-6.

D.2.6.1.a. Územní podmínky pro výstavbu

Tyto limity se projevují v dalších správních řízeních (zejména v územním řízení), 
mají charakter podrobných technických požadavků definovaných dalšími právními 
předpisy:

- podmínky pro vymezení stavebního pozemku (tj. požadavky na technické 
vlastnosti stavebního pozemku);

- podmínky prostorového uspořádání staveb (tj. technické podmínky 
umisťování staveb, např. vzájemné odstupy staveb atp.).

D.2.6.1.b. Limity dopravní infrastruktury

Ochranné pásmo silnic

Vymezení ochranných pásem u silnic, dálnic a místních komunikací stanovuje zákon
číslo 13/1997 Sb o pozemních komunikacích ("Silniční zákon" - v aktuálně platném znění 
zákona č. 347/2009 Sb.)  Ochranné pásmo dálnic, silnic a místních komunikací řeší §30:

1. K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich 
mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné 
pásmo pro nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, silnici a místní komunikaci I. 
nebo II. třídy vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby. 

2. Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený
svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti
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100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní 
komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené pásmo 
nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku,

50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních 
místních komunikací I. třídy,

15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a 
místní komunikace II. třídy.

D.2.6.1.c. Limity technické infrastruktury

Ochranná pásma vodovodů a kanalizačních stok řeší Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích) § 23

Ochranná pásma vodovodů a kanalizačních stok jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od 
vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně – 1,5 m

u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm – 2,5 m

u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo 
od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m

Ochranná pásma inženýrských sítí  - elektrických zařízení §46  a plynárenství §68 dle zákona
č. 458/2000, 

(1) Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti  
tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a  
majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí.

 (2) Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické 
stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí,  ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a  
telekomunikační techniky.

(3) Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami  
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, 
která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: 

           10 m pro vodiče budované před rokem 1994

 7 m pro vodiče budované mezi léty 1995 a 2001

 7 m pro vodiče bez izolace vybudované po roce 2001

 2 m pro vodiče s izolací základní vybudované po roce 2001

 1 m pro závěsná kabelová vedení vybudovaná po roce 2001

u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 

12 m pro vodiče bez izolace;

 5 m pro vodiče s izolací základní

u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně – 15 m

u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně – 20 m 

u napětí nad 400 kV – 30 m

u závěsného kabelového vedení 110 kV – 2 m

u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence – 1 m

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení 
řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 
110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.
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Ochranná pásma elektrických stanic

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 
vodorovné vzdálenosti:

- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách

  20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva

- u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem 
napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m

- u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV  a 
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí – 2 m

- u vestavěných elektrických stanic – 1 m od obestavění

Ochranná a bezpečnostní pásma technologických objektů zásobování plynem 

(1) Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištní jejich bezpečného a 
spolehlivého provozu. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního 
rozhodnutí

Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední 
blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti od jeho půdorysu. Ochranná pásma činí u technologických objektů 4 m na 
všechny strany od půdorysu.

Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor vymezený 
vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení (měřeno kolmo na jeho obrys). 
Bezpečnostní pásmo regulační stanice vysokotlaké do tlaku 40 barů včetně, činí 10 m.

Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů   

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského 
zařízení, vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho 
půdorysu. Ochranná pásma činí:

u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v 
zastavěném území obce – 1 m na obě strany od půdorysu

u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek – 4 m na obě strany od půdorysu 

Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor vymezený 
vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení (měřeno kolmo na jeho obrys). 
Bezpečnostní pásmo vysokotlakých plynovodů a přípojek činí:

10 m pro plynovody do tlaku 40 barů do DN 100 včetně vybudované po roce 2009 

20 m pro plynovody do tlaku 40 barů nad DN 100 do DN300 včetně, vybudované po 2009

30 m pro plynovody do tlaku 40 barů nad DN 300 do DN 500 včetně vybudované po roce 
2009

15 m pro plynovody do DN 100 vybudované před rokem 2009 

20 m pro plynovody do DN 250 vybudované před rokem 2009 

40 m pro plynovody nad DN 250 vybudované před rokem 2009 

Ochranné pásmo komunikačního vedení 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu. Ochranné pásmo podzemního 
komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje 

Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje vzniká dnem nabytí 
právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu. Parametry těchto 
ochranných pásem, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka 
těchto zařízení a spojů příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být 
šetřeno právo vlastníků nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu rádiového 
zařízení a rádiového směrového spoje.
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Vodní toky   

Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné 
a po předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemky sousedících s korytem
vodního toku.

U vodních toků lze užívat pozemky sousedících s korytem vodního toku nejméně v šířce 
6 m od břehové čáry.

  D.2.6.1.d. Vytváření a ochrana zdravých a bezpečných životních podmínek 

a.)  Ochrana před hlukem

Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb, v chráněných 
venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru stanovují zvláštní 
předpisy. (Zákon  258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). 

b.) Ochranná pásma vodních zdrojů   

K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo 
povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s 
průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok stanoví vodoprávní úřad ochranná 
pásma. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma
i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno v první větě.

V řešeném území se nachází ochranná pásma vodních zdrojů II.b stupně kolem vodních 
zdrojů  Dubany a Olšany u Prostějova.

c.)  Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)   

Oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod, 
vyhlašuje vláda nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Do řešeného území zasahuje CHOPAV Kvarter řeky Moravy – viz výkres č.8.

d.)  Záplavová území 

Povodí Moravy vymezilo hranice záplavového  území říčky Blata Q5, Q20, Q100, Q500, v
grafické části je znázorněna hranice aktivní zóny záplavového území v rozsahu Q20 a 
dále hranice záplavového území Q100. 

e.)  Staré ekologické zátěže 

Stará zátěž - jde o kontaminace území, půdy, podzemních vod, případně objektů a 
technologií, která vykazuje vodohospodářské a hygienické závady a omezuje jejich další 
účelné využívání.

V řešeném území nejsou v současné době již staré ekologické zátěže evidovány, v 
minulosti byla řešena kontaminace spodních vod.

f.)  Zemědělský půdní fond - ZPF 

V rámci zachování kvalitního životního prostředí je zdůrazňována kvalitní údržba, 
ochrana a racionální využívání a zemědělského půdního fondu, který je základním 
přírodním bohatstvím země, nenahraditelným výrobním prostředkem a jednou z hlavních 
složek životního prostředí. Zemědělský půdní fond je prostřednictvím bonitovaných půdně
ekologických jednotek rozdělen do pěti tříd ochrany. Nejvyšší stupně ochrany, tzn. třída 
ochrany I.a II. jsou zákonem chráněny, v řešeném území jsou zastoupeny ve většinové 
ploše území. Za zábor půd pro nezemědělské využití jsou stanoveny odvody v závislosti 
na kvalitě půdy a na dalších skutečnostech – viz zákon o ochraně zemědělského půdního
fondu č. 41/2015. Základní hodnotové ukazatele zemědělské půdy vycházejí ze základní 
ceny zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek 
stanovené oceňovací vyhláškou v součinu s koeficienty, danými dle specifických 
podmínek území, v případě obce Olšany specifické faktory těchto skupin: 
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B       Chráněné oblasti přirozené akumulace                     10

         podzemních a povrchových vod, ochranná pásma 

         vodních zdrojů II. stupně, ochranná pásma 

         I. stupně přírodních léčivých zdrojů nebo 

         ochranná pásma I. stupně zdrojů přírodních

         minerálních vod

D      Chráněná ložisková území                                5

 Struktura a ochrana zemědělského půdního fondu jsou podrobně popsány v kapitole E. 
Odůvodnění Územního plánu.

g.)  Požární ochrana a civilní ochrana

Jde o požadavky požární ochrany pro zajištění vhodných podmínek pro možnost 
vykonání potřebného hasebného zásahu v případě požáru (zejména požadavky na 
existenci požárních  vodovodů a pokrytí dodávky požární vody,  požadavky na provedení 
budov z pohledu požární bezpečnosti staveb, přístup k objektům hasící technikou atd.).

Dále požadavky civilní ochrany zejména s ohledem na nebezpečí povodní, nebezpečí 
havárií v objektech či zařízeních obsahujících nebezpečné látky, ukrytí obyvatelstva v 
případě mimořádné události, evakuace obyvatelstva, nouzové zásobování obyvatelstva 
aj. 

Požadavky požární ochrany a civilní ochrany jsou podrobněji popsány v následující 
kapitole D 2.6.8. Odůvodnění Územního plánu.

D.2.6.1.e.  Ochrana přírody a krajiny

a.)  Ochrana krajinného rázu

Ochrana krajinného rázu v daném území nebo oblasti před činnostmi snižujícími jeho 
estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a 
povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných 
krajinných prvků a zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny a 
harmonického měřítka a vztahů v krajině. Územní plán chrání a rozvíjí krajinný ráz 
stanovením podmínek prostorového uspořádání. 

b.)  Natura 2000

Do řešeného území nezasahují plochy Natura 2000. 

c.)  Významný krajinný prvek (VKP)

Ochrana cenných krajinných prvků, které nedosahují úrovně nezbytné ochrany formou 
kategorie zvláště chráněných území. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. V řešeném území jsou zastoupeny 
vodním tokem, údolní nivou a minimální plochou lesa. Jiné části přírody mohou být VKP 
po registraci orgánem ochrany přírody, ty v řešeném území nejsou evidovány. 

d.) Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

ÚSES je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. V řešeném území je zastoupena pouze 
místní úroveň. 

Vymezení ÚSES je součástí Územního plánu, viz bod 5.10. výrokové části Územního 
plánu  a kapitola D 5 Odůvodnění Územního plánu.
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e.)  Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Pozemky určené k plnění funkcí lesa představují 0,18 % řešeného území. Tyto pozemky 
nelze bez povolení využít k jiným účelům. Vlastník lesa je povinen usilovat o zachování 
produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa a genofondu lesních dřevin. ÚP vymezuje 
OP lesa do vzdálenosti 50 m od okraje lesa . V případě dotčení pozemků určených k 
plnění funkcí lesa a pozemků rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen 
se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů.

D.2.6.1.f.   Ochrana památek, archeologické zájmy

Nemovité kulturní památky   

Zajištění zachování a údržby kulturní památky a jejího prostředí v souladu s požadavky 
památkové péče a zabezpečení vhodného společenského uplatnění kulturní památky je 
významnou prioritou v rámci celkové ochrany hodnot území.   Na území obce se 
nacházejí tyto stavby, které jsou zapsány v seznamu kulturních památek – viz : 
následující tabulka :
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Fotografie Památka 
Číslo rejstříku 

ÚSKP 
Sídelní útvar Poloha 

 

Socha svatého Jana 
Nepomuckého 44996/7-5672 

Olšany u 
Prostějova 

severovýchodní okraj 
obce, u mostu přes 
řeku Blatu 

 

Sousoší Panny Marie 41945/7-5671 
Olšany u 
Prostějova náves 

 

 

Hraniční kámen 50759/7-8938 
Olšany u 
Prostějova před kostelem 

 

Smírčí kříž 50475/7-8902 
Olšany u 
Prostějova park před kostelem 

 

Dvě sousoší 
Ukřižování, dva 
krucifixy 50957/7-8968 

Olšany u 
Prostějova 

v parku před kostelem, 
u ohradní zdi fary 

 

Kostel svatého Jana 
Křtitele 24736/7-5669 

Olšany u 
Prostějova na návsi v centru obce 

 

Fara 17169/7-5670 
Olšany u 
Prostějova Olšany u Prostějova 67 

 

Kaplička Nejsvětější 
Trojice 31263/7-5673 Hablov náves 
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Řešené území „Územního plánu Olšany u Prostějova je územím se starým sídelním 
osídlením a místem, na němž lze oprávněně předpokládat archeologické nálezy. Z 
hlediska respektování archeologických zájmů je proto nutno dodržet ust. § 22 a 23 
zákona 20/1987 O státní památkové péči.

§ 22
Provádění archeologických výzkumů
(1) Archeologický ústav a oprávněné organizace jsou povinny před zahájením archeologických výzkumů 
uzavřít dohodu s vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti, na které se mají archeologické výzkumy
provádět, o podmínkách archeologických výzkumů na nemovitosti. Nedojde-li k dohodě, rozhodne krajský
úřad o povinnostech vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti strpět provedení archeologických výzkumů
a o podmínkách, za nichž archeologické výzkumy mohou být provedeny.
(2) Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby 
přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné 
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická 
osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, 
hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace 
provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná 
činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
§ 23
Archeologické nálezy
(1) Archeologickým nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a 
jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí.
(2) O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být 
učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím 
obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je 
povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému 
nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém 
nálezu dověděl.
(3) Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým 
ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. 
Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro 
okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.
(4) Jde-li o archeologický nález uvedený v odstavci 2, má nálezce právo na odměnu, kterou mu poskytne 
krajský úřad, a to do výše ceny materiálu; je-li archeologický nález zhotoven z drahých kovů nebo jiných 
cenných materiálů, v ostatních případech až do výše deseti procent kulturně historické hodnoty 
archeologického nálezu určené na základě odborného posudku. Nálezce má právo na náhradu nutných 
nákladů, které mu vznikly v souvislosti s archeologickým nálezem. O náhradě rozhodne a náhradu 
poskytne krajský úřad. Podrobnosti o podmínkách pro poskytování odměny a náhrady nálezci stanoví 
obecně závazný právní předpis.
(5) O archeologických nálezech, k nimž dojde v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby, platí 
zvláštní předpisy.1)

 

D.2.6.1.g.   Limity vyplývající z dalších právních předpisů

1) Zájmové území Ministerstva obrany ČR

V souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, je 
třeba respektovat v celém řešeném území obecné zájmy vojenského letectva a vojenské 
dopravy. 

§ 175 SZ:
(1) V územích vymezených Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra lze v zájmu zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě jejich závazného 
stanoviska. Vymezená území oznámí pořizovatelům územně analytických podkladů a stavebním úřadům, 
v jejichž správních obvodech se nacházejí.
(2) Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra mohou v územích vymezených podle odstavce 1 
uplatňovat u staveb již zřízených požadavky na nezbytné úpravy nebo si u nich vyhradit předchozí 
závazné stanovisko ke změnám stavby. Náklady na nezbytné úpravy provedené na zvláštní požadavek 
Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra hradí tyto orgány. 
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2) Návrh řešení požadavků požární bezpečnosti a civilní ochrany k Územnímu plánu

Z hlediska požární bezpečnosti staveb je nutno zajistit ve všech rozvojových lokalitách 
dosažitelnost a možnost případného požárního zásahu, zejména:

a.)  zajištění příjezdových komunikací

v souladu s požadavky požární bezpečnosti staveb zajistit dostupnost lokalit  a 
jednotlivých objektů komunikacemi dostatečných šířek a poloměrů;

za přístupové komunikace jsou považovány nejméně jednopruhové silniční komunikace  
(viz ČSN 73 6100-1) se šířkou jízdního pruhu nejméně 3,0 m.

V dalších řízeních (územních a stavebních) musí být brán zřetel i na nástupní plochy před
objekty pro vedení případného protipožárního zásahu.

U jednopruhových komunikací je nutno brát zřetel i na řešení zajištění zákazu odstavení 
a parkování vozidel. Rovněž je nutno brát zřetel na rozšíření jednopruhových komunikací 
v místech požárních hydrantů tak, aby bylo umožněno odstavení požárních vozidel mimo 
jízdní pruh.

Obec má velmi dobrou dopravní obslužnost, z okresních měst Olomouce a Prostějova po
rychlostní silnici R46, jinak po silnicích III. tř. ze sousedních obcí. 

Doprava na místních a obslužných komunikacích je řešena tak, aby umožnila příjezd 
zasahujících jednotek (včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu obce v případě 
zneprůjezdnění části komunikací v obci, při řešení důležitých místních komunikací bude 
zabezpečena jejich nezavalitelnost v důsledku rozrušení okolní zástavby, tedy jejich šířka
bude minimálně (v1 + v2) / 2 + 6 m, kde v1 a v2 jsou výšky budov po hlavní římsu v 
metrech na protilehlých stranách ulice.

b.)  zajištění dostatečného množství vody pro případný požární zásah

Voda pro případný požární zásah musí být zajištěna v množství, které odpovídá:

u rodinných domů dle ČSN 73 0873 – vodovodní řad min. DN 80 až DN 100 mm

nevýrobních objektů (občanské výstavby) dle požadavků ČSN 73 0802 a dále dle  ČSN 
73 0873 – vodovodní řad min. DN 100 mm;

u výrobních objektů dle požadavků ČSN 73 0804 a dále dle dle ČSN 73 0873 – 
vodovodní  řad min. DN 125 mm.

Dle požadavku ČSN 73 0873 je doporučeno budovat na vodovodních řadech přednostně 
nadzemní požární hydranty.

V obci je stávající vodovodní řad, na němž jsou osazeny stávající podzemní požární 
hydranty.

Většina starších objektů má vlastní studny, které mohou sloužit jako zdroj užitkové vody, 
nebo při nouzovém zásobení vodou. Samostatným  zdrojem vody se v případě 
hasebního zásahu stává ríčka Blata a nádrž na jezu. 

Zásobení pitnou vodou je z tzv. Vodovodu Dubany. Přivaděč končí na jižním konci 
Hablova a jsou zde z něj vyvedeny odbočky DN 100 pro zásobování obce. 

Civilní ochrana

Plán ukrytí obyvatelstva není zpracován. Po jeho zpracování budou vyhodnoceny 
základní principy ochrany obyvatelstva  v krizových situacích a vyvolané územní potřeby 
budou řešeny  v rámci povinné aktualizace ÚP. 
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D.3.   URBANISTICKÁ  KONCEPCE 

a) Výchozí podklady :
• Politika územního rozvoje ČR 2008 ve znění 1.aktualizace  (MMR ČR, 2015);
• Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění aktualizace č. 1 (J. Haluza a kol., 

2011)
• Územně analytické podklady SO ORP Prostějov ve znění aktualizace z r. 2012
• Územní plán obce Olšany u Prostějova (Ing.arch.Taťána Bergmanová Zlín 1994, Změny č.1-

3 období let 2004, 2008 a 2010 ing.arch.Petr Malý Olomouc)
• Územní studie Olšany 2x – ing.arch.Petr Malý
• Územní studie – Využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované 

(očekávané) těžby nerostných surovin ST1&ST6“ (zpracovatel Urbanistické středisko Brno 
2009)

• Zadání ÚP

V souladu se zněním Zadání Územního plánu Olšany u Prostějova, v souladu s nadřazenou 
dokumentací (PÚR ČR, ZÚR OK), na podkladu ÚAP SO ORP Prostějov a dalších dokumentů a 
podkladů byly vymezeny zastavitelné plochy takového rozsahu, aby odpovídaly reálným potřebám 
rozvoje sídla s ohledem na znalost území a možnosti, které dává Územní plán jako základní 
koncepční materiál.
Jsou vymezeny plochy stabilizované všech přítomných funkcí v území a jsou navrženy rozvojové 
plochy bydlení, občanské vybavenosti, rekreace, výroby, plochy izolační zeleně a plochy veřejných 
prostranství a plochy přírodní. Koncepce vychází v územním plánu  zejména z historického vývoje 
území, který jednoznačně využíval v rámci momentálních možností svého  celkového potenciálu. 
Poloha obce a přírodní podmínky řešeného území zcela zásadně ovlivňovaly i možnost územního 
rozvoje.
V obou částech obce Olšany i  Hablov tvoří páteř celého zastavěného území a základní článek  
urbanistické koncepce nejvýraznější územní prvek – procházející silnice. Kolem silnice se postupně 
formovala zástavba obce, vznikla zde hanácká náves, k ní se postupně připojovaly další uličky  
obytné zástavby. 
Kolem návsi  jsou  potom soustředěny tzv.  hanácké  usedlosti,  dispoziční  založení  návsí  patří  k  
významným hodnotám území. Střed návsi je doplněn významnými historickými objekty, zejména  
kaplí v Hablově a kostelem s farou a školními budovami v Olšanech. Spolu s  dalšími hodnotnými  
objekty na návsi  a prvky drobné architektury, s okolní zelení a  dalšími  novějšími  objekty  v rámci 
úprav veřejných prostranství tvoří centrální prostor obcí základ místní identity. 
Zástavba všech částí obce si vesměs dochovala původní charakter a měřítko. Nejsou zde evidovány
objekty, které by výrazně narušovaly identitu prostředí.  Vzhledem k faktu, že tento trend se dařil  
udržet v obcích zcela vyjímečně a v řešeném území obce ano, o to víc je potřeba si daných hodnot 
vážit a v rámci zachování místní identity je téměř povinností všech nových stavebníků tyto hodnoty 
respektovat a v rámci regulačních podmínek i nadále držet a chránit. 

Urbanistická koncepce respektuje civilizační hodnoty,  je postavená i na hospodárném využívání  
veškerého  stávajícího  vybavení  území  veřejnou  infrastrukturou.  Je  vyjádřená  ve  skladbě,  
uspořádání, ve vzájemných vztazích a vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a s rozlišnými 
požadavky na kvalitu vybraného prostředí.  
Z výše uvedených důvodů je návrhem respektovaná struktura zastavění, zdůrazněn význam 
centra jednotlivých částí  a předurčen rozvoj sídla plynule s navázáním na stávající uliční  
systém.
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D.3.1.       Koncepce bydlení, prognóza předpokládaného vývoje velikosti obce

             
             vychází a je odvozována z těchto údajů:
                                               vývoj počtu obyvatel 
                                               odhad odpadu bytů a vývoje druhého bydlení 
                                               odhad poklesu zalidněnosti bytů

Stanovení výhledové velikosti obce pomocí číselných údajů je problémové, rozvoj obce je podmíněn 
vytvořením podmínek v území a mírou vyváženosti třech základních pilířů územního plánování.  Pro 
dimenzování  technické  vybavenosti  obce  je  stanoven  teoretický  možný  růst  obce, je  určen  
množstvím  a  kapacitou  možných  ploch  navržených  k  územnímu  rozvoji,  nejde  o  striktně   
momentálně a výhledově prokazatelnou potřebu obce. 

          
Pro  vývoj počtu obyvatel v minulosti  (evidováno od r.1869) je do roku 1930 charakteristický trvalý 
vzestup počtu obyvatel, nejvyššího počtu obyvatel dosahovala obec před 2.světovou válkou (cca  
1900). Naopak k největšímu úbytku obyvatel došlo během 2.světové války, počet obyvatel klesl  
celkově o 1/6.  Od roku 1950 počet obyvatel  do roku 1961 opět roste,  následně začíná klesat.  
Dalších 10-12 let je počet obyvatel stabilizován, pohybuje se kolem 1420 obyvatel. V současné době
vykazuje obec k roku 2013  cca 1712 obyvatel (údaje ČSÚ se liší v počtu obyvatel k roku 2011 i  
2012).  

Vývoj počtu obyvatel v obci od roku 1869 OLŠANY

rok počet obyv. rok počet obyv.
1869 1 352 2001 1 405
1880 1 417 2002 1410
1890 1 546 2003 1420
1900 1 607 2004 1434
1910 1 762 2005 1427
1921 1 662 2006 1440
1930 1 837 2007 1453
1950 1 616 2008 1488
1961 1 632 2009 1554
1970 1 489 2010 1566
1980 1 437 2011 1599
1991 1 414 2012 1630

2013 1712
    

Obyvatelstvo podle věku
celkem muži ženy

Z toho ve věku 1571 757 814
0-14 251 114 137
15-19 85 45 40
20-29 189 89 100
30-39 300 149 151
40-49 217 103 114
50-59 219 124 95
60-64 92 36 56
65-69 66 37 29
70-79 100 39 61

80 a více let 48 18 30
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Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

celkem muži ženy
Ekonomicky aktivní 802 432 370

v tom
zaměstnaní 744 405 339
nezaměstnaní 58 27 31

Ekonomicky neaktivní 722 294 428

v tom
důchodci 320 128 192
žáci, studenti, učni 224 99 125

Nezjišt. ekon. aktivita 47 31 16

Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Celkem 401
Vyjíždějící do zaměstnání 313
V tom v rámci obce 22

do jiné obce okresu 70
do jiného okresu kraje 203
do jiného kraje 17
do zahraničí 1

vyjíždějící do škol 88
v tom v rámci obce 17

mimo obec 71

Domovní fond

celkem
z toho v

RD BD ost.
Domy úhrnem 490 482 5 3
domy obydlené 448 440 5 3
Domy postavené

do 1919 51 50 - 1
1920-1970 149 148 1 -
1971-1980 77 77 - -
1981-1990 58 57 - 1
1991-2000 48 45 2 1
2001-2011 63 61 2 -
2012

      Bytový fond

celkem
z toho v

RD BD ost.
Obydlené byty 550 520 27 3

Ukazatele úrovně bydlení

Průměrný počet

osob na byt = obložnost 3,05
osob na obyt. Místnost + 8m2 1,04
obytné plochy na byt 55,46
obytné plochy na osobu 18,05
obytných místn. na byt 2,95
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Současný stav a výchozí fakta řešení rozvojových ploch bydlení   
Územní rozvoj ploch bydlení bude i nadále ovlivňovat několik faktů. 
1.   dopravní. dostupnost obce

       Vzhledem k výhodné poloze obce z hlediska dopravního napojení na okresní města  
Olomouc a Prostějov (obě cca 13 km) lze považovat obec Olšany u Prostějova za zájmové  
území obou měst a přilehlého okolí.

 2.   vybavenost obce, místní identita           
 Základní vybavení veřejné infrastruktury zajišťuje pohodu bydlení, historický vývoj obce,  

 zanechávající v řešeném území významné hodnoty přispěl ke zvýraznění místní identity,  ta  
ovlivňuje další zájem stavebníků o  možnost výstavby RD právě zde

 3.   pracovní příležitost – ve srovnání s okolními obcemi poměrně vysoká
4.   kulturně společenský život obce

je udržován i historicky na vysoké úrovni
5.   přirozený zájem nejmladší generace obyvatel o výstavbu RD v obci

Základní demografický rozbor:
Počet obyvatel  2014 cca          1730
Stávající obložnost :                       3,05   
Odhadovaný počet bytů 2014                  567
Výhledová cílená obložnost:        2,5 obyv./byt
Potřeba bytů pro zlepšení obložnosti:     692, tzn. potřeba - 125 bytů 

Rekonstrukce stávajícího bytového fondu, v současné době neobydlených bytů ,
odhad 4%, tzn. +  23 bytů
Kapacita ploch  - převzatých z platného ÚP:

- navržených :

Ozn. Možná kapacita 
stavebních míst

Plocha vymezena v
platném ÚP SÚ

Počet obyv. při 
obložnosti 2,5

B1-B8  23 ano, proluky 57

B9-B13 19 ano, bydlení sever 47

B13-B14 8 ano, Za farou 20

B15-B17 16 ne 40

B18-B23 40 ne 40

B24 10 ne 25

B25, B26 2 ano,B26 – vydáno 
SP, B25 - Hablov

5

celkem 118 234

                  

 Snížení obložnosti na hodnotu míru 2,5 obyv./byt neznamená zvýšení počtu 
obyvatel, jde o zlepšení standardu bydlení stávajících obyvatel.

 Dokladovaná kapacita stavenišť je pouze orientační údaj pro odhad možného 
navýšení počtu obyvatel, v případě čistě realizované nové výstavby se obec může 
rozšířit cca o 230-250 obyvatel, tzn., že   výhledová velikost obce se   (v období 20-
30 let)   se odhaduje na  1960-2000 obyvatel.

Závěr, odůvodnění řešení:

D.3.1.1. V rámci řešení jsou vymezeny 3 typy ploch  bydlení venkovského – na území zásadního 
významu, na území doprovodného významu a na území ostatním (jsou vymezeny za účelem
zajištění podmínek pro bydlení v  kvalitním  prostředí umožňujícím bezpečný pobyt a 
každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského 
vybavení. 
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D.3.1.2. Územním plánem byly všechny stávající pozemky pro bydlení vyhodnoceny jako 
stabilizované (bez ohledu na stavebně technický stav některých rodinných domů). 

D.3.1.3. Pro zaručení podmínek pro další rozvoj, případně rozvoj jejich hodnot, vymezil Územní plán 
následující rozvojové plochy většího rozsahu pro bydlení v části   Olšany  :

 lokalita „  bydlení sever“ ,dílčí plochy bydlení B 9- B12, jako nevyužité se zájmem o 
výstavbu jsou převzaty z platného ÚP, dochází pouze k upřesnění ploch veřejných 
prostranství. Vzhledem k tomu, že dispoziční členění nově vzniklých ulic 
nerespektuje dopravní řešení platného územního plánu a v lokalitě vznikly problémy 
s obsluhou některých pozemků, je pro využití této lokality stanovena podmínka -  
vytvoření dohody o parcelaci.

 lokalita „  bydlení západ“ ,dílčí plochy B 18 -B23,  je situována na   západním okraji 
zástavby obce Olšan, část ploch je ve vlastnictví obce, lze tedy koncepčně 
realizovat  zástavbu. Podél silnice je navržena drobná plocha zeleně přírodního 
charakteru a v rámci celé lokality jsou navrženy plochy veřejné zeleně, sloužící ke 
každodenní rekreaci i k posílení identity tohoto prostoru. 

 lokalita „  za farou 2“, dílčí plochy B13-B14, navazuje na lokalitu Za farou 1, jde o 
poslední nevyužitou plochu studií vymezeného prostoru

 lokalita „  za farou 3“ dílčí plochy B15-B17 , navazuje na realizovanou lokalitu za 
farou 1, leží mezi jejími plochami a silnicí k Prostějovu. Pro realizaci zástavby musí 
být splněna podmínka -  vytvoření dohody o parcelaci. 

 lokality za školou, plocha přestavby B6 v záhumenních částech zahrad, druhá 
strana ulice je tvořena lokalitou B 24

D.3.1.4 Všechny další plochy drobnějšího charakteru tvoří vesměs proluky v zastavěném území, 
jedná se tedy o dostavbu ploch bydlení a jde o tyto plochy: B1-B8, 

Plocha B 26 –  problémová svou polohou u regulační stanice a ochranného pásma plynu, 
navíc odtržená od zástavby,  je respektována v návrhu ÚP pouze z toho důvodu, že na ni 
bylo vydáno stavební povolení. 

D.3.1.5.V části   Hablov zůstává pouze jedna plocha bydlení B25, která je převzata z platného 
územního plánu a je respektována vzhledem k pokročilosti přípravy stavby. 

D.3.1.6. Územní plán vymezuje plochy bydlení určené především pro pozemky rodinných domů. 
Výpočet pro stanovení potřebné výměry rozvojových lokalit pro tuto funkci vychází z těchto 
východisek:

a.) rozvíjet pro bydlení pouze jádrovou část obce, tzn. část Olšany u Prostějova, rozvoj části 
Hablov není v této etapě podporován, jde o zástavbu kolem silnice III.tř.  

b.) Rozvoj území, zejména ploch bydlení,  je výrazně limitován stávajícím průtahem 
rychlostní silnice R46 , návrh ÚP tento limit zohledňuje ve své koncepci, do 
bezprostřední blízkosti R46 navrhuje rozvoj výrobních a skladovacích aktivit, které by měly 
působit i jako hluková bariéra, mezi těmito plochami a zastavěným územím jsou navrženy 
plochy  zeleně nových zahrad 

c.) rozvoj bydlení v obci je kromě současného trendu zvyšování kvality bydlení (snižování 
počtu osob  na byt a zároveň zvyšování obytné plochy na obyvatele) ovlivněn zejména 
blízkostí krajského města Olomouce a okresního města Prostějov

d.) Z dostupných statistických dat  lze odvodit,  že bude dále docházet k postupné změně 
struktury a kvality bytového fondu; můžeme předpokládat, že při zachování nezměněného 
počtu obyvatel bude docházet k nárůstu počtu bytů (a tedy i potřebu rozvojových ploch pro 
jejich výstavbu); vzhledem k tendenci zvyšování počtu obyvatel obce v posledních letech lze 
i v následujících cca 20 letech počítat i s dalším nárůstem počtu obyvatel;

e.) Pro zajištění dynamického rozvoje sídla v návrhovém období  Územního plánu je vždy 
nutné vymezit větší množství rozvojových ploch než je reálná potřeba; tato skutečnost je 
dána tím, že při záměrech o využití navržených ploch může vždy dojít k problémům s jejich 
dostupností – např. z důvodu vlastnických vztahů, problémům se zainvestováním atd.; 
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pokud by tedy nebyly rozvojové plochy navrženy s dostatečnou rezervou, mohlo by se stát, 
že rozvoj obce bude až do vyřešení situace (např. změnou Územního plánu) ochromen.

f.) hlediska územního plánování se další vývoj v oblasti bydlení bude ubírat dvěma 
základními  způsoby: ve stabilizovaných plochách bydlení bude probíhat kultivace stávající 
zástavby,  tj. zkvalitňování bytového fondu formou rekonstrukcí a zahušťování stávající 
struktury zástavby tak, aby provoz obce byl co nejšetrnější; budou zastavovány proluky a 
nezastavěné pozemky v bezprostřední návaznosti na již zastavěné;

g.) v rozvojových plochách bydlení bude probíhat zástavba pravděpodobně převážně  
rodinnými domy

D.3.2.  Koncepce občanského vybavení

D.3.2.1.   Koncepce veřejného vybavení 

Současný stav a východiska řešení

Pozemky, stavby a zařízení pro veřejné vybavení jsou dnes v obou částech Olšan, tzn. v Olšanech i 
v Hablově zastoupena zařízeními a objekty školství, administrativy, služeb, kultury i církve  
především v prostoru návsí.  Obec disponuje celým rozsahem základní vybavenosti, která je 
zastoupena zařízením MŚ, ZŚ, Obecním úřadem s poštou, knihovnou, pracovištěm lékařů, 
zařízením služeb, kostelem a kaplí, farou, hasičskou zbrojnicí, hřbitovem  atd.

