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Zápis z jednání dne 27. 3. 2009 ve věci
NÁVRH ŘEŠENÍ ČÁSTI CENTRA MĚSTA PROSTĚJOVA

Předmětná část centra města Prostějova je řešena v souladu s územním plánem zóny části centra.
Jednotlivé navrhované bloky nebo jejich části (dostavba „špalíčku“ a náhrada současné tržnice)
obsahují převážně polyfunkční objekty (komerční nebo občanskou vybavenost spojenou s bydlením
v horních podlažích a možností parkingu vozidel uživatelů v suterénu). V bloku navazujícím na
kulturní dům se předpokládá opět polyfunkční dostavba spojená svojí náplní s kulturním domem a
v bloku na ulici Komenského navrženém jako přístavba k základní škole lze situovat městskou
knihovnu. Jsou dodrženy regulativy z daného územního plánu vyplývající včetně stavební čáry a
výškové hladiny navrhované zástavby.
Z pohledu navrhovatele ale situace regulačního plánu není řešena optimálně, neboť především
v prostoru okolí kulturního domu pomíjí historickou stavební čáru a uvažovaná přístavba kulturního
domu vstupuje nevhodně i do možné pěší osy od kostela Povýšení Sv.Kříže po ulici Komenského.
Současně lze doporučit i úpravu navrhované výškové hladiny zástavby a to především v místě
stávající tržnice a dále parcelaci nové zástavby.

NPÚ, ú.o.p. v Olomouci chápe prezentované řešení jako rozpracování platného územního plánu
zabývajícího se částí zájmového území v hranicích městské památkové zóny, tj. Vyhlášky č. 23
o závazných částech územního plánu zóny části centra města Prostějova z roku 1994. Navrhovaná
zástavba svým charakterem (hladinou zastavění, měřítkem atp.), funkční náplní a také z provozního
hlediska více méně odpovídá požadavkům zmiňované vyhlášky na řešení daného území. Tuto
vyhlášku však není možné chápat jako zcela optimální řešení pro vymezenou část historického jádra
města. Bylo by vhodné více respektovat podobu starší historické a dnes již asanované zástavby
(parcelaci, průběh uličních čar, hladinu a výšku zastavění atp.).
Z pohledu zájmů památkové péče odrážejících současný stav poznání kulturně historických hodnot
památkově chráněných historických jader měst by bylo vhodné při řešení návrhu zástavby zájmového
území zohlednit obecné principy památkového urbanismu, z nichž uvádíme alespoň následující výčet:
‐
‐
‐
‐

‐

‐

Je třeba důsledně ctít historickou půdorysnou prostorovou strukturu sídla a jí odpovídající
parcelaci a půdorysnou i hmotovou skladbu zástavby včetně tradičních materiálů.
Historická půdorysná struktura sídla je nadřazena dopravním hlediskům.
Je nezbytné navrhnout žádoucí půdorysné a hmotové dotvoření území v těch partiích, kde byla
starší urbanistická kompozice narušena nebo zcela zanikla.
Novou výstavbu je třeba navrhovat přednostně na místě objektů zaniklých, a to pokud možno v
jejich původní půdorysné stopě a objemu. Pokud to není z objektivních důvodů možné, je nezbytné
novostavby situovat na pozemek alespoň podle principů utváření historického půdorysu daného
sídla.
Půdorysné a hmotové řešení nové výstavby musí korespondovat s historickou hmotovou
strukturou a parcelací. Dostavby dvorních traktů jsou možné jen tehdy, pokud se nebudou rušivě
pohledově uplatňovat z veřejného prostoru či v panoramatech. Jejich objem by neměl výrazně
překročit obvyklou zastavěnost dané části sídla. Novostavby nesmějí rušivě ovlivňovat působení
historických dominant a charakteristického panoramatu zóny. Při návrzích novostaveb je žádoucí
tvůrčím způsobem využívat regionální urbanistické i architektonické principy a tvarosloví, vždy je
nutno zasadit stavbu do existujícího kontextu sídla; stavba se nesmí svým působením negativně
prosazovat na úkor prostředí.
Při stavebních úpravách a změnách staveb, které nejsou kulturními památkami a neuvažují se k
ochraně, je nezbytné směřovat k jejich vhodné rehabilitaci, směřující k nápravě případného
rušivého působení objektu ve vztahu k památkové povaze chráněného území.

‐

‐

Při využívání staveb a ploch je nutno přihlížet k jejich kapacitním a stavebně technickým
možnostem tak, aby výsledné řešení nenarušovalo pohledově, provozně nebo svým technickým
řešením památkovou povahu území.
Veškeré navrhované úpravy veřejných ploch a prostorů, povrchů pěších i dopravních komunikací,
včetně návrhu parteru a prvků vnějšího mobiliáře, musí svým technickým a výtvarným řešením
respektovat a případně rehabilitovat historický charakter památkově chráněného území. Veřejné
plochy a prostory jsou obecně považovány za nezastavitelné (vyjma druhotných ploch, vzniklých
na místě demolované starší zástavby atd.).

