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Námitky zástupce veřejnosti dle § 23 stavebního zákona k II.změně ÚP Prostějov 
 
 
 My, níže uvedení a podepsaní občané Prostějova uplatňujeme v souladu s § 23 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon v 
platném znění) věcně shodné připomínky k II. změně územního plánu města Prostějova 
(veřejné projednávání 3.12.2015) 

  

 Na základě věcně shodných připomínek tedy zmocňujeme svými podpisy občanský 
spolek Pro Prostějov, z.s. k nahlížení do dokumentace, k podání námitek a k našemu 
dalšímu zastupování při projednání námitek ve smyslu § 23 odst. 3 stavebního zákona 
jakožto našeho zástupce v dané věci. 

 
 
 Zmocnění přijímáme. 
 
 
 
 
 
V Prostějově 9.12.2015 
 
 
 
 
 
 
příloha 1) zadání Zastupitelstva města Prostějova z 8.11.2008 

příloha 2) rozhodnutí Okresního soudu z 20.5.2015 

příloha 3) podpisové archy (200 - 250 podpisů stačí) 

 
 
 
 
 
 



Připomínky k II.změně ÚP města Prostějova. 
 

My, níže podepsaní občané podáváme společně připomínky k II.změně stávajícího územního plánu 

Prostějova, jehož veřejné projednávání se koná 3.12.2015  

 

Územní plán ploch 0027, 0034 a 0041  a rovněž jeho druhá změna je šitá na míru konkrétnímu 

investorovi a omezuje jiná budoucí řešení jiných investorů, případně téhož investora, ale v intencích 

zadání zastupitelstva města Prostějova dle usnesení ZMP č. 18224 ze dne 4.11.2008 

(www.proprostejov.eu/zamer2008.pdf) 

Stávající právní stav je, že smlouva o smlouvě budoucí mezi  společností Manhtellan, a.s. a městem 

Prostějov byla Okresním soudem v Prostějově  označena rozhodnutím č. 7 C 446/2014 - 111 ze dne 

20.5.2015 za neplatnou (www.proprostejov.eu/osoud2015.pdf) a čeká se na rozhodnutí odvolacího 

krajského soudu v Brně.  

Za tohoto stavu věci by bylo spíše na místě vyčkat konečného výsledku soudního řízení, zvláště za 

situace, kdy realizace tohoto záměru je jediným důvodem pro navrženou změnu územního plánu 

v dané lokalitě. Jakýkoliv jiný postup může ve svém důsledku vést k porušení preventivní 

povinnosti předcházet možným škodám na majetku obce, a to tím spíše, že navrhovaná změna 

územního plánu je změnou zcela zásadního charakteru (viz připomínky uvedené výše) měnící 

zásadním způsobem tvář historického centra města Prostějov.  

 

 

Připomínka 1) – nesoulad s veřejným zájmem. 

Všechny kroky od července roku 2010 mají za cíl vytěsnit z centra Společenské Centrum (SC) a 

nahradit ho čistě Obchodním Centrem (OC) daného investora. Společenský sál byl v zadání veřejné 

soutěže na řešení daného území a musí v daném prostoru zůstat i nadále. Omlouváme se všem 

architektům a stavebním odborníkům, kteří pracují pro Manhtellan, že nesouhlasíme s vytlačením 

společenského sálu z centra na pozemcích, které jsou stále ještě v majetku statutárního města 

Prostějova, že nesouhlasíme s regulativem OK (plochy komerční) a zrušením regulativu OV 

(plochy veřejného vybavení) na celé ploše cca 15800 metrů čtverečných řešeného území. 

 

Ústupky investorovi patrné opět v II. změně ÚP vyvolají potřebu dalších změn v ÚP a přemístění 

společenských funkcí do jiné lokality (dokonce možná mimo centrum) a tudíž vyvolají i další 

investice města, včetně investic do dopravního řešení, přičemž není už řečeno, kde na to  město 

vezme a jaký je časový horizont. 

 

Pokud dnes dochází opakovaně k dalšímu projednávání změny územního plánu, požadujeme po 

nezávislých odbornících zvážení této námitky a nadále požadujeme stanovení regulativu OV na 

ploše 0034 minimálně v rozsahu stávající budovy KASC na parcele číslo 93. 

 

Připomínka  2) – nesoulad se zásadami územního rozvoje OK. 

Navrhovaná změna územního plánu je v příkrém rozporu s regulativem obsaženým v odst. 92.13. 

Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, který výslovně stanoví, cit.: „pro ochranu 

historických panoramat je nutné omezit novou zástavbu, přitom výška a objem musí v řešení lokalitě 

respektovat hmotovou skladbu stávající většinové zástavby. Velké komerční plochy nákupních a 

zábavných center je nutno umisťovat mimo památkově chráněná území a mimo pohledově 

exponovaná místa z hlediska dálkových panoramatických pohledů“.  