Odůvodnění řešení 

Zařízení občanského vybavení jsou respektována v celém rozsahu ve všech částech obce, nové 
zastavitelné plochy nejsou samostatně vymezeny, zařízení občanské vybavenosti je možno 
realizovat téměř na všech ostatních funkčních plochách zastavěného území, např. BV, BU, BN, OS, 
VS.

D.3.3. Koncepce sportovního vybavení 

Současný stav a východiska řešení

Pozemky, stavby a zařízení pro sportovní a rekreační využití jsou dnes v Olšanech u Prostějova 
zastoupeny především sportovně - společenským areálem s fotbalovým hřištěm ve  východní části 
Olšan a sportovním hřištěm v Hablově. Mimo tato zařízení funguje v Olšanech i  dětské hřiště v části
nové zástavby na severním okraji Olšan. 

Odůvodnění řešení 

Sport  je jednou ze základních urbanistických funkcí sídla, která je Územním plánem zajištěna 
vymezením tzv. ploch občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS). Ty se 
vymezují za účelem zajištění podmínek zejména pro sport a tělovýchovu, případně rekreaci 
obyvatel. To zaručuje udržení a rozvoj příznivých podmínek pro zajištění soudržnosti obyvatel obce. 
Rozšíření sportovních ploch je navrženo severním směrem v návaznosti na stávající areál v 
Olšanech, jde o plochu O1 v plochách OS. 

D.3.4. Koncepce rekreace 

Současný stav a východiska řešení

Pozemky, stavby a zařízení pro  rekreační využití jsou dnes v zastavěném území Olšan u 
Prostějova zastoupeny pouze omezeně, překrývají se se sportovními plochami, tedy sportovně - 
společenským areálem s fotbalovým hřištěm ve  východní části Olšan a sportovním hřištěm v 
Hablově a dále plochami zahrad a ostatní zeleně ve všech částech řešeného území. 
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Odůvodnění řešení 

Rekreace  je další ze základních urbanistických funkcí sídla. V rámci zastavěných ploch řešeného 
území se specifické plochy rekreace nevyskytují, využitelnost rekreační funkce je zajištěna plochami 
sportovními – viz kapitola D.3.2. a dále plochami veškeré zeleně ZP, ZV, ZP, ZS a dále plochou WO. 
Všechny tyto plochy jsou návrhem ÚP rozšířeny, navíc je vymezena plocha rekreační louky R1 v 
návaznosti na sportovní areál v Olšanech s funkčním regulativem RN.  Rekreační funkci plní i 
cyklotrasa Green way, která prochází obcí a výhledově všechny navržené cyklostezky D27-D37. 

D.3.5. Koncepce výroby

Současný stav a východiska řešení

Největší výrobní, skladovací a další podnikatelské areály v současné době na území obce 
zastupují:

 zemědělský areál na jižním okraji zástavby Olšan ve směru k rychlostní komunikaci R46

 areál smíšené výroby a skladů, navazující na zařízení zemědělské farmy, v areálu 
původního ZD

 lisovna hmot na severním okraji zástavby Olšan

Menší podnikatelské aktivity, které se nacházejí v obytné zástavbě, jsou vymezeny jako jejich 
součásti, tj. režim funkčních regulativů funkce bydlení je v Olšanech vzhledem k charakteru zástavby
obdobný jako u ploch smíšených obytných, kde mohou za splnění určitých zákonných podmínek 
nadále fungovat. Jejich případná přeměna na čisté bydlení není na závadu. Proto není účelné je 
vymezovat jako plochy výroby a skladování.

Odůvodnění řešení

Výroba je jednou ze základních urbanistických funkcí v sídle, která je Územním plánem zajištěna 
vymezením tzv. ploch výroby a skladování, jejichž podmínky obecně umožňují podnikání. Plochy 
smíšené výrobní se vymezují za účelem zajištění podmínek zejména pro výrobu, skladování, 
administrativu a zabezpečení priorit v oblasti sociální soudržnosti a hospodářského rozvoje obce. 

Zastavitelná plocha smíšené výroby V1  je vymezena v návaznosti na lisovnu hmot na severu obce 
Olšany. Proti rozsahu ploch, vymezených v dosud platném územním plánu je značně redukována 
vzhledem k tomu, že po dobu platnosti ÚP SÚ nebyla dotčena investicemi. 

Území zemědělského areálu i dalších výrobních nebo skladovacích objektů v rámci areálu na jihu  
obce je vymezeno jako stabilizovaná plocha výroby a skladování . Její současné využívání je 
vyhovující. 

Územní plán vymezil další plochy s využitím lehké výroby tak, že využil volného prostoru mezi 
zemědělským areálem a trasou rychlostní komunikace R46, vytváří zde lokalitu s dílčími 
sektory V2-V6. V rámci této výrobní zóny jsou mezi dílčími sektory V2-V6 vymezeny plochy pro jejich
dopravní obsluhu, jde o plochy D6,D7, D8. Celková výměra této výrobní zóny je 6,6519 ha.

Plocha V2 je stěžejní zájmovou plochou obce, cílem je zde umístit chybějící zařízení kompostárny, 
sloužící potřebám obce. Dopravní obsluha může být ze strany obce realizována přes stávající areál 
zemědělské farmy, v případě realizace obslužných komunikací výrobní zóny V3-V6 může být na ně 
plocha V2 připojena. 

Využití uvedených ploch výroby V3-V6 je podmíněné, provoz  zařízení nesmí negativně ovlivnit 
zdravé životní prostředí (hluk, prach, zápach, vibrace) a tím i podobu bydlení ve stávajících a 
budoucích rodinných domech – průkaz jejich negativního vlivu na okolí, z pohledu ochrany veřejného
zdraví, může být dán pouze akustickou studií, s příp. dílem (dle závěrů akustické studie) 
provedeným měřením hluku z provozu akustiky.  Proto je nutno předmětné aktivity projednat s KHS 
jako dotčeným správním úřadem.   

Případná výstavba v ochranném pásmu rychlostní silnice R46 podléhá v souladu s § 32 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích i souhlasu silničního správního úřadu, kterým je v tomto 
případě Ministerstvo dopravy. Týká se zejména lokality č.V3.
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D.3.6. Koncepce sídelní   zeleně

Současný stav a východiska řešení

V současné době existuje na území obce několik významnějších ploch veřejné zeleně. Nejvýraznější
a největší plochou zeleně je park ve středu obce Olšan, tvoří spolu s prvky drobné architektury 
ojedinělý prostor  k odpočinku i relaxaci, obklopuje historický areál kolem kostela sv. Jana Křtitele. 
Další výraznou plochou zeleně je vysoká zeleň v prostoru před hřbitovem, před obchodem, kolem 
hracích ploch obou hřišť  jak v Olšanech, tak i v Hablově.  Nová plocha veřejné zeleně byla 
realizována i v rámci výstavby lokality RD na severním okraji obce Olšan. 

Územním plánem je naplněno ustanovení § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných podmínkách na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů, když jsou vymezeny plochy veřejné zeleně Z2-Z6, 
které zajišťují podmínky pro pozemky veřejných prostranství. 

Odůvodnění řešení

Zeleň je jednou ze základních urbanistických složek v sídle, která je Územním plánem zajištěna 
vymezením tzv. ploch veřejných prostranství – veřejná zeleň, jejichž podmínky obecně umožňují 
ozelenění, a je doplněna o trasy stromořadí, které vymezují prostory v sídle i krajině pro výsadbu 
stromořadí, alejí a remízů. Tyto plošné a liniové prvky zaručují fungování systému sídlení zeleně. 
Hlavním účelem navrženého systému sídelní zeleně je zajištění dostatku hodnotné zeleně uvnitř 
sídla pro odpočinek a relaxaci obyvatel, případně i návštěvníků obce, zaručení dobrých klimatických 
podmínek obce a estetické působení zeleně v obraze obce. 

Územní plán vymezuje rozvojové plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň, které tvoří „ostrůvky 
zeleně“ pro každodenní rekreaci obyvatel okolí v příznivé docházkové vzdálenosti. Tyto plochy 
obsluhují jednak stávající obytnou zástavby, jednak zaručují rekreaci pro obyvatele zástavby 
navržené. Územní plán navrhuje šest dalších menších parků Z1-Z6, plocha Z7 je parková zeleň v 
navržené okružní křižovatce v blízkosti křižovatky s R46. 

Na hranici zastavitelného území se váže princip osázení okraje navržené zástavby a koridorů 
dopravní infrastruktury a veřejných prostranství, které leží v souběhu hranice zastavitelného území, 
po celé jejich délce stromořadím. Tento princip vychází z příkladů historických struktur zástavby, kde 
sídlo bylo jasně a zřetelně odděleno od krajiny, buď hradbami, nebo záhumenními cestami 
lemovanými většinou stromořadím. Stromořadí, která je budou lemovat, plní mimo estetické stránky 
zároveň i funkce půdoochrannou,vodoochrannou, hygienickou, ekostabilizační a ochranou proti 
větru.

D.3.6.1. ÚP vymezuje následující plochy sídelní zeleně:

Z – PLOCHY ZELENĚ

Z1 ZV 278 Plocha zeleně u silnice při vjezdu do obce u rychlostní komunikace, 
odděluje navržené plochy bydlení B5 od silnice 3.třídy

Z2 ZV 1157 Plocha parkové zeleně Z za mateřskou školkou v Olšanech, 
navazuje na novou zástavbu rodinných domů v lokalitě Za farou

Z3 ZV 1038 Plocha zeleně v nově navržené lokalitě soustředěné výstavby RD 
lokalit B9-B12 na severním okraji sídla Olšany

Z4 ZV 949 Plocha zeleně v nově navržené lokalitě soustředěné výstavby RD 
lokalit B18-B23 na západním okraji sídla Olšany

Z5 ZV 193 Plocha zeleně v nově navržené lokalitě soustředěné výstavby RD 
lokalit B18-B23 na západním okraji sídla Olšany

Z6 ZV 655 Plocha zeleně v nově navržené lokalitě soustředěné výstavby RD 
lokalit B18-B23 na západním okraji sídla Olšany

Z7 ZV 616 Plocha parkové zeleně v nově navržené okružní křižovatce při 
vyústění nájezdových ramp rychlostní komunikace na silnici 3.tř. na 
V straně sídla Olšany, tvar bude upřesněn dle dispozičního řešení 
křižovatky v rámci ÚŘ
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Z8 ZO 416 Pás izolační zeleně mezi hřbitovem a navazujícími výrobními 
plochami

Z9 ZO 6248 Plocha ochranné zeleně, oddělující nově navržené plochy výroby V4
od zastavěného území sídla Olšany.

Z10 ZO 6632 Plocha ochranné zeleně, oddělující nově navržené plochy výroby V5
od zastavěného území sídla Olšany.

Z11 ZO 3459 Pás ochranné zeleně na východním okrají lokality Karlov, části obce 
Olšan, pomáhá redukovat negativní vliv z provozu rychlostní 
komunikace na zástavbu obce 

Z12 ZO 1178 Pás ochranné zeleně na JV okrají lokality Karlov, části obce Olšan, 
pomáhá redukovat negativní vliv z provozu rychlostní komunikace 
na zástavbu obce 

Z13 ZO 8262 Pás ochranné zeleně na  Z strany rychlostní komunikace R46,  
pomáhá redukovat negativní vliv z jejího provozu  na zástavbu obce 

Z14 ZO 5256 Pás ochranné zeleně na  Z strany rychlostní komunikace R46,  
pomáhá redukovat negativní vliv z jejího provozu  na zástavbu obce 

Z15 ZO 13125 Pás ochranné zeleně na  S straně oblouku  rychlostní komunikace 
R46,  pomáhá redukovat negativní vliv z jejího provozu  na zástavbu
obce 

Z16 ZO 17750 Pás ochranné zeleně na  S straně oblouku  rychlostní komunikace 
R46,  pomáhá redukovat negativní vliv z jejího provozu  na zástavbu
obce 

Z17 ZO 3281 Pás ochranné zeleně na  SV straně řešeného území,   pomáhá 
redukovat negativní vliv z jejího provozu  na zástavbu obce 

Z18 ZO 1180 Pás ochranné zeleně u Blaty v blízkosti R46 na  SZ straně části 
Hablov,  pomáhá redukovat negativní vliv z  provozu rychlostní 
komunikace R46 na zástavbu obce v části Hablov  

Z19 ZO 3407 Pás ochranné zeleně na V straně oblouku  rychlostní komunikace 
R46 v prostoru u nájezdových ramp,  pomáhá redukovat negativní 
vliv z jejího provozu  na zástavbu obce v části Hablov

Z20 ZO 3656 Pás ochranné zeleně jižně od zástavby sídla Olšany,   pomáhá 
redukovat negativní vliv z provozu na R46  na zástavbu obce 

Z21 ZO 1345 Pás ochranné zeleně na  S straně nově vymezené lokality bydlení 
(plochy B14-B19) ,   pomáhá redukovat negativní vliv z provozu 
sousedního výrobního areálu a z provozu na silnici 3.třídy ve směru 
na Třebčín a Slatinice na novou zástavbu

Z22 ZO 440 Pás ochranné zeleně na  S straně nově vymezené lokality bydlení 
(plochy B14-B19) ,   pomáhá redukovat negativní vliv z provozu 
sousedního výrobního areálu a z provozu na silnici 3.třídy ve směru 
na Třebčín a Slatinice na novou zástavbu

Z23 ZO 254 Plocha ochranné zeleně u lokality B 19

Z24 ZO 2462 Pás ochranné zeleně na V straně účelové komunikace v prostoru 
jižně pod hřbitovem,  působí jako prvek proti větrné erozi, současně 
pomáhá redukovat negativní vliv z provozu  R46 na zástavbu obce v
části Olšany

Z25 ZO 916 Pás ochranné zeleně na JV straně zahrad jako zázemí k navrženým
zastavitelným plochám B24 na jižním okraji zástavby Olšan,   
pomáhá redukovat negativní vliv z provozu zemědělské farmy a 
provozu na  R46 
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D.3.7.    Vymezení zastavitelných ploch
Rozsah zastavitelných ploch  je obsažen v textové části návrhu územního plánu Olšany u Prostějova, 
kapitola 3.7.,  patří do kategorie schvalovaných principů řešení ÚP. Odůvodnění vymezení zastavitelných 
ploch a jejich záborů – viz kap.  E.2.4.1.

D.3.8.    Vymezení  ploch přestavby

Rozsah  ploch přestavby je obsažen v textové části návrhu územního plánu Olšany u Prostějova, kapitola 
3.8.,  patří do kategorie schvalovaných principů řešení ÚP.  

D.4.   KONCEPCE VEŘEJNÉ  INFRASTRUKTURY 

D.4.1. Občanské vybavení veřejné infrastruktury    

Všechny funk ní č plochy ve ejné infrastruktury  jsou zobrazeny ve ř výkrese č.2 – Hlavní výkres: 
urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny a jejich podmínky využití  dle p íslušného ř
funk ního regulativu jsou stanoveny v bod  6. Stanovení koncepce ob anského vybavení  ve ejné č ě č ř
infrastruktury ve smyslu §2 odst.1 písm. k) bod 3 SZ – viz kap.D.3.2.

D.4.2. - 4.3.Koncepce veřejných prostranství, prostupnost území

Současný stav a východiska řešení

Koncepce veřejných prostranství s plochami funkčního regulativu PV zajišťuje prostupnost území, 
vychází ze současného stavu veřejných prostranství, který tvoří prostory návsí, ulic, uliček, plochy 
veřejné zeleně a vodní plochy. Vytváří v dispozici zástavby funkční skelet, který propojuje všechny 
ostatní funkční plochy a umožňuje ve svých plochách situovat  veškerou technickou vybavenost.

Hlavním veřejným prostranstvím obou sídel  je náves, v případě Olšan trojúhelníková náves 
orientovaná ve směru západ-východ, v Hablově obdélníková – ulicová  ve směru zhruba sever-jih.   
Oběma návsemi prochází silnice III.tř. Olšanská náves vyniká svým nádherným parkem a souborem 
hodnotných památkově chráněných objektů, kostelem, objekty křížů a objektem fary.  Kolem obou 
návsí je soustředěna vybavenost obce a jinak jsou lemovány vesnickou obytnou zástavbou, zejména
objekty zemědělských usedlostí.  

Pozemky silnic III.tř. i rychlostní komunikace R46 jsou vymezeny jako plochy (respektive koridory) 
dopravní infrastruktury, aby bylo zaručeno dopravní spojení obce s okolím. Zbytek uliční sítě je 
vymezen jako plochy veřejných prostranství.

V současné době je uliční síť obce stabilizovaná a její parametry odpovídají historickému vývoji a pro
obsluhu zastavěného území postačují.

Odůvodnění řešení

Veřejná prostranství, jejichž součástí jsou ulice a návsi, jsou jednou ze základních urbanistických 
složek v sídle. Tato složka je Územním plánem zajištěna vymezením tzv. ploch veřejných 
prostranství a ploch dopravní infrastruktury, jejichž podmínky obecně umožňují existenci ulic, návsí 
apod. Plochy veřejných prostranství, případně dopravní infrastruktury - silniční, se vymezují za 
účelem zajištění podmínek zejména pro obsluhu a prostupnost území. 

Územní plán stabilizuje pozemky stávající olšanské  i hablovské návsi . Územní plán stabilizuje 
současnou uliční síť vymezením ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury – 
silniční.
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D.4.4. koncepce dopravní infrastruktury

D.4.4.1. Pěší doprava 

Současný stav a východiska řešení

Pěší pohyb je v zastavěném území zajištěn zčásti na vybudovaných chodnících, a to především v 
zastavěném území podél silnic III tř. Současný stav je  vyhovující, k doplnění je navrženo pěší 
propojení D25 – chodník od MŠ do lokality  Za farou. 

Turistické trasy se v řešeném území nevyskytují.

V nezastavěném území slouží pro pěší pohyb především účelové komunikace, výhledově lze využít i
nově budované cyklostezky. 

Odůvodnění řešení 

Pěší doprava je jednou ze základních urbanistických funkcí v sídle. Ta je Územním plánem zajištěna 
koncepcí prostupnosti a obsluhy území (koncepce ulic a návsí) a je doplněna o trasy pěších 
propojení, které vymezují prostory v sídle pro pěší průchody. Tyto plošné a liniové prvky zaručují 
fungování pěší dopravy. Hlavním účelem navržené koncepce je zajištění komfortních podmínek pro 
pohyb pěších v sídle i v krajině. To zaručuje udržení a rozvoj příznivých  podmínek pro soudržnost 
obyvatel obce. 

Pěší propojení jsou navržena v místech, kde není potřeba zajišťovat automobilové propojení, avšak 
je potřeba zajistit průchod zástavbou z důvodu jinak velké docházkové vzdálenosti vymykající se 
místním poměrům . 

Navržené pěší trasy:
D25:   Olšany, chodník propojující centrum obce s lokalitou Za farou kolem MŠ

D.4.4.2. Cyklistická doprava

Současný stav a východiska řešení

Řešeným územím probíhá cyklotrasa č.5, EV9 Greenway K-M-V,  část Jantarové stezky Přízřenice- 
Hatě.   Tato trasa vede řešeným územím od západu k jihovýchodu, přichází ze západu z obce 
Studenec po silnici III/44928, prochází  přes centrum Olšan a pokračuje po silnici III/5704 ve směru 
na Bystročice.    Současný stav je z hlediska podmínek pro cyklistickou dopravu (tj. zejména 
morfologie terénu, hustoty automobilové dopravy a dispozice sídla) vyhovující. Úsek Prostějov – 
Přerov , tzn. úsek řešeného území je z hlediska obtížnosti charakterizován jako lehký. 

Cyklostezky v řešeném území zatím nejsou.

Odůvodnění řešení 

Cyklistická doprava je jednou ze základních urbanistických funkcí v sídle. Ta je Územním plánem 
zajištěna koncepcí prostupnosti a obsluhy území (koncepce ulic a návsí) a případně koncepcí 
silniční dopravy. Hlavním účelem navržené koncepce je zajištění komfortních podmínek pro pohyb 
cyklistů v sídle i v krajině. To zaručuje udržení a rozvoj příznivých podmínek pro soudržnost obyvatel 
obce i obyvatel okolních obcí. 

Plochy veřejných prostranství PV a případně i plochy dopravní silniční DS zajišťují územní podmínky
pro vedení cyklistické dopravy. Územní plán koncepčně vymezuje linie pro realizaci cyklostezek – viz
D27-D37. Vzhledem k charakteru terénní konfigurace a polohy obce se přímo nabízí prosazování 
této formy dopravy jako sportovně relaxační aktivity. Cyklostezka vedená do krajiny je součástí ploch
polních cest s funkcí ZP nebo NZ. 

Navržené cyklostezky:
D27:   cyklostezka Olšany střed
D28:   cyklostezka Olšany - Prostějov
D29:   cyklostezka Olšany - Čelechovice
D30:   cyklostezka Olšany - Třebčín
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D31:   cyklostezka Olšany - Lutín
D32:   cyklostezka Olšany - Žerůvky
D33:   cyklostezka Hablov - Vrbátky
D34:   cyklostezka Olšany - Bystročice
D35:   cyklostezka Olšany – kolem Blaty do Hněvotína
D36:   cyklostezka Olšany – Dubany
D37:   cyklostezka spojka D35-D36

D.4.4.3. Silniční doprava

Současný stav a východiska řešení

Plochy dopravní infrastruktury – silniční DS vymezují páteřní silnice zajišťující napojení obce na 
okolí a na celostátní rychlostní silnici R46 . Zbytek ploch silniční sítě, procházející zastavěným 
územím sídel , je vymezen jako plochy veřejných prostranství PV.

Katastrálním územím obce Olšany u Prostějova procházejí tyto silnice: 

R46 Vyškov – Olomouc

Vyškov – dálniční křižovatka Vyškov-východ D1–R46
        návaznost:    D1: Brno – Praha, 

D1: Hulín – (Přerov) – Lipník n. B. – Bělotín – Ostrava – Polsko
Olomouc – dálniční křižovatka Slavonín R35–R46

        návaznost: R35: Mohelnice – (Moravská Třebová – Hradec Králové) – Turnov – 
Liberec

           R35: Lipník n. B.
Rychlostní silnice R-35 prochází mezi oběma částmi obce, východně od zástavby Olšan a západně 
od Hablova.  Silnice je vybudovaná jako směrově dělená rychlostní komunikace, řešené území je na 
R-46 napojeno z obou směrů. Trasa R46 má vazbu na jižní obchvat Olomouce a na R35. 

Ostatní silnice III.tř.
III/44928    Čelechovice na Hané – Olšany - silnice 5709
III/44925    silnice 449 – Třebčín- silnice 44928 - Olšany
III/57011    silnice 570 – Olšany – silnice 44928
III/5704      silnice 570 – Žerůvky – Bystročice - silnice R46
III/5707      silnice 44928 Olšany - Hablov – silnice 4353 

Stávající místní komunikace jsou upravovány v kat. MO 7/30 nebo 5/30, navržené místní 
komunikace v místech plánované zástavby v kat. MO 5/30, ve funkční třídě C3 jako obslužné 
komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů, které jsou zcela vyjímečně ukončeny někdy i 
slepě. 

Odůvodnění řešení 
Silniční doprava je jednou ze základních urbanistických funkcí v sídle, která je Územním plánem 
zajištěna vymezením tzv. ploch dopravní infrastruktury – silniční DS  a ploch veřejných prostranství 
PV, jejichž podmínky obecně umožňují existenci pozemních komunikací. Plochy dopravní 
infrastruktury – silniční, případně veřejných prostranství, se vymezují za účelem zajištění podmínek 
zejména pro obsluhu a prostupnost území automobilovou dopravou. 
Závady z dopravní zátěže, promítající se do zhoršování kvality ŽP v řešeném území, zejména v JV 
části zastavěného území části Olšan, nelze jednoznačně odstranit. Trasy  dopravní linie rychlostní 
komunikace je  stabilizovaná,  narůstající  negativní vliv se zvyšovanou dopravní zátěží lze pouze 
redukovat. Zásadní změna navrženého směru územního rozvoje (SZ ve směru od R46)  bude ve 
svém důsledku nejpříznivějším řešením pro redukci evidovaných problémů. 
Územní plán stabilizuje současnou silniční síť na území obce vymezením stabilizovaných ploch 
dopravní infrastruktury – silniční. Z připravovaného záměru homogenizace R 46 je do návrhu ÚP 
zahrnuta úprava nájezdových ramp k silnici R46.  
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Pro vnitřní obsluhu obce Územní plán vymezuje dopravní stabilizované i rozvojové plochy silniční DS
i plochy veřejných prostranství PV, které slouží k obsluze stávajících i navrhovaných obytných lokalit.

Navržené plochy dopravní infrastruktury DS: 

D 3:   Olšany, rozšíření plochy pro realizaci severní nájezdové rampy k R46
D 4:   Olšany, rozšíření plochy pro realizaci jižní nájezdové rampy k R46
D 5:   Olšany, rozšíření plochy DS pro realizaci úpravy křižovatky, V obce Olšan
D 6:   Olšany, plocha DS pro lokality výrobní zóny V3 - V6
D 7:   Olšany, plocha DS pro lokality výrobní zóny V5 + V6
D 8:   Olšany, plocha DS pro lokality výrobní zóny V2 a V6

Navržené dopravní prvky ( komunikace + chodníky) v rámci ploch DS nebo PV:
D  9:   Olšany, severní nájezdová rampa k R46
D10:   Olšany, jižní nájezdová rampa k R46
D11:   Olšany, místní komunikace pro obsluhu lokality B3-B5
D12:   Olšany, místní komunikace pro obsluhu lokality B9-B12
D13:   Olšany, místní komunikace pro obsluhu lokality B9-B12
D14:   Olšany, místní komunikace pro obsluhu lokality B13-B14
D15:   Olšany, místní komunikace pro obsluhu lokality B15-B16
D16:   Olšany, místní komunikace pro obsluhu lokality B16-B17
D17:   Olšany, místní komunikace pro obsluhu lokality B18-B23
D18:   Olšany, S nájezd místní komunikace do silnice na Třebčín
D19:   Olšany, J nájezd místní komunikace do silnice na Studenec
D20:   Olšany, úprava křižovatky pro realizaci připojení výrobní zóny (tvar bude 
           upřesněn v dokumentaci pro ÚŘ, dispoziční řešení bude nutno v rámci 
           přípravy projednat a odsouhlasit s ŘSD ČR, odd. technické přípravy Morava)
D21:   Olšany, místní komunikace v ploše DS pro lokality výrobní zóny V3-V6
D22:   Olšany, místní komunikace v ploše DS pro lokality výrobní zóny V5 +V6
D23:   Olšany, místní komunikace v ploše DS pro lokality výrobní zóny V6
D24:   Olšany, účelová komunikace na SV okraji plochy WO  
D39:   Olšany, místní komunikace v ploše PV 16, obsluha výrobních ploch, varianta 
           situování kompostárny
D40:   Olšany, účelová cesta, východní vjezd do výrobního areálu na jihu obce

„Informace silničního správního úřadu Odboru pozemních komunikací MD pro 
majetkového správce dálnic a rychlostních silnic o silničních ochranných pásmech“: 
nebude vydáno silničním správním úřadem pro dálnice a rychlostní silnice (tedy MD) 
povolení pro provádění staveb, vyžadujících podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, ve 
vzdálenosti do 50 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice a rychlostní silnice. Ve 
vzdálenosti od 50 m do 100 m bude vydáno se zdůvodněním výjimky jenom pro stavby 
dočasné, terénní úpravy a pokládky inženýrských sítí do pozemku.

D.4.4.4.   Statická doprava

Současný stav a východiska řešení

V řešeném území se odstavování a parkování vozidel v převážné míře odehrává na pozemcích 
rodinných domů (vyjma nově realizované ulice v SV části obce). Nedochází tak k obsazování 
veřejných prostranství vozidly rezidentů a jejich návštěvníků v míře přesahující únosnou míru.
Parkování pro potřeby občanského vybavení (obecní úřad, pošta, knihovna, zdravotní středisko, 
pohostinství, obchod)  na návsi při silnici III.tř. je umístěno v bezprostřední návaznosti na objekty. 
Parkování vozidel u sportovního areálu v Olšanech i sportovního hřiště v Hablově  při sportovních či 
společenských akcí nárazově zatěžuje blízká veřejná prostranství parkujícími vozidly. Dopravně 
náročnější situace u jednorázových akcí není vnímána ze strany občanů výrazně negativně, jsou 
chápany jako součást pořádané akce, která je přínosem kulturně společenského života obce. 
Parkování pro potřeby výrobních zařízení i zemědělského areálu se odehrává v sousedství nebo 
přímo uvnitř areálu. Nezatěžuje tak okolní veřejná prostranství.
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Zajištění odstavování a parkování vozidel na stavebních pozemcích je stanoveno vyhláškou č. 
501/2006 Sb., která se odkazuje na příslušné české technické normy.

Odůvodnění řešení 
Parkování či odstavování vozidel je jednou z důležitých urbanistických funkcí v sídle, která je 
Územním plánem zajištěna vymezením tzv. ploch dopravní infrastruktury a případně i ploch 
veřejných prostranství, jejichž podmínky obecně umožňují existenci veřejných parkovacích stání. 
Parkování či odstavování umožňují i některé další plochy s rozdílným způsobem využití; tato stání 
však slouží především pro zajištění obsluhy pozemků, staveb či zařízení dané plochy (např. 
parkování u hřbitova) nebo jsou přímo vyžadovány zákonnými předpisy (např. parkování na 
pozemcích rodinných domů).
Územní plán vymezuje v rámci návrhu speciální plochy dopravní infrastruktury DS pro zajištění 
parkovacích ploch či objektů. Jde o plochu D1 – parkoviště pro lisovnu na severním okraji Olšan a 
plocha D2 pro parkování vozidel na jižním konci Hablova. Další parkovací plochy samostatně 
vymezeny nejsou, vychází se z toho, že rezidenti odstavují své vozy na svých pozemcích, případně 
na veřejných prostranstvích při komunikacích. Míra četnosti takto odstavených vozidel byla shledána
jako přiměřená podmínkám obce, tj. nezatěžující její obsluhu, nesnižující její hodnoty a kvalitu 
bydlení. Výjimku tvoří parkování vozidel v ulici lokality „Bydlení sever“, jejíž koncepce s menším 
šířkovým profilem ulice nepočítala s odstavováním vozidel na nájezdech ke garážím RD. Režim 
parkování a odstavování vozidel v uvedené lokalitě bude řešen ze strany obce jinými prostředky – 
např. Obecní vyhláškou. 
Parkování a odstavování vozidel obsluhujících stávající nebo uvažované podnikatelské areály na 
plochách smíšených výrobních se předpokládá v rámci těchto ploch. Mimo plochy D1 a D2 tedy není
nutné vymezovat další speciální plochy dopravní infrastruktury či veřejných pro stranství v doteku s 
nimi.

Navržené plochy dopravní infrastruktury DS – statická doprava: 
D 1:   Olšany, plocha parkoviště u lisovny , S okraj zástavby
D 2:   Hablov, plocha parkoviště J konec Hablova

D.4.4.5.   Hromadná doprava

Současný stav a východiska řešení

Obsluha území veřejnou hromadnou dopravou je zajištěna  autobusovou dopravou. Na území obce 
se nachází 5 zastávek, z toho 4 na území Olšan, 1 v Hablově. Docházkové vzdálenosti jsou 
vyhovující. Autobusy jsou vedeny po linkách všemi směry, zejména s cílovými místy Olomouc a 
Prostějov. 

Olšany u Prostějova, u parku 

Olšany u Prostějova, sokolovna

Olšany u Prostějova, hasičská zbrojnice

Olšany u Prostějova, u stavu

Olšany u Prostějova, Hablov, restaurace

Obsluha území je zajištěna autobusovou linkou Integrovaného dopravního systému Olomouckého 
kraje č. 780120

Odůvodnění řešení 

Veřejná hromadná doprava je jednou ze základních urbanistických funkcí v sídle, která je Územním 
plánem zajištěna koncepcí silniční dopravy . Plochy dopravní infrastruktury – silniční, případně 
veřejných prostranství, které především zaručují územní podmínky pro tento druh dopravy, se 
vymezují za účelem zajištění podmínek zejména pro obsluhu území autobusovou dopravou.

Pro zajištění územních podmínek pro kvalitní spojení sídla s okolím autobusovou dopravou, se 
vymezují stabilizované plochy dopravní infrastruktury – silniční zahrnující silnice  III. třídy. 
Autobusové zastávky nejsou v grafické části fixovány, frekvence spojů je odvislá od zájmu veřejnosti 
a možností dopravců v regionu.  
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D.4.5.  koncepce technické infrastruktury

 Územní plán stanovuje   koncepci technické infrastruktury na území obce. Do jednotlivých 
oborových podkoncepcí jsou zahrnuty zpravidla pouze významné jevy daného druhu 
technické infrastruktury . Některé stávající (tj. existující) jevy, které nejsou v Územním plánu 
zobrazeny (např. méně významná vedení sítí TI či objekty TI nebo domovní přípojky) nemusí 
být součástí koncepce Územního plánu a jejich další využívání závisí na podmínkách ploch, 
ve kterých se nacházejí. 

Jednotlivé oborové podkoncepce TI se v Územním plánu vymezují těmito nástroji:

a.). plochy s rozdílným způsobem využití

jsou v ÚP obvykle určeny pro realizaci staveb či areálů technického vybavení většího
rozsahu, např. ČOV, sběrný dvůr, apod.); pro objekty technického vybavení 
menšího rozsahu (např. trafostanice, regulační stanice plynu, čerpací stanice 
vody) se samostatné plochy s rozdílným způsobem využítí vymezují vyjímečně; 
podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou uvedeny v bodě 6
výrokové části ÚP;

b.) trasy inženýrských sítí , 

které v ÚP určují vedení liniových sítí technické infrastruktury (podpovrchové či 
nadzemní), pro jejichž výstavbu nejsou třeba vlastní pozemky, ale zřizují se pouze 
věcná břemena; podmínky využití a charakteristiky jednotlivých tras jsou uvedeny v 
jednotlivých oborových podkoncepcích technické infastruktury; nově navrhované 
trasy, případně trasy určené k rekonstrukci, jsou umísťovány zejména v plochách 
veřejného prostranství

3.koncepční prvky 

(např.komunikace, cyklotrasy a cyklostezky, chodníky atd.) , ty v ÚP doplňují 
zobrazení jednotlivých oborových podkoncepcí technické infrastruktury a slouží pro 
jejich přehledné znázornění; pokud jsou vymezeny jako rozvojové, pak je území k 
zajištění jejich výstavby a řádného užívání pro stanovený účel určeno 
prostřednictvím ploch s rozdílným způsobem využití.  

Specifické požadavky jednotlivých podkoncepcí TI (např. pro likvidaci dešťových vod
na pozemku, pro realizaci domovní ČOV) jsou souhrnně uvedeny v bodě 4.5.4.
výrokové části ÚP.

D.4.5.1. Vodní plochy a toky
Plochy vodní a vodohospodářské WP, WO  jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek 
pro hospodaření s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem a pro regulaci 
vodního režimu v území. To zaručuje udržení a rozvoj příznivých  přírodních podmínek, 
případně i hospodářský rozvoj obce.

Současný stav a východiska řešení

Z celkové výměry 1104 ha správního území obce zabírají vodní plochy přibližně 6 ha, 
což je 0,54 % (ČSÚ, 2013).

Hlavním tokem, který protéká obcí je říčka Blata, je ve správě Povodí Moravy s.p. 

Další bezejmenná vodoteč přechází pod trasou R46, je částečně zatrubněná a vlévá se do 
Blaty na jižním konci Olšan. Trasa tohoto toku je evidována  jen na vodohospodářských 
mapách, v terénu ale není znatelná. Pod lokalitou Bydlení sever je meliorační svodnice, 
která vyúsťuje u silnice Z od hřiště. Další meliorační svodnice je na západním okraji 
řešeného území při hranici s obcí Smržice.

Do katastru zasahuje chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvarter řeky 
Moravy, téměř celé řešené území pokrývají ochranná pásma II.stupně  vodních zdrojů 
Dubany a Olšany. 
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Odůvodnění řešení 

Vodní toky a plochy jsou v Územním plánu chápány jako součást koncepce technické 
infrastruktury, protože se jejich prostřednictvím reguluje odtok dešťových vod z území 
(zajišťují odvádění či zadržení dešťových vod). Zároveň jsou ale také součástí koncepce 
uspořádání krajiny, protože plní významnou krajinotvornou funkci. Vodní tok Blata je  v 
Územním plánu téměř v celém rozsahu součástí ploch protipovodňových opatření WO, 
a součástí ÚSES, ostatní vodní plochy jsou vymezeny jako plochy WP. 

D.4.5.2.   Protipovodňová a protierozní ochrana   

Současný stav a východiska řešení 

Správní území obce Olšany má téměř soustředný  tvar, od nivy říčky Blaty se mírně zvedá 
západním směrem. Tato přirozená svodnice má různý potenciál pro vznik menších 
povodní. Prostor nivy kolem Blaty od minulosti vykazuje zvýšenou hladinu spodních vod, v 
období dešťů jsou tyto plochy mírně podmáčené. 
Do ÚP jsou zahrnuty hranice záplavového území Q20 a Q100, aktivní zóna ZÚ je totožná s 
rozsahem ploch Q20. Zpracovatelem  návrhu hranic záplavového území pro říčku  Blata je 
Povodí Moravy Brno.                                        

Odůvodnění řešení 

Protipovodňová ochrana je jednou z důležitých součástí územního plánování. Územním 
plánem je zajištěna vymezením tzv. ploch vodních a vodohospodářských.

Plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro 
hospodaření s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem a pro regulaci 
vodního režimu v území. To zaručuje udržení a rozvoj příznivých přírodních podmínek i 
hospodářský rozvoj obce. Plochy vodní a vodohospodářské vymezují koridor pro koryto  
vodního toku v řešeném území a technická opatření (např. hráze, zdi) pro ochranu před 
záplavami. 

Pro dotčené území je zpracována dokumentace přírodě blízkých protipovodňových opatření,
která mohou být realizována v nejbližší době. Zastavitelné plochy se těchto lokalit přímo 
nedotýkají.

Územní plán vymezuje pro zajištění protipovodňové ochrany obce rozvojovou 
plochu W1-W4, funkční regulativ WO , která je určena pro realizaci přírodě blízkým 
protipovodňovým úpravám. Případná občasná záplava navržené louky západně od 
hřiště je návrhem určena i k rekreačnímu využití v případě potřeby vytvoření zázemí 
sportovnímu areálu (např. pořádání akce se stanovou výbavou)   Toto občasné 
zaplavení zde není na závadu. 

Protierozní opatření (splavování půdy) je nutné řešit vhodnými osevními postupy v 
rámci a obhospodařování  ploch.

D.4.5.3.   Zásobování vodou   

Současný stav a východiska řešení 

Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je ve vlastnictví obce. Do distribuční 
vodovodní sítě obce Olšany je voda dodávána ze skupinového vodovodu Olšany – Dubany 
– Vrbátky –Štěchovice .
Zdrojem vody skupinového vodovodu je prameniště Dubany, které zahrnuje šest vrtaných 
studní, vrty HV 1 až HV 6 s využitelnou vydatností 35,0 l/s-1.   Voda z prameniště je 
čerpána do vodojemu Stráž Dubany 2 x 150 m3, max.hl. 226,50 m n.m. s ČS,  umístěného 
jižně pod obcí Dubany, maximální kóta hladiny = 287 m.n.m., min. hladina = 283 m.n.m. 
Uvedený vodárenský komplex je chráněn pásmem hygienické ochrany.  
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Voda je do řešeného území přivedena vodovodním řadem PVC DN 200, délky 1 700, do 
vodovodní sítě místní části – obce Hablov. V obci Hablov je ve vodoměrné šachtě pro obec 
Olšany u Prostějova napojena rozvodná síť obce Olšany u Prostějova. Rozvodná síť v obci 
je provedena zaokruhováním s koncovými větvemi a je zásobována v jednom tlakovém 
pásmu. Rozvodná síť v obci je z PVC DN 80– 150, celkové délky 8 120 m. Na vodovod je 
napojeno cca 260 vodovodních přípojek (rok 2012) a zásobeno cca 50 % trvale bydlících 
obyvatel. Zbývající obyvatelé jsou zásobováni z vlastních domovních studní.

Odůvodnění řešení 
Zásobování vodou je jednou ze základních podmínek fungování sídla, která je Územním 
plánem zajištěna stanovením koncepce zásobování vodou.

Územní plán zobrazuje pouze stávající páteřní trasy důležité pro zásobování a distribuci 
vody v sídle. Pro rozvojové plochy postačí stávající řady rozšířit do nové zástavby v rámci 
ploch veřejných prostranství nebo ploch dopravní infrastruktury. Dimenze vodovodního 
potrubí budou navrženy v souladu s požadavky požárního zabezpečení (ustanovení § 29 
odst. 1 písm. k) zákona č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů v množství 
stanoveném ČSN 73 08 73, na řadech budou v potřebných místech osazeny nadzemní či 
podzemní požární hydranty.

Kapacita dodávek pitné vody s ohledem na vydatnost zdrojů je dostačující. 
Uvažovaná specifická spotřeba je dle zkušeností nadhodnocena 110 l/os/den včetně
vybavenosti a teoretická spotřeba by pak mohla být cca 100 l/os/den. V těchto 
úvahách je podstatné zjištění procenta napojenosti obyvatel na veřejný vodovod. Jak
je uvedeno výše, na vodovodní systém je napojena zhruba jen polovina objektů v 
obci.

Stávající počet obyvatel je 1700 a teoretický nárůst (při využití všech navržených 
ploch) může být až 2000 obyvatel. 1700 x110l je cca 187000, reálná spotřeba je 
cca 100 l/obyv. , takže při maximálním počtu obyvatel 200000 l . 
Stávající studny zůstanou zachovány, je možno je využívat jako zdroj užitkové 
vody.
V případě požáru je možno brát vodu z hydrantů osazených na vodovodu nebo 
ze stávajících vodních ploch.
Nouzové zásobování vodou
V případě přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobeni 
individuálně z domovních studní, přistavených cisteren a balenou vodou. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika.
Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 
7,0 m3/den a na další dny je to 21,0 m3/den.

Koridor propojení vodárenského systému

V řešeném území  je na západním okraji řešeného území vymezen koridor pro umístění  
vodovodního řadu nadmístního významu, který vznikne propojením   skupinového vodovodu 
Prostějov se skupinovým vodovodem Pomoraví. Navržený vodovodní řád propojí vodojem 
Střáž s vodojemem  Křelov. Cílem je posílení vodovodu Prostějova. Připojení skupinového 
vodovodu Prostějova na skupinový vodovod Olomouce je zařazeno do kategorie veřejně 
prospěšných staveb . Dotčené obce tímto záměrem jsou Smržice, Čelechovice na Hané, 
Olšany u Prostějova, Lutín, Hněvotín a Olomouc-Topolany. V rámci řešení zásobování vodou
není uvažováno s přímým  vstupem do tohoto řadu. 
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D.4.5.4.   Odkanalizování území

Současný stav a východiska řešení 

Obec Olšany má vybudovanou kanalizační síť i zařízení ČOV, obojí je v majetku a správě 
obce. 

V Olšanech u Prostějova je vybudovaná převážně jednotná kanalizace, odvádějící odpadní i 
dešťové vody na ČOV. V místní části Hablov je oddílný systém s čerpáním splaškových vod 
na ČOV a odvedením dešťových vod do vodoteče Blata pomocí původní kanalizace. 
Jednotná kanalizace je z betonových trub DN 300 - 1 000 a jsou na ni osazeny revizní a 
soutokové šachty. Dále je vybudován dešťový oddělovač a dva vtokové objekty na stoce A. 
Z lokality „Trávníky“ je zaústěn výtlak do stoky AH, lokalita „Piana“ je odkanalizována 
tlakovou kanalizací do stoky AB. 

Před ČOV je na stoce A odlehčovací komora a poté jsou odlehčené odpadní vody 
přečerpávány na ČOV. ČOV likviduje odpadní vody z Olšan u Prostějova, z místní části 
Hablov a dále z obce Bystročice, včetně místní části Žerůvky. Jedná se o mechanicko-  
biologickou čistírnu typu kombi - blok s kapacitou 2 100 EO. 

Stoky A a AM jsou při přívalových deštích přetíženy z důvodu velkého množství 
extravilánových dešťových vod přitékajících do stok, části stoky A jsou ve špatném 
technickém stavu a některé úseky mají minimální sklon. Stoka AH, AD, AK není v dobrém 
technickém stavu. Stoka AJ má minimální krytí. Kapacita ČOV je v současné době téměř 
vyčerpána. Vyhovující kapacita ČOV po rekonstrukci je pro rozvoj obce včetně Bystročic cca
3500 EO.  

Při napojení nových záměrů na technickou infrastrukturu musí být vždy ověřen technický a 
kapacitní stav jednotlivých potrubí (u rozsáhlejšího záměru i kapacita ČOV). Jestliže je 
potrubí nevyhovujícím stavu musí být určena etapizace výstavby v území.

Odůvodnění řešení 

Odkanalizování je jednou ze základních podmínek fungování sídla, která je Územním 
plánem zajištěna stanovením koncepce odkanalizování. 

V rozvojových plochách  je počítáno s oddílným systémem likvidace odpadních 
vod. Nové záměry musí být napojeny na veřejnou kanalizační síť a musí 
hospodařit s dešťovými vodami

Splaškové vody
Splaškové vody z jednotlivých nemovitostí budou odváděny kanalizačními stokami, 
které budou zaústěny do kanalizace v obci, která je zaústěna na ČOV. Stávající 
ČOV je v současné na hranici své kapacity. V současné době se zpracovává projekt 
na intenzifikaci ČOV. Předpokládané navýšení kapacity je o 1400 EO na 3500 EO. 
Při rozvoji obce musí být napojení na stokovou síť a odvádění odpadních  vod  na  
ČOV etapizováno podle technického stavu a kapacity předmětné stoky.
Dešťové vody
Hospodaření  s dešťovými vodami z jednotlivých záměrů (RD) bude navrženo dle
platné  legislativy.  Hospodaření  s dešťovými  vodami  bude  řešeno  pro  každou
nemovitost  zvlášť.  Objekty  musí  mít  bezpečnostní  přepad  do  recipientu,  popř.
kanalizace.  Pro  odvodnění  dešťových  vod  ze  zpevněných  ploch  ve  veřejném
prostranství bude v co největší míře využito vsakovacích průlehů podél zpevněných
ploch  s bezpečnostním  přepadem  do  recipientu,  popř.  kanalizace  dle  platné
legislativy.  V souladu  s ČSN75  9010,  TNV  759011  a  ČSN75  6101  bude  v
navrhovaném  území  řešeno  vsakování  dešťových  vod,  popř.  zadržování,
s regulovaným odtokem 3 l/s/ha včetně bezpečnostního přepadu do recipientu, popř.
kanalizace.
Pokud bude vsakovací průleh kombinován se zadržením pomocí  vsakovacích 
/zadržovacích/ objektů, není možné umístění aleje do vsakovacího průlehu z důvodu
dodržení ochranného pásma kořenového systému i vsakovacích/zadržovacích 
objektů pod terénem. Pro šířku veřejného prostranství je tedy nutné uvažovat  
minimální šířka vsakovacího průlehu 2 m a 1,5 m pro zeleň s alejí.
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Odkanalizování jednotlivých lokalit bydlení:
Plocha  B1, B7
napojení na stávající stoku AH, dešťové vody z RD budou vsakovány a zadržovány 
na pozemku záměru s bezpečnostním přepadem zaústěným do melioračního 
příkopu, etapizace výstavby podle technického stavu stoky AH, 

plochy  B8-B12
stávající stoka AH bude prodloužena, dešťové vody z RD budou vsakovány a 
zadržovány na pozemku  záměru,  dešťové  vody  z veřejného  prostranství  budou  
vsakovány nebo jímány a svedeny do záchytné nádrže N2 a následně do záchytné 
nádrže v ulici Trávníky do nádrže N1. E  tapizace výstavby podle technického stavu 
stoky AH

            plochy  B2-B5
             novou stokou budou splaškové vody odkanalizovány do stávající stoky A, dešťové 

vody z RD budou vsakovány a zadržovány na pozemku záměru s bezpečnostním 
přepadem zaústěným meliorace, dešťové vody z veřejného prostranství budou 
vsakovány a zadržovány v místě dopadu s bezpečnostním přepadem zaústěným do 
meliorace,

plochy B6, B24
novou stokou budou splaškové vody odkanalizovány do stávající stoky AD-1, 
dešťové vody z RD budou vsakovány a zadržovány na pozemku záměru s 
bezpečnostním přepadem zaústěným do stoky AD-1, dešťové vody z veřejného 
prostranství budou vsakovány a zadržovány v místě dopadu s bezpečnostním 
přepadem zaústěným do stoky AD-1,etapizace výstavby podle technického stavu  
stoky AD, kapacity ČOV

B15-B17
stávající stoka AL-1 bude prodloužena, dešťové vody z RD budou vsakovány a 
zadržovány na pozemku záměru s bezpečnostním přepadem zaústěným do stoky 
AL-1, dešťové vody z veřejného prostranství budou vsakovány a zadržovány v místě
dopadu s bezpečnostním přepadem zaústěným do stoky AL-1, etapizace výstavby 
podle kapacity ČOV

B13-B14
splaškové vody budou částečně odvedeny na stávající kanalizaci, částečně bude  
odkanalizování novou stokou do stávající kanalizace AM, dešťové vody z RD budou 
vsakovány a zadržovány na pozemku záměru s bezpečnostním přepadem 
zaústěny do stoky, dešťové vody z nového veřejného prostranství budou vsakovány 
a zadržovány v místě dopadu s bezpečnostním přepadem zaústěným do stoky AL-1 
a AM 

B18-B23
část lokality B11 bude novou stokou odkanalizována do stávající stoky AK, z druhé 
části lokality budou splaškové vody odvedeny novou stokou do stávajíc stoky A,  
dešťové vody z RD budou vsakovány a zadržovány na pozemku záměru s 
bezpečnostním přepadem zaústěny do nové stoky, místě dopadu s bezpečnostním 
přepadem zaústěným nové stoky ústící do stávající stoky, etapizace výstavby podle 
kapacity ČOV

B25 – Hablov
bude odkanalizována do stávající stoky HA-1, dešťové vody z RD budou vsakovány 
a zadržovány na pozemku záměru s bezp. přepadem zaústěny do nové stoky, místě 
dopadu s bezp.přepadem zaústěným nové stoky ústící do stávající stoky

B26 – Olšany
vydáno stavební povolení s danými podmínkami 
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Úprava odtokových poměrů v lokalitě Trávníky:
Odtokové poměry v dotčeném území budou řešeny tak, že v první etapě dojde k 
vyčištění stávajícího systému odvodnění – dešťové kanalizace. Následně bude v 
části veřejného prostranství ulice  realizována dle zjištěné potřeby vybraná forma  
tzv. vsakovacího zadržovacího liniového objektu, ten bude sveden na nově rozšířený
pozemek 731/65, který je  ve vlastnictví obce. Zde nebo na sousedním pozemku 
může být realizována  zadržovací nádrž N1 nebo zachycená voda bude odvedena 
dále do plochy zemědělských pozemků, navazujících na východní stranu zástavby 
ulice nebo bude svedena do stávající meliorační svodnice. Podrobnosti technického 
řešení budou prezentovány v dokumentaci pro územní řízení. V rámci technického 
řešení systému zachycení dešťových vod v lokalitě Trávníky by bylo vhodné  
vybudovat lapače ropných produktů a doplnit zadržovací nádrž  o komory na 
separaci těžších jílovitých a prachových částic, aby nedošlo do několika let k  jejímu 
zanesení. 
Úprava odtokových poměrů v lokalitě B9-B12:
Podmínkou realizace výstavby na uvedených plochách je tzv. Dohoda o 
parcelaci a navíc podmínka vybudování záchytné nádrže N2 na dešťové vody. 
Z této nádrže pak bude dešťová voda svedena do záchytné nádrže N1 v ulici 
Trávníky. 
Množství  splaškových vod odpovídá  spotřebě vody,  množství  srážkových vod  
se zvýší jen nepatrně o redukované odtoky z nových komunikací (průlehy, zámková 
dlažba apod.) a o redukované odtoky z nových nemovitostí (zdrže, vsaky na 
vlastním pozemku) v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. v pozdějším znění.

D.4.5.5.   Odpadové hospodářství

Současný stav a východiska řešení 

Obec Olšany u Prostějova  je ve smyslu zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) původcem 
komunálního odpadu. V obci jsou rozmístěny na třech sběrných místech nádoby pro tříděný 
odpad (papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví).

Sběr papíru a kovů probíhá ve vyhlášených termínech několikrát ročně. Sběr nebezpečného 
a objemného odpadu je zajištěn formou mobilního svozu dvakrát ročně. Stavební odpad řeší
občané podle své potřeby vlastními prostředky. Na zbytkový odpad má každá domácnost 
vlastní nádobu.

Odůvodnění řešení

Nakládání s odpady je jednou ze základních podmínek fungování sídla, která je Územním 
plánem zajištěna stanovením koncepce odpadového hospodářství. Územní plán počítá se 
zachováním stávajícího systému sběru a likvidace odpadů, tento systém navrhuje pouze 
doplnit o sběrný dvůr pro shromažďování odpadů (zejména tříděných, velkoobjemových a 
nebezpečných). Menší sběrný dvůr je součástí technického dvora obce na jižním okraji 
zástavby. 

V rámci zefektivnění likvidace odpadů v obci je připravován záměr realizace zařízení 
kompostárny, její situování může být řešeno variantně, buď ve stávajících výrobních 
plochách zemědělské farmy na jejím severním okraji nebo v nově vymezené zastavitelné 
ploše V2, která navazuje na farmu na její jižní straně. Definitivní umístění bude dáno 
reálnou dostupností pozemků.

Zneškodňování odpadů a nahodilých skládek v řešeném území.
Pokud se v území vyskytnou tzv.černé skládky, musí být přednostně průběžně 
odstraňovány. Rizikové jsou skládky, které se nachází v přímém kontaktu s vodními 
plochami  nebo podzemní vodou v PHO vodních zdrojů. Další prioritou je likvidace 
skládek, nacházejících  se v biocentrech a biokoridorech ÚSES.
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D.4.5.6.    Zásobování elektrickou energií

Současný stav a východiska řešení 

Na  dřazený energetický systém: 

Jižní polovinou řešeného území obce prochází venkovní vedení přenosové elektrizační 
soustavy 400 kV č.403 propojující elektrické stanice transformační 400/110 kV Řeporyje – 
Prosenice.

Západním okrajem území obce prochází venkovní vedení distribuční elektrizační soustavy 
110 kV č. 540 propojující elektrické stanice transformační 110/22 kV Vrahovice a 110/22 kV 
Lutín.

Napojení obce na energetický systém

Napájení distribuční sítě NN obcí je zajišťováno stožárovými a zděnými transformačními 
stanicemi, které jsou připojené odbočkami ze tří  procházejících venkovních napájecích 
vedení VN 22 kV.  

Odůvodnění řešení 

Zásobování elektřinou je jednou ze základních podmínek fungování sídla, která je Územním 
plánem zajištěna stanovením koncepce zásobování elektřinou.

Územní plán řeší úpravu vybraných úseků , vrchní vedení nahrazuje zemním vedením a v 
části plochy V4 určí dispozice plochy potřebu eventuelní úpravy změny vrchního vedení na 
zemní vedení.  Nové trasy vedení 22 kV nejsou vymezeny. 

Nároky na rozšíření a úpravy disribuční sítě 

a.).Rozšíření výrobního závodu lisovny, severní okraj obce Olšany. Podle 
předběžných analýz rozvoje závodu je požadován příkon cca 2000 kW. Tento 
příkon musí být pokryt z nově realizované trafostanice, v tomto případě by bylo 
vhodné zrušit trafostanici č.8 a odběr i pro trafostanici Bydlení sever realizovat z 
nově vystavěné trafostanice na okraji výrobního areálu – návrh TR1 . Jde o 
podmíněnou investici rozvojové plochy V1

b.) Výstavba RD „Bydlení Olšany západ“

Pro pokrytí požadovaného příkonu  je třeba realizovat novou trafostanici TR2 na JZ 
okraji lokality soustředěné výstavby.  Kapacita rozvojové plochy je  40 - 50 RD (dle 
velikosti parcel) a v první etapě by bylo vhodné instalovat trafo 630kVA , podle 
aktuálního zatížení trafostanice v době stavby bude případně řešeno přezbrojení 
trafostanice  na větší výkon a zvětšení přenosové kapacity sítě NN.Z důvodu 
vymístění stávajícího venkovního distribučního vedení 22 kV z budoucí  obytné 
zástavby a uvolnění této rozvojové zastavitelné plochy je navržena přeložka 
venkovního distribučního vedení 22 kV k trafostanici č.8. Přeložka je uvažována 
formou zemního vedení v rámci ploch veřejných prostranství

c.) Výrobní zóna Olšany jih 

V případě využití ploch mezi rychlostní komunikací R46 a zástavbou obce Olšany 
bude nutno realizovat novou trafostanici pro celou výrobní zónu. Plocha pro  
uvedenou trafostanici není vzhledem k zanedbatelné výměře specifikována jako 
rozvojová plocha technické vybavenosti. Požadovaný příkon nelze určit, trafostanice 
TR3 bude napojena na vedení 22 kV  č.12, procházejícím ve směru SV-JZ výrobní 
zónou. Jde o podmíněnou investici rozvojové plochy V2-V6

d.) Výstavba RD lokality B6 a B24 Olšany jih“

podle aktuálního zatížení trafostanice u obecního dvora v době výstavby RD bude 
případně řešeno přezbrojení trafostanice  na větší výkon. Západně od  výhledových 
rezervních ploch bydlení BR-2 je navržena  přeložka venkovního distribučního 
vedení 22 kV k této trafostanici  Přeložka části úseku trasy VN 22kV č.7 je  
uvažována formou zemního vedení v rámci ploch veřejných prostranství.       
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e.) Ostatní rozvojové plochy bydlení B1-B17, B25, B26  - bez dalších nároků, budou 
napojeny ze stávající sítě NN.  

Úroveň rozvodů NN vedení je řešena v dalších stupních PD. Při řešení návrhu 
elektrifikace řešeného území se vycházelo z územní energetické koncepce 
olomouckého kraje. Plynofikace obce je realizována.  
Návrh úprav sítě byl proveden tak, aby mohla být zaručena potřebná kvalita dodávky
při dodržení potřebné hospodárnosti přenosu. Byly zohledněny současné a 
výhledové požadavky na elektrický příkon a do jisté míry i fyzický stav současného 
zařízení a reprodukci stávajících základních prostředků.

D.4.5.7.    Zásobování plynem

Současný stav a východiska řešení
Obec Olšany u Prostějova má vybudovanou vyhovující středotlakou síť zásobování plynem. 

Kapacita stávajících rozvodů je dostatečná, je třeba počítat s obecným trendem snižování 
spotřeby energií zejména na vytápění a přípravu TUV v důsledku zateplování a využívání 
alternativních zdrojů (solární, tepelná čerpadlam, biopaliva, štěpka apod.) 

Zásobení teplem je ve všech objektech individuální a mění se dle cen za zdroje (plyn, uhlí, 
dřevo, LTO, elektřina a pod.). Pro novou výstavbu platí zásady snižovat energetickou 
náročnost objektů dle zákona č.406/2000 Sb. v pozdějším znění, resp. vyhlášky č. 
148/2007 Sb. a respektovat životní prostředí (zplodiny spalování).

Odůvodnění řešení 

Zásobování plynem je jednou ze základních podmínek fungování sídla, která je Územním 
plánem zajištěna stanovením koncepce zásobování plynem. 

Územní plán vymezil stávající páteřní trasy plynovodu STL pro zajištění zásobování obce 
plynem. Ostatní vedení není zobrazeno, avšak je zajištěno podmínkami využití jednotlivých 
ploch s rozdílným způsobem využití, zvláště plochami dopravní infrastruktury a plochami 
veřejných prostranství, jimiž je vedení plynovodů především vedeno. 

V rámci řešení plynofikace obce je navrženo přemístění regulační stanice vedle 
sportovního areálu RS VTL/STL 1200 m3/hod severním směrem do 
bezprostřední blízkosti ochranného pásma VTL plynovodu DN 100. Přemístěním RS
do  lokality T1 dojde ke zkrácení VTL přípojky DN 100, nově bude RS dopojena 
novým úsekem propojovacího STL plynovodu PE 160 se stávající distribuční sítí 
obce.

Pro zástavbu v rozvojových plochách postačí jen rozšířit stávající sít STL, a to 
zejména v navrhované síti ulic, tj. plochami veřejných prostranství, jejichž podmínky 
využití toto rovněž umožňují.

 D.4.5.8.   Elektronické komunikace

Na  území  obce  Olšany  u  Prostějova  jsou  provozovány  sítě  veřejných  elektronických
komunikací, ty provozují různí operátoři. Jsou to podzemní a nadzemní komunikační vedení,
elektronické komunikační zařízení, rádiové komunikační zařízení, rádiové směrové spoje a
zařízení veřejných mobilních komunikačních sítí.

Řešené území je pokryto televizním a rozhlasovým signálem z televizních a rozhlasových 
vysílačů operátora České Radiokomunikace, 

Obcí prochází a i nadále budou procházet rádiové směrové spoje různých operátorů 
elektronických komunikací. Pro zajištění provozu rádiových směrových spojů je nutné 
zajistit přímou viditelnost mezi koncovými body a respektovat je při návrzích nové výstavby, 
zejména výškových staveb, ty se v Olšanech neuvažují. 

Řešeným územím prochází  západním okrajem trasa  dálkového kabelu. K zajištění 
podmínek pro provoz dálkových kabelů elektronických komunikaci se vymezuje trasa 
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elektronického komunikačního vedení.
Řešeným územím prochází radioreléové trasy Českých radiokomunikací, a.s. (2 trasy cílové 
do zastavěného území a 2 volně procházející  trasy v JV části řešeného území nad částí 
Hablova.

Pro zajištění služeb pro veřejnost  je v obci vybudováno komunikační zařízení, komunikační 
vedení a radiové zařízení. 

Na území obce je jihozápadně od zástavby vedle hřbitova  vybudována základnové stanice 
veřejné mobilní komunikační sítě, zařízení je respektováno. 

Odůvodnění řešení 

Elektronická komunikace je dnes jednou ze základních podmínek fungování sídel. Provoz a 
rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací zajišťují jednotliví operátoři komunikačních 
sítí. Poskytování služeb elektronických komunikací nových účastníků v obci budou zajišťovat
operátoři elektronických komunikací na základě žádosti o připojení do veřejné komunikační 
sítě. Rozvoj a zvyšování kapacity veřejných sítí elektronických komunikací je zajišťován 
výstavbou nových širokopásmových sítí, zejména pro vysokorychlostní přístup k internetu, a 
výstavbou mobilních radiokomunikačních systémů nových generací. 

Územní plán vytváří vhodné podmínky pro fungování stávající sítě veřejných elektronických 
komunikací (vymezení hlavních tras elektronických vedení a významných elektronických 
zařízení) a také pro její rozvoj stanovením vhodných podmínek pro realizaci staveb veřejné 
technické infrastruktury ve všech plochách.

V řešeném území budou mobilní operátoři uplatňovat princip prvního vstupu do   území, tzn. 
že případný další operátor využije  dohodou stávající konstrukce stožáru nebo kostelní věže 
k umístění svých zařízení.  

D.5.   KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  

Je dokumentována ve výkrese č.2 – Hlavní výkres: urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny  a
ve výkrese č.8 – Koordinační výkres. 

D.5.1.- 5.4. Koncepce upořádání krajiny  (obsahuje  zdůvodnění odstavce 5.1.-5.4. výrokové části)

Současný stav a východiska řešení

Obec patří k typicky nížinatým obcím. Obcí protéká říčka Blata, která pramení na Zábřežské 
vrchovině (u Vilémova) a ústí do řeky Moravy. Řešené území patří k oblasti střední Hané. Je 
téměř rovinatého charakteru s deficitem jakékoliv kvalitní vzrostlé zeleně, působí jednotvárně a 
tomuto obrazu navíc příliš nepřispívá výrazný územní prvek – rychlostní silnice R46. Pouze okolí 
říčky Blaty a části úseků silnic III.tř. jsou doplněny nesouvislou liniovou zelení, takže tyto minimální  
ostrůvky zeleně celý prostor nepatrně zpestřují.  

Řešené území má rozlohu1104 ha. Zemědělská půda se rozkládá na ploše 1006 ha, z toho 977 
ha je orná půda (procento zornění je tedy 88,49 %). Lesní pozemky jsou zastoupeny pouze dvěma 
menšími plochami u Blaty v rozsahu celkem 2ha, což je 0,18% celkové výměry řešeného území. 
Krajina řešeného území je narušená socialistickým hospodařením, tedy zcelováním pozemků, je 
nasprosto  ekologicky nestabilní, což dokazují tyto údaje druhovosti zbývajících ploch: zahrady cca 
2.53%,  rozsah ploch trvalých travních  porostů je 0,09%,  vodní plochy cca  0,54% , zastavěné 
plochy 2,26% a ostatní plochy cca 5,97%. 

  Přechodovými prvky mezi zastavěným územím a zemědělskou půdou tvořenou drobnou držbou 
jsou většinou plochy zahrad.
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Odůvodnění řešení 

Zemědělství je jednou ze základních funkcí územního plánování v krajině, která je Územním plánem 
zajištěna vymezením tzv. ploch zemědělských, jejichž podmínky obecně umožňují hospodaření na 
zemědělské půdě. Celé řešené území je charakteristické vysokou kvalitou spodních vod, je 
zranitelnou oblastí dle nařízení vlády č.262/2012. Této skutečnosti musí být přizpůsoben i systém 
hospodaření na zemědělských plochách.

Plochy nezastavěného území jsou vymezeny za účelem zajištění různorodosti nezastavěné 
krajiny, zajištění jejího hospodářského, případně i rekreačního využití, a její ekologické stability. To 
zaručuje  udržení  a  rozvoj  příznivých  přírodních  podmínek  řešeného  území,  podmínek  pro  
soudržnost obyvatel a hospodářský rozvoj obce. 

Plochy zemědělské  NZ jsou vymezeny za účelem zajištění jejího hospodářského, případně 
rekreačního využití a posílení ekologické stability. 

Plochy  lesní  jsou  Územním  plánem  navrženy  jako  součást  ploch  přírodních  NP a  ploch  
protipovodňových opatření WO. Jsou nedotčeny návrhem zastavitelných ploch. 

Plochy vodní  a  vodohospodářské   WP a WO jsou  Územním plánem vymezeny jako jeden  ze  
základních  územních  prvků  koncepce  uspořádání  krajiny  –  více  viz  bod  Technická  
infrastruktura, bod A a B.

Plochy  zeleně  přírodního  charakteru ZP  doplňují  břehy  silnic  a  vodotečí,  okolí  účelových   
komunikací, atp. Jde o zatravněné plochy se zelení nízkou i vyšší.  Územní plán je vymezuje jako 
součást  stávajících i navržených biokoridorů kostry ÚSES. 

Územní plán vymezuje jako zastavitelné plochy (plochy bydlení, sportu nebo výroby a skladování) ty 
pozemky ZPF, které leží v doteku se současně zastavěným územím a jsou dobře napojitelné na  
infrastrukturu obce. Územní plán zahrnul stávající pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF) do 
zastavitelných ploch bydlení, sportu a výroby v rozsahu nutném pro rozvoj obce v následujících cca 
20–30 letech, s přihlédnutím k jejich ochraně a potřebám rozvoje bydlení v obci.

D.5.5.   Protipovodňová ochrana
viz bod D.4.5.2.

D.5.6.    Protierozní opatření

 Otevřená krajina bez zastoupení ploch nebo linií vysoké zeleně , spolu s terénní konfigurací,
částečně  regulovaného toku Blaty,  předurčují  řešené území k  výraznému vlivu  větrné a
vodní eroze. Protierozní opatření jsou v řešeném území  navržena  zhruba ve třech formách.

◦ Výsadbou liniové zeleně v rámci  revitalizace krajiny,  pro  tento  záměr  je  zpracována
dokumentace – autor ing.Petr Mičola, Olomouc.  Plochy navržené zeleně jsou zahrnuty
do Koncepce uspořádání krajiny, viz výkres č.2 – Hlavní výkres: urbanistická koncepce,
koncepce uspořádání krajiny  a č.8 – Koordinační výkres

◦ Realizací chybějících prvků územního systému ekologické stability,  v rámci řešeného
území jsou navrženy k rozšíření plochy 2 biocenter – BC1 a BC2  a navrženy plochy
dalších 4 biocenter BC3-BC6 s liniemi biokoridorů, které tyto plochy vzájemně propojují.

◦ Odvodňování zpevněných ploch co nejvíce přirozenou cestou, jako vsaky v okolních
plochách ve formě příkopů nebo přírodních terénních prohlubní, v maximální míře budou
užívány zatravňovací dlaždice pro zpevňování ploch. Výkres č.5 – Koncepce veřejné
infrastruktury  –  odvodnění  území,  řeší  objekty  pro  vsaky  v  rámci  ploch  veřejných
prostranství.
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 (Dle  vodního  zákona  č.  254/2001  Sb.  §  27  jsou  vlastníci  pozemků povinni  zajistit,  aby
nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o
zlepšování retenční schopnosti krajiny – v zastavěném území není aktuální).

 Povinnost hospodařit  s dešťovou vodou vyplývá z prováděcí vyhlášky stavebního zákona
č.501/2006 „o obecných požadavcích na využívání území.  

D.5.7.   Prostupnost krajiny

Stávající  prostupnost  krajiny  zůstává  návrhem ÚP neporušena.  Cyklostezky  navržené  v
liniích D 27-D37 přes obec budou vybudovány a navazují na cyklotrasy regionu. Koncepce
ÚP zdůrazňuje nezbytnost zajištění průchodnosti území jak v zástavbě, tak i v krajině. Síť
účelových  komunikací  je  stabilizována  tak,  že  umožňuje  obsluhu  všech  zemědělských
pozemků,  je  trasovaná  mimo  centrum  obce.  Pro  obsluhu  pozemků  na  obou  stranách
rychlostní komunikace R46  jsou účelové komunikace trasovány přes stávající nadjezdy ve
dvou místech trasy v rámci řešeného území, uvedené řešení dopravní obsluhy vyhovuje.  
Procházející cyklotrasa č.5 - EV9 v řešeném území – viz výkresy  č.3 – Koncepce veřejné
infrastruktury – doprava a výkres č. 8 – Koordinační výkres.

D.5.8.      Rekreace

Plochy s možným rekreačním využitím (RN,OS,ZS,ZV,WO) jsou znázorněny ve výkrese č.2 
– Hlavní výkres: urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny. Veškeré plochy a 
územní prvky, týkající se funkce rekreace, jsou komplexně znázorněny ve výkrese č. 8 –  
Koordinační výkres (mimo ploch i cyklotrasy, cyklostezky).
Potenciál  celého řešeného území nevykazuje dosud dostačující  nabídku ploch v krajině,
využitelných jak k denní rekreaci, tak i k rekreaci dlouhodobé. Jedná se totiž o volnou krajinu
bez vzrostlé zeleně, s malým podílem vodních ploch a minimální plochou lesa, to vše s
výrazným negativním územním prvkem (z pohledu rekreačního využití území) – silnicí R46.
Hlavní činností rekreačních aktivit řešeného území je cykloturistika. Terénní reliéf a 
charakter místních tras umožňují její provozování. Stávající cyklotrasy, procházející  obcí 
jsou propojeny s okolními cyklotrasami v rámci regionu. Územní plán navrhuje doplnění 
cyklostezek D27-D37 podél všech silnic III.tř, tak aby byla výhledově oddělena motorová 
doprava od dopravy cyklistické a pěší.  
Rekreace sídel - krátkodobá
K nejdůležitější lokalitě využitelné k místním rekreačním aktivitám bude sloužit i nadále 
stávající areál hřiště v Olšanech i v Hablově.
Pro přirozené rekreační aktivity slouží stávající i navržené  plochy zahrad - ZS, pracovní 
aktivity lze chápat  jako přirozenou formu  každodenní rekreace. Plochy menších parčíků – 
ZV  oživují veřejná prostranství a s vybavením prvky drobné architektury, zejména lavičkami,
mohou plnit rovněž funkci přímého krátkodobého relaxu (maminky s kočárky a senioři).     
V rámci podpory rekreačních  aktivit vymezuje územní plán tzv. rekreační louku –   R1   , 
funkční regulativ RN, jde o plochu, která může sloužit jako zázemí  k pořádání volných 
sportovně společenských aktivit 

Rekreace dlouhodobá
Objekty ani zařízení  hromadné rekreace se v řešeném území nevyskytují, obyvatelé za 
dlouhodobou rekreací vyjíždějí mimo region.  

Rekreace individuální, chatoviště v řešeném území nejsou.
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D.5.9.   vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostných surovin

Podle evidence dobývacích prostorů vedené Obvodním báňským úřadem v Ostravě 
v souladu s ustanovením § 29, odst. 3 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (Horní zákon) v platném znění, není  na  území obce Olšany u Prostějova  
evidován  dobývací prostor. 
V řešeném území je evidováno výhradní ložisko nerostných surovin, označení ložiska 
štěrkopísku je B3 097400. Spolu s vyznačením  hranic chráněného ložiskového území je 
graficky znázorněno ve výkrese č.8 – Koordinační výkres. Návrh územního plánu s těžbou 
štěrkopísku neuvažuje. 

D.5.10.     vymezení územního systému ekologické stability  

Je graficky znázorněno ve výkrese č.2 - Hlavní výkres: urbanistická koncepce, koncepce  
uspořádání krajiny, měř. 1: 5000 a výkres č. 6 – Koordinační výkres – řešené území, 
měř. 1: 5000
Popis řešeného území
Ŕešené území patří do širší geografické jednotky – sosiekoregionu Hornomoravský úval.

Geologie, pedologie
Zájmové území leží v oblasti čtvrtohorních sedimentů, zastoupených ponejvíce pokryvy  
spraší a nivními uloženinami s podložím nezahliněných štěrkopískových teras z převážně 
kyselého materiálu. Podél toků jsou nevápnité nivní uloženiny s výraznými znaky glejového 
procesu. Vznikly na nich nivní půdy glejové velmi hluboké, omezené místy podložím 
nezahliněné štěrkopískové terasy. Nevápnité nivní uloženiny se vyskytují podél říčky 
Blaty a kolem Hablova. Jsou to středně těžké až těžké naplavené sedimenty.
Klimatologie
oblast teplá, okrsek teplý, mírně suchý, s mírnou zimou. 
Průměrná roční teplota  8° C, 
průměrné množství srážek za rok nepřesahuje hranici 600 mm.
Roční úhrn srážek 577 mm
Úhrn srážek za vegetační období 369 mm
Průměrná roční teplota 8,5° C
Průměrná teplota za veg. období 14,9° C

Hydrologie
Zájmové území spadá do hlavního povodí řeky Moravy, dílčího povodí Střední Morava 1. 
Veškeré srážkové vody jsou odváděny do říčky Blaty. 

Fytocenologie
Území se nachází ve druhém vegetačním stupni (stupeň bukodubový). Přirozená vegetace 
je silně narušena, zachovalá zeleň pochází většinou z umělých výsadeb (topoly šedé na 
odvodňovacích příkopech a cestách), břehové porosty jsou značně redukovány nebo vůbec 
nejsou.

Geografická diferenciace
V řešeném území jsou střídavě zastoupeny 2 typy biochor – biochora teplých niv a biochora 
teplých pahorkatin na spraších.

Popis a zdůvodnění návrhu kompletace kostry ÚSES

Územní systém ekologické stability zastupuje v řešeném území  jeho lokální úroveň. Kostra 
ekologické stability je v řešeném území nedostatečná a slabá, procentuelní údaj ekologické 
stability 0,03.
Převážnou část řešeného území pokrývají plochy rozsáhlých agrobiocenóz. Pouze v údolní 
nivě Blaty je zastoupeno větší množství stromových porostů ve funkci doprovodné zeleně 
odvodňovacích příkopů. Jsou většinou v dobrém stavu, s menším či větším podílem 
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stanovišti cizích dřevin. V nivě zcela chybí travnatá luční porosty a plošně významnější 
zbytky lužního lesa.
V biochoře naprosto převažuje odlesněný povrch půdy, který obtěžuje obyvatele obce 
prachovými kouři, zejména v jarním období.

Stávající  část ÚSES tvoří  pouze  hydrofilní  větev,  vázaná na vodoteč Blatu  a  prochází  
severovýchodní částí  ŘÚ.  Do území vstupuje  ve směru od Hněvotína v  severním cípu  
k.ú.Olšany, součástí větve je BK 1  a BC 1 Blata a BC 2 Blata. Území opouští ve východním
cípu   ŘÚ na hranici k.ú.Žerůvky-Bystročice. Plochy obou stávajících biocenter se v návrhu 
rozšiřují do požadované výměry. 

Návrh ÚP kompletuje kostru ÚSES o další  dvě  mezofilní větve biokoridorů s vymezenými 
plochami biocenter. Západní větev přichází kolem silnice III/44925 ve směru od Třebčína  
jako BK 2, součástí je BC 3 Za křížem, pokračuje jako BK 3a,b,c do BK 4 Klín, BK 4 jej  
propojuje s BC 5 Pod Stráží a BK 5 opouští území a přechází do sousední obce na JZ  
hranici   do k.ú.Smržice. Východní navržená větev prochází volnou krajinou jihovýchodní  
částí ŘÚ , tvoří ji  prvky BK 6, BC 6 Nad Olšankou , BK 7 vedoucí  k meliorační svodnici,  
odtud pokračuje tak že ji přechází jako BK8a a pokračuje dále i přes silnici III/5707 jako BK 
8b a odtud přechází do Bystročic.  

Popis biocenter v rámci kompletace kostry ekologické stability  - 

BC 1 – Blata Trávníky,    funkční 
STG: 2 BC 4-5
St. ek. Stab.: 3
cílové společenstvo: lužní les
dřeviny: Quercus robur - dub letní, Populus nigra – topol černý, Alnus glut.,- jasmín,  Salix -
vrba, Ulmus laevis – jilm vaz
rozloha: cca 1, 7826 ha
rozšíření plochy: 1,3703 ha
Cílový stav:        lada, břehový porost, les

BC 2 – U plaviska,  nefunkční 
STG: 2 BC 4
cílové společenstvo: lužní les
dřeviny: Quercus robur – dub letní, Populus nigra – topol černý,, Alnus glut.- jasmín, , Salix -
vrba, Ulmus laevis – jilm, , Fraxinus excelsior – jasan ztepilý
návrh: rozšíření plochy   0,8046  ha  

BC 3 Za křížem  – nefunkční
STG: 2 BD 3
cílové společenstvo: lesní
dřeviny: Quercus robur - dub letní, Fagus silvatica – buk lesní, Tilia cordata – lípa malolistá,
Carpinus betulus – habr obecný
rozloha:  3,0297   ha

BC 4  Za věží    –   nefunkční
STG: 2 BD 3
cílové společenstvo: lesní
dřeviny: Quercus robur - dub letní, Fagus silvatica – buk lesní, Tilia cordata – lípa malolistá,
Carpinus betulus – habr obecný
rozloha:   3, 1096    ha

BC 5  Pod Stráží – nefunkční
STG: 2 BD 3
cílové společenstvo: lesní
dřeviny: Quercus robur -dub letní, Fagus silvatica - buk lesní, Tilia cordata – lípa malolistá,
Carpinus betulus – habr obecný
rozloha:  4, 0188 ha
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BC 6  Pod Olšankou  – nefunkční
STG: 2 BD 3
cílové společenstvo: lesní
dřeviny: Quercus robur -dub letní, Fagus silvatica - buk lesní, Tilia cordata – lípa malolistá,
Carpinus betulus – habr obecný
rozloha:  3, 2787 ha

Popis celé kostry ÚSES řešeného území

Ozn. Výměra
m2

Popis prvku ÚSES

BC 1 stav 17826 Plocha funkčního biocentra BC 1 Blata Trávníky

BC 1 návrh 13702 Rozšíření plochy funkčního biocentra BC 1 Blata Trávníky

BC 2 návrh 8046 Rozšíření plochy funkčního biocentra  BC 2 U plaviska 

BC 3 návrh 30297 Plocha nefunkčního biocentra BC 3 Za křížem

BC 4 návrh 31096 Plocha nefunkčního biocentra BC 4 Za věží

BC 5 návrh 40188 Plocha nefunkčního biocentra BC 5 Pod Stráží

BC 6 návrh 32787 Plocha nefunkčního biocentra BC 6 Pod Olšankou

BK 1 stav 59281 Funkční úsek BK 1, vázaný na říčku Blatu, Hněvotín - Žerůvky

BK 2 návrh 27387 Nefunkční úsek Třebčín - BC 3 Za křížem

BK 3a návrh 6068 Nefunkční úsek BK 3a od BC 3 Za křížem k BC 4 Za věží

BK 3b návrh 2338 Nefunkční úsek BK 3b od BC 3 Za křížem k BC 4 Za věží

BK 3c návrh 8976 Nefunkční úsek BK 3c od BC 3 Za křížem k BC 4 Za věží

BK 4 návrh 18632 nefunkční úsek mezi BC 4 Za věží a BC 5 Pod Stráží 

BK 5 návrh 6946 nefunkční úsek BK 5 od BC 5 Pod Stráží ve směru do Smržic

BK 6 návrh 5196 nefunkční úsek BK 6 od BC 6 Pod Olšankou ve směru do Duban

BK 7 návrh 15128 nefunkční úsek BK 7 od BC 6 Pod Olšankou ve směru do Duban

BK 8a návrh 4956 nefunkční úsek BK 8a od BK 7 k silnici z Hablova do Duban

BK 
8ab

návrh 1237 nefunkční úsek BK 8b od  silnice z Hablova do Duban ve směru 
do Bystročic

Kostru ekologické stability doplňují interakční prvky, převážně liniová zeleň v 
krajině podél cest a vodních toků, zejména v zemědělské krajině všemi směry od 
zastavěné části obce. Doprovodná zeleň bude mít kromě ekologického významu 
ještě funkci krajinotvornou, půdoochrannou a protierozní. Větrolamy by měly mít 
keřové i stromové patro, aby ochranná "stěna" byla co nejhustší a nejúčinnější.

Zajištění funkce ÚSES, střety v území, možnosti ohrožení

Základním požadavkem funkčního využití ploch ÚSES je uvolnění prostoru v rámci 
alespoň minimálních prostorových parametrů prvků ÚSES pro průběh spontánních 
autoregulačních procesů – uchování, reprodukce, migrace genetické informace. 
Ostatně segmenty krajiny s vysokým stupněm ekologické stability jsou 
charakteristické právě tím, že pro svou trvalou existenci potřebují minimální nebo 
žádné vklady dodatkové energie – lidské práce. Vytvořený územní SES je třeba 
chránit před trvalými nepříznivými vlivy okolí nestabilní krajiny především tím, že: 

- v maximální míře zabráníme vstupu cizorodých a nepříznivých vlivů (hluk, 
splachy, spady, přítok znečištěných vod, odpady) ;
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- Je třeba v případě nezbytnosti technicky co nejlépe vyřešit nutné střety – 
křížení prvků systému s technickou infrastuktorou a dalšími územní záměry 
(průchody tras VVN a VN, křížení s významnými komunikacemi.)                   

Závěr:  Všechny prvky ÚSES budou dále upřesněny v projektech komplexních 
pozemkových úprav. V rámci návrhu komplexní pozemkové úpravy řešeného území  
může dojít k lokálním úpravám ve výměře a umístění prvků ÚSES, a to zejména s 
ohledem na stanovištní a majetkoprávní poměry, tyto úpravy nebudou chápány jako 
změny ÚP.  

D.6.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 

Rozsah (počet různých kategorií ) ploch s rozdílným způsobem využití je dán charakterem území. 
Jejich přehled a režim funkčních regulativů je obsažen v textové části návrhu územního plánu Olšany u 
Prostějova, kapitola 6,  patří do kategorie schvalovaných principů řešení ÚP. 

D.7.  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ, PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Do seznamu VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit jsou zahrnuty záměry nezbytné pro 
zlepšení jak technické struktury obce (plochy veřejné infrastruktury), tak i pro zlepšení podmínek pro obnovu 
krajiny (ÚSES a protipovodňová opatření).  
V kapitole 7 str.32 a dále  textové části výroku ÚP je dokladovaná tabulka s přehledem případů, kdy je 
možno VPS i VPO vyvlastnit i uplatnit předkupní právo. 
U všech vybraných  případů (na které se vztahuje § 170 i §101) ) lze uplatnit pouze jeden z výše uvedených 
„institutů (tedy vyvlastnění nebo předkupní právo).
Návrh ÚP vykazuje pouze případy s možností vyvlastnění – seznam viz výrok ÚP, předkupní právo 
není uplatněno. 

veřejně prospěšné stavby
Stavby dopravní infrastruktury byly vymezeny jako nejvhodnější z pohledu 
základní koncepce obsluhy řešeného a navazujícího území.

veřejně prospěšná opatření
Jsou vymezena pro doplnění prvků ÚSES a zajištění protipovodňových  opatření na zlepšení
poměrů v krajině

plochy asanací a asanačních úprav – nejsou vymezeny
vymezení opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu - nejsou vymezena
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D.8.  STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ

Kompenzační opatření  nejsou územním plánem určena.

D.9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV

Koncepce ÚP respektuje a vymezuje koridor pro vedení trasy vodovodního řadu v rámci přípravy propojení 
vodárenského systému , jde o propojení skupinových vodovodů Prostějov  a Pomoraví s označením koridoru
skupinového vodovodu jako  K-SV.
Územní plán dále vymezuje plochy územních rezerv (BR1,BR2,VR3,VR4),  které předurčují možnost dalšího
možného rozvoje území ve funkci bydlení a výroby, po vyčerpání vymezených zastavitelných ploch.
V takto vymezené územní rezervě jsou zakázány změny v území [§ 2 odst. 1 písm. a)], které by mohly 
stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit. Změnit územní rezervu na plochu nebo koridor 
umožňující stanovené využití lze jen na základě změny územního plánu.

D.10. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO
DOHODOU O PARCELACI.

Územní plán vymezuje v souladu s § 43, odst. 2 Stavebního zákona plochy, ve kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno smlouvou s vlastníky pozemků a staveb, kteří budou dotčeni navrhovaným 
záměrem. Obsahem smlouvy musí být souhlas s tímto záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a 
prospěchů s jeho realizací (dále jen „dohoda o parcelaci“).
Území dotčené dohodou o parcelaci B9-B12, B15-B17 zahrnují plochy zastavitelné bydlení a  plochy 
veřejných prostranství, včetně ploch veřejné zeleně,  popř. přístupové (místní) komunikace. Plochy pro 
uzavření dohody o parcelaci jsou vymezeny v území tvořených parcelami několika pozemků, kde by jinak 
bylo možné očekávat neuspořádanou zástavbu kopírující tyto tvary s nejjednodušším a nekoncepčním 
napojením na inženýrské sítě. To by mělo negativní dopady na utváření urbánního prostředí sídla a 
krajinného rázu vůbec. Dohodu o parcelaci lze uzavřít na větší území, než je vymezeno v Územním plánu 
(např. včetně souvisejících částí okolních ploch veřejných prostranstství, apod.).
Výše uvedené lokality mají návrhem ÚP předurčeny a vymezeny plochy veřejných prostranství  v souladu  § 
7, odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Šířka veřejného prostoru pro umístění jednosměrné komunikace je min. 
6,5 m, pro umístění obousměrné komunikace pak min. 8 m. Požadavek na vymezení veřejných prostranství 
je uplatněn u rozvojových ploch větších jak 2 ha, podíl veřejných prostranství pak činí min.5% výměry , tzn. 
min.1000 m2 z této rozvojové plochy.   Veřejné prostranství může být společnou plochou či množinou více 
dílčích ploch. Do požadované výměry se nezapočítávají plochy veřejných prostranství vymezené pro místní 
komunikace. 
Dohoda o parcelaci zaručí, že náklady na vybudování tohoto veřejného prostranství se rovnoměrně rozloží 
na všechny vlastníky v dotčeném území. Veřejné prostranství následně bude zajišťovat možnost každodenní
rekreace obyvatel daného území.

D.11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

Územní plán nevymezuje plochy a koridory, ve kterých je zpracování územní studie podmínkou pro 
rozhodování o změnách jejich využití.
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D.12. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU

Uvedené plochy a koridory nejsou územním plánem Olšany u Prostějova vymezeny.
                    

D.13. ETAPIZACE

Prioritou navržených změn v území obecně je zcela jasně řešení technické infrastruktury, zejména 
vybudování funkčního systému odkanalizování obce. Jde o úpravy a doplnění stávající kanalizace, která 
bude mít funkci dešťové kanalizace, rekonstrukce a doplnění úseků splaškové kanalizace je v současné 
době ze strany obce připravována a její realizace má být zahájena v následujícím období .
V pořadí další záměry představují realizaci úprav veřejného prostranství včetně budování chodníků a  a 
realizaci prodloužení jednotlivých řadů inženýrských sítí. 
Etapizace a podmiňovací investice patří do kategorie schvalovaných principů řešení ÚP, jsou konkrétně 
vyjmenovány v kapitole 13 návrhu ÚP na str.34.

D.14. VYMEZENÍ  ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB

Územní plán nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat 
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ve smyslu § 17, písm. d) a § 18, 
písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 
Autorizačním řádem České komory architektů.
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E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY 
URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

E.1. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL)

E.1.1.  Struktura půdního fondu

P edm tem ešení Územního plánu je správní území obce Olšany u Prost jova, tj. katastrální území ř ě ř ě
Olšany a Hablov.  Celková plocha území je 1104 ha, nejvyšší bod území leží v nadmo ské výšce 232ř
m n. m. na západním okraji území, nejnižším bodem území kolem Blaty je místo s výškou  cca 217 m
na východním  okraji , zastav né území obce Olšany leží ve výšce 220 m.n.n   Obec leží v ě
Olomouckém kraji, v okrese Prost jov, ve správním území obce s rozší enou p sobností Prost jov.ě ř ů ě

ešené území navazuje na katastrální území Hn votín, Žer vky, Bystro ice, Dubany, Smržice, Ř ě ů č
Studenec, T eb ín a Lutín. Severní  a východní hranici obce tvo í hranici mezi SO ORP Olomouc a ř č ř
SO ORP Prost jov.ě  

Řešené území nevykazuje z hlediska svého prostorového uspořádání výraznou druhovost, , viz 
následující údaje:

Celková výměra pozemku (ha) 1 104 Z toho %

Orná půda (ha) 977 88,49

Chmelnice (ha) 0 0

Vinice (ha) 0 0

Zahrady (ha) 28 2,53

Ovocné sady (ha) 1 0,09

Trvalé trávní porosty (ha) 1 0,09

Zemědělská půda (ha) 1 006 91,12

Lesní půda (ha) 2 0,18

Vodní plochy (ha) 6 0,54

Zastavěné plochy (ha) 25 2,26

Ostatní plochy (ha) 66 5,97

Koeficient ekologické stability (%) 0,03

Obec patří k typicky nížinatým obcím. Obcí protéká říčka Blata, která pramení na Zábřežské 
vrchovině (u Vilémova) a ústí do řeky Moravy. Řešené území patří k oblasti střední Hané. Je 
téměř rovinatého charakteru s deficitem jakékoliv kvalitní vzrostlé zeleně, působí jednotvárně a 
tomuto obrazu navíc příliš nepřispívá výrazný územní prvek – rychlostní silnici R46. Pouze okolí 
říčky Blaty a části úseků silnic III.tř. jsou doplněny nesouvislou liniovou zelení, takže tyto minimální  
ostrůvky zeleně celý prostor nepatrně zpestřují.  
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E.1.1.1.  Zemědělská půda - ZPF

Řešené území má rozlohu1104 ha. Zemědělská půda se rozkládá na ploše 1006 ha, z toho  ha 977 
ha je orná půda (procento zornění je tedy 88,49 %).  
Krajina řešeného území je narušená socialistickým hospodařením, tedy zcelováním pozemků, je 
naprosto  ekologicky nestabilní, což dokazují i výše uvedené údaje druhovosti všech ostatních  
ploch

  Plochy zemědělské  NZ jsou v územním plánu vymezeny za účelem zajištění různorodosti 
nezastavěné krajiny, zajištění jejího hospodářského, případně i rekreačního využití, a její 
ekologické stability. To zaručuje udržení a rozvoj příznivých přírodních podmínek řešeného území, 
podmínek pro soudržnost obyvatel a hospodářský rozvoj obce.

E.1.1.3.  Pozemky určené k plnění funkce lesa - PUPFL

Lesní pozemky jsou zastoupeny pouze dvěma menšími plochami u Blaty v rozsahu celkem 2ha, 
což je 0,18% celkové výměry řešeného území.

Plochy lesní jsou Územním plánem navrženy jako součást ploch přírodních NP a ploch 
protipovodňových opatření WO.  Nejsou dotčeny návrhem zastavitelných ploch. 

E.1.2.       Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ)

E.1.2.1.   Význam BPEJ 

Obecně  platným  systémem  charakterizujícím  kvalitu  a  vlastnosti  pozemků  tvořících  součást  
zemědělského půdního fondu je soustava bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), které 
byly stanoveny na základní mapovací a oceňovací jednotky.
Kódy BPEJ zobrazují všechny charakteristické kombinace základních a v krátkodobém až 
střednědobém horizontu málo proměnlivých vlastností určitých úseků zemědělského území, které 
jsou vzájemně odlišné a poskytují i rozdílné produkční a ekonomické efekty. 

Konkrétní vlastnosti půdy jsou vyjádřeny pětimístným kódem, který označuje příslušnost ke 
klimatickému regionu a hlavní půdní jednotce, rozšířenou o charakteristiky sklonitosti, skeletovitosti, 
hloubky půdního profilu a expozice, a to vše podle dohodnutých kritérií.

V pětimístném kódu znamená:

1. místo  klimatický region

2.a 3.místo hlavní půdní jednotka - je syntetická agronomická jednotka 
charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí 
včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního  profilu a 
vláhového režimu v půdě

4. místo kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy

5. místo kód kombinace skeletovitosti a expozice

Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ  třída ochrany zemědělské půd. Na 
základě kombinace klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba 
odvodů za odnětí zemědělské půdy've smyslu zákona  č. 334/1992 Sb., další specifické koeficienty 
určuje poloha lokality pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF –  viz zákon o ochraně zemědělského 
půdního fondu č. 41/2015. 

E.1.2.2. klimatický region

Celé ešené území se rozkládá v klimatickém regionu T3:   ř  teplý, mírn  vlhký, s pr m rnou ě ů ě
ro ní teplotou (7)8–9°C, s pr m rným ro ním úhrnem srážek 550–650 (700) mm, s ro ní č ů ě č č
sumou teplot nad 10°C 2.500–2.800, se st edn  vysokou pravd podobností suchých ř ě ě
vegeta ních období (10–20), se st ední vláhovou jistotou č ř
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E.1.2.3. Hlavní půdní  jednotky

HPJ 01 

Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně 
těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem 

HPJ 02 

Černozemě luvické na sprašových pokryvech, středně těžké, bez skeletu, převážně s příznivým 
vodním režimem 

HPJ 03 

Černozemě černické, černozemě černické karbonátové na hlubokých spraších s podložím jílů, slínů 
či teras, středně těžké, bezskeletovité, s vodním režimem příznivým až mírně převlhčeným

HPJ 61 

Černice pelické i černice pelické karbonátové na nivních uloženinách, sprašových hlínách, spraších, 
jílech i slínech, těžké i velmi těžké, bez skeletu, sklon k převlhčení 

HPJ 62 

Černice glejové, černice glejové karbonátové na nivních uloženinách, spraši i sprašových hlínách, 
středně těžké i lehčí, bez skeletu, dočasně zamokřené spodní vodou kolísající v hloubce 0,5 - 1 m

HPJ 63 
Černice pelické glejové i karbonátové na nivních uloženinách, jílech a slínech, těžké a velmi těžké, 
bez skeletu, nepříznivé vláhové poměry v důsledku vysoké hladiny spodní vody

E.1.2.3. Struktura BPEJ v řešeném území

V ešeném území se v d sledku kombinace podmínek klimatických (klimatický region VT), ř ů
pedogenetických (výše uvedené HPJ) a pedofyzikálních vyskytují následující bonitované 
p dn  ů ě ekologické jednotky.  V přehledu je uvedena i jejich třída ochrany, viz bod E.1.3.  

BPEJ T ída ochranyř
3.01.00 I

3.02.00 I

3.03.00 I

3.61.00 II

3.62.00 II

3.63.00 IV

V řešeném území se vyskytují téměř výhradně nejkvalitnější půdy I. a II. třídy ochrany, které 
dohromady tvoří 93,2 % výměry celého území. Na těchto půdách leží také celé zastavěné 
území obce. Půdy nižší kvality (IV. třídy ochrany) se vyskytují pouze v malém rozsahu ve 
východní části území (v nivě říčky Blaty).

E.1.3.  Ochrana zemědělského půdního fondu

Pomocí  pětimístného kódu – viz E.1.2.1. se přiřazuje jednotlivým BPEJ  třída ochrany zemědělské 
půdy. Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní 
sazba odvodů za odnětí zemědělské půdy've smyslu zákona  č. 334/1992 Sb., další specifické 
koeficienty určuje poloha lokality pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF –  viz zákon o ochraně 
zemědělského půdního fondu č. 41/2015. 
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Třídy ochrany zemědělské půdy v řešeném území

I. třída – bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v rovinném nebo •
jen málo sklonitém terénu, bez nebo slabě skeletovité, hluboké až velmi hluboké, s dobrou retencí a 
infiltrací vody a živin – možnost odejmout ze ZPF pouze výjimečně pro obnovu ekologické stability 
krajiny nebo pro liniové stavby zásadního významu;

II.  třída – zemědělské půdy,  které mají  v  daném klimatickém regionu nadprůměrnou produkční  
schopnost a nadprůměrné hydrologické vlastnosti – podmíněně odnímatelné ze ZPF, s ohledem na 
ÚP jen podmíněně zastavitelné;

IV. třída – půdy s podprůměrnými charakteristikami zvláště produkčními; jsou zde však také půdy  
(stanoviště) s poměrně dobrými vlastnostmi hydrologickými, které však bylo nutno méně uvažovat – 
využitelné i pro výstavbu;

E.1.4.   Údaje o uskutečněných investicích do půdy 

Ve správním území obce Olšany u Prostějova byly v letech 1960-1970 provedeny investice do půdy, 
zejména kolem Blaty a mezi silnicí na Hněvotín  a silnicí R46, jimiž jsou odvodnění (meliorace). Jde 
o plochu území v rozsahu cca 32% zemědělských ploch , navržené řešení územního plánu se těchto
realizovaných investic do půdy dotkne pouze v případě, že bude realizována výstavba na ploše  
T1,B1, částečně O1 a B26, dále nezastavitelné plochy přírodě blízkých protipovonových opatření v 
části W2.