(blíže viz Kuča Karel, Kučová Věra: Principy památkového urbanismu. Státní ústav památkové péče,
Praha 2000)
Před navrhovaným řešením zástavby zájmového území krom respektování uváděných základních
principů památkového urbanismu, včetně dalších souvisejících skutečností, doporučujeme i
provedení zhodnocení dotčené části historického jádra města, tj. realizaci standardního stavebně‐
historického rozboru.
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1. ÚVOD
Záměrem projektu je řešení nových a korekce stávajících městských funkci v centrální zóně města Prostějov. Řešené území
se zabývá plochami vymezenými městským silničním okruhem od Wolkerovy ulice přes část památké zóny až k objektu
Prioru na náměstí T.G.Masaryka. Studie řeší vymezené území z hlediska historických i současných vazeb a jejím cílem
je dotvoření chybějící části města tak, aby byla integrována do stávající struktury města z funkčního i prostorového
hlediska.
Prostějov je významné město v Olomouckém kraji. Nachází se na západním okraji úrodné roviny Hané, v severní části
Hornomoravského úvalu, východně od Drahanské vrchoviny. Město se rozkládá ve výši 225 metrů nad mořem, v jeho blízkosti
protékají říčky Hloučela a Romže. Historické jádro města je od roku 1990 městskou památkovou zónou. K únoru 2008 mělo
město Prostějov 46 300 obyvatel.
2. PODKLADY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Územní plán sídelního útvaru Prostějov, III. změna, 2005
Územní plán zóny části centra, textová část (Ing. arch. Zajíc, 1994)
Obecné závazná vyhláška města Prostějova č. 66/2002
Regulační plán centra a jeho aktualizace, 2005
Ortofotomapy, fotografie
Mapové podklady řešeného území - polohopis, katastrální mapa
Doprava - průzkumy, rozbory a analýza, optimalizace městského silničního okruhu, UDIMO, 2006
Doprava - posouzení dopravního řešeni Wolkerovy ulice v souvislosti s plánovanou výstavbou parkovacího domu na
ulici, Wolkerova, UDIMO, 2007
Zadání klienta

3. POPIS ÚZEMÍ
3.1. Historický vývoj města a jeho centra
Historický vznik města je datován počátkem 12. století, kdy bylo město malou osadou, v té době soustředěnou kolem oblasti
chrámu sv. Petra (nynější okraj památkové zóny). Později ve 13. století se proměnila původní vesnice v trhovou ves vyššího
významu, a ještě později, v době kolonizačního ruchu, vznikla v těsném sousedství původní vsi nová osada německých
osadníků, která se stala významným střediskem řemeslné výroby - tato nová osada vznikla v prostoru dnešního historického
městského jádra a s původní vesnicí splynula. Do pól. 14. století vyrůstá obec v městečko a je majetkem pánů z Kravař, za
jejichž vlády dosahuje důležitého rozvoje. V té době se stává městem, kterému Petr z Kravař udělil právo výročních trhů. V
té době je založen rovněž gotický Augustiniánský klášter, který se stává střediskem vzdělanosti v širším významu, a je
započato s výstavbou gotického kostela. Město tehdy již bylo obehnáno kamennými hradbami. Bohužel však v době
husitských válek je kostel i klášter v r. 1433 husitskými vojsky zničen a pobořen a nikdy již pak klášter není obnoven.
Koncem 15. století přešlo město do majetku pánů z Pernštejna. Za doby jejich vlády opět dochází k rozkvětu města, je
postaven nový zámek a v důsledku jeho realizace je prolomeno opevněni hradeb v severozápadní části. Za třicetileté války, v
době tažení Švédů od Olomouce k Brnu, je však město opět obsazeno a silně poškozeno. Zničeny byly valy i zámek, který
pak později postupně chátral. V r. 1697 dochází k velkému požáru města a zničena je velká část domů. Obnova domů pak
probíhá již v méně zdobném barokním stylu, renesanční zůstává jen radnice na náměstí, která je významná svou renesanční
lodžii a zámek.
V 18. století byla zřízena císařská silnice Brno - Olomouc, která pro rozvoj města a obchodní ruch měla velký význam.
Později byla zřízena i císařská železnice, rozvětvená na severní a východní dráhu, se dvěma nádražími.
Na počátku 19. století vzniká mechanizovaná tovární výroba a textilní průmysl. První dílny a malé továrny jsou uvedeny
do provozu v židovské části města. V r. 1870 bylo zrušeno městské opevnění a na jeho místě, v sousedství zbytků hradeb,
vzniká malý městský dopravní okruh s novými stavbami.
Prostějovské židovské město vzniká již v r. 1454, kdy byli Židé jako komunita vyhnáni z královské a církevní Olomouce
(kde bylo sídlo arcibiskupství) a hledali útočiště v okolních poddanských městech. Pro menši město Prostějov však založení
židovského města znamenalo povzneseni úrovně obchodu a vznikající dílenské výroby - zde je právě založen počátek
soukenického a textilního průmyslu ve městě, který pak později, zejména v 19. a počátkem 20. století znamená všeobecný
rozmach a přispívá k celkovému blahobytu města. Židovská komunita ve městě nebyla nikdy oddělena do prostor ghetta a
později zcela splynula s obyvatelstvem původním, i když místně byla lokalizována právě do opuštěných prostor v těsném
sousedství bývalého Augustiniánského kostela. Zde v přimknutí k torzu bývalé rajské zahrady kláštera vzniká nové živé
židovské město s vlastní školou, dvěma synagogami, vlastním špitálem, mnoha obchody a dílnami (později malými
továrnami) v prosperujících uličkách a náměstích, kontinuálně propojených s ostatním městem. Škola vznikla již v r. 1522 a
první, stará synagoga jíž v r. 1540.