Ačkoliv zásady územního rozvoje jsou dle platného stavebního zákona závazné pro pořizování a 

vydávání územních plánů (§ 36 odst. 5 stavebního zákona), právě navrhovaná změna územního 

plánu bez jakéhokoliv opodstatněného důvodu předpokládá změnu dosud platných a závazných 

zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a umisťuje ryze komerční objekt nákupního centra do 



právě takové památkově chráněné lokality, která by měla být a je shora uvedeným regulativem před 

podobnými stavebními zásahy chráněna. 

Změna územního plánu v navržené podobě umožní výrazné zvýšení zastavěnosti dané lokality. 

Navrhovaná změna územního plánu navíc vůbec nerespektuje stávající historickou půdorysnou 

strukturu dané lokality a jí odpovídající parcelaci a půdorysnou i hmotovou skladbu zástavby. 

Zamýšlenou výstavbou, kterou má umožnit navrhovaná změna územního plánu, vznikne jednolitá 

bloková zástavba, která při pohledech shora bude vytvářet výraznou dominantu, v důsledku čehož 

zaniknou původní průhledy jednotlivými historickými uličkami a pohledy a průhledy na koste l 

Povýšení svatého Kříže. Vybudováním podzemního parkoviště v samotném centru chráněné 

městské památkové zóny by vznikly dlouhé vjezdy a výjezdy z tohoto parkoviště a navazující 

technická opatření, které do takové lokality v žádném případě nepatří, neboť narušují její historické 

prostředí. Předkládaný záměr je dle našeho názoru také v zásadním rozporu s „Úmluvou o ochraně 

architektonického dědictví Evropy“, která zavazuje předcházet znetvoření, zchátrání nebo demolici 

chráněných statků, a s „Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy“, k jejímuž 

dodržování a k ochraně a údržbě archeologického dědictví na původním místě se Česká republika 

zavázala. 

 

Připomínka  3) – výškové regulativy a procento zastavěnosti 

Stávající výškový regulativ je 14/17 (x-maximální výška římsy/y-maximální výška hřebene střechy, 

respektive ustupujícího podlaží pod 45°) a nelze překročit přirozenou výškovou úroveň  umístěním 

technologií na střeše, zejména vzhledem k tomu, že se jedná o památkovou zónu. Stávající výškový 

regulativ musí být nepřekročitelný i v dalších fázích příprav výstavby. 

Nesouhlasíme s 100% zastavěností ploch číslo 0027, 0034 a 0041.  

 

 

Připomínka 4) k vyhodnocení vlivu II. změny ÚP na udržitelný rozvoj území – doprava 

Při započtení potřeb obchodního centra dojde k faktickému snížení počtu parkovacích míst v centru 

města a nárůstu statické i dynamické dopravy. Je s podivem, že předložené materiály neodrážejí tuto 

skutečnost.  Nelze souhlasit s výkladem, že město Prostějov nepožaduje náhradu za rušená parkoviště. 

požadujeme, aby stávající plochy využívané k parkování občany i rezidenty byly plně nahrazeny. Nelze 

připustit, aby současné možnosti k parkování byly omezeny, nebo dokonce zrušeny bez ohledu na to, že 

jsou popsány jako provizorní. 
Zpracování  problematiky dopravy a vlivu dopravy na životní prostředí v Prostějově ve 

vyhodnocení vlivu II. změny ÚP na udržitelný rozvoj území považujeme za zcela nedostačující.  

 

 

Připomínka  5) k vyhodnocení vlivu II. změny ÚP na udržitelný rozvoj území – zemní práce 

Umožnění stavby na plochách 0027, 0034 a 0041, kdy se předpokládají výkopové práce v rozsahu 

160000 m3, bude mít jednoznačně negativní vlivy na okolní budovy a budou mít negativní vliv na 

životní prostředí v Prostějově. 

Provedený hydrogeologický výzkum a 4 uskutečněné vrty v únoru 2013 nemají momentálně 

dostatečnou vypovídající hodnotu. Jak správně uvádí Závěrečná zpráva Hydrogeologického 

průzkumu společnosti Geoofice Ostrava na straně 24, je třeba vycházet z delšího období.  

V průběhu roku hladina spodní vody často dosahuje v centru města hloubky necelých 3 metrů. Voda 

je nestlačitelná, takže při plánované technologii tryskové injektáže bude stoprocentně docházet k 

přenosům otřesů na okolní budovy. Při odčerpávání vody bude docházet k vyplavování písků a 

změně tlakových podmínek. Stavba bude mít negativní vlivy na okolní budovy. 

Vyhodnocení vlivu II. změny ÚP na udržitelný rozvoj území bude potřeba v tomto kroku vyhodnotit 

lépe. Náhradu případných škod, způsobených nesprávným vyhodnocením vlivu II. změny bude 

potřeba požadovat po zpracovateli vyhodnocení vlivu II. změny ÚP na udržitelný rozvoj území. 



 

k podání námitek při projednávání 2. změny ÚP Prostějov (veřejné projednávání 3.12.2015)

číslo jméno, příjmení bydliště v Prostějově podpis
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Za Pro Prostějov, z.s. pověření přijímáme.

V Prostějově 3.12.2015

Zmocňujeme spolek Pro Prostějov, z.s.(IČO: 22753788) jako zástupce veřejnosti 