E.1.5.   Pozemkové úpravy 

Nejúčinnějším nástrojem na realizaci opatření sloužících k posílení ekologické stability území jsou 
komplexní  pozemkové úpravy  (KPÚ).  Na  území obce  nebyly  KPÚ zpracovány,  ani  se  s  jejich  
zpracováním v nebližší době nepočítá.

E.1.6.   Zdroje nerostných surovin 

V řešeném území je evidováno chráněné ložisko NS, konkrétně ložisko štěrkopísků č. B3 097400. 
ÚP respektuje ložisko v celém rozsahu, s těžbou štěrkopísku ale nepočítá.

E.1.7.       Údaje o areálech a zařízeních zemědělské prvovýroby
Chov hospodářských zvířat v k.ú. Olšany u Prostějova je lokalizován na farmě živočišné výroby,  
která je situována na jižním okraji zástavby obce  Olšany u Prostějova. Původní rozsah živočišné 
výroby je silně redukován, výhledová využitelnost stávajích objektů není územním plánem změněna.
Územní plán stabilizuje její  rozsah v rámci vymezené funkční plochy VZ. Aktivity které nejsou přímo 
spojeny s chovem dobytka je možno realizovat v okolních plochách, zařazených do funkce VS.   
Další rozšíření plochy zemědělské  výroby není vzhledem k poloze farmy vůči plochám bydlení  
podporováno. 

Povinnost vymezení ochranného pásma farmy živočišné výroby byla zrušena změnou legislativy,  
předpokládá se,  že vliv  provozu na okolní  zástavbu bude redukován v maximální  možné míře  
změnou technologií výroby.    

I když je stávající  farma situována poměrně v blízkosti obytné zástavby, nejeví se chov zvířat v  
původních  kapacitách  a podmínkách problémová. 

Část  stávajícího  zemědělského areálu byla způsobem využití  začleněny do funkce „Výroba a  
skladovací plochy“ VS. 
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E.2  . VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

E.2.1.       Úvod

Územní  plán  vymezuje  jako  zastavitelné  plochy  (bydlení,  ploch  sportu,  výroby  a  skladování,  
technické vybavenosti) ty pozemky ZPF, které leží v doteku se současně zastavěným územím a jsou
dobře napojitelné na infrastrukturu obce. Územní plán zahrnul stávající pozemky zemědělského  
půdního fondu (ZPF) do zastavitelných ploch bydlení a výroby v rozsahu nutném pro rozvoj obce v 
následujících cca 20–30 letech, s přihlédnutím k jejich ochraně a potřebám rozvoje bydlení v obci.

Vyhodnocení  předpokládaných  důsledků  navrhovaného řešení  Územního  plánu  na  zemědělský  
půdní fond (ZPF) je provedeno v souladu s následujícími legislativními dokumenty, kterými jsou :

• zákon č.  41/2015 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

• vyhláška  MŽP č.  13/1994 Sb.,  kterou se upravují  podrobnosti  ochrany půdního
fondu, ve zněnípozdějších předpisů, a přílohy č. 3 této vyhlášky;

• metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996, č. j.
OOLP/1067/96, k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č.
334/1992  Sb.,  o  ochraně  zemědělského  půdního  fondu,  ve  znění  pozdějších
předpisů;

V úvodu je třeba zdůraznit, že ochrana půdního fondu v řešeném území je dána jednoznačně, 
okolní plochy zastavěného území jsou všechny zařazeny v kategorii nejkvalitnějších půd s 
třídou ochrany I a II. Tento fakt může být zcela jasně limitní v rozhodování o dalším rozvoji 
obce.  

Toto zjištění  ale nemohlo zásadeně ovlivnit způsob  práce na tvorbě urbanistické koncepce 
územního plánu. Byly dodrženy normální běžné postupy ochrany zemědělského půdního fondu 
(rezervy zastavěného území, směry rozvoje vázány na územní souvislosti, ekonomii hospodaření 
obce atp...) 

Při odnímání zemědělského půdního fondu vycházeli zpracovatelé Územního plánu ze snahy co 
nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu a síť zemědělských účelových 
komunikací.

Grafická část je zastoupena výkresem č.1  0 – Výkres předpokládaného záboru ZPF a PUPFL,   který 
je zpracován v měřítku 1 : 5 000 shodném s měřítkem  výkresu č.2 – Hlavní výkres: urbanistická 
koncepce, koncepce uspořádání krajiny výkresu.  Ve Výkrese předpokládaných záborů půdního 
fondu jsou zobrazeny rozvojové (zastavitelné plochy i plochy přestavby)  plochy Územního plánu, 
plochy půd podle třídy ochrany, průběh hranic BPEJ včetně jejich kódů (s uvedením třídy ochrany za 
lomítkem), hranice zastavěného území a vymezení prvků územního systému ekologické stability a 
ploch přírodě blízkých protipovodňových opatření. 

Všechny údaje o výměrách jsou uvedeny  v m2. 

Podklady použité pro výpočet výměr a pro zpracování grafické části:

• struktura půdního fondu (rozložení jednotlivých kultur zemědělských pozemků) podle
podkladů  digitální katastrální mapy a informací Katastru nemovitostí z roku 2012;

• zastavěné území vymezené podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k datu 30.6.2014 na základě stavu
území a podle aktuálních údajů Katastru nemovitostí;

• údaje  o  BPEJ,  které  byly  převzaty  z  územně  analytických  podkladů  správního
obvodu ORP Prostějov z roku 2012.
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E.2.2.       Postup vyhodnocení

Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu je provedeno pro rozvojové plochy Územního 
plánu. Tyto plochy jsou podle významu rozlišeny na plochy přestavby, plochy zastavitelné a plochy 
změn v krajině v podobě doplnění kostry ÚSES a ploch protipovodňových opatření. 

 plochy přestavby 

jsou určeny pro zástavbu nebo pro související využití, například pro veřejná 
prostranství; plochy veřejných prostranství  jsou uvažovány v kategorii zastavitelných ploch 
přesto, že možnosti jejich zastavění jsou omezené;  je to z toho důvodu, že jsou součástí 
urbanizované části obce a jejich funkce je důležitá pro fungování sídla (obsluha území, 
rekreace), jsou situovány v zastavěném území, jsou navrženy především na již zastavěných 
pozemcích, konkrétně v případu Olšan jde o pozemky zahrad s drobnými nekolaudovanými 
stavbami,  které jsou obklopeny stávající zástavbou. Jedná se tedy o „zahušťování“ 
zastavěného území, které alespoň částečně snižuje potřebu rozvoje na nově vymezených 
zastavitelných plochách;

 plochy zastavitelné 

jsou navrženy pro rozvoj obce v zastavěném území, ale i mimo zastavěné území. 

Jako plochy přestavby, plochy zastavitelné a ostatní jsou navrženy tyto plochy s 
rozdílným způsobem využití:

BU plochy bydlení venkovské, území doprovodného významu – hlavní ulice
BV plochy bydlení, bydlení venkovské
OS plochy občanského vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení
DS plochy dopravní infrastruktury, silniční doprava
TI plochy technické infrastruktury
VS plochy výroby a skladování, smíšené výroba a skladování
PV plochy veřejných prostranství, ulice, významné prostory obce
RN plochy rekreace,  (rekreační louky)
ZS plochy zeleně, soukromá a vyhrazená zeleň, zahrady

Plochy RN a ZS nejsou bilancovány ve smyslu záborů ZPF, i přes změnu funkčního 
využití zůstávájí součástí ZPF.

 plochy změn v krajině:  

jsou určeny (vyjma ploch DS)  pro změny nestavebního charakteru mimo zastavěné území obce 
(např. změna kultury, vodohospodářské využití) v Územním plánu jsou navrženy tyto plochy zejména
pro posílení ekologické stability území a zajištění protipovodňové ochrany. 

Jako plochy pro změnu využití v nezastavěném území jsou navrženy tyto plochy s rozdílným
způsobem využití:

DS plochy dopravní infrastruktury, silniční doprava
Wo plochy protipovodňových opatření
NP plochy přírodní, chráněné
ZP plochy zeleně, zeleň přírodního charakteru

Tabulky vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu jsou umístěny přímo v textové části, 
kompletní tabulky jsou zařazeny na konci této části Odůvodnění Územního plánu. Jeden z údajů je 
informace o tom, že rozvojová plocha byla nebo nebyla součástí dosud platného ÚP. 
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E.2.3.   Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu

2.3.1.       Souborné tabulky pro vyhodnocení návrhu 

             V následující tabulce jsou uvedeny celkové výměry pro jednotlivé typy ploch podle významu, 
hodnoty jsou uvedeny v m2,  uvádí se tyto  údaje: 

celková výměra ploch

předpokládaný zábor zemědělského půdního fondu

část předpokládaného záboru ZPF na půdách I. a II. třídy ochrany ZPF

označení ploch, převzatých z platného ÚP , převzaté plochy +

označení polohy v území – Z=zastavěné, M=mimo zastavěné území 

Plochy, které mají vliv na celkový rozsah záboru ZPF, jsou rozděleny do tří skupin:

zábor pro   plochy přestavby – zábor ZPF je reálný ve značném rozsahu, ale dotčené pozemky se 
nachází uvnitř zastavěného území;

zábor pro   plochy zastavitelné – zábor ZPF je reálný, výměry jsou minimalizované, zahrady jsou 
vymezeny samostatně 

zábor pro   plochy změn v krajině – zábor ZPF je reálný, zejména vzhledem k tomu, že jde o 
protipovodňovou ochranu a doplnění kostry ÚSES; 

2.3.2.       Souborné tabulky pro vyhodnocení návrhu 

Vzhledem ke stávající struktu e zem d lské p dy z hlediska její kvality – viz odst.E.1.2.3., kdy p dy ř ě ě ů ů
I.  a II. t ídy ochrany pokrývají  tém  celé ešené území (92,2 % území) v etn  již zastav ného  ř ěř ř č ě ě
území, je při tvorbě nového Územního plánu nevyhnutelný zábor těchto půd nejvyšších kvalit. 
V opačném případě by byl rozvoj obce zcela zastaven.   D raz je tedy nutné klást na efektivní a ů
intenzivní využití pozemk  a také na zachování kompaktnosti zastav ného území.ů ě

ZASTAVITELNÉ  PLOCHY ÚP OLŠANY U PROSTĚJOVA –  ZÁVĚR  VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ ZPF A
PUPFL 

označení funkce celkem Z toho ZPF Z  toho PUPFL

B BV – BYDLENÍ 
(PLOCHY ZASTAVITELNÉ)

53881 53881 0

O OBČANSKÉ VYBAVENÍ 4335 4335 0

T TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 378 378 0

D DOPRAVA SILNIČNÍ 14450 12717 0

PV VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 25368 25368 0

V VÝROBA  A SKLADY CELKEM 91233 91233 0

189645 187912 0

PŘESTAVBOVÉ PLOCHY ÚP OLŠANY U PROSTĚJOVA

označení funkce celkem Z toho ZPF Z  toho PUPFL

B BV – BYDLENÍ (PLOCHY PŘESTAVBY) 16599 13619 0
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ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

označení funkce celkem Z toho ZPF Z  toho PUPFL

BC, BK KOMPLETACE KOSTRY ÚSES 252982 252982 0

    

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ  

označení funkce celkem Z toho ZPF Z  toho PUPFL

WO1-4 PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ 
OPATŘENÍ 181471 128404 1471

2.4.Odůvodnění záborů zemědělského půdního fondu 

2.4.1. Rozsah navržených rozvojových ploch a jejich podíl na celkovém záboru ZPF

Zastavěné území obce Olšany u Prostějova je kompaktní s poměrně malým množstvím proluk, 
možných k dostavbě. Většinou jde o menší plochy převzaté z platného ÚP.  Tyto jsou v návrhu 
rozšíření ploch bydlení upřednostňovány. Ostatní vymezené rozvojové plochy se nachází mimo 
hranici současně zastavěného území obce, převážně však v návaznosti na stávající zástavbu a 
komunikace.
Terénní reliéf  i nejvyšší kvalita zemědělského půdního fondu je takřka stejná nebo podobná  ve 
všech rozvojových - zastavitelných  plochách i plochách přestavby.  Poloha a rozsah těchto ploch je 
dána potřebou a vazbou na současně zastavěné území (historický vývoj, dispoziční založení, 
prognóza růstu obce a ekonomické možnosti, vlastnické vztahy, absence ploch některé funkce,  atp.)
V případě předloženého návrhu jsou tedy plochy určeny jednoznačně.
Plochy pro bydlení – jsou navrženy v návaznosti na stávající zastavěné území a znamenají možnost 
rozvoje obce.
Plochy veřejného prostranství /koridor pro dopravní obsluhu/ - je vázán na navržené plochy bydlení

Podrobnější popis jednotlivých zastavitelných ploch je uveden v části I – návrhu změn územního
plánu.

Koncepce bydlení
jako zastavitelné plochy bydlení jsou vymezeny lokality:

a.) Olšany :    lokality     B8-B12,  B15-B17 (uvedené lokality s podmínkou dohody 
o parcelaci), lokality jsou převzaty z platného ÚP

         lokalita     B8  - lokalita je převzata z platného ÚP

lokalita     B18-24

b.) Hablov :       lokalita      B25 – vydáno SP,  lokalita je převzata z platného ÚP
         . K p estavb  jsou  navrženy plochy stávajích zahrad p i severním okraji zástavby Olšan, ř ě ř

lokality B1, B7 a B8 a dále v ástech Karlov – plochy B2-B5 (všechny jsou v platném ÚP), č
dále záhumenní ást lokality jižn  za návsí – B6 a  plocha bývalého technického dvora s č ě
vydaným stavebním povolením na stavbu RD  p i silnici severn  od sportovního areálu – ř ě
B26.    

Koncepce občanského vybavení                                                                                      
Pro zajišt ní rovnom rného rozmíst ní a p im ené dostupnosti d ležitého ob anského ě ě ě ř ěř ů č
vybavení sloužícího ve ejnému i komer nímu zájmu se vymezují plochy ob anského ř č č
vybavení – ve ejné infrastruktury, funk ní regulativy OV, rozsah za ízení je stabilizován ř č ř
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Koncepce sportovního vybavení

Pro zajištění územních podmínek a přiměřené dostupnosti sportovních a tělovýchovných 
zařízení sloužících především obci se vymezují plochy občanského vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení,  funk ní regulativy OSč
nová plocha pro rozšíření sportovního areálu  O1 je vymezena severně od stávajícího 
sportovního areálu v Olšanech, veřejný zájem je jednoznačný. 

Koncepce rekreace

Pro zajištění územních podmínek a přiměřené dostupnosti rekreačních aktivit v zastavěném 
území se mimo plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení, která plní 
nejvíce funkci rekreační, vymezují plochy veřejné zeleně ZV a plocha rekreační 
louky RN. Funkci rekreace mají i plochy zahrad – funk ní regulativ ZS. Nejde o klasický č
zábor ZPF, není bilancováno

Koncepce výroby

Pro zajišt ní kvalitních podmínek pro výrobu, výrobní služby a skladování se vymezují ě
plochy smíšené výrobní a plochy zem d lské výroby,  ě ě  funk ní regulativy č VS, VZ. V rámci 
rozvoje výrobních a skladovacích aktivit se v rámci řešeného území vymezují plochy V1-V6.

Plocha V1   je převzata z platného ÚP, ale ve svém rozsahu je značně redukována. Je 
stěžejní pro funkčnost stávajícícho výrobního závodu,  veřejný zájem je jednoznačný, závod 
je největším stávajícím zdrojem pracovních příležitostí v obci a okolí.

Plocha V2  je stěžejní zájmovou plochou obce, cílem je zde umístit chybějící zařízení 
kompostárny, sloužící potřebám obce. Dopravní obsluha může být ze strany obce 
realizována přes stávající areál zemědělské farmy, v případě realizace obslužných 
komunikací výrobní zóny V3-V6 může být na ně plocha V2 připojena. V  eřejný zájem pro 
vymezení této plochy pro potřeby obce je jednoznačný,

Plochy V3-V6 tvoří ucelený blok, který je situován při rychlostní komunikaci R46, navazuje 
na plochy stávajících zemědělsko výrobních ploch. Rozsah ploch V3-V6 je proti původnímu 
návrhu značně redukován. Největší sektory přimknuté k R46 a zemědělsky ucelené a dobře 
přístupné pro obhospodaření jsou zařazeny do ploch rezerv (původní označení ploch V5 a 
V6, nyní VR-4 a VR-3 ) na části plochy původní rezervy VR-3 je naopak vymezena zájmová 
plocha obce V2.  Zbývající plochy mezi zástavbou obce a touto nově vymezenou výrobní 
zónou jsou navrženy plochy zahrad. Tento nový zelený vnitroblok spolu se zástavbou na 
výrobních plochách by měl přispět k redukci negativních vlivů z komunikace R46 na 
zástavbu obce 

Možnosti využitelnosti ploch V3-V6 pro realizaci objektů a zařízení lehké výroby může 
výrazně ovlivnit celkový rozvoj obce. Nabídka pracovních příležitostí a s tím související vyšší
ekonomické možnosti obce jsou motivačním faktem pro hájení těchto ploch. Pro využitelnost
ploch jsou stanoveny podmínky, částečně omezující systém dispozic vnitřních členění a to: 

- Realizace dopravního připojení – viz plocha D5 pro úpravu křižovatky

 - Realizace nové trafostanice TR 3 pro zásobení ploch el.energií

- Etapizace, využitelnost ploch v pořadí V3, V4, V5 a V6

- Využití uvedených ploch výroby V3-V6 je podmíněné, provoz  zařízení nesmí 
negativně ovlivnit zdravé životní prostředí (hluk, prach, zápach, vibrace) a tím i 
podobu bydlení ve stávajících a budoucích rodinných domech – průkaz jejich 
negativního vlivu na okolí, z pohledu ochrany veřejného zdraví, může být dán pouze 
akustickou studií, s příp. dílem (dle závěrů akustické studie) provedeným měřením 
hluku z provozu akustiky. A proto je nutno předmětné aktivity projednat s KHS jako 
dotčeným správním úřadem.   

Případná výstavba v ochranném pásmu rychlostní silnice R46 podléhá v souladu s 
§ 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích souhlasu silničního 
správního úřadu, kterým je v tomto případě Ministerstvo dopravy. Týká se zejména 
lokality č.V3.
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Koncepce dopravní obsluhy

Pro zajištění územních podmínek pro kvalitní síť pozemních komunikací především pro 
automobilovou dopravu se vymezují plochy dopravní infrastruktury – silniční a případně 
plochy veřejných prostranství. 

návrh ÚP upřesňuje úpravy nájezdových ramp  D9 a D10 ve směru na Olomouc i na 
Prostějov, na zastavitelných plochách D3 a D4 silniční dopravy DS.  

Návrh ÚP řeší úpravu křižení silnice III/5707 s  nájezdovou rampou rychlostní komunikace ve
směru na Prostějov, která je vyvolána potřebou připojení průmyslové zóny.  Mimo připojení 
nově navrhované průmyslové zóny V2-V6 je navrženo i připojení místní komunikace.

Koncepce uspořádání krajiny – přírodě blízká protipovodňová opatření 

Pro dotčené území je zpracována dokumentace přírodě blízkých protipovodňových opatření,
která mohou být realizována v nejbližší době. Zastavitelné plochy se těchto lokalit přímo 
nedotýkají.

Územní plán vymezuje pro zajišt ní protipovod ové ochrany obce rozvojovou plochu ě ň WO1-
WO4 , která je ur ena pro realizaci p írod  blízkým protipovod ovým úpravám. P ípadná č ř ě ň ř
ob asná záplava louky západn  od h išt  je návrhem ur ena i k rekrea nímu využití v č ě ř ě č č
p ípad  pot eby vytvo ení zázemí sportovnímu areálu (nap . po ádání akce se stanovou ř ě ř ř ř ř
výbavou)   Toto ob asné zaplavení zde není na závadu. č

Koncepce uspořádání krajiny – kostra ÚSES 

Pro zajištění územních podmínek pro ochranu a rozvoj přírodě blízkých ekosystémů 
udržujících přírodní rovnováhu se vymezuje územní systém ekologické stability (ÚSES)

Územní plán upřesňuje chybějící část ÚSES  v tomto rozsahu:
a.) plochy biocenter:   BC 1 Blata Trávníky – rozšíření plochy

BC 2 U plaviska – rozšíření plochy
BC 3 Za křížem – nově vymezená plocha 
BC 4 Za věží– nově vymezená plocha
BC 5 Pod Stráží– nově vymezená plocha
BC 6 Nad Olšankou– nově vymezená plocha

b.) plochy biokoridorů:   BK2, 3a-c, BK4, BK5-BK7,  BK8a-b

E.2.4.2. Závěr

Vzhledem k významnému rozvoji obce v minulých 10 letech, kdy zde díky dobré dostupnosti m sta ě
Olomouce a Prost jova a dalším vhodným podmínkám p ibylo zhruba 40 RD, což je cca  (což iní ě ř č
tém  7-8 % p vodního stavu), lze i do budoucna o ekávat velký zájem o bydlení v obci. S nár steměř ů č ů
po tu obyvatel je nutné provázat i rozvoj ob anského vybavení a p íležitostí pro rekreaci, na kterou č č ř
se již dnes klade velký d raz a tento trend bude v budoucnosti dále sílit. Pro zachování rovnováhy ů
mezi výjezdem obyvatel do zam stnání a zam stnaností v míst  je pot ebné rozvoj obce doplnit takéě ě ě ř
o odpovídající možnosti pro podnikatelské aktivity.

Je z ejmé, že rozvoj obce i v budoucích letech bude probíhat rychlejším tempem, ale i tak se jeví  ř
rozsah ploch navržených v Územním plánu v horizontu budoucích 20 až 30 let jako reálný.

E.2.5. Odůvodnění záborů pozemků k plnění funkce lesa 

E.2.5.1.Zábor PUPFL 

V rámci koncepce uspořádání krajiny územního plánu dochází jeho řešením v jednom případě        
k dotčení plochy lesa. Nejde o střet se záměrem pro stavební aktivity, ale v rámci realizace přírodě 
blízkých protipovodňových opatření je plocha PUPFL jejich součástí . Jde o útvar malého lesa v  
meandru říčky Blaty v severní části Olšan.   

Ostatní plochy PUFL jsou územním plánem zařazeny do funkce chráněných přírodních ploch NP.  
Tvoří součást ploch biocenter v rámci vymezení kostry územní ekologické stability 
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E.2.5.2. Ochranné pásmo lesních porostů 

činí   50  m od  okraje  lesa.  Nejsou  zde  navrženy  žádné  stavby.   Pozemky,  které  leží  v  tomto  
ochranném  pásmu,  budou  využívány  stávajícím  způsobem,  tj.  převážně  jako  vodní  plochy  a  
zemědělský půdní fond. Jsou součástí ÚSES. 

E.2.6. Odůvodnění záborů pozemků ZPF rozvojových ploch ÚP 

V následující tabulkové části jsou vyčísleny předpokládané zábory ZPF pro všechny rozvojové 
plochy včetně ploch ÚSES a protipovodňových opatření v členění podle typů ploch s rozdílným 
způsobem využití. Předpokládaný zábor ZPF je vyhodnocen a uvedena i třída ochrany. U každé 
plochy je doplněno odůvodnění či krátký komentář včetně informace, zda již byla plocha případně 
navržena k využití v dosud planém ÚP.
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E.2.6. TABULKOVÁ ČÁST VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ ÚP NA ZPF FOND

VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ ZPF A PUPFL ÚP Olšany u Prostějova

označení sloupců:  
1 – označení lokality  2 - ano=plocha vymezená a odsouhlasená v platném ÚPO, 3 – popis, 4 – zábor půdy celkem, 5 -  z toho ZPF, 
6 – z toho les,
7 – poloha vůči zast.území, Z=zú, M=mimo zú, 8 – BPEJ, 9 – tř.ochrany, 10 – investice v půdě, +ano, -ne 
 

BV , BU - ZASTAVITELNÉ PLOCHY FUNKCE BYDLENÍ   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B8 + O - Dostavba proluky v rámci nově realizované 
zástavby severně od středu sídla Olšany

2191 2191 0 Z 30100 I -

B9 + O – Součást návrhové plochy na severním okraji 
zástavby Olšan, převzatá z dosud platného ÚP, 
navazuje na lokality B8, B10-B12

1218 1218 0 M 30100 I -

B10 + O – Součást návrhové plochy na severním okraji 
zástavby Olšan, převzatá z dosud platného ÚP, 
navazuje na lokality B8-B9, B11-B12

5344 5344 0 M 30100 I -

B11 + O – Součást návrhové plochy na severním okraji 
zástavby Olšan, převzatá z dosud platného ÚP, 
navazuje na lokality B9-B10,B12

3222 3222 0 M 30100 I -

B12 + O – Součást návrhové plochy na severním okraji 
zástavby Olšan, převzatá z dosud platného ÚP, 
navazuje na lokality B9-B11

2068 2068 0 M 30100 I -

B13 + O - Dostavba proluky v rámci nově realizované 
zástavby „Za farou“ JZ od středu sídla Olšany

4977 4977 0 M 30100 I -

B14 + O - Dostavba proluky v rámci nově realizované 
zástavby „Za farou“ JZ od středu sídla Olšany

2322 2322 0 M 30100 I -

B15 - O – rozšíření lokality „Za farou“ jižním směrem k 
silnici na Držovice, protější lokalita RD v  ulici je  
B16

1376 1376 0 M 30100 I -

B16 - O – rozšíření lokality „Za farou“ jižním směrem k 
silnici na Držovice, protější lokalita RD v  ulici je  
B15 a B17

5474 5474 0 M 30100
30200

I
I

-

B17 - O – rozšíření lokality „Za farou“ jižním směrem k 
silnici na Držovice, protější lokalita RD v  ulici je  
B16

3122 3122 0 M 30100
30200

I
I

-

B18 - O – Součást lokality  (B18-B23) soustředěné 
zástavby v Z části řešeného území, při silnici k 
Třebčínu

3646 3646 0 M 30100 I -

B19 - O – Součást lokality  (B18-B23) soustředěné 
zástavby v Z části řešeného území, při silnici k 
Třebčínu

6282 6282 0 M 30100 I -

B20 - O – Součást lokality  (B18-B23) soustředěné 
zástavby v Z části řešeného území, při silnici k 
Třebčínu

6855 6855 0 M 30100 I -

B21 - O – Součást lokality  (B18-B23) soustředěné 
zástavby v Z části řešeného území, při silnici k 
Třebčínu

5784 5784 0 M 30100 I -

B22 - O – Součást lokality  (B18-B23) soustředěné 
zástavby v Z části řešeného území, při silnici k 
Třebčínu

6433 6433 0 M 30100 I -
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B23 - O – Součást lokality  (B14-B19) soustředěné 
zástavby v Z části řešeného území, při silnici k 
Třebčínu

2203 2203 0 M 30100 I -

B24 - O - Nová lokalita pro výstavbu RD, druhá strana 
záhumenní ulice jižně pod návsí s realizací 
přestavby na protistraně ulice na ploše B6.

7999 7999 0 M 30100 I -

B25 - H – Návrhová plocha převzatá z platného ÚP s 
realizovanou stavbou, v době dokončování návrhu 
ÚP bez kolaudačního rozhodnutí

1680 1680 0 M 30300 I -

53881 53881 0

OV - ZASTAVITELNÉ PLOCHY FUNKCE OBČANSKÉ VYBAVENÍ   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O1 + Plocha pro rozšíření sportovního areálu, SV kraj 
zástavby sídla Olšan

4335 4335 M 36300 IV +

4335 4335 0

D -  ZASTAVITELNÉ PLOCHY FUNKCE DOPRAVA SILNIČNÍ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D1 - Parkovací plocha pro výrobní závod 
v sverozápadní části řešeného území

1663 1662 0 M 30100 I -

D2 + Parkovací plocha ve vazbě na provoz dopravní 
firmy  na jižním konci Hablova

1167 1167 0 M 36200 II -

D3 - Plocha pro realizaci prodloužení nájezdových ramp
k rychlostní komunikaci R46  ve směru na Olomouc

3770 2220 0 M 30300 I -

D4 - Plocha pro realizaci prodloužení nájezdových ramp
k rychlostní komunikaci R46 ve směru na Prostějov

1401 1401 0 M 30300 I -

D5 - Plocha pro realizaci úpravy křižovatky, vyvolané 
potřebou připojení průmyslové zóny sektorů V2-V6

366 184 0 Z 30300 I -

D6 - Plocha vymezená pro realizaci obslužné 
komunikace výrobní zóny, sektor V3 - V6 , dále i 
pro sektor V2

2351 2351 0 M 30300 I -

D7 - Plocha vymezená pro realizaci obslužné 
komunikace výrobní zóny, sektor V5-V6 a  pro 
sektor  V2

2000 2000 0 M 30100 I -

D8 - Plocha vymezená pro realizaci obslužné 
komunikace výrobní zóny, sektory V6 a V2

1732 1732 0 M 30100 I -

14450 12717

VS -  ZASTAVITELNÉ PLOCHY FUNKCE VÝROBA  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V1 - Plocha pro rozšíření výrobních a skladovacích 
ploch, navazuje na stávající výrobní areál v 
západní části sídla Olšany při silnici k Třebčínu

33653 33653 0 M 30100 I -

V2 - Plocha pro rozšíření výrobních a skladovacích ploch, 
navazuje na jižní okraj zemědělské farmy, přes kterou je 
uvažována i její dopravní obsluha. V této lokalitě je možno
umístit zařízení kompostárny pro potřeby obce.

8779 8779 0 M 30300 I -
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V3 - Sektor v nově vymezené průmyslové zóně v 
návaznosti na rychlostní komunikaci R46. 
Využitelnost ploch je určena aktivitám lehkého 
průmyslu.
Podmínkou otevření průmyslové zóny je realizace 
úpravy křižovatky D20 se záborem plochy  D5 a  a 
výsadba ochranné zeleně ZO na plochách Z9 a 
Z10

8267 8267 0 M 30100 I -

V4 - Dtto V2 7736 7736 0 M 30100 I -

V5 - Dtto V2 12258 12258 0 M 30100 I -

V6 - Dtto V2 20540 20540 0 M 30100 I -

91233 91233

T - ZASTAVITELNÉ PLOCHY FUNKCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T1 + plocha pro přeložení regulační stanice plynu, S od 
sportovního areálu při silnici k Lutínu

378 378 0 M 36300 IV +

378 378

PV -  ZASTAVITELNÉ PLOCHY FUNKCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PV1 - Plocha rozšíření veřejného prostranství pro lokalitu 
B1

260 260 0 Z 36300 IV +

PV2 + Plocha pro realizaci veřejného prostranství pro 
lokalitu B8

278 278 0 Z 30100 I -

PV3 + Plocha pro realizaci veřejného prostranství pro 
lokalitu B10

254 254 0 Z 30100 I -

PV4 + Plocha pro realizaci veřejného prostranství pro 
lokalitu B9-B11

2413 2413 0 M 30100 I -

PV5 + Plocha pro realizaci veřejného prostranství pro 
lokalitu B9-B12

1595 1595 0 M 30100 I -

PV6 + Plocha rozšíření a realizaci nové plochy veřejného 
prostranství pro lokalitu B13 a B14

2022 2022 0 M 30100 I -

PV7 - Plocha pro realizaci veřejného prostranství pro 
lokalitu B15 a B16

1299 1299 0 M 30100 I -

PV8 - Plocha pro realizaci veřejného prostranství u 
lokality B16 a B17 

2254 2254 0 M 30100
30200

I
I

-

PV9 - Plocha pro realizaci veřejného prostranství pro 
lokalitu  B18 -B21

4331 3400 0 M 30100 I -

PV10 - Plocha pro realizaci veřejného prostranství pro 
lokalitu  B18-B19, B22-B23

4219 4219 0 M 30100 I -

PV11 - Plocha pro realizaci veřejného prostranství pro 
lokalitu  B19-B22 

1865 1865 0 M 30100 I -

PV12 - Plocha pro realizaci veřejného prostranství nové 
ulice pro lokalitu  B20- B22 

3186 3186 0 M 30100 I -

PV13 - Plocha pro realizaci veřejného prostranství pro 
lokalitu  B19 a B20

647 647 0 M 30100 I -

PV14 - Plocha pro realizaci rozšíření veřejného 
prostranství nové ulice pro obsluhu lokality B24

796 796 0 M 30100 I -
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PV15 - Plocha pro rozšíření veřejného prostranství ulice 
pro vjezd do lokality B25 v Hablově

200 200 0 M 30300 I -

PV16 - Plocha pro realizaci veřejného prostranství k vjezdu
do části plovh výroby, lokality možného obecního 
dvora 

680 680 0 M 30100 I -

25368 25368 0

BV – PLOCHY PŘESTAVBY FUNKCE BYDLENÍ   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B1 + O – Přestavba S část okraje obce, Z od silnice k 
Lutínu

644 560 0 M 36300 IV -

B2 + O – Přestavba a vnitrobloku zahrad východní části 
obce Olšany, nová ulice spolu s B3-B5

1883 1883 0 Z 36300 IV -

B3 + O - Přestavba vnitrobloku zahrad východní části 
obce Olšany, nová ulice spolu s B2, B4-B5

  661
+637

1298 0 Z 36300 IV -

B4 + O - Přestavba vnitrobloku zahrad východní části 
obce Olšany, nová ulice spolu s B2-B3, B5

652 652 0 Z 36300 IV -

B5 + O - Přestavba vnitrobloku zahrad východní části 
obce Olšany, nová ulice spolu s B2-B4

2997 2997 0 Z 36300 IV -

B6 + O - Přestavba záhumenních částí pozemků 
zemědělských usedlostí situovaných na jižní frontě 
návsi, nová ulice spolu s B24

6736 3840 0 Z 30100 I -

B7 + O - Přestavba záhumenních částí pozemků 
rodinných domů v S části obce, nově realizovaná 
lokalita RD

1900 1900 0 Z 36300 IV -

B26 + O - SV okraj sídla, při silnici k Lutínu, vydané 
stavební povolení na výstavbu RD

489 489 0 Z 36300 IV +

16599 13619 0

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BC 1 - Rozšíření plochy stávajícího BC 1 Blata v SV části 
řešeného území, k.ú. Olšany

13703 13703 0 M 36300 IV +

BC 2 + Rozšíření plochy stávajícího BC 2 Blata v SV části 
řešeného území, k.ú. Olšany

8047 8047 0 M 36100
30300

II
I

-

BC 3 + Navržená plocha BC v SZ části řešeného území, 
k.ú. Olšany

30297 30297 0 M 30100 I -

BC 4 + Navržená plocha BC v JZ části řešeného území, 
k.ú. Olšany

31096 31096 0 M 30200 I -

BC 5 - Navržená plocha BC na JZ okraji řešeného území, 
k.ú. Olšany

40188 40188 0 M 30100 I -

BC 6 - Navržená plocha BC na J okraji řešeného území, 
k.ú. Hablov

32787 32787 0 M 30100
30200

I
I

-

BK 2 - Nefunkční úsek BK 2 od BC Třebčína k  BC 3, k.ú. 
Olšany 

27387 27387 0 M 30100¨
30200

I
I

-

BK 
3a

- Nefunkční úsek BK 3a mezi BC 3 a BC 4, k.ú. 
Olšany 

6068 6068 0 M 30100 I -

BK 
3b

- Nefunkční úsek BK 3a mezi BC 3 a BC 4, k.ú. 
Olšany 

2338 2338 0 M 30100 I -

BK - Nefunkční úsek BK 3a mezi BC 3 a BC 4, k.ú. 8976 8976 0 M 30100 I -
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3c Olšany 

BK4 - Nefunkční úsek BK 4 od  BC 4 a BC 5, k.ú. Olšany, 
k.ú. Olšany 

18632 18632 0 M 30100 I -

BK 5 - Nefunkční úsek BK 5 od  BC 5 směr BC Smržice, 
k.ú. Olšany 

6946 6946 0 M 30100 I -

BK 6 - Nefunkční úsek BK 6 od  BK 6 směr BC Dubany, 
k.ú. Olšany

5196 5196 0 M 30100
30200

I
I

-

BK 7 - Nefunkční úsek BK 7 od  BK 6 směr vodoteč a BC 
Dubany, k.ú. Olšany 

15128 15128 0 M 30100
30300

I
I

-

BK8a - Nefunkční úsek BK 8a od  BK 7 směr silnice do 
Duban, k.ú. Olšany

4956 4956 0 M 36200
30300

II
I

-

BK8b - Nefunkční úsek BK 8b od  silnice k Dubanům k BC 
v Bystročicích, k.ú. Olšany

1237 1237 0 M 36200 II -

252982 252982 0

Wo - SYSTÉM PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W1 - Plocha na pravém břehu Blaty, horní tok 51176 25180 1471 M 36300 IV +

W2 - Jádrová plocha přírodě blízkých protipovodňových 
opatření, v sousedství sportovního areálu

63121 57029 0 M 36100
30300

II
I

+

W3 - Převážně levý břeh kolem Blaty, solní úsek mezi 
silnicíi na Hněvotín a rychlostní silnicí R46

54838 39903 0 Z,M 30100 I -

W4 - Dolní úsek Blaty, levý břeh 12336 6292 0 M 30200 I -

181471 128404
1471

       F. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  
         A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH    
         PLOCH

Projektant prověřil  v rámci zpracování nového územního plánu využitelnost zastavitelných ploch z platného 
územního plánu.  Částečná připravenost většiny z nich je předurčila k respektování i v novém územním 
plánu. Navržené zastavitelné plochy navazují na zastavěné  území, popřípadě vyplňují proluky ve stávající 
zástavbě.
V rámci zpracování územního plánu byly na OÚ v Olšany u Prostějova realizovány čtyři výrobní výbory za 
účasti zástupců obce, byla uspořádána neformální beseda projektanta se zastupiteli obce, náplní besedy byl 
rozbor řešení ÚP a analýza evidovaných požadavků na změny v ÚP. V průběhu pořizování ÚP  byl 
realizován výrobní výbor s pořizovatelem akce.  .  
Kapacita ploch bydlení je ve vztahu k potřebám obce vyšší, zohledňuje případné možné vlivy 
nepřístupnosti některé z lokalit.
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        G.  SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA  A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ,  SOULAD  S POŽADAVKY 
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, SE STANOVISKY DO

G.1            SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA, JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ

Územní plán je zpracován v souladu s  novelou stavebního zákona 350/2012 Sb. a jeho prováděcí 
vyhlášky č. 458/2012, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Soulad s cíli a úkoly územního plánování
Základní urbanistická koncepce vychází z Územního plánu sídelního útvaru Olšany u Prostějova, 
schváleného v roce 2002.  Koncepce vychází ze stávajícího plošného a prostorového uspořádání 
území, materiálních podmínek, společenského života a s ním spojeného dosažitelného rozvoje i 
požadavku ochrany hodnot. Rozvoj obce spočívá jednak v intenzivnějším využívání zastavěného 
území a dále ve využití ploch navazujících na zastavěné území tak, aby byl co nejméně narušen 
krajinný raz obce. Hlavní rozvoj urbanistické struktury obce je navržen severním a západním  
směrem (plochy bydlení) a severním  a jižním směrem (plochy výrobní a skladovací).  Územní plán 
respektuje objekty přispívající ke kulturnímu dědictví a identitě sídla. 

Územní plán Olšany u Prostějova je zpracován v souladu z s cíli a úkoly územního plánování, viz 
požadavky §18 a§19 stavebního zákona.
• ÚP vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá  ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území.
• V rámci řešení ÚP byly zohledněny jak veřejné, tak i soukromé zájmy pro rozvoj území. 
• ÚP Olšany u Prostějova chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Ochrana jmenovaných hodnot je 
promítnuta zejména do podmínek využitelnosti ploch. Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na 
potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území a dále s ohledem na účelné využití a 
prostorové uspořádání území, na hospodárné využívání veřejné infrastruktury a na dostupnost veřejných 
prostranství a občanské vybavenosti. Navrhované rozvojové plochy pro bydlení navazují na současně 
zastavěné obytné území a dotváří kompaktní zástavbu obce v jejich okrajových částech.

• v ÚP byly stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání  území a na jeho změny,  zejména na umístění  a  uspořádání staveb s ohledem na  
stávající charakter a hodnoty území.

G.2          SOULAD  S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, SE STANOVISKY DO PODLE
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

 Návrh zadání územního plánu Olšany u Prostějova byl projednán s dotčenými orgány chránícími soulad
s požadavky zvláštních právních předpisů, jejich požadavky byly zapracovány do zadání územního plánu a
na základě schváleného zadání byl pořízen návrh územního plánu Olšany u Prostějova.

 Zadání  územního  plánu  Olšany  u  Prostějova  bylo  předloženo  k posouzení  Krajskému  úřadu
Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, který provedl zjišťovací řízení podle ust. § 10i,
odstavce 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a vydal stanovisko dne 4. 4.
2012 pod. č.j.: KUOK/33221/2012 s následujícím závěrem: Územní plán Olšany u Prostějova není nezbytné
a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí,  koncepce nemůže mít samostatně nebo
ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti. 
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G.2.1.  VYHODNOCENÍ  STANOVISEK  DOTČENÝCH  ORGÁNŮ  K     NÁVRHU  ÚZEMNÍHO  PLÁNU
UPLATNĚNÝCH V     RÁMCI SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

a  )  Ministerstvo    obrany České republiky,    Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  ,   Odbor
územní správy majetku Brno, Svatoplukova 84, 602 00 Brno

         (stanovisko ze dne 9. 4. 2015; č.j. MOCR 5880-1/2015-6440)
     
      Ve smyslu ust. § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
a  zákona   č.  222/1999  Sb.,  o  zajišťování  obrany  České  republiky,  v platných  zněních  a  v souladu
s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno - město, Brno – venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž,
Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo, Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový
Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk a Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené
akce. 
      Ministerstvo obrany jednající Oddělením ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a
řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve
smyslu § 6, odst. 1, písm. h) zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná referent územního plánování a
stavebního řádu Oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů
nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Ing. Jaroslav Šidlák na základě
pověření  ministra  obrany  čj.  2613/2014-1140  ze  dne  5.  1.  2015  ve  smyslu  §  7,  odst.  2  zákona  
č. 219/2000 Sb., vydává stanovisko k Návrhu ÚP Olšany u Prostějova: Souhlasíme s předloženou ÚPD.
      Předložená ÚPD z hlediska urbanistické koncepce funkčního využití ploch není v rozporu se zájmy
Ministerstva obrany.
- Rozhledna umístěná v návrhové ploše – plocha RN – plochy rekreace, rekreace na plochách přírodního
charakteru (rekreační louky), bude významnou dominantou. Z tohoto důvodu upozorňujeme na skutečnost,
že rozhlednu bude nutné s největší pravděpodobností nutné označit  výstražným překážkovým značením.
Způsob  výstražného  značení  bude  upřesněn  při  umístění  a  povolení  stavby  na  základě  předložené
dokumentace (výška, charakter stavby). 
- V dalších stupních PD bude prokázáno, že výstavbou rozhledny nebudou porušeny předpisy hájící zájmy
vojenského letectva a předpisy pro bezpečnost letového provozu.
- V souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, je třeba respektovat
v celém území řešeném předloženou ÚPD  obecné zájmy vojenského letectva a vojenské dopravy.
-  Správní  území  obce  se  již  nenachází  v zájmovém  území  OP  RLP  –  Ochranném  pásmu
radiolokačního zařízení MO. Uvedená skutečnost byla oznámena v rámci úplné aktualizace ÚAP v dubnu
2014 úřadu územního plánování ORP Prostějov. Žádáme, o vypuštění OP RLP z návrhu územního plánu
(textové i grafické části).
-  Upozorňujeme,  že  VUSS  Brno  jako  bezsubjektivní  součást  MO  zanikla  k datu  31.  12.  2013.
Požadujeme  proto  vypustit  z textu  návrhu  územního  plánu  text  „jehož  jménem  jedná  VUSS  Brno“  a
navrhujeme v návrhu ÚP s ohledem na dlouhodobou platnost ÚPD nadále uvádět pouze MO.

Řešení:  Požadavky jsou respektovány upraveným Návrhem ÚP Olšany u Prostějova

b  )  Krajská  hygienická  stanice  Olomouckého  kraje  se  sídlem  v     Olomouci  ,   územní  pracoviště
Prostějov

         (stanovisko ze dne 9. 4. 2015; č.j. KHSOL/03509/2015)
        
      Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci věcně a místně příslušná podle §
82  odst.  1,2  písm.  i)  zákona  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  
o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 82 odst. 2
písm. j) v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, posoudila předložený návrh územního plánu Olšany u Prostějova.  Po
zhodnocení souladu předloženého návrhu ÚP Olšany u Prostějova s požadavky stanovenými zákonem č.
258/2000 Sb., a provádějícími předpisy, vydává Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci toto  stanovisko: s „Návrhem územního plánu Olšany u Prostějova“ orgán ochrany veřejného
zdraví souhlasí.
       V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, se souhlas váže na splnění této podmínky: 
- Z hlediska ochrany veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je nutno u stávajících a nově

80



TEXTOVÁ  ČÁST  ODŮVODNĚNÍ    ÚZEMNÍHO   PLÁNU      O  L  Š  A  N  Y     U PROSTĚJOVA – příloha OOP 1/15 č.3

navržených ploch bydlení, sportovně rekreační využití, ploch pro podnikání, ploch veřejných prostranství a
dopravní  infrastrukturu,  zajistit  nepřekročená  hygienických  limitů  hluku  pro  chráněný  venkovní  prostor,
chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb upravených v § 30 zákona č. 258/2000
Sb.,  ve  spojení  s nařízením vlády č.  272/2011 Sb.,  o  ochraně zdraví  před nepříznivými  účinky hluku a
vibrací,  a  to  včetně  návrhu  případných  protihlukových  opatření,  cílených  k zajištění  nepřekročení
hygienických limitů hluku ve výše citovaných chráněných prostorech.
Odůvodnění: K návrhu územního plánu KHS upozorňuje na níže uvedené skutečnosti: 
Pokud se týká urbanistické koncepce, z pohledu KHS je zásadní správné vymezení zastavitelných ploch a
ploch  přestavby, prověření zastavěného území a vymezení ploch pro bydlení, pro přestavbu s podmínkami
využití  plochy  pro  rekreaci,  minimalizace  negativních  vlivů  na  veřejné  zdraví  (doprava,  podnikatelské
aktivity).
Urbanistická koncepce územního plánu neuvažuje s otevřením ložiska a těžbou štěrkopísku. 
Územní plán Olšany u Prostějova vymezuje v rámci koncepce rozvoje území 18 zastavitelných ploch B –
plochy bydlení venkovské (B8 – B25).
V části týkající se požadavků na bydlení je nutné, v případě smíšených ploch pro bydlení preferovat takové
aktivity,  které svým provozem nebudou mít  negativní  vliv na veřejné zdraví,  zejména z pohledu hluku a
vibrací (§ 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb.), neboť v chráněných venkovních prostorách stavby
(stavby pro bydlení – bytové a rodinné domy, dále byty, ev. zdravotnická zařízení) musí být provozovatelem
zdroje hluku v souladu s ust.  § 30 zákona č.  258/2000 Sb.,  v návaznosti  na § 12 NV č.  272/2011 Sb.,
splněny legislativně upravené hygienické limity hluku v denní a noční době. Při umísťování staveb do proluk
je nutno respektovat  i  požadavky prováděcího právního předpisu ke stavebnímu zákonu (alespoň jeden
chráněný prostor musí být situován do tiché zóny, zajistit větrací prostor).   
Plochy výroby a skladování: V1 plocha pro rozšíření výrobních a skladovacích ploch, navazuje na stávající
výrobní  areál  v západní  části  sídla  Olšany  při  silnici  k Třebčínu.  V2  –V7  sektory  v nově  vymezené
průmyslové zóně v návaznosti na rychlostní komunikaci R46 (využitelnost ploch je určena aktivitám lehkého
průmyslu). Podmínkou otevření průmyslové zóny je realizace kruhové křižovatky D20 se záborem plochy D5
a výsadba zeleně ZO na plochách Z9 a Z10. K těmto plochám KHS konstatuje,  že jejich provoz nesmí
negativně ovlivnit zdravé životní prostředí (hluk, prach, zápach, vibrace) a tím i podobu bydlení ve stávajících
a budoucích rodinných domech – průkaz jejich  negativního vlivu  na okolí,  z pohledu ochrany veřejného
zdraví, může být dán pouze akustickou studií, s příp. díle (dle závěrů akustické studie) provedeným měřením
hluku z provozu akustiky.  A proto  je  nutno předmětné aktivity projednat s KHS jako dotčeným správním
úřadem. 
Plochy občanského vybavení: O1 – plocha pro rozšíření sportovního areálu, SV kraj zástavby sídla Olšan.
Pokud se týká výstavby veřejně prospěšných staveb (WD3 – prodloužení nájezdové rampy k R46 směr
Olomouc, WD4 – prodloužení nájezdové rampy k R 46 směr Prostějov, WD5 – úprava křižovatky silnice III.
tř.  a vyústění nájezdové rampy, připojení průmyslové zóny),  je nutno postupovat tak,  aby byly ve svém
důsledku v chráněných venkovních prostorách staveb plněny hygienické limity hluku, upravené § 12 NV č.
272/2011 Sb.
Umístění a vymezení rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity musí, z pohledu KHS, vycházet ve svém
důsledku také z požadavků zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na NV č. 272/2011 Sb. (hluk, vibrace).
Výše uvedené podmínky jsou stanoveny za účelem ochrany veřejného zdraví před negativními vlivy hluku a
vibrací  z dopravy a podnikatelských aktivit  v daném území v souladu s §  82 odst.  2 písm. j)  zákona č.
258/2000  Sb.,  z důvodu  zajištění  nezvyšování  počtu  obyvatelstva  zatíženého  hlukem  z dopravy  a
stacionárních zdrojů hluku (včetně hluku z veřejných produkcí hudby), kdy při umísťování staveb do proluk je
nutno  respektovat  i  požadavky  prováděcího  právního  předpisu  ke  stavebnímu  zákonu  (alespoň  jeden
chráněný prostor musí být situován do tiché zóny, zajistit větrací prostor).    

Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující
dokumenty:
1. Oznámení o zahájení projednávání návrhu územního plánu Olšany u Prostějova ze dne 13. 2. 2015
2. Návrh územního plánu Olšany u Prostějova.

Řešení: Bez úprav.
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c  ) Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a,
779 11     Olomouc

          (stanovisko ze dne 3. 3. 2015, č.j. KÚOK 22598/2015)

        Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“),
obdržel dne 13. 2. 2015 Vaše Oznámení o zahájení projednání návrhu územního plánu Olšany u Prostějova.
Předložený návrh územního plánu si v oblasti požadavků na řešení veřejné infrastruktury v rámci Koncepce
silniční dopravy mj. klade za cíl stabilizovat současnou silniční síť na území obce vymezením stabilizovaných
ploch dopravní infrastruktury – silniční. 
Z připraveného záměru homogenizace R46  je do návrhu územního plánu zahrnuta úprava nájezdových
ramp k silnici  R46,  a  to  plocha  D9 severní  nájezdová rampa a D10 jižní  nájezdová  rampa.  Pro vnitřní
obsluhu obce územní plán vymezuje dopravní stabilizované i rozvojové plochy silniční DS i plochy veřejných
prostranství PV, které slouží k obsluze stávajících i navrhovaných obytných lokalit.
         Krajský úřad jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci
z hlediska  řešení  silnic  II.  a  III.  tříd,  podle  §  40 odst.  3  písm.  f)  zákona č.  13/1997 Sb.,  o  pozemních
komunikacích,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  nemá  k návrhu  územního  plánu  Olšany  u  Prostějova
připomínky.
        K projednávané věci pouze připomíná, že zamýšlené plochy pro bydlení by měly být navrženy tak, aby
respektovaly průjezdní úseky silnic III/37749 a III/37772. Je třeba splnit požadavky § 4 odst. 1 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů tak, aby nedošlo
k narušení zájmů chráněných zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
předpisů, v platném znění.

Řešení: Bez úprav.

d  ) Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu stát. správy VIII, Krapkova 3, 772 00 Olomouc
         (stanovisko ze dne 3. 3. 2015, č.j.  11386/ENV/15)

        MŽP, odbor výkonu státní správy sděluje:
Za státní správu geologie – v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění
(horní zákon),  sdělujeme, že na k. ú. obce bylo geologickými pracemi ověřeno výhradní ložisko štěrkopísku
Olšany – Lutín (číslo ložiska B3 097 400). Pro ložisko bylo stanoveno chráněné ložiskové území. Toto území
je ve vlastnictví  České republiky a z příslušných ustanovení horního zákona se na něj  vztahuje územní
ochrana.  Za  předpokladu  zajištění  územní  ochrany  tohoto  výhradního  ložiska  nemáme  k
projednávanému ÚP připomínky. 
        Za úsek ochrany ZPF sdělujeme, že příslušným dotčeným orgánem na tomto úseku životního prostředí
je orgán ochrany ZPF KÚ. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud bude předmětem řešení požadavek na
změnu funkčního využití na lokalitě o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat dle čl. II odst. 1 Metodického
pokynu  MŽP  ČR  OOLP/1067/96  (Metodický  pokyn  váže  KÚ  OK  povinností  projednat  věc  s MŽP,  viz
rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).

Řešení: Za státní správu geologie - je respektováno ÚP,  za ochranu ZPF - ÚP nejsou navrženy 
takové zastavitelné plochy, jejichž jednotlivé výměry by přesahovaly velikost 10 ha.

e  ) Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ÚO, Wolkerova 6, 796 01 Prostějov
        (stanovisko ze dne 1. 4. 2015, č.j.: HSOL-11742-2/2015)

        Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako dotčený orgán z hlediska požární ochrany podle
ustanovení § 26 odst. 2 bod b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o PO"), dále jako orgán plnící úkoly obce s rozšířenou působností z hlediska integrovaného
záchranného systému a ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000
Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o IZS) posoudil dle
ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona o PO a zákona o IZS výše uvedené podklady, předložené dne 16. 2. 2015
a na základě ust. § 31 odst. 4, ust. § 95 zákona o PO a ust. § 33 odst. 1 zákona o IZS  vydává souhlasné
stanovisko
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Odůvodnění: Předložená dokumentace  poskytuje  dostatečný  podklad  pro  posouzení  z  hlediska  požární
ochrany a státní požární dozor souhlasí s vypracováním územního plánu dle předloženého návrhu.

Řešení: Bez úprav.

f  ) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, třída Míru 563/101, 779 
00 Olomouc

         (stanovisko ze dne 12. 3. 2015; č.j. SVS/2015/2025461-M ze dne 12.03.2015)

       Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj (dále také „KVS Olomouc“) jako
věcně a místně příslušný správní úřad podle § 47 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů, (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn (dále jen „veterinární
zákon“),  a  na základě zmocnění  §  49 odst.  1  písm.  j)  veterinárního  zákona uplatňuje  toto  stanovisko
k Návrhu územního plánu Olšany u Prostějova. KVS Olomouc s předloženým Návrhem územního plánu
Olšany u Prostějova  souhlasí  a sděluje, že platná veterinární legislativa neobsahuje žádné normativy pro
umístění  jakýchkoliv  staveb  ve  vztahu  k ochranným  pásmům  kolem  objektů  s chovem  zvířat,  reps.  se
zacházením s živočišnými produkty a veškerá hlediska jsou z tohoto pohledu pouze v oblasti doporučených
informací a platí obecné zásady stanovené v ust. § 10 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby.  Současně  však  KVS  Olomouc  upozorňuje,  že  je  zmocněna  v případech  zjištění  některých
nebezpečných  nákaz  vymezovat  konkrétní  ochranná  pásma  kolem ohnisek,  zejména  s přihlédnutím  ke
skutečným  biologickým,  zeměpisným  a  ekologickým  podmínkám  a  tudíž  nelze  vyloučit,  že  do  těchto
případných pásem bude zahrnuta i jiná výstavba s dopady na chov zvířat a produkci živočišných produktů
v ní.

Řešení: Bez úprav.

g  ) Magistrát města Prostějova – SÚ odd. památkové péče, n.     T.G.M. 130/14, 796 01 Prostějov
          (stanovisko ze dne 10. 3. 2015; č.j. PVMU 33602/2015 61)

       Magistrát města Prostějova, stavební úřad, oddělení památkové péče, jako věcně a místně příslušný
orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní památkové péči), obdržel dne 16. 2. 2015 oznámení o
společném projednávání výše uvedených věcí.
Z hlediska zájmů státní památkové péče má věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče tuto
připomínku: Do textové částí územního plánu Olšany u Prostějova  požadujeme doplnit, že „Územní plán
Olšany u  Prostějova  je  územím se starým sídelním osídlením a  místem na němž lze  oprávněně
předpokládat archeologické nálezy, proto je nutno dodržet ust. § 22 a 23 zákona o státní památkové
péči. 

 Dále doporučujeme doplnění tzv. „památek místního významu“ (kapličky, kříže, pomníky atd., a to
jak do textové, tak i do grafické části územního plánu.

Řešení: Uplatněné požadavky jsou respektovány upraveným Návrhem ÚP. Od „doporučení“ bylo ze
strany odd. PP po vzájemné dohodě s projektantem upuštěno vzhledem k deficitu centrální inventarizace
„památek místního významu“ .

h  ) Magistrát města Prostějova, odbor ŽP, nám. T.G.M. 130/14, 796 01 Prostějov
         (stanovisko ze dne 22.04.2015; č.j. PVMU 49915/2015 40)

        Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, jako příslušný orgán
státní správy podle ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), v platném znění, a dále
příslušný podle ust. § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění,  Vám k oznámení  o  zahájení  projednávání  návrhu  územního  plánu  Olšany  u  Prostějova  sděluje
následující:

83



TEXTOVÁ  ČÁST  ODŮVODNĚNÍ    ÚZEMNÍHO   PLÁNU      O  L  Š  A  N  Y     U PROSTĚJOVA – příloha OOP 1/15 č.3

Orgán ochrany přírody:
 při řešení ÚSES je třeba zajistit návaznost na prvky ÚSES okolních obcí, požadujeme, aby 

problematiku ÚSES zpracoval architekt s autorizací pro řešení ÚSES,
 lokality s vysokou ekologickou hodnotou a krajinotvornou funkcí je nutno zachovat a 

nepřevádět je na plochy s nižší ekologickou stabilitou,
 územní plán musí být řešen tak, aby byly zachovány a zhodnocovány přírodní a krajinné 

hodnoty v území.
Vodoprávní orgán:

 návrh  územního  plánu  zahrnuje  ochranné pásmo vodních  zdrojů,  „manipulační“  pás
podél vodního toku i stanovené záplavové území významného vodního toku Blata

 upozorňujeme,  že  rozsah  rozlivu  při  Q20  není  totožný s rozsahem aktivní  zóny
záplavového území VVT Blata.

Řešení: Bereme na vědomí.

i) Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
      (stanovisko ze dne 5. 3. 2015; č.j. MPO 9779/2015)

  Z  hlediska  působnosti  MPO  ve  věci  využívání  nerostného  bohatství  a  těžby  nerostných  surovin
neuplatňujeme podle  ust.  § 50 odst.  2 stavebního zákona a ust.  § 15 odst.  2 horního zákona k výše
uvedené ÚPD žádné připomínky, protože dokumentace akceptuje problematiku ochrany a využití ochrany
nerostného bohatství v řešeném území. 

Řešení: Bez úpravy.

j  ) Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc

         (stanovisko ze dne 8. 4. 2015; č.j. KUOK 33462/2015)

       Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, v přenesené působnosti
podle § 67 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, podle § 77a písm.
a) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a podle § 17a písm. a) zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), v platném znění, podle § 48a odst. 1 písm. b)
zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a p změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, podle
§ 48 odst. 1 písm. w) zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů, v  platném
znění, sděluje k návrhu územního plánu Olšany u Prostějova:

Ochrana přírody:
Bez připomínek. Stanovisko NATURA 2000 s vylučujícím vlivem vydáno pod č.j.: KUOK 33221/2012 ze dne
4. 4. 2012.
Vyjádření orgánu přírody podle § 77 vyjma § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů,  na základě předložených dokladů: Zájmy ochrany přírody,  jejichž ochrana je
v kompetenci  Krajského  úřadu  Olomouckého  kraje,  odboru  životního  prostředí  a  zemědělství,  nejsou
předmětným záměrem negativně dotčeny. 

Posuzování vlivu na životní prostředí:
Ve  fázi  návrhu  zadání  územního  plánu  Olšany  u  Prostějova  Krajský  úřad  Olomouckého  kraje,  odbor
životního  prostředí  a  zemědělství,  oddělení  integrované  prevence  (dále  jen  „krajský  úřad“)  ve  smyslu
stavebního zákona a v souladu s § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, neuplatnil
požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA).
V rámci návrhu ÚP Olšany u Prostějova krajský úřad tedy nemá připomínek.
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Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF):
U všech návrhových zastavitelných ploch požadujeme doplnit odůvodnění vymezení těchto ploch
z pohledu ochrany ZPF (ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění). 
U souvisejících ploch výroby V2 až V7 je třeba prokázat nezbytnost vymezení ploch pro výrobu v celém
požadovaném rozsahu. Pokud nezbytnost vymezení těchto ploch nebude spolehlivě prokázána, je nutno
rozsah ploch pro výrobu V2 až V7 redukovat, eventuálně navrhnout pořadí změn v území – etapizaci, tak
aby byla odnímána pouze nejnutnější výměra zemědělské půdy (viz ustanovení § 4 písm. b) zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění).  

Lesní hospodářství:
KÚOK,  OŽP+Z,  jako  příslušný  orgán  státní  správy  lesů,  uplatňuje  stanovisko  k ÚPD,  pokud  tato
dokumentace  umísťuje  rekreační  a  sportovní  stavby  na  pozemky  určené  k plnění  funkcí  lesa,  není-li
příslušné ministerstvo. 
Navržená dokumentace neumísťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa a
proto  veřejné  zájmy  na  úseku  ochrany  pozemků  určených  k plnění  funkcí  lesa,  jejichž  ochrana  je
v působnosti KÚOK, nejsou předmětným záměrem dotčeny. 

Ochrana ovzduší:
Při zpracování ÚPD je nezbytné respektovat a uplatňovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší,
uvedené v Integrovaném programu snižování emisí Olomouckého kraje. V případě Programu ke zlepšení
kvality  ovzduší  na  úrovni  zóny  Olomouckého  kraje  upozorňujeme,  že  byla  zpracována  již  jeho  třetí
aktualizace.
K návrhu ÚP Olšany u Prostějova nemáme připomínky.

       Upozorňujeme na skutečnost, že na str. 25 předloženého odůvodnění v kap. D.2.6.4. Vytváření a
ochrana zdravých a bezpečných životních podmínek, písm. e) Staré ekologické zátěže, je napsáno: „Stará
zátěž  –  kontaminace  území,  půdy,  podzemních  vod,  případně  objektů  a  technologií,  která  vykazuje
vodohospodářské a hygienické závady a omezuje jejich účelné využívání. V řešeném území nejsou staré
ekologické  zátěže  evidovány.“  Dle  názoru  správního  orgánu  nejsou  tyto  údaje  přesné  (dříve  řešená
kontaminace podzemních vod).
 
Sdělení  nenahrazuje  vyjádření  dotčených  orgánů  státní  správy,  ani  příslušná  povolení  dle  zvláštních
předpisů, jako je např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod. 

Řešení: Uplatněné požadavky jsou respektovány upraveným Návrhem ÚP.

k  )   ČR – Energetická inspekce, územní inspektorát Olomouc, Kosmonautů 10,   77  2   00 Olomouc
         (stanovisko ze dne 26. 2. 2015; č.j. 231/15/71.104/Š)

        ČR – Státní energetická inspekce jako orgán při ochraně zájmů chráněných zvláštními právními
předpisy  dle  §  94  odst.  2  zákona  č.  458/2000  Sb.,  o  podmínkách  podnikání  a  výkonu  státní  správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č.
458/2000 Sb.), vydává na základě oznámení o zahájení projednávání Návrhu územního plánu, Olšany u
Prostějova, toto stanovisko:
ČR – Státní energetická inspekce  s o u h l a s í  s Návrhem územního plánu Olšany u Prostějova. Státní
energetická inspekce je dle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších
předpisů,  dotčeným orgánem státní  správy při  pořizování politiky územního rozvoje a územní plánovací
dokumentace, pokud umísťují nebo mění zdroje energie, distribuční soustavy určené k distribuci elektrické
energie  a  plynu,  nebo  rozvodná  tepelná  zařízení.  V těchto  případech  vydává  stanovisko  v rozsahu
stanoveném prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek
k politice  územního rozvoje  a  územně plánovací  dokumentaci,  závazných stanovisek při  ochraně zájmů
chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro
určení energetických zařízení). V ostatních případech toto souhlasné stanovisko platí pro všechna následná
jednání k pořízení územně plánovací dokumentace územního plánu Olšany u Prostějova. 
ČR-Státní  energetická  inspekce,  při  pořizování  územně  plánovací  dokumentace,  doporučuje  aplikovat
v regionu zásady stanovené Územní energetickou koncepcí Olomouckého kraje, která je ve smyslu § 4 odst.
2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, součástí územně plánovací
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dokumentace s výjimkou technických řešení navrhujících umístění staveb a zařízení, tzn. podporovat úspory
energie, preferovat všechny typy obnovitelných zdrojů (zejména biomasu) a vytvářet územní předpoklady
pro rozvoj a vyšší uplatnění obnovitelných zdrojů. Pro lokální zásobování teplem a elektřinou zvážit využití
kombinované výroby elektřiny a tepla využívající spalování biomasy. 
Tento záměr je v souladu s naplněním cílů státní energetické koncepce směřující k preferenci obnovitelných
zdrojů energie, které lze dlouhodobě reprodukovat a jejichž používání přispěje k ochraně životního prostředí.
Z hlediska ochrany zájmů dle zákona č. 458/2000 Sb., upozorňuje ČR – Státní energetická inspekce na
„Přechodná  ustanovení“  v  §  98  odst.  2  a  3  tohoto  zákona  a  z něho  vyplývající  povinnosti  dodržování
ochranných  a  bezpečnostních  pásem  stanovených  podle  dosavadních  právních  předpisů  (ochranná  a
bezpečnostní pásma stanovená podle právních předpisů před účinností zákona č. 458/2000 Sb., se nemění
po nabytí účinnosti tohoto zákona). V souladu s těmito ustanoveními je nutno stanovovat velikost prostoru
vymezující ochranná pásma v elektroenergetice a bezpečnostní pásma plynových zařízení.  

Řešení: Bez úprav.

    G.2.2. VYHODNOCENÍ VYJÁDŘENÍ STATNÍCH ORGANIZACÍ     K     NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU   
   UPLATNĚNÝCH V     RÁMCI SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

a  ) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
        (vyjádření ze dne 26. 2.2015; č.j. PM008370/2015-203/Je)

    Zájmovým územím protéká VVT Blata (východní část k. ú.) a uvedené DVT, které jsou s  platností od
1.1.2011 v celé délce ve správě Povodí Moravy, s.p.: 

 DVT Mlýnský náhon - IDVT – 10189807

 DVT – IDVT – 10189027 – oba dva dle vodního zákona, v platném znění z května 2010 – zák. č.
254/2001 Sb., § 48,  odst. (4).

Přímá správa VVT Blata a uvedených DVT – Povodí Moravy,  s.p.,  závod Horní Morava, provoz Přerov,
vedoucí provozu pan David Čížek, DiS., TEL. 581 200 491 – 3.
    Pro VVT Blata bylo zpracováno záplavové území (ZÚ), které bylo stanoveno včetně vymezení aktivních
zón VVT Blata v km 0,000 – 41,615 a drobných vodních toků Šumice, Stouska, Zlatá stružka  a deštná KÚ
Olomouckého kraje ze dne 3. 11. 2014, č.j. KUOK 78805/2014.
Hranici stanoveného ZÚ včetně hranice aktivní zóny je třeba zakreslit do grafické části „Návrhu“ ÚP Olšany u
Prostějova.
Ve stanoveném ZÚ nenavrhovat žádnou novou zástavbu. 
U  vodních  toků  v     řešeném  území  bude  respektováno  volné  manipulační  pásmo  v  souladu  s     vodním
zákonem – zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 49 – Oprávnění při správě vodních toků.
V obci je vybudována převážně jednotná kanalizace odvádějící splaškové odpadní vody i vody dešťové na
ČOV. V k.  ú.  Hablov  je  oddílný  kanalizační  systém s čerpáním  splaškových  odpadních  vod  na  ČOV a
s odvedením  dešťových  vod  do  VVT Blata  původní  kanalizací.  ČOV  likviduje  odpadní  vody  z Olšan  u
Prostějova, z Hablova a dále z obce Bystročice včetně k. ú. Žerůvky. Jedná se o mechanicko-biologickou
ČOV typu kombi – blok s kapacitou 2 100 EO. Kapacita ČOV je v současné době téměř vyčerpaná. Je
zpracován projekt na intenzifikaci ČOV, kdy předpokládané navýšení kapacity je o 1 400 EO – vyhovující
kapacita ČOV po rekonstrukci je pro rozvoj obce včetně Bystročice cca 3 500 EO.
V rámci nově navržených zastavitelných ploch bude v „Návrhu ÚP“ pro řešené lokality navržena dopravní a
technická infrastruktura.  
Nově navržené zastavitelné plochy budou odkanalizovány oddílnou kanalizací. 
objekty bydlení, výroby a skladování budou odkanalizovány oddílnou kanalizací.
Splaškové odpadní vody budou čištěny na centrální ČOV obce, přičemž bude prověřena její dostatečná
kapacita – závěr bude uveden v textové části „Návrhu ÚP“.

Neznečištěné vody dešťové požadujeme likvidovat v souladu s platnou legislativou: 

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., část třetí, hlava I, § 20, odst. (5), písm. c) § 21, odst. (3)
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 Vodní zákon, v platném znění, z května 2010 – zákon č. 254/2001 Sb., hlava II, díl 1, § 5, odst. (3)
s odkazem na zák. č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Preferujeme vsak, akumulaci za účelem dalšího využití, resp. retencí s řízeným vypuštěním.

Zástavba v řešeném území bude max. 70% a 30% ponecháním volných ploch vhodných pro zasakování
dešťových vod. 

Případná protipovodňová opatření budou navržena ve spolupráci s platnou legislativou.

        Další stupeň „Návrhu ÚP Olšany u Prostějova (upravený a posouzený) bude zpracován v souladu se
zákonem č. 254/2001 Sb. – vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu se zpracovaným
Plánem oblasti povodí. 

Řešení: Bez úpravy.

b  )   Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, 61254 Brno

(vyjádření ze dne 17. 3. 2015, č.j. 004145/11300/2015)

         Z hlediska zájmů ŘSD ČR je řešeným územím trasa rychlostní silnice R 46. Pro odstranění stávající
dopravní závady je připravována stavební úprava stávající mimoúrovňové křižovatky a rychlostní silnice R 46
se silnicí III/5707 (dále jen MÚK Olšany). Upozorňujeme, že pro stavební úpravy R 46 MÚK Olšany již bylo
vydáno územní rozhodnutí, s nabytím právní moci 1. 3. 2014.
V rámci předloženého návrhu ÚP Olšany u  PV jsou pro realizaci výše uvedeného záměru vyvozeny plochy
dopravní  infrastruktury  ozn.  D3  a  D4  (pro  prodloužení  nájezdových  ramp  k R  46.  Zároveň  je  stavba
vymezená jako veřejně prospěšná a ozn. WD3 A WD4). Proti uvedenému nemáme námitky. 
Dle kap. 4.4.4.3 řeší návrh ÚP „úpravu křížení silnice 44928 s nájezdovou rampou rychlostní komunikace ve
směru na Prostějov, která je vyvolána potřebou připojení průmyslové zóny. Mimo připojení nově navrhované
průmyslové zóny V2-V7 je navrženo i připojení místní komunikace“.

 Upozorňujeme na chybné označení silnice  44928.  Dle naší  evidence  je  uvedeným záměrem
dotčena trasa silnice III/ 5707 je vedena od křížení se silnicí III/44928 v zastavěné části Olšan u PV,
přes R 46 (MÚK Olšany) a dále na Hablov a Dubany. Nutno opravit. 

 Dle grafické části ÚPD je navržena úprava stávajícího křížení silnice III/5707 s větví MÚK Olšany
(jihozápadní kvadrant) a se stávající místní komunikací od severovýchodu, na okružní křižovatku. Do
uvedené křižovatky je nově připojena místní komunikace (pro dopravní obsluhu nových výrobních
ploch ozn. V2-V7).

 Doporučujeme v celé ploše stávajícího křížení vymezit pouze návrhovou plochu pro dopravu (pro
„úpravu  tvaru  křižovatky“)  a  nevyznačovat  konkrétní  technické  řešení  tvaru  (okružní  křiž….).
V textové části „Odůvodnění ÚP „ lze navrhované řešení popsat.

Návrh křižovatky na III/5707 bude nutno v rámci přípravy projednat a odsouhlasit s ŘSD ČR, odd. technické
přípravy Morava. Toto není podmínkou ÚP, ale povinností budoucího investora/stavebníka. Upozorňujeme,
že všechny navržené stavební úpravy MÚK Olšany je nutno v rámci projektové dokumentace respektovat.
Tuto podmínku požadujeme u navrhované úpravy předmětné křižovatky na siln. III/5707 uvést.

 Dále upozorňujeme, že návrhové plochy výroby a skladování ozn. V5, V6 a V7 částečně zasahují do
ochranného pásma rychlostní silnice R 46. Podotýkáme, že případná výstavba v ochranném pásmu
rychlostní silnice R46 podléhá v souladu s § 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
souhlasu silničního správního úřadu, kterým je v tomto případě Ministerstvo dopravy.

K ostatním částem předloženého návrhu ÚP Olšany u Prostějova nemáme námitky.

Řešení: Uplatněné požadavky jsou respektovány upraveným návrhem ÚP.
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c  )   RWE GasNet, SMP Net, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
        (vyjádření ze dne 6. 3. 2015, č.j. 5001079663)

        Obec je plynofikována STL plynovodem z VTL/STL RS. Sledovaným územím rovněž prochází i VTL
plynovod.  Tato  plynárenská  zařízení,  včetně  jejich  zařízení,  včetně  jejich  příslušenství,  jsou  součástí
distribuční soustavy plynu. 
V ÚP požadujeme: 
1) respektovat stávající plynárenské zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostním pásem v souladu se
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, energetickým zákonem.
     - ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu v rozsahu: viz. příloha č. 1
     - bezpečnost. pásmo VTL regulač. stanice v rozsahu 10 m
     - ochranné pásmo plynovodů a technologických objektů činí 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu;
2) zakreslit plynárenská zařízení v aktuálním stavu v detailech části ÚP. 
K zaslané dokumentaci máme tyto připomínky: Bez připomínek.

Při řešení územního plánu je nezbytné dodržet:
a) v ochranném pásmu zejména: 
   - může být realizována běžná zemědělská činnost bez omezení (neporušit orientační sloupky a 

ostatní potřebná nadzemní zařízení na trase,
     - je nutno keře, nízkokořenové stromy vysazovat 4 m od osy plynovodu na každou stranu,

    -  v ochranném pásmu 4 m musí zůstat volně přístupný pás,
    -  oplocení pozemku, stavbu parkoviště a pod. umístit mimo ochranné pásmo
b) v bezpečnostním pásmu zejména:
    - výstavbu objektů provádět mimo bezpečnostní pásmo, mimo otevřených staveb, např. parkoviště
    nebo skladové otevřené plochy,
    - sklady hořlavin, čerpací stanice PHM a pod. umístit mimo bezpečnostní pásmo 
c)  dále:
     - styk našeho zařízení se stavbou jiných inženýrských sítí řešit zásadně dle ČSN EN 1594,
     - přejezdy na staveniště přes VTL plynovod zásadně zabezpečit silničními panely.

Data pro obce s rozšířenou působností jsou k dispozici na adrese:
http://www.rwe-distribuce.cz/cs/emp/zadost-o-vektorova-data-pro-organy-statni-spravy/prihlaseni/.

Řešení: Bereme na vědomí.

G.2.3.  VYHODNOCENÍ  VYJÁDŘENÍ  SOUSEDNÍCH  OBCÍ  K     NÁVRHU  ÚZEMNÍHO  PLÁNU
UPLATNĚNÝCH V     RÁMCI SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

V rámci  společného jednání o návrhu Územního plánu  Olšany u Prostějova nebyla uplatněna žádná
vyjádření sousedních obcí.

G.2.4.VYHODNOCENÍ  STANOVISEK  DOTČENÝCH  ORGÁNŮ  K  NÁVRHU  ÚZEMNÍHO  PLÁNU
UPLATNĚNÝCH V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

     Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu stát. správy VIII, Krapkova 3, 772 00 Olomouc
         (stanovisko ze dne 3. 9. 2015, č.j. 54772/ENV/15 a 1249/570/15)

        MŽP, odbor výkonu státní správy sděluje:
Za státní správu geologie – v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění
(horní zákon),  sdělujeme, že na k. ú. obce bylo geologickými pracemi ověřeno výhradní ložisko štěrkopísku
Olšany – Lutín (číslo ložiska B3 097 400). Pro ložisko bylo stanoveno chráněné ložiskové území. Toto území
je ve vlastnictví  České republiky a z příslušných ustanovení horního zákona se na něj  vztahuje územní
ochrana.  Návrh ÚP respektuje ložisko v celém rozsahu, s těžbou štěrkopísku ale v období platnosti
ÚP nepočítá. 
        Za úsek ochrany ZPF sdělujeme, že příslušným dotčeným orgánem na tomto úseku životního prostředí
je orgán ochrany ZPF KÚ. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud bude předmětem řešení požadavek na
změnu funkčního využití na lokalitě o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat dle čl. II odst. 1 Metodického
pokynu  MŽP  ČR  OOLP/1067/96  (Metodický  pokyn  váže  KÚ  OK  povinností  projednat  věc  s MŽP,  viz
rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).

Řešení: Bez úprav, je vydáno souhlasné stanovisko.
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G.2.5.  VYHODNOCENÍ  VYJÁDŘENÍ  OSTATNÍCH  ORGANIZACÍ  K     NÁVRHU  ÚZEMNÍHO  PLÁNU
UPLATNĚNÝCH V     RÁMCI VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

   

     a  ) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
               (vyjádření ze dne 25. 9. 2015; č.j. PM042046/2015-203/Je)

Dopisem ze dne 31. 7. 2015 jste nás požádali o uplatnění připomínek k „Olšany u Prostějova – Posouzený a
upravený  Návrh  Územního  plánu“,  ke  kterému  vydáváme  z hlediska  správce  povodí  a  správce
významného vodního toku (VVT)  Blata  a  správce níže  uvedených drobných vodních toků (DVT)
následující stanovisko:

Pod zn. PMO008370/2015-203/Je ze dne 24. 2. 2015 jsme poskytli stanovisko z hlediska správce povodí,
správce VVT Blata a správce drobných vodních toků (DVT) k Návrhu ÚP Olšany u Prostějova. 
Obsah uvedeného stanoviska zůstává v platnosti. 

K prostudovanému materiálu nemáme zásadní námitky.
Upozorňujeme pouze, že v grafické části jsou hranice rozlivu při průtoku Q20 ve VVT Blata (aktivní zóna
záplavového území /ZÚ/) a hrance rozlivu při průtoku Q100  ve VVT Blata označeny vždy modře čárkovaně.
Hranici aktivní zóny ZÚ Blata doporučujeme vyznačit jinou barvou.

Řešení: Doporučení bude respektováno upraveným ÚP.

         b  )   Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, 61254 Brno
              (vyjádření ze dne 18. 9. 2015, č.j. 005742/11300/2015)

Ředitelství silnic a dálnic ČR jako majetkový správce  dle § 52 stavebního zákona a oprávněný investor
podává k projednávané ÚPD následující vyjádření: 

Územní plán řeší správní území obce Olšany u Prostějova, které se sestává z k. ú. Olšany u Prostějova a k.
ú. Hablov.   
V rámci předloženého návrhu ÚP Olšany u Prostějova je respektován záměru připravované úpravy větví
mimo-úrovňové  křižovatky  silnice  R  46  se  silnicí  III/5707.  Pro  realizaci  uvedeného  záměru  jsou  v ÚP
vymezeny plochy dopravní infrastruktury ozn. D3 a D4 (pro prodloužení nájezdových ramp k R 46. Zároveň
je stavba vymezená jako veřejně prospěšná a ozn. WD3 A WD4). 
Dle  naší  evidence  jsme se  k návrhu  územního  plánu  Olšany  u  Prostějova  vyjádřili  v rámci  společného
jednání spisem č.j. 004145/11300/2015 ze dne 17. 3. 2015.

Vzhledem k tomu, že naše dřívější připomínky a požadavky jsou respektovány,  s předloženým návrhem
územního plánu Olšany u Prostějova souhlasíme a nemáme k němu další připomínky ani požadavky
na dopracování. Závěrem pouze obecně připomínáme, že souhlas se změnou funkčního využití území není
současně souhlasem s jeho připojením na silniční síť.

Řešení: Bez úprav, je vydáno souhlasné vyjádření.

G.2.6. VÝSLEDKY ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a ust. § 136 správního řádu nebyly při projednávání návrhu

ÚP řešeny žádné rozpory.  
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          H.  VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ    
      NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR OK        

Územní plán Olšany u Prostějova nevymezuje rozvojové plochy ani koridory takového charakteru a rozsahu, 
které musí být vzhledem k rozsahu ploch zahrnuty do ZÚR.  
Ze strany pořizovatele i zpracovatele územního plánu se však zařazení rozvojových ploch výroby při 
rychlostní komunikaci R46 na jižním okraji zástavby Olšan u Prostějova do ZÚR doporučuje.

        I. ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU
NÁVRH ÚP

           
Textová  část ÚP – 38 listů A4

Grafická část ÚP
Výkresy č.:
1 – Výkres základního členění území  , měř. 1: 5000
2 – Hlavní výkres: urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny, měř. 1:5000
3 – Koncepce technické  infrastruktury: doprava, měř. 1: 5000
4 – Koncepce  technické infrastruktury : zásobování vodou, měř. 1: 5000
5 – Koncepce  technické infrastruktury : odvodnění území, měř. 1: 5000
6 – Koncepce  technické infrastruktury : zásobování plynem, elektrickou energií, měř. 1: 5000
7 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, měř. 1: 5000

ODŮVODNĚNÍ ÚP

Textová část 103 listů A4 

Grafická část, výkresy č.:
8 – Koordinační výkres 1:  5 000
9 – Širší vztahy 1: 50000

           10 – Výkres předpokládaného záboru ZPF a PUPFL 1:   5000

J. SDĚLENÍ O ZRUŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
V rámci vydání nového územního plánu formou opatření obecné povahy rozhodne současně Zastupitelstvo
obce Olšany u Prostějova o zrušení dosud platného územního plánu. Ke dni vydání nového ÚP Olšany u
Prostějova pozbývá platnost dosud platný ÚP SÚ Olšany u Prostějova.
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K. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

K.1. POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ve  vazbě  na  nový  stavební  zákon  a  v  souvislosti  s  novými  požadavky  na  rozvoj  území  rozhodlo
Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova o pořízení nového územního plánu dle ust. § 6 odst. 5 písm. a) ve
spojení ust. § 44 písm. a) a § 45 odst. 1) zákona 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších
předpisů  (dále  jen  stavebního  zákona).  Pořízení  Územního  plánu  Olšany  u  Prostějova  schválilo
Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova na svém zasedání dne 21. 4. 2009 usnesením č. 19/09. Následně,
dnem 12.  5.  2009,  obec  Olšany  u  Prostějova  požádala  Stavební  úřad  Magistrátu  města  Prostějova  o
pořízení  Územního  plánu  Olšany  u  Prostějova.  V dalším  roce  byly vypracovány doplňující  průzkumy a
rozbory  jako  podklad  pro  pořízení  územního  plánu. Určeným  členem  zastupitelstva  obce  Olšany  u
Prostějova pro spolupráci s pořizovatelem byl na základě usnesení Zastupitelstva obce Olšany u Prostějova
ze  dne  17. 2. 2011  pověřen  místostarosta obce Ing. René Všetička, který byl na základě usnesení téhož
zastupitelstva obce nahrazen starostou obce RNDr. Milanem Elfmarkem. 

K.1.2. ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Návrh zadání územního plánu byl pořizovatelem Magistrátem města Prostějova, Stavebním 
úřadem, zpracován v souladu s ust. § 47 stavební zákona ve spolupráci s určeným 
zastupitelem. V souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) a ust. § 47 stavebního zákona zahájil  
pořizovatel projednání návrhu zadání Územního plánu obce Olšany u Prostějova. 
Pořizovatel zaslal dopisem ze dne 29. 2. 2012 návrh zadání územního plánu jednotlivě 
dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím a zajistil zveřejnění návrhu zadání
územního plánu veřejnou vyhláškou na úřední desce obce Olšany u Prostějova a Magistrátu
města Prostějova v období od 13. 3. do 12. 4. 2012 a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí
po dobu 30-ti dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání na obci a u pořizovatele. V 
uvedené lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky. Pořizovatel zaslal návrh zadání 
územního plánu též obci, pro kterou územní plán pořizuje. Do 30-ti dnů od obdržení návrhu 
zadání mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah
územního plánu vyplývajících ze zvláštních právních předpisů; ve stejné lhůtě mohly uplatnit 
u pořizovatele své podněty i sousední obce. Na základě uplatněných požadavků a podnětů 
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání a spolu se zprávou o 
projednání předložil ke schválení Zastupitelstvu obce Olšany u Prostějova. Zadání územního
plánu schválilo Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova dne 26. 6. 2012 usnesením č. 
146/2012.

K.1.3. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU
       Na základě schváleného zadání územního plánu pořizovatel pořídil pro obec zpracování  

návrhu  územního plánu. Návrh územního plánu byl zpracován na základě Smlouvy o dílo 
mezi objednatelem obcí Olšany u Prostějova a zhotovitelem – Projekční kanceláří Urbol,    
Ing. arch. Božena Šnyrchová, Olomouc.

K.1.3.1. SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
Návrh územního plánu Olšany u Prostějova byl vypracován v prosinci 2014. Po jeho 
odevzdání pořizovateli  bylo  zahájeno společné projednání  citovaného územního  
plánu, které se uskutečnilo dne 10. 5. 2015. Vzhledem k nabytí účinnosti novely  
stavebního zákona dnem 1. 1. 2013 byl ještě v souladu s ust. § 50 odst. 3 
stavebního zákona návrh územního plánu doručen veřejnou vyhláškou. Všechny  
uplatněné připomínky a stanoviska dotčených orgánů byly vyhodnoceny a 
zapracovány do upraveného návrhu územního plánu. 

   K.1.3.2. POSOUZENÍ     NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJSKÝM ÚŘADEM
V souladu s ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona byl předán územní plán Krajskému 
úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, za účelem jeho 
posouzení podle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona. Uvedený nadřízený orgán  
územního plánování vydal dne 26. 5. 2015 souhlasné stanovisko pod č. j.: KUOK 
46855/2015 s doporučením, lze veřejně projednat v řízení o územním plánu podle 
ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona. 
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    K  .  1.3.3. ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU

     Veřejné projednání návrhu územního plánu bylo svoláno na základě „Oznámení  
řízení o návrhu ÚP (upraveného a posouzeného) ve smyslu ust. § 52 odst. 1 
stavebního zákona a uskutečnilo se dne 22. 9. 2015. V úvodu pořizovatel přítomné 
účastníky  jednání  seznámil  s funkcí  pořizovatelskou a projekční  (zhotovitelskou)  
v procesu pořízení územního plánu. Poté následovalo seznámení s částí, která se 
uskutečnila od doby schválení zadání ÚP v Zastupitelstvu obce Olšany u Prostějova 
až po současnost.

     V navazující části  jednání  projektantka  (zhotovitelka)  územního  plánu  přednesla  
odborný výklad zaměřený na vlastní návrh ÚP a na řešení uplatněných připomínek a
stanovisek při společném projednání návrhu ÚP. 

     Diskusní část byla podrobně věnována otázkám a odpovědím kladených 
jednotlivými účastníky jednání. Seznam uplatněných připomínek a námitek včetně 
jejich vyhodnocení a zdůvodnění je uveden v samostatných následujících kapitolách 
tohoto odůvodnění ÚP.  

  Závěrem pořizovatel přítomné seznámil s určenou dobou, do kdy mohou písemně 
uplatnit  připomínky a námitky, dotčené orgány svá stanoviska a rovněž naznačil  
veškeré možnosti, které mohou nastat po vyhodnocení všech uplatněných 
připomínek, stanovisek a námitek v navazujícím procesu pořizování územního plánu
Olšany u Prostějova.

L. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

L.1.          ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLATNĚNÝCH V     KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU
Koncept územního plánu nebyl zpracováván.

L.2.          ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLATNĚNÝCH K     NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
       

a) Ing. Čeněk Beran, Slatinická 139, 783 49 Lutín

             (námitka č.j.: 115 334/2015 61, ze dne: 29. 9. 2015)

           Jsem  vlastníkem  nemovitosti  v Olšanech  u  Prostějova  č.p.  400  a  přilehlých  parcel  
č. 49 a 50 v k. ú. Olšany u Prostějova vedené doposud a v tomto duchu i pořízené jako 
zahrady. Tudíž i zachování dostatečně klidné části kolem domu a prostorové zeleně. Dům 
jsem kupoval ve stavu, ve kterém se dnes nachází, nejsem 1. majitel a nehodlám provádět 
žádné změny a podávám námitky proti připravovaným změnám v navrhovaném ÚP. Podával
jsem připomínku a po projednání na OÚ podávám rovnou námitku, ani na veřejném 
projednání jsem nedostal dostatečnou odpověď na otázky kolem změn na mých parcelách. 
S navrhovanými změnami nesouhlasím. Případně se budu dále bránit. V původním ÚP jsem 
kupoval dům na okraji vesnice u malé továrničky místního charakteru. Bohužel, z mého 
pohledu se zadavatel snaží ráz malebné vesnice zničit a vystavět tu „paneláky na stojato“ a 
přestěhovat dění vesnice mimo střed kam má být toto dění situováno. Na návsi nepotkáte 
ani živáčka a majitelům novostaveb se nelíbí aktivity vesnického života. V původním ÚP byly
kolem všude polní cesty k dlouhým vycházkám mimo obec, v současnosti dle návrhu v ÚP 
nebude kam zajít pro klid a relaxaci mimo obec. Z většiny polních cest je již dnes zpevněná 
komunikace s nemožností procházky mimo obydlená sídla, což přináší jen problémy 
občanského soužití. Tyto námitky se týkají mých parcel a rovnou uvádím i odůvodnění.
Jsem přesvědčen o oprávněnosti svých námitek a tyto námitky podávám i s odůvodněním, 
pěti přílohami (satelitní fotografie a části ÚP) a výpisem z katastru.     
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1) Parcela č. 49, k. ú. Olšany u Prostějova, přední část této parcely 
            Tato parcela je neodůvodněně změněna oproti původnímu platnému ÚP na  

plochy veřejného prostranství – ulice, významné prostory obce. 
Odůvodnění:
Toto nikdy nebyla pravda, tuto plochu celou a plně využívám výlučně pro své potřeby 
předzahrádky, zahrady stání techniky. A o tuto plochu se náležitě starám ke změně využití 
pozemku. Plochy veřejného prostranství si může navrhnout na svých pozemcích a úplně  
jinde. Zadavatel je přímo povinen vymezovat takové plochy – plochy veřejného prostranství, 
na pozemcích ve vlastnictví obce. A vzhledem k okolnostem, kdy pozemek je vyvýšen a  
zpevněn opěrnou zdí směrem k pozemku č. 94 v k. ú. Olšany u Prostějova, od chodníku  
k mému domu je taktéž převýšení tak ani netuším k čemu by chtěl zadavatel tento prostor 
využít. Není možné využít moji parcelu k veřejným účelům, s tím nesouhlasím. Parcela 
nesplňuje ani jeden znak veřejného prostranství podle zákonné definice v platném znění,  
protože ho užívám jen jako předzahrádku, zahradu a stání techniky, nenaplňuje znaky 
přípustnosti bez omezení a obecnost užívání. Parcela je opatřena bezpečnostním prvkem a 
na parcele se pohybuje pes a slouží ke konkrétnímu užívání. Parcela je celá využívaná i ke 
svým drobným podnikatelským aktivitám, které nejsou v rozporu se stávajícím ani budoucím 
ÚP. Nechápu proč zadavatel má za to, že se jedná o veřejné prostranství nebo že by měl být
za veřejné prostranství prohlášen, když tento pozemek je i oplocen (povinnost oplotit svůj  
pozemek – parcelu nemám). Obecní užívání by omezilo má práva jako vlastníka i jako 
podnikatele. Veřejnost nikdy mé pozemky nevyužívala. V katastru je tento pozemek veden 
jako zahrada. Nesouhlasím s návrhem zadavatele, občanský zákoník v § 123 uvádí právo 
vlastníka držet a užívat předmět vlastnictví a požívat jeho plody a užitky a nakládat s  ním. 
Obecní užívání je tak zásah do mého vlastnického práva. Nehledě na situaci, kdy 
navrhovatel těmito návrhy do ÚP snižuje i cenu mé nemovitosti a parcel. Nelze považovat za
souladný s principem proporcionality postup, kdy dojde změnou způsobu využití parcely ke 
snížení jeho pozemkové renty, pokud se v bezprostřední blízkosti nachází pozemek obecní. 
Stavební zákon přiznává vlastníkovy parcely, kterému vznikla majetková újma v důsledku  
zrušení určení pozemku k zastavění změnou ÚP nebo vydáním nového ÚP, nárok na 
náhradu vynaložených nákladů v obvyklé výši, zejména nákladů:
 na koupi pozemku
 na projektovou dokumentaci     
 na přípojky energií, vodovodu, včetně vystavených „antoníčků“
 na ploty, opěrné zdi
 na práce a materiál použitý na předzahrádku 
 na práce a na materiál použitý na předzahrádku
 na práce na zpevněné plochy
 na materiál a práce na realizovaný nájezd v celé délce návrhu
 za práce a materiál spojený s výsadbou většího množství stromů, keřů a osázení trávy
 za zrekonstruovanou přípojku odpadních vod a práce.

            Jako vlastník pozemku jsem došel k závěru, že do mého vlastnického práva bude 
schválením nového ÚP ve stávající podobě zasaženo a to velkou měrou a budu muset 
nárokovat majetkovou újmu přímo prostřednictvím zákona a Listiny základních práv a 
svobod u Nejvyššího správního soudu v souladu se zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád 
správní. Se zástupci zadavatele a zpracovatele jsem jednal dvakrát a podal jsem i 
připomínku. 
V případě, že zadavatel bude chtít využívat můj pozemek a nedojde k nápravě chystaného 
ÚP budu nucen požadovat za využití veřejného prostranství na mé parcele finanční náhradu.
V případě neexistence smlouvy upravující vztah mezi obcí a vlastníkem pozemku vzniká na 
straně obce bezdůvodné obohacení plněním bez právního důvodu. Z mého pohledu 
v případě změny ÚP ve prospěch obce by se jednalo o bezdůvodné obohacení a jsem 
v tomto přesvědčen Pokud navrhovatel nevlastní dostatečný prostor na realizaci svých 
úmyslů, tak nemůže zasahovat do práv soukromých osob, s tím nesouhlasím a s ohledem 
na můj malý prostor ani nehodlám nic prodávat a toto je vyhlídka na takových 100 let. 
Parcela bude ve vlastnictví dalších mých dědiců.
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Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: 
Předložený ÚP - přední (uliční) část výměry pozemku parc. č. 49 (cca 102  m2) v   k. ú. Olšany u 
Prostějova bude upravena dle funkčního využití stávajícího územního plánu sídelního útvaru (ÚP 
SÚ), tj. pro funkční využití bydlení – BÚ (BÚ: bydlení venkovské, území doprovodného významu,  
hlavní ulice – ozn. dle řešeného ÚP)

2) Parcela č. 49 v k. ú. Olšany u Prostějova, zadní část této parcely, studna i na 
parcele  č. 50 a v okolí parcely č. 49 v k. ú. Olšany u Prostějova

            Parcela č. 49 je neodůvodněně změněna v zadní části na plochy zeleně – zeleň přírodního 
charakteru. Jedná se o 108 m2 z celkové plochy 1032 m2 a dalším ubíráním z přední strany  -
102  m2  viz výše. S tímto nesouhlasím a podávám námitku. S ohledem na umístění mého 
domu do zahrady, který jsem já nestavěl, ale koupil. 
Odůvodnění:
Uvádím, že v blízkosti mé parcely v přední části blíže k silnici, kterou navrhovatel zakreslil  
jako plochy bydlení venkovské sloužící i k výstavbě – toto není možné z důvodu 
nacházejících individuálních zásobování vodou (dále studní). Tyto studny mají oba sousední 
pozemky a tudíž zde není možné provádět výstavbu chlévů apod. Dále se v této navrhované
části nachází i mé dvě studny, které slouží k zásobování domů č. 400 a domu č. 87. Na 
vzdálenostní limity pamatuje nejen vyhláška, ČSN, ale i vodní zákon. Z toho důvodu si 
nechám rezervu pro stavbu na konci své parcely, směrem k cestě č. 894/3.  
Konec parcely a případná výstavba chlévu apod. by nikoho neohrozila ani při současném ÚP
ani navrhovaném. Nesouhlasím s omezením výstavby na této parcele označením ZS, kde 
není možné stavět ani zahradní domek dle textové části, která doplňuje grafickou část. 
Plocha za mými parcelami je ostatní komunikací – cestou a následují pole (v katastru 
vedeny jako orná půda) ve vlastnictví rodinných příslušníků či budoucích majitelů mých 
současných majetků. Případnou výstavbu některých typů staveb není možné ze stejného  
důvodu provádět ani na parcele č. 50 v k. ú. Olšany u Prostějova. Na této parcele, kterou 
navrhovatel zakreslil také pro případnou výstavbu kolem domu je situace stejná. Nachází se 
zde dva zdroje individuálního zásobování vodou (dále studně). Neznalost místního terénu 
navrhovatele je tedy ohromující. Parcela č. 50 je též celá nad úrovní terénu k sousední 
parcele č. 51. Což znovu podotýkám, já tento stav již koupil. A proto se moje námitka týká 
zakresleného navrhovaného stavu oproti původní účelovosti parcely, s kterou jsem já tento 
majetek kupoval. V návrhu ÚP jsem nenašel odůvodnění a proto považuji tento navrhovaný 
stav jako bezdůvodný a navíc mě omezující na mých právech. Ve výsledku je to nemožnost 
jakékoliv výstavby chlévů, garáže a pod, podle návrhu ÚP nemohu stavět v přední části své 
parcely a ani na jejím konci jak si navrhovatel představuje. Můj majetek není tak veliký a tak 
jsem krácen ve výsledku na svých právech. Proto námitku směřuji na zákres na konci mé 
parcely a požaduji uvést tento konec parcely po celé délce do barvy zelené tj. zahrady.
Rozhodně ne, do plochy zeleně – plochy přírodního charakteru. Proti chovu drobného 
zvířectva a uskladnění zemědělské techniky a techniky pro podnikání nemá nic ani budoucí 
navrhovaný ÚP a tudíž i podle platného ÚP se nedopouštím ničeho.

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:  Předložený ÚP - pro zadní část výměry pozemku parc. č.  49  v k.  ú. Olšany u  
Prostějova bude plocha upravena pro požadované funkční využití zahrady ZS (ZS: plochy zeleně, 
soukromá a vyhrazená zeleň, zahrady – ozn. dle řešeného ÚP). Pozemek p.č.50 v  k. ú. Olšany u 
Prostějova bude upraven dle funkčního využití stávajícího územního plánu sídelního útvaru (ÚP SÚ),
tj. pro funkční využití bydlení – BÚ (BÚ: bydlení venkovské, území doprovodného významu, hlavní 
ulice – ozn.dle řešeného ÚP. (Vysv. - po Z hranici pozemku p.č.49 probíhá hranice zastavěného  
území, je vyznačena modrobílou čarou)

3) Ostatní komunikace parcela č. 894/3 v majetku obce
            Námitka se týká návrhu změny využití této komunikace na pěší trasy. Což chápu tak, že již 

v budoucnu se nepočítá s přístupem jakožto ostatní komunikací s možností vjezdu techniky 
(která slouží k mým aktivitám) na můj pozemek.  
Odůvodnění: 
Znemožnění přístupu zemědělské techniky a další techniky k uschování do mé zahrady a 
zajištění obslužnosti této zahrady. S ohledem na terénní nerovnosti – převýšení a 
nemožnosti průjezdu do zahrady z přední strany domu je tento návrh pro mne nepřijatelný a 
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žádám o nápravu. Jak již zmiňuji výše, není možné tuto techniku parkovat a vystavět např. 
garáž před domem, kde si zadavatel plánuje veřejné prostranství a kde by vznikal spor o 
nájemné z mé strany vůči zadavateli a ze strany zadavatele vůči mým podnikatelským 
aktivitám a parkování techniky apod. V současné době dle platného ÚP povinnosti vůči 
zadavateli neporušuji, ale zadavatel mě staví do role vlastníka pozemku – veřejného 
prostranství v budoucím územním plánu. Znovu zdůrazňuji, že pozemky v mém vlastnictví  
neplní funkci veřejného prostranství, nikdy neplnil a stále slouží mým potřebám a jsou 
výlučně mnou využívaný v celé své velikosti.

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: 
Navržené funkční využití pro pěší trasu na pozemku  parc. č. 894/3 v k. ú. Olšany u Prostějova bude
upraveno – v rámci vymezených ploch přírodní zeleně ZP je respektována trasa stávající účelové 
cesty,  která  pěší  provoz (pěší  prostupnost  území  z  okrajové  části  do  centra  obce)  umožňuje,  
navržená samostatná trasa chodníku D 26 se ruší.

4) Plánovaná cyklostezka  
S cyklostezkou nesouhlasím po zkušenostech se zadavatelem a s ohledem na převýšení  
mého pozemku směrem k silničnímu tělesu toto není prakticky možné. Předpokládám, že  
zadavatel plánuje využití svého pozemku k výstavbě cyklostezky. Již nyní chodník 
související s mojí parcelou narušuje klidné využití vlastního pozemku. Současný chodník je 
využíván pro přístup zaměstnanců do firmy Dvořák a navrhovatel má v úmyslu jej rozšířit i 
pro používání dalších plánovaných cca 50 domků. V tomto případě budu muset zvažovat  
protihluková opatření nejen ve vztahu k cyklostezce a chodníku, ale i s narůstajícímu hluku 
z přilehlé rozrůstající se továrny. Nehledě na situaci, kdy navrhovatel těmito návrhu snižuje i 
cenu mé nemovitosti. V případě změny v ÚP ve prospěch obce by se jednalo o bezdůvodné 
obohacení. Pokud navrhovatel nevlastní dostatečný prostor na realizaci svých úmyslů 
tak nemůže zasahovat do práv soukromých osob, s tím nesouhlasím a s ohledem na 
můj malý prostor ani nehodlám nic prodávat a toto je má vyhlídka na další roky. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: 
Řešeným ÚP jsou trasy cyklostezek navrženy na plochách funkčního využití veřejných prostranství 
(PV)  a  plochy dopravní  silniční  (DS).  Předmětem uvedené námitky  k plánované cyklostezce  je  
myšlena cyklostezka D30: Olšany u Prostějova - Třebčín. Navrženým  rozhodnutím kladného řešení 
uplatněné námitky č. 1, bude plocha veřejného prostranství (PV) vrácena zpět do plochy bydlení  
(BÚ) a tudíž plánovaná trasa cyklostezky může být umístěna pouze na ploše DS, která není ve  
vlastnictví autora námitky. ÚP není řešeno přesné umístění trasy cyklostezky a v budoucí pořizované
a navazující projektové dokumentaci  umístění tras cyklostezek musí být respektováno uplatněné 
stanovisko dotčeného orgánu – Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště 
Prostějov, ve kterém se mimo jiné uvádí - (citace): s „Návrhem územního plánu Olšany u Prostějova“
orgán ochrany veřejného zdraví  souhlasí. V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., v platném  
znění,  se  souhlas  váže  na  splnění  této  podmínky:  Z hlediska  ochrany  veřejného  zdraví  před  
nepříznivými  účinky  hluku  a  vibrací  je  nutno  u  stávajících  a  nově  navržených  ploch  bydlení,  
sportovně  rekreační  využití,  ploch  pro  podnikání,  ploch  veřejných  prostranství  a  dopravní  
infrastrukturu,  zajistit  nepřekročená  hygienických  limitů  hluku  pro  chráněný  venkovní  
prostor,  chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní  prostor staveb upravených  
v § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to včetně návrhu případných protihlukových opatření, cílených
k zajištění nepřekročení hygienických limitů hluku ve výše citovaných chráněných prostorech.
Záměr návrhu vedení cyklotrasy dotčenou ulicí je známa již 20 let, je vyznačena i v územním plánu 
sídelního útvaru Olšany. 

 

95



TEXTOVÁ  ČÁST  ODŮVODNĚNÍ    ÚZEMNÍHO   PLÁNU      O  L  Š  A  N  Y     U PROSTĚJOVA – příloha OOP 1/15 č.3

        b)            Miroslav Švéda, Olšany u Prostějova 400, 798 14 Olšany u Prostějova

             (námitka č.j.: 115 332/2015 61, ze dne: 29. 9. 2015)

Námitka se týká parcely č. 567/2 v k. ú. Olšany u Prostějova.
          Po shlédnutí navrhovaného nového územního plánu v obci Olšany u Prostějova a po setkání

se zadavatelem i zpracovatelem podávám námitku na návrh ÚP. Námitka se týká parcely č. 
567/2 v k. ú. Olšany u Prostějova.
Odůvodnění: tuto parcelu jsem pořídil za účelem pěstování plodin a v době mé koupi byla 
vedena v platném ÚP jako plocha zemědělská bez jakéhokoliv náznaku změn. I v katastru 
nemovitostí je vedena jako orná půda a za tímto účelem jsem ji pořizoval v hodnotách 
přesahující orné půdy. Zachovat ornou půdu, která je přínosem pro obec. A v neposlední  
řadě sousedí s mým trvalým bydlištěm, tudíž na plochu dohlížím a stává se nedílnou 
součástí mého trvalého bydliště a budoucího majetku. A zároveň jsem schopný si zajistit  
ochranu vypěstovaných plodin proti dnes tolik rozšířeným nezvaným hostům. Krádeže plodin
na vzdálených či nehlídaných polích jsou běžnou denní událostí. Proto bych nesouhlasil ani 
se směnou tohoto pozemku pro mě dobře situovaného pozemku. A námitka se týká 
samozřejmě návrhu ÚP, kdy zadavatel počítá s budoucí výstavbou a změnou užívání. 
Tím by pro mne půda ztratila význam a vynaložené prostředky by byly pro mě 
znehodnoceny. Námitka se týká i návrhu zabrat zemědělskou plochu a změnit ji na plochu 
zeleně či plochy pro realizaci veřejného prostranství, s tímto nesouhlasím, protože by byla 
omezena má práva na využívání zemědělské plochy. Námitka se dále týká i umístění plynu 
STL a ochranného pásma na tomto pozemku. Toto pokládám jako bezdůvodné zabrání a  
znehodnocení zemědělské půdy. Navrhovatel může využít stávající plochy např. dopravní  
infrastruktury pro tažení těchto komodit a neznehodnocovat zemědělskou půdu anebo po  
stávající ostatní komunikaci nacházející se hned vedle předmětného pozemku – parc. č.  
894/3 ve vlastnictví zadavatele. Chránit zemědělskou půdu při návrhu ÚP je dáno i 
zákonem. Dále se námitka týká i ostatní komunikace pod č. 894/3 v majetku obce, kterou 
v návrhu má navrhovatel značenou jako cesta pro pěší a tímto by zamezil vjezd techniky na 
pozemek. 
Přílohou přikládám výpis z katastru.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: 
Řešeným ÚP jsou pro funkční využití ploch bydlení venkovského typu navrženy rozvojové plochy,  
které  jsou  uvedeny  v textové  části  „Odůvodnění“,  kap.  D.3.1  –  Koncepce  bydlení,  prognóza  
předpokládaného  vývoje  velikosti  obce.  Pozemek  parc.  č.  567/2  v k.  ú.  Olšany  
u  Prostějova  netvoří  součást  této  koncepce  a  není  měněno  jeho  stávající  funkční  využití  
předloženým ÚP.   Rezervní  lokalita  v ÚP ozn.  B-R1,  je  v této  dokumentaci  uváděna  jen  jako  
výhledová lokalita, která se ani  nevyhodnocuje, je zde uváděna  mimo jiné i z důvodu uplatněné  
žádosti jiného majitele pozemku této lokality, který požadoval  změnu jeho současného funkčního 
využití  a to z plochy orné půdy na návrhovou plochu bydlení.  Požadavku nebylo  vyhověno a i  
z tohoto důvodu je lokalita ozn. pouze jako rezervní - výhledová. 
K otázce umístění plynu STL a ochranného pásma je v ÚP uvedeno: ochranné pásmo v zastavěném
území obce – 1 m na obě strany od půdorysu vedení. Trasa STL a jeho ochranného pásma je  
umístěna mimo lokalitu B-R1, jejíž součásti je i pozemek parc. č. 567/2 v k. ú. Olšany u Prostějova.  
Navržené funkční využití pro pěší trasu na pozemku  parc. č. 894/3 v k. ú. Olšany u Prostějova bude
upraveno – v rámci vymezených ploch přírodní zeleně ZP je respektována trasa stávající účelové 
cesty, která pěší propojení (pěší prostupnost území z okrajové části do centra obce) umožňuje,  
navržená samostatná trasa chodníku D 26 se ruší.
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        c) Ivana Karsová Haunerová, Olšany u Prostějova 350, 798 14 Olšany 
            u Prostějova

             (námitka č.j.: 115 220/2015 61, ze dne: 25. 9. 2015)

Námitka se týká vymezení území kruhového objezdu při vjezdu od dálnice 

            Uplatňuji námitku podle § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Námitka se týká vymezení území kruhového objezdu při vjezdu od dálnice směrem od 
Olomouce a Prostějova, před autobusovou zastávkou.
Proti samotnému zhotovení kruhového objezdu nemám námitku, ale v návrhu ÚP se počítá 
s vybudováním jakési  průmyslové zóny pouze s lehkou výrobou (vybudování se plánuje  
podél dálnice na Prostějov). Výjezd z kruhového objezdu je plánovaný tak, aby vozidla, která
potřebují zajíždět do této průmyslové zóny projížděly částečně začátkem obce, obkroužily  
tento kruhový objezd, aby se napojily na cestu vedoucí do průmyslové zóny.
Domnívám se, že se stavebního hlediska by bylo možné najít jiné řešení, než s jakým se 
počítá v návrhu ÚP.
Bydlíme v domě, který je od dálnice vzdálen jen několik desítek metrů, trpíme zde hlukem 
Námitka se týká vymezení území kruhového objezdu při vjezdu od dálnice v blízkosti 
našich domů plánovaný kruhový objezd s vyústěním do průmyslové zóny. I když se bude 
opravdu jednat o lehkou výrobu v této zóně, musí být zajišťováno zásobování nákladními  
auty, které budou nuceny používat právě tento kruhový objezd. Zatíží tedy dalším hlukem a 
prachem lokalitu, ve které bydlíme.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: 
Územní plán řeší využitelnost jednotlivých ploch pouze koncepčně. Znamená to tedy, že podrobná 
řešení  k  využitelnosti  jednotlivých  funkčních  ploch  budou  a  musí  být  řešena  v  navazujících  
dokumentacích, které musí být projednávány se všemi dotčenými subjekty v souladu se SZ . Tvar 
okružní křižovatky v řešeném prostoru je v rámci dopravní koncepce v ÚP  vyznačen pro názornost 
pouze z důvodů největšího možného plošného záboru předpokládané úpravy tvaru křižovatky. Typ  
okružní křižovatky je v dopravním řešení nezávazně doporučen a zvolen i proto, že jednoznačně  
vykazuje několik výhod proti jiným typům úrovňových křižovatek zejména: 
- snížení jízdní rychlosti a zklidnění dopravy, tzn.vyšší bezpečnost silničního  provozu a snížení 
následků dopravních nehod
- plynulejší provoz na všech paprscích křižovatky, tím i snížení hlučnosti během nových rozjezdů 
motorových vozidel
- možnost výrazně upozornit na změny dopravního režimu a funkce pozemní komunikace   
(přechod z nezastavěného území do území zastavěného nebo zastavitelného apod.)
- snadné řešení křižovatek s více než 4 paprsky
- estetickou úpravu křižovatky a jejího okolí 
Realizace úpravy řešené křižovatky je podmínkou využitelnosti ploch pro lehkou výrobu VL, 
vymezených mezi stávající zástavbou obce a jižním okrajem rychlostní komunikace R46. Pokud 
nastanou příznivé podmínky pro zájem investora využít vymezené zastavitelné plochy V3-V6 i s 
danými podmínkami, bude v rámci celkové projektové přípravy řešena i dopravní obslužnost ploch, 
včetně hlavního připojení a tedy následně zvoleného tvaru křižovatky. V rámci územního řízení jsou 
v seznamu dotčených účastníků řízení zahrnuti nejen vlastníci sousedních pozemků a objektů, ale i 
ti, kteří se cítí dotčeni záměrem, mohou právě zde v rámci územního řízení vymezit své požadavky. 
Tohoto procesu se zúčastní za část technického řešení Ředitelství silnic a dálnic a dále za dotčené 
orgány zejména  Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov. Ve 
stanovisku k návrhu ÚP se mimo jiné uvádí - (citace): s „Návrhem územního plánu Olšany u 
Prostějova“ orgán ochrany veřejného zdraví souhlasí. V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., 
v platném znění, se souhlas váže na splnění této podmínky: Z hlediska ochrany veřejného zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací je nutno u stávajících a nově navržených ploch bydlení, 
sportovně rekreační využití, ploch pro podnikání, ploch veřejných prostranství a dopravní 
infrastrukturu, zajistit nepřekročená hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní 
prostor, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb upravených v § 
30 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to včetně návrhu případných protihlukových opatření, cílených
k zajištění nepřekročení hygienických limitů hluku ve výše citovaných chráněných prostorech.

97



TEXTOVÁ  ČÁST  ODŮVODNĚNÍ    ÚZEMNÍHO   PLÁNU      O  L  Š  A  N  Y     U PROSTĚJOVA – příloha OOP 1/15 č.3

V případě nezájmu investorů o vymezené zastavitelné plochy V3-V6, podmiňující jejich využitelnost 
realizací úpravy úrovňové křižovatky, tvar křižovatky ani situace v řešeném prostoru se nemění.
Z uvedeného vyplývá, že námitka se váže pravděpodobně na otevření výrobní zóny při jižním 
okraji obce (úprava křižovatky je pouze podmínkou otevření výrobní zóny). Tvar křižovatky je v ÚP 
uveden orientačně pouze z důvodu maximálně možného záboru plochy při úpravě křižovatky, její 
definitivní tvar při eventuelní dispoziční úpravě bude předmětem řešení následujících dokumentací,
včetně jejich projednávání v rámci navazujících správních řízení, kde bude autorka námitky 
účastníkem řízení.   

        d) Petr Halíř, Libuše Halířová, Olšany u Prostějova 366, 798 14 Olšany 
             u Prostějova

            (námitka č.j.: 112 986/2015 61, ze dne: 18. 9. 2015)

Námitka se týká pozemků parc. č. 571/1, 571/2, 571/3 a 571/4 

            Nesouhlasíme s návrhem územního plánu Olšany u Prostějova pro omezení spočívající ve 
vymezení veřejného prostranství na pozemcích parc. č. 571/1, 571/2, 571/3 a 571/4 v našem
vlastnictví. Současně žádáme o zahrnutí pozemku parc. č. 571/1 do územního plánu jako 
stavební parcelu pro bydlení.

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: 
Předložený ÚP v této lokalitě bude upraven dle současně platného územního plánu sídelního útvaru 
(ÚP SÚ),  tj.  pro  funkční  využití  bydlení  –  BÚ  (BÚ:  bydlení  venkovské,  území  doprovodného  
významu, hlavní ulice – ozn. dle řešeného ÚP – pro pozemky nebo jejich části parc. č.  571/1, 571/2, 
571/3 v k. ú. Olšany u Prostějova). Pozemek p.č. 571/4 , který je zařazen v platném ÚP SÚ do  
ploch zeleně ZO, je vzhledem k malé výměře 40m2 zařazen jako zeleň do ploch PV – plochy  
veřejných prostranství, ulice, významné prostory obce. 

   e)  Ing.  David  Hrabák,  Ing.  Lenka,  Hrabáková,  Olšany  u  Prostějova  469,  798  14
          Olšany u Prostějova

               (námitka /část připomínky/ č.j.: 115 760/2015 61, ze dne: 29. 9. 2015)

Vazba vybudování dešťové kanalizace a pozemek parc. č. 727
              Dle nového návrhu ÚP  jsme nenašli vazbu na zastavěnost pozemku parc. č. 727 a 

podmínku vybudování dešťové kanalizace z důvodu odvodnění.
Zde musíme být zásadně proti, stejně jako v 1. kole připomínek k ÚP.
Vybudování dešťové kanalizace a zasakovací studny by mělo být podmínkou pro 
umožnění výstavby na pozemku parc. č. 727, neboť právě když dojde k zastavění této 
parcely dojde ke zrušení současného dešťového „odlehčení“ přebytečné vody , o kterém  
jsme mluvili již minulé námitce a může dojít k ohrožení majetku.
Je totiž jasné, že nebude-li tato podmínka v ÚP, nebude podmínka k možnosti odkupu části 
pozemku parcely č. 727 pro vedení dešťové kanalizace.¨
Protože jak uvádí textová a výkresová část – dle nového ÚP bude pozemek parc. č. 727 
určen k zástavbě (obrázek 2). To že se na ní bude dát stavět, ničemu nevadí, majitel však 
musí umožnit výstavbu dešťové kanalizace (odkup části pozemku). 
Pokud nebude do ÚP vložena podmínka vybudování dešťové kanalizace před umožněním 
zastavěnosti p. č. 727, hrozí, že celý projekt odvodnění (včetně nově budované lokality)  
bude ohrožen možnou nespoluprací vlastníka (ů) pozemku č. 727 (tak jak k tomu již 
několikrát s tímto vlastníkem bylo).
Proto tedy vznášíme námitku a žádám o zápis dané podmínky: vybudování dešťové 
kanalizace je podmínkou zastavěnosti pozemku parc. č. 727. Stejně tak jako jsou 
kladeny podmínky zastavěnosti a návaznosti na infrastrukturu v jiných částech ÚP (nová  
podnikatelská zóna u R46 a stavba kruhového objezdu atd.).
Pro připomenutí: v současné době není platným ÚP parcela č. 727 určena k zástavbě a 
parcela slouží jako odlehčovací prostor pro odvod přebytečných dešťových srážek.
Odůvodnění: v současné době možné ohrožení projektu dešťové kanalizace a řešení 
odvodnění.
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Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: 
Do upraveného ÚP (textové a grafické části /přiložený zákres uplatněné části připomínek – námitky) 
bude doplněna podmínka vybudování části dešťové kanalizace a zasakovací studny pro zastavěnost
pozemku parc. č. 727 v k. ú. Olšany u Prostějova, viz výrok body 3.1.7.  a 13.1.5.

M. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

M  .1.  VYHODNOCENÍ  PÍSEMNÝCH PŘIPOMÍNEK K     NÁVR  HU ÚZEMNÍHO PLÁNU UPLATNĚNÝCH
V     RÁMCI SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

a  )   manželé David a Lenka Hrabákovi, Olšany u Prostějova  449, 798 14 Olšany u Prostějova
     (písemná připomínka ze dne 30. 3. 2015, č.j. 43160/2015 61)

       My  vlastníci  pozemku  parc.  č.  731/64  v katastrálním  území  Olšany  u  Prostějova  vznášíme  
připomínky k projednávanému územnímu plánu v místní části Trávníky a v lokalitě okolo výrobní haly
Mürdter α Dvořák.

1) Změna ÚP v lokalitě Trávníky a jeho vliv na stávající zasakování vod v komunikaci – 
s novým územním plánem dojde ke zhoršení situace a možnosti ohrožení majetku  
občanů.
V současné době jsou vody z komunikací svedeny do dešťové kanalizace a dále do okolního
terénu. Dešťová kanalizace je odvedena do vsakovacího tunelu pod komunikací. Vsakovací 
tunel dle skutečnosti již teď nevyhovuje – ačkoli výpočtově vyšel – musí být někde chyba při 
zadávání okrajových podmínek. V lokalitě se nachází velké množství zpevněných ploch okol 
jednotlivých domů, střech domů a ty jsou zasakovány pomocí zasakovacích studní. 
V lokalitě se nachází jílovité nepropustné zeminy.
V průběhu roku dochází poměrně často k povrchovému odtoku vody z komunikace do 
okolního terénu v nejnižší části zástavby a to u pozemků parc. č. 731/65 a 727. Stávající  
územní plán měl tyto pozemky vynechány a v celku pravidelně sloužily v případě srážek  
k odvodu vody a možnosti pozvolného vsakování. V nejníže položené části daných pozemků
docházelo v podstatě min. 1/3 roku k vytvoření jílovité bažiny popř. až l vodní plochy. Míru 
zavodnění ilustruje několik dalších obrázků. Stačí, aby průměrně pršelo více jak 2-3 dny a 
jezírko je na světě. V případě průtrží stačí i jeden den. Je jasné, že návrh na zasakování a 
způsob nakládání s dešťovou vodou nebyl proveden správně a dochází k nerovnoměrnému 
zavodňování daných pozemků. Je jasně vidět jak voda nemá již teď kam vsakovat a dochází
ke kumulaci na povrchu.
Nový územní plán má však v plánu současný stav ještě zhoršit – chce na daných 
pozemcích povolit výstavbu a tím sebrat plochu, která v současné době slouží pro 
zasakování a je tedy vhodné ji k tomuto účelu i nadále ponechat. Daná plocha je v současnu
rezervní plocha pro pozvolné zasakování.
V případě, že by se stávající zelený pruh stal stavebními pozemky, tak kde se bude poté  
daná voda hromadit. Hromadila by se před vjezdy na celé ulici. Voda dále znehodnotí 
nejníže položené pozemky a objekty. Nemluvě o zadních částech pozemků, které slouží pro 
drobné zahrádkaření a sadové úpravy.
V současné době když jsme sami v zadní části pozemku kopali základy plotu do hloubky 0,8 
m, tak se zespodu tlačí hladina spodní vody a druhý den zde bylo 10 cm vody. 
Hydrogeologický průzkum z roku 2004 zpracovaný firmou Stavoprojekt nám odhaluje tyto  
skutečnosti. Sonda V1, která byla asi nejblíže daným pozemkům měla ustálenou hladinu 0,7 
m. Jiná sonda V4, která je naopak nejblíže vsakovacím tunelům má ustálenou hladinu      
cca 2 m. 
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Proto nechápeme, jak už tehdy někdo mohl v daném případě povolit zasakování tak 
rozsáhlých ploch komunikací, když vsakovací tunel leží v podstatě v úrovni hladiny spodní 
vody. A to ještě v nepropustném podloží – jílovitém.
Na základě výše uvedeného připomínkujeme návrh nového územního plánu a to 
zejména.
 nové zařazení pozemků parc.  č.  731/65 a 727 jako stavební pozemky bez vyřešení

nevyhovujícího stavebního odvodnění. Nebylo by vhodné např. v místě pozemku parc.
č. 731/65 zajistit odtok přebytečných dešťových vod do polí novou kanalizací směr vodní
tok Blata? 

Řešení: Připomínka týkající se odvodu dešťových vod je akceptována, neboť obec v sousedství  
nově plánované výstavby RD vlastní pozemek p. č.  731/65, ve kterém bude umístěna kanalizace 
odvádějící dešťové vody mimo zastavěné území  - směr vodní tok Blata

 dále je nutné řešit nové napojení odvodnění z plánované zástavby vedle haly Mürdter α
Dvořák. Rozhodně nesmí dojít k napojení na stávající vsak!!! Daná zástavba musí
mít  vsak  vlastní  popř.  danou  situaci  řešit  jinak..  Je  třeba  si  uvědomit  množství
odvodňovacích ploch a dále, že se v lokalitě nachází nepropustné jílové vrstvy F8 !    

 řeší i někdo při návrhu zasakování i možnost čištění zasakovacích tunelů od nánosů
bahna z komunikací?

Nejsou  třeba  z tohoto  důvodu  tunely  již  v podstatě  nefunkční?  Navrhuje  zde  někdo  i  filtrační  
studnové přepady ?

Řešení: Vlastní řešení odvodnění uvedené lokality bude předmětem projektové dokumentace pro  
územní řízení, která navazuje na územní plán

Nebylo by s výhodou v ulicích lokality Trávníků osadit zeleň – stromy drobného vzrůstu. Již ty sami o
sobě by dokázaly zlepšit kvalitu prostředí z hlediska urbanismu, akustiky a i rozrušení vrstev jílů a 
tím zlepšit ono zasakování.

Řešení: Je v souladu s vypracovaným ÚP – plocha je určena i pro funkční využití ZV – veřejná zeleň

2) Parkovací plochy, likvidace dešťových vod  - stání aut u Mürdter α Dvořák 
Myslíme si, že by se v rámci územního plánu mělo řešit i vytvoření parkovacích stání u firmy 
Mürdter α Dvořák a následně jejich odvodnění přes lapač ropných produktů.
Obecní komunikace je v této oblasti v podstatě jednosměrkou a odkapávající oleje z velkého
množství aut zamořují podzemní vodu (aut zde denně stojí více jak 50)!  

Řešení: Je v souladu s předloženým - ÚP – plocha (severovýchodně) od  uvedené firmy je určena  
pro funkční využití DS (D 1: Olšany, plocha parkoviště u lisovny, S okraj zástavby) – plocha dopravní
infrastruktury

            Prosíme tedy zahrnutí našich připomínek do projednávaného územního plánu obce Olšany u
Prostějova o zapracování a aktivnímu zamyšlení nad budoucím řešení odvodnění v daných 
lokalitách.
V současné době návrh nového územního plánu nerespektuje svoje vlastní výroky v bodu 2. 
a zejména nerespektuje a neřeší bod 2.4. Přílohy: fotografie.

b  )   M. Smékalová, P. Smékal, Olšany u Prostějova 285, 798 14 Olšany u Prostějova 
(písemná připomínka ze dne 23. 3. 2015, č.j. – bez evidenčního čísla, bylo předáno na OÚ Olšany u 
Prostějova)

       Na  základě  připravované  změny  územního  plánu  v naší  obci  podáváme  připomínku,  která  se  
vztahuje k lokalitě G2, G3, G4 a G5, oblast „Kačenky|“. Navrhujeme, aby ve výše uvedené lokalitě 
jako „VB“ byla provedena úprava,  která povoluje výstavbu pouze rodinných domů. Důvodem je  
zajištění klidného bydlení v dané lokalitě.
Děkujeme za kladné projednání věcí ke spokojenosti obyvatel této lokality.
Řešení: Jedná se o připomínku uplatněnou pro lokality B2, B3, B4 a B5, pro které platí funkční  
využití pro plochy bydlení BV – bydlení venkovské, území ostatní. Regulativy, které jsou určeny pro 
toto funkční využití, splňují požadované parametry, uvedené v této připomínce.
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c  )   Miluše Psotová, bří Čapků 18, 779 00 Olomouc- Topolany
    (písemná připomínka ze dne 23. 3. 2015; č.j. 40784/2015 61)

        Jsem vlastníkem pozemku parc. č. 561/2 v k. ú. Olšany u Prostějova. Nesouhlasím 
s návrhem plánované komunikace D38 vedoucí přes můj pozemek a zároveň Vás 
žádám o opětovné zařazení výše uvedeného pozemku jako zastavitelnou plochu 
k výstavbě RD.

Odůvodnění:  Výstavba navržené komunikace D38 bude z důvodu značného převýšení 
stávající silnice na Studenec a dotčeného pozemku finančně nákladná a zřejmě by nikdy 
nedošlo k její realizaci.

V blízkosti mého pozemku jsou k dispozici všechny potřebné inženýrské sítě. Z tohoto 
důvodu by již tento  pozemek veden v platném územním plánu jako pozemek k bytové  
výstavbě. Na základě této skutečnosti jsem již začala vypracovávat studii projektu vlastního 
rodinného domu.  

Řešení: Připomínce nebude vyhověno; - uvedený pozemek v současně platném ÚP SÚ Olšany u PV
je  veden v zastavěném území,  ale  není  a  nebyl  určen  pro  výstavbu  RD,  z důvodu výškového  
převýšení vůči sousední zástavbě.

M.2.  VYHODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PŘIPOMÍNEK K     NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU UPLATNĚNÝCH
V     RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

    a  )   manželé David a Lenka Hrabákovi, Olšany u Prostějova  449, 798 14 Olšany u Prostějova
     (písemná připomínka ze dne 29. 9. 2015, č.j. 115 760/2015 61)

         My vlastníci pozemku parc. č. 731/64 v katastrálním území Olšany u Prostějova, tj. manželé 
Lenka a David Hrabákovi vznášíme připomínky k projednávanému územnímu plánu v místní
části Trávníky. 
Poděkování
Předem chceme poděkovat za zapracování námi vznesených námitek do současné podoby 
ÚP. Dále bychom jen chtěli, aby se některé připomínky dotáhly do konce.
Připomínka k     ÚP
Dořešení koncepce návrhu situace zasakování
V nově navrhované podobě ÚP bylo již zapracováno případné odvodnění dešťových vod ze 
zpevněných ploch pomocí dešťové kanalizace (zelené čáry) do zasakovací studny vč. 
odlehčení napojeného na předpokládaný trativod, viz obrázek 1 níže.
Varianta není špatná, ale vzhledem k rovnoměrnosti rozložení zasakování dešťových srážek 
bychom rádi navrhli ještě jednu zasakovací studnu, která by byla vybudována zároveň 
s první zástavbou (v tuto chvíli na parc. č. 731/57). Ta by byla doplněna o pojistný přetok, 
který by v případě opravdu silných dešťů fungoval jako bypass a byl napojen na spodní 
odvodňovací šachtu. Tuto šachtu jsme naznačili modrou barvou v obrázku 1. Tímto by došlo 
k lepším parametrům však a nedocházelo by k lokálnímu podmáčení území v místě nově  
navržené zasakovací studny na pozemku parc. č. 731/65.
Dále prosíme o přihlédnutí k čistotě zasakovací vody. Na komunikaci, v lokalitě Trávníky,  
parkují svá vozidla majitelé žijící v dané lokalitě. Z toho důvodu prosíme o vybudování 
případného lapače ropných produktů a dále doplnění šachty o komory na separaci těžších 
jílovitých a prachových částic, aby nedošlo do několika let k zanesení nově plánované 
zasakovací šachty. Tuto šachtu zadržující znečištění jsme naznačili červenou kružnicí na  
obrázku 1 před zasakovací šachtou. 
Věříme, že když dojde ke zpracování této připomínky, dojde ke zlepšení parametrů 
rovnoměrného zasakování a bude i eliminováno možné znečištění ochranného pásma 
spodních vod.
Odůvodnění: zlepšení zasakovacích problémů.

Řešení: 
Do upraveného ÚP (textové a grafické části /přiložený zákres uplatněné části připomínek – námitky/)
bude doplněna podmínka vybudování části dešťové kanalizace a zasakovací studny pro zastavěnost
pozemku  parc.  č.  727  v k.  ú.  Olšany  u  Prostějova  –  viz  kap.  L.  Rozhodnutí  
o námitkách a jejich zdůvodnění, viz výrok, body 3.1.7. a 13.1.5.
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Výstavba na plochách B9-B12 je podmíněna dohodou o parcelaci a navíc podmínkou vybudování 
záchytné nádrže dešťových vod N2, s následujícím svodem dešťových vod do záchytné nádrže N1, 
realizované výhledově pro zlepšení odtokových poměrů v lokalitě Trávníky – viz výkres č.5 a výrok 
body 3.1.8. a 13.1.6,   
V textu Odůvodnění bod D.4.5.4. je navíc doplněn popis doporučení návrhu celkového řešení pro 
zlepšení  situace  zachycení  dešťových  vod  v  území.  Je  doporučena  realizace  lapače  ropných  
produktů a dále doplnění záchytné šachty o komory na separaci těžších jílovitých a prachových  
částic, aby nedošlo do několika let k zanesení nově plánované zasakovací šachty. 
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