3.2. Vývoj města po druhé světové válce, současnost
Život v židovském městě byl násilně přerván zásahy nacistické okupace a likvidací v koncentračních táborech v době druhé
světové války. Po válce opuštěné domy chátraly, staly se útočištěm nižších sociálních skupin obyvatel, nebyly udržovány
ani obnovovány a v letech šedesátých a sedmdesátých došlo z velké většiny k jejich plošné asanaci. Jako orientační podklad
sloužil v té době Asanační plán města Prostějova (SÚRPMO Brno, 1979). Došlo k necitlivým stavebním zásahům v této
nejstarší zachované části města i přímo v městském centru. Tím bylo historicky nesmírně cenné území z velké části
devastováno a v této podobě zůstalo dodnes. Proto bylo po změně politických a ekonomických poměrů po r. 1989
rozhodnuto citlivě obnovit toto cenné městské jádro a postupně dospělo rozhodováni v tomto směru od urbanistickoarchitektonické soutěže až k vypracování návrhu Územního plánu zóny.
Centrální část města byla vyhlášena r. 1990 městskou památkovou zónou. V této oblasti jsou nyní (a i nadále budou
rozvíjeny) smíšené funkce - občanské vybavení a služby spojené s bydlením. Nenacházejí se zde výrobní plochy ani
skladová zařízení.
3.3. Vyhodnocení území
Z hlediska zhodnoceni terénu a geologických poměrů se jedná o území mírně se svažující od severu k jihu. Město
Prostějov je součástí rovinatého terénu údolní nivy říčky Hloučely, která odděluje nižinný pahorkatinný reliéf na sprašových
návějích západněji se nacházející křelovsko-blatecké a kojetínské tabule, a která probíhá při jihozápadním okraji
Homomoravského úvalu, ohraničeném západněji okrajovými svahy Drahanské vrchoviny. Základové poměry lze
informativně označit jako jednoduché. Max. hladina podzemní vody v dlouhodobém průměru se pohybuje na úrovni kóty
220,4 m.n.m.
Stavebně technický stav objektů umístěných na území řešené zóny je značně rozdílný. Výšková hladina zástavby v
historicky nejstarší části je 2 - 3 podlažní, u objektů z počátku století 3-4 podlažní, dvorní přístavby jsou 1-2 podlažní,
většinou se sklonitými střechami a klasickými krovy. Dominantou centra i celého města je věž farního chrámu Povýšení sv.
Kříže.
K dochovaným památkám patři bašta z 15. století a renesanční radnice ze století šestnáctého, dnes sloužící jako muzeum.
Dominantou města je nová radnice z roku 1914 s věží vysokou 66 metrů a orlojem. V Prostějově se narodil významný
český vědec Otto Wichterle, gotický stavitel Matěj Rejsek, filozof Edmund Husserl, malíř Alois Fišárek a básník Jiří Wolker.
V Prostějově působil farář, spisovatel a básník katolické modemy Karel Dostál-Lutinov.

4. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA
4.1. Základní údaje o územním plánu
Územní plán města Prostějova schválilo Městské zastupitelstvo v roce 1995 jakožto jeho poňzovatel. Zastupitelstvo poté
schválilo L, II. a III. změnu (25.10.2005), ta je v současné době platná. Současně je v platnosti Obecně závazná vyhláška
města Prostějova č. 66/2002, která obsahuje závaznou část územního plánu města po l., II. a III. změně územního plánu
sídelního útvaru Prostějov. Závazná část může být měněna orgánem, který územní plán schválil, tj. zastupitelstvem
města Prostějova. Ostatní části jsou směrné a jejich úprava je v pravomoci orgánu územního plánování, který ji pořídil
(odbor koncepce a rozvoje Městského úřadu v Prostějově).
4.2. Obecně závazná vyhláška města Prostějova
Níže jsou uvedeny části vyhlášky č. 66/2002, které souvisejí s touto studií:
Plochy centrální zónv (61.6, prostorové uspořádání a jeho limity)
a)

b)

polyfunkční centrum města zahrnuje městskou památkovou zónu, tzn. plochu se zvýšenými nároky na
přípravu výstavby, urbanistického a architektonického řešení staveb a jejich souborů, nová výstavba a
rekonstrukce musí respektovat historické prostředí a požadavky dané vyhlášením městské památkové zóny

závazné jsou uliční čáry, výšková hladina a tvar střech stávající zástavby respektující historické dominanty města
(radnice, věže kostelů)
c) koncepce rozvoje - zachovat a rekonstruovat stávající urbanistickou strukturu, posílit bydlení (nesnižovat
počet bytů), revitalizovat památkově chráněné objekty a zapojit je do života města (zámek)
d) rozvojové plochy s možností dostavby a rekonstrukcí jsou: prostor bývalého židovského města v ul. Hradební,
Koželuhova, Uprková a prostory ul. Wolkerova a ul. Školní.

Plochy občanského vybavení (čl.6, prostorové uspořádání a jeho limity)
a)
b)

občanská vybavenost městského typu tj. s většími nároky na plochy (školství, kultura, zdravotnictví,
sociální péče) je soustředěna v centru města a v jejím blízkém okolí, ostatní vybavenost je rozmístěna
rovnoměrně podél městských radiál a v centrech urbanistických obvodů
rozvojové plochy pro jednotlivá zařízení vybavenosti jsou vymezeny v centru města v prostoru ulic Kostelní Úprková

Funkční regulativy - plochy centrální zóny
Charakteristika:

Slouží pro umístění veřejných a reprezentačních budov pro správu, kulturu, obchod. Zahrnuje
!
plochy centrální zóny-historické jádro (městská památková zóna)

Určující funkce:

občanské vybavení městského a nadměstského významu - správa, kultura, střední školství,
komerční aktivity a bydleni

Přípustné:

Bydleni v kombinaci s občanským vybavením
Stavby a zařízení pro obchod,'veřejné stravování a ubytování
Stavby a zařízeni pro správu a administrativu, peněžní ústavy
Stavby a zařízení pro školství, kulturu a osvětu
Stavby a zařízeni pro zdravotnictví a sociální péče
Stavby pro sportovní a společenská zařízeni

Nepřípustné:

Stavby a zařízeni s potencionálním nebezpečím zátěže na okolní zástavbu a životni prostředí, tzn.
s vysokou frekvencí dopravy a náročnou obsluhou

Limity a regulace funkční:

Parter v historickém jádru využívat ke komerčním účelům. Neumisťovat nové výrobní
provozy a sklady, stávající rekonstruovat na komerční využiti, bydleni

Veřejně prospěšné stavby - výběr
1/8

plochy pro řešeni disproporce statické dopravy - parkováni v centru (veřejné komunikace a
plochy pro
dopravu)
111/1 dostavba části centra v prostoru ulic Kostelní, Úprková a Hradební (veřejně prospěšná občanská vybavenost)
4.3. Územní plán zóny části centra - textová část
Urbanistická koncepce
Oblast harmonizačního postupu:
Jedná se především o stavební historické bloky (asanaci ve dvomich traktech částečně narušené), částečně také o
pozemky v sousedství Společenského domu na jeho severní straně. Zde všude se předpokládá postupná dostavba
novými objekty, pokud to bude možné v původní historické stopě. Tyto dostavby budou vytvářet novou urbanistickou
strukturu území, zahuštěni dnešních neurbanizovaných asanovaných ploch a vytvářeni nových prostor - ulic, uliček a
náměstí. Tím bude obnoven vzhled původního historického města, i kdy/ v dnešní době odpovídajícím novodobém
pojetí (při dodrženi potřebných regulaci - uličních čar, výšek objektů, tvarů střech, měřítkem členěn objektů a fasád).
Součásti tohoto postupu bude i modernizace stávajících objektů, jejich revitalizace a v některých případech očištěni a
uvolněni dvorních traktů od nehodnotných přístaveb a vytvořeni nových průchodů a paměti pěši zóny (s obchodním
využitím).
Oblast nových urbanistických útvarů (na území realizovaných plošných asanací):
Jedná se o ty části území, kde jsou v důsledku dřívějších plošných asanací uvolněny celé velké plochy, které jsou nyní v
řešení navrženy k dostavbě solitérními objekty (s možným přiblížením k dřívějšímu tvaru stavebních bloků - dle možnosti a
programu budoucích staveb). Je to především soubor objektů jižně od rajské zahrady kostela Povýšení sv. Kříže a penzion v
sousedství Špalíčku.
Oblast předpokládaných asanací:
Je to zejména objekt stávající tržnice a přemístění plochy mobilních stánků tržiště do náhradních prostor (řešeno variantně v
centru města v oblasti ulic Kramářské a Školní).

Oblast bez předpokládaných změn:
Jsou to hlavně bloky podél ulice Netušilovy, blok s objektem budovy Katastrálního úřadu a navrženou dostavbou v ulici
hradební („F"), blok „D" (stavba obchodního domu PRIOR, navržená autorem územního plánu k rekultivaci skladové části na
straně přivrácené ke kostelu, blok „E" (oblast Špalíčku, k němuž je navržena pouze na jeho východní straně nová přístavba
- komerční využití s bydlením jako dostavba stávajících štítů a dokončení historických objektů Špalíčku novodobou
architekturou a blok „l" (škola a domy v nároží ulic Komenského a Netušilovy).
Oblast dostavby stávajících objektů nově řešenými objekty:
Jedná se o dostavbu Špalíčku novým objektem na východní straně (blok ,E"), dále o dostavbu Společenského domu na
severní straně (blok „l") a o dostavbu bloku „F" na východní straně (dostavba objektu nynější Zvláštní internátní školy novým
objektem, buď s využitím pro komerční účely a bydlení, nebo pro školní účely - navržený objekt je z převážné většiny
umístěn na pozemku nynější školy, jen z malé části zasahuje do nynějšího pozemku města - půlkruhového náměstí před
Společenským domem).

SITUACE BLOKŮ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI MĚSTA

Vyhodnoceni kvality životního prostředí
Při dostavbě prostoru historického jádra, nyní zcela devastovaného, dojde k podstatnému zvýšení kvality životního
prostředí, už tím, že budou historické domy s památkovou ochranou (i ty ostatní, které mají hodnotu už v tom, že se
nacházejí v historickém prostoru) kvalitně opraveny, rekonstruovány a uvedeny v život, a že zde budou novodobým způsobem
dostaveny funkční objekty s vysokou architektonickou kvalitou. Neopominutelná úloha bude v dosažení vyššího procenta
ozelenění ploch v tomto pěším jádru města, z této části se stane živé centrum obchodu, služeb, bydleni, při respektováni
historického prostředí, které bude vždy prvořadé.

Návrh regulativů prostorového a funkčního uspořádáni území a stanoveni limitů využiti území
Urbanistické regulativy:
Dostavba části města v historickém jádru bude regulována zásadními limity, které budou podřízeny historickému prostředí
- především v návaznosti násilné přetrženého historického vývoje této části města plošnými asanacemi. Dostavba zóny se
smíšenou funkci (obchod, služby, bydleni) v přiměřeném rozsahu a v drobném měřítku jednotlivých objektů.
Prostorové regulativy:
Výškové jsou určeny ve výkrese regulaci, v zásadě nedochází k nepřiměřenému nadvýšeni hladiny historického jádra
ani ke zvětšeni objemů stavebních bloků.
Kompoziční regulativy:
Jsou požadovány průhledy a jednotlivá prostorová uskupeni vzhledem k dominantnímu umístění farního chrámu
Povýšení sv. Kříže v historickém jádru. Rovněž jsou významné pohledy a průhledy ulicemi na zachovanou část Špalíčku.
Ekologické regulativy:
Mezi částečně přípustné aktivity patři umístěni kapacitních podzemních parkovišť osobních automobilů. Zásobováni bude
organizováno v časovém vymezeném režimu a nízkotonážnimi zásobovacími vozidly. Pokud se jedná o parkování v
podzemních prostorách, nahradí podzemí nynější parkování na povrchu, které bude nutno z prostoru centra vymístit.
Dopravní a technické regulativy:
Dopravní obsluha pouze nízkotonážními vozidly v časovém režimu obsluhy. Parkováni časově omezené na povrchu (na
malých parkovištích), ostatní v podzemních parkovištích ve třech určených lokalitách. Ostatní kapacitní parkoviště v
docházkových vzdálenostech na vnějším městském okruhu (prostor bloků ulice Wolkerovy, Újezdu, Žeranovské, Brněnské).
V zásadě je v centru řešena klidová zóna s omezeným rozsahem dopravy (jen nejnutnější obsluha a parkováni) - klidový
pobyt pěších návštěvníků centra je zde prioritní.
Popis chráněného území a ochranných pásem
Řešené území je celé pod památkovou ochranou jako součást městské památkové zóny. Kromě toho mají památkovou
ochranu jednotlivé stavební bloky - celý Špalíček, i jednotlivé objekty. Jakákoliv konkrétní stavební činnost, rekonstrukce i
změny v tomto prostoru podléhají ze zákona výrokům a posouzením orgánů památkové péče.
Zvláštní podmínky a požadavky na architekturu a urbanistickou kompozici v řešené zóně
Architektura objektů bude soudobá, s vysokými nároky na architektonický detail a na kvalitu použitých materiálů. Bude
odpovídat tvaroslovím i měřítkem danému historickému prostředí. Nově vytvářené urbanistické prostory vycházejí z
historické podoby této části města, ale jsou přizpůsobeny současným podmínkám a požadavkům. Je v zájmu nové
urbanistické koncepce, aby se tato část města plně rehabilitovala a získala znovu podobu plnohodnotného městského
organismu.
Bytový fond v centru města
V oblasti řešené územním plánem zóny se nachází 64 původních domů s cca 330 obyvateli ve 128 bytech. Počet bytů i
obyvatel v této části centra v průběhu posledních let se zmenšil. Např. dle údajů z roku 1979 bylo v daném území 169 bytů
s cca 440 obyvateli.
5. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Při urbanisticko-architektonické studii rozvoje vymezeného území vycházeli řešitelé z principů a priorit územního plánu.
Snahou bylo respektovat jak půdorysné, tak výškové regulativy území při základní dopravní struktuře v území. Při
podrobnějším řešení dílčích objektů a jejich uspořádání v území se nabízely i další možnosti prostorového uspořádání
objektů, které nejsou zcela v souladu s regulativy územního plánu centrální zóny a přesto by byly podle řešitelů zásadní při
organizování samotné struktury centrální zóny.
Proto se řešitelé rozhodli vypracovat dvě varianty urbanistického řešení. To proto, aby tento způsob již na počátku
nediskvalifikoval účastníka nabídkového řízení, pro kterého řešení zpracovávají.

5.1. Varianty řešení
Varianta A
Důsledně dodržuje regulativy dané územním plánem zóny, dodržuje hranice bloků a danou hmotovou strukturu při dodržení
základních dopravních tahů.
Varianta B
Dodržuje většinu regulativ v území, ale zdůrazňuje funkční pěší osu jako spojnici centra (resp. OD Prior) a nového
parkovacího domu (Wolkerova ulice).
Tomuto záměru je přizpůsobeno půdorysné tvarování některých objektů tak, aby nově vytvořená pěší osa byla co možná
přímá, bez zbytečného obcházení. V této variantě je navrženo jiné půdorysné uspořádání objektu D, které lépe odráží
historickou parcelizaci v území.
5.2. Popis variant
Varianta A
Osou řešení je nový pěší tah mezi centrem, resp. OD Priorem a ulicí Wolkerovou, protínající kolmo území v ulici Uprkova a
procházející kolem Společenského domu.
Cílem řešení bylo vytvořit nové propojení mezi hlavní pěší trasou města (východ-západ přes Dukelskou bránu) pasáží přes
OD Prior (který se bude zásadně rekonstruovat) až po nově budovaný objekt parkovacího domu v ulici Wolkerova a tím
zajistit plynulý tok pěších tímto směrem do centra. Další podobný pěší tah (sever-jih) je až přes Žižkovo náměstí. Propojení
obou severojižních pěších tras přes ulici Uprkova je další pěší osou, která protíná řešené území a rozděluje je na jednotlivé
díly. V nich je pak realizována výstavba resp. dostavba městských bloků nových či stávajících.
Trasa ulicí Lutinova „naráží“ dle regulačního plánu na objekt přístavby Společenského domu. Aby pěší provoz byl plynulý,
bude část, která přesahuje západní linii fasády, v parteru na sloupech. Vstup do nové části je z uvolněného parteru, vstup
do společenského domu je na původním místě z prostoru široké pasáže. Ta vznikne mezi Společenským domem a
přístavbou objektu školy, kde se uvažuje s městskou knihovnou. Oba objekty mají v podzemí parking. Parkování v podzemí
pod přístavbou Společenského domu je napojeno na vjezd z ulice Křížkovského, parkování v podzemí pod knihovnou je
napojeno na vjezd z ulice Hradební.
Celou kompozici uzavírá dostavba východní strany Špalíčku. Je tu umístěn rohový polyfunkční dům přiměřených proporcí a
vzhledu, který celkovou kompozici historických budov v ulici Uprkova uzavírá.
Protější strana ulice je tvořena samostatným polyfunkčním objektem, který je postaven na místě současné tržnice. Ta bude
zbourána. Polohu tržiště (ne tržnici) navrhuje řešitel vrátit na původní místo v prostoru ulice Wolkerova (na trh, jak se
tomuto území říkalo), do prostoru ploch, které jsou dnes ne příliš vhodně používány na parkování.
Nové tržiště je uvažováno jako plocha bez staveb, dokonale vybavena infrastrukturou pro nájemce, kde se organizovaně
pořádají trhové dny. Po akci je celý prostor uklizen a dále může sloužit i jiným potřebným účelům tak, jak je to ve světě
běžné. Tržiště je plošně náročné na infrastrukturu (příjezd trhovců, příjezd klientů). Toto je možno v daném prostoru řešit.
Podélné parkování podél plochy, parkovací dům na Wolkerově ulici.
Nový polyfunkční objekt v ulici Uprkova vyplňuje prostor mezi ulicí a zdí bývalého ambitu kostela. Objekt ve tvaru „U“ je
dvoupodlažní se sedlovou střechou. V podzemí je technické vybavení a parkoviště pro potřeby domu. Vjezd do podzemí je
z ulice Lutinova. Ta je zúžená a jednosměrná stejně jako ulice Demelova, náměstí Sv. Čecha a Křížkovského ulice. Tyto
ulice tvoří dopravně zásobovací okruh v této části města.
Zúžení vozidlové komunikace v ulici Lutinova umožní rozšířit pěší komunikaci v této trase.
Objekty v prostoru mezi ulící Komenského a Wolkerova jsou mimo památkovou zónu.
Víceúčelový dům v ulici Komenského a Na Spojce vytvoří blokovou zástavbu na místě bývalé sodovkárny, navazuje na linii
stávajících domů a vytváří hmotový protipól naproti stojícímu objektu CM gymnázia.
Víceúčelový objekt je v parteru prolomen průchodem – pasáží, kterou pokračuje pěší osa z historického jádra města (z ulice
Lutinova). Přes parkově upravený vnitroblok může pěší projít až do parkovacího domu.
Parkovací dům v ulici Wolkerova je čtyřpodlažní objekt situovaný v proluce budov. Vjezd do objektu si vzhledem ke své
kapacitě vyžaduje upravit dopravní řešení předprostoru (viz část doprava).

Varianta B
Ctí stejné komunikační principy v území. Půdorysné formování některých objektů je více přizpůsobeno dominantním pěším
trasám a historickému charakteru území.
Dostavba objektu Společenského domu (blok I) ctí na své západní části stávající linii budov v ulici Lutinova. Dostavba
protějšího objektu Špalíčku je delší a končí v linii cca 15 m od stávající západní fasády Společenského domu. V této linii
končí i přístavba školy (blok F). Vytvoří se tím zásadně jiné hmotové uspořádání bloku budov. Stávající „náměstíčko“ před
vstupem do Společenského domu se přesune do prostoru na křížení ulic Uprkova – Lutinova. Zde bude malé náměstíčko
jako rozptylová, odpočinková a komunikační plocha pro celý Společenský dům (stávající vstup bude zrušen).
Z náměstí pak pokračuje pasáž jižním směrem přes ulici Komenského a vnitroblok (blok R) do parkovacího domu (blok P)
nebo odklonem přes ulici Na Spojce do prostoru ulice Wolkerova.
Problém tržiště je v rámci varianty B řešen v historické části města v těsném sousedství stávající tržnice, a to na ploše mezi
ulicemi Uprkova a Kostelní, na ploše využívané nyní jako parkoviště.
Je to komunikačně velmi vhodné místo jak v dosahu zásobování, tak především pro zcela přirozený přístup pěších. Opět je
preferována podoba tržiště, ne tržnice. Plocha s perfektní infrastrukturou, časově omezenou funkcí tržiště, která se po akci
a úklidu promění na plochu pro jiné využití.
Blok budov D na místě stávající tržnice je koncipován tak, aby lépe korespondoval s historickou parcelizací centra města.
Je zopakována půdorysná figura historické zástavby s vybíhajícími dvorními trakty. To zmenšuje měřítko zástavby a lépe
hmotově koresponduje jak s objektem kostela a stávající přilehlé zástavby, tak s objekty Špalíčku na protější straně ulice.
Takto koncipovaný objekt může být vhodněji dělen na části s odlišnými funkcemi (dům sociálních služeb, bytový dům
apod.) při zachování stejného konceptu domu, tj. parking v podzemí, obchody v parteru a bydlení v dalších podlažích.
5.3. Etapizace výstavby
Dostavba obchodního a společenského centra bude vzhledem ke svému rozsahu rozdělena do etap. Etapizace má
promyšlené technické a funkční návaznosti a má čtyři etapy v časové ose šesti let. Etapizací se sleduje kromě jiného menší
zátěž na organismus města při výstavbě.
Postup výstavby po etapách
1. etapa – rekonstrukce Společenského domu a dostavba bloku I
2. etapa – dostavba bloku E, výstavba bloku F a P
3. etapa – výstavba bloku D
4. etapa – výstavba bloku R
Podrobnosti včetně časové osy viz další část textové části.
6. STAVEBNÍ PROGRAM A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ
Studie řeší na základě zadáni klienta tyto funkce:
Prioritou řešení je vytvořit ve vnitřní části města plochy pro obchod, bydlení, kulturu a příslušné technické zázemí
v přiměřených proporcích tak, aby hmotově a objemově neutrpěla stávající struktura města.
6.1. Popis objektu (bloků)
Blok D
Nový objekt ve volném prostoru na místě stávající tržnice. Polyfunkční dům. V parteru obchodní jednotky a vstupy do bytových
částí domu, které jsou situovány ve 2. NP a podkroví. Část objektu je možno využít pro sociální služby (vhodné situování
v klidné části s výhledem na kostel). V podzemí parking pro potřeby obyvatel domu a technické zázemí domu.
Blok E
Dostavba historického bloku budov (Špalíčku). Víceúčelový dům, v parteru obchodní jednotky a vstup do bytových částí domu,
které jsou situovány ve 2. a 3. NP. Objekt není podsklepen.

Blok F
Nový objekt je přístavbou objektu školy. Uvažuje se o využití prostoru pro městskou knihovnu. Suterén objektu opouští linii
půdorysu vrchní stavby a zasahuje až do prostoru před objektem Společenského domu. Suterén slouží jako parkoviště a
technické zázemí domu. Tři nadzemní podlaží obsahují prostory komerční v parteru a prostory knihovny ve 2. a 3. NP. Část
objektu přiléhající k objektu školy je možno alternativně koncipovat jako tělocvičnu pro potřeby školy.
Po dokončení výstavby investor pronajme nebo prodá objekt či jeho část městu Prostějov.
Blok I
Dostavba stávajícího Společenského domu je víceúčelový objekt pro obchod, kulturu a zájmovou činnost. Uvažuje se přemístit
do těchto prostor kulturní zařízení z jiných objektů města tak, aby vznikl jeden objekt zajišťující kulturu a kongresovou činnost
ve městě. V parteru objektu jsou obchodní plochy, ve dvou patrech nad nimi multifunkční prostory společenského a kulturního
charakteru vzájemně propojené se stávajícím objektem. V suterénu nové části objektu by bylo parkoviště, pokrývající částečně
požadovanou parkovací kapacitu objektu.
Blok P
Zástavba proluky v ulici Wolkerova. Jedná se o objekt parkovacího domu o pěti podlažích, z nichž čtyři jsou nadzemní. Objekt
má vjezd z ulice Wolkerova. Přístup pěších je z ulice Wolkerova nebo z vnitrobloku objektu R (polyfunkční objekt mezi ulicemi
Komenského a Na Spojce). Parkovací objekt je založen na principu poloramp o spádu 14 % s parkováním pro vozidla O 2.
Investor předpokládá, že na výstavbě se bude podílet město Prostějov a to z důvodů možného zajištění dotací na výstavbu
Blok R
Jde o zástavbu proluky v ulici Komenského a Na Spojce (místo bývalé sodovkárny). Polyfunkční dům v parteru s obchodními
jednotkami a vstupy do bytových částí domu. Parter domu je v pokračování hlavní pěší osy prolomen pasáží, která
zpřístupňuje parkově upravený vnitroblok, který je tranzitní pro uživatele parkovacího domu. Do vnitrobloku je obslužný vjezd
z ulice Na Spojce. Tudy je realizován vjezd k řadovým garážím v části dvorního traktu domu, které slouží jen pro potřeby
obyvatel domu. Parter domu od tohoto vjezdu po nároží ulice Wolkerova není komerčně využíván.
6.2. Rekapitulace ploch a funkcí
A/ Nové plochy podle bloků
Blok D
Parking

1100 m2 /40 stání/

Obchodní plochy

1040 m2

Bytové plochy

2390 m2

Technické zázemí

840 m2

Celkem

5370 m2

Blok E
Obchodní plochy

310 m2

Bytové plochy

620 m2

Celkem

930 m2

Blok F
Parking

1050 m2 /40 stání/

Obchodní plochy

300 m2

Knihovna

1400 m2

Technické zázemí

400 m2

Celkem

3150 m2

Blok I
Parking

1750 m2 /60 stání/

Obchodní plochy

1300 m2

Kultura

3260 m2

Technické zázemí

3300 m2

Celkem

6640 m2

Blok P
Parking

7900 m2 / 280 stání/

Celkem

7900 m2

Blok R
Garáže

260 m2 /16 stání/

Obchodní plochy

950 m2

Bytové plochy

3400 m2

Technické zázemí

70 m2

Celkem

4680 m2

B/ Nové plochy podle funkcí (bloky D – R)
Obchodní plochy

3900 m2

Bytové plochy

6410 m2

Kultura

4660 m2

Technické zázemí

1640 m2

Parking

12060 m2 / 420 stání/

Celkem

28670 m2

7. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
7.1. Dopravní průzkum města Prostějova - průzkumy, rozbory a analýza současné dopravní situace
Zásady dopravní politiky města Prostějova
MěÚ Prostějov, Odbor koncepce a rozvoje, schváleno v září 2002: výstavba komunikační sítě města, která vytváří jeho
radiálně okružní systém řešení regulace provozu a parkování a odstavováni vozidel vytvořeni integrované regionální
hromadné dopravy osob zvyšováni kvality městské hromadné dopravy - zlepšování podmínek pěší a cyklistické dopravy
Základní charakteristiky
Do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti spadá 74 obci s celkovým počtem 97 854 obyvatel (údaj ČSÚ k
31.12.2004), samotné město Prostějov tedy představuje podle počtu obyvatel zhruba 48% správního obvodu. Počet obyvatel
města klesá od roku 1990 (52 061 obyvatel) k současnému stavu 2007 (cca 46 300 obyvatