Magistrát města Prostějova
Odbor územního plánování a památkové péče
nám. TGM 12-14
796 01 Prostějov
Námitky zástupce veřejnosti dle § 23 stavebního zákona k V. změně ÚP Prostějov
My, níže uvedení a podepsaní občané Prostějova uplatňujeme v souladu s § 52 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon v platném znění)
věcně shodné připomínky k návrhu V. změně územního plánu města Prostějova (veřejné
projednávání 11.1.2022). Na základě věcně shodných připomínek zmocňujeme dle §23 ods.1 svými
podpisy 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.
Jedná se zejména o řešení koncepce území označené jako plochy Z3 Z5 Z59 mezi
Plumlovskou ulicí a lesoparkem Hloučela.
1) Požadujeme rezervy R1(0567) R21(0436) a R26(1192 /0427) dle platného územního plánu
ponechat nadále pouze v rezervě i po V. změně ÚP, protože není dán důvod pro sahání do
územních rezerv.
2) Požadujeme zapracovat ne/doporučující stanoviska orgánů státní správy, konkrétně
Stanovisko 2 na straně 347 materiálu „odůvodnění“ návrhu V. změny, kde OŽP nedoporučuje
měnit využití nové plochy 1266 (původně část plochy 430) z ZV (veřejná zeleň) na SX
(smíšená obytná). Požadujeme zapracovat četné připomínky občanů a organizací (od strany
386 po stranu 432) k rozšíření lesoparku Hloučela, tvorbě a ochraně zeleně ve městě, kde i
připomínky k návrhu mají svou váhu a nelze je bagatelizovat.
3) Podáváme námitku k nevhodnosti vyhlášení elektronického projednávání, v nevhodnou
dobu a v datovém formátu, který neumožňuje vyhledávání v textu. Tyto formální postupy
komplikují až znemožňují práva občanů podílet se na procesu tvorby územního plánu.

Výřez území mezi nemocnicí a Hloučelou v návrhu V. změny ÚP, který je užitím ploch, (tj.
vybarvením ploch) zcela rozdílný od platného ÚP (zdroj www.prostejov.eu)
Zmocnění přijímáme.
Pro Prostějov, zapsaný spolek.
Hliníky 4, 796 01 Prostějov
www.proprostejov.eu
IČO: 22753788
V Prostějově 11.1.2022

Zmocňujeme spolek Pro Prostějov,z.s. (IČO: 22753788) k zastupování veřejnosti při podání námitek ke
změně využití území mezi Plumlovskou ulicí a lesoparkem Hloučela zejména ploch v zónách Z3 a Z59 při
veřejném projednávání návrhu V. změny ÚP Prostějov (dne 11.1.2022), případně po něm.
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Za Pro Prostějov, z.s. zmocnění přijímáme
V Prostějově 11.1.2022

Bydliště v Prostějově

Podpis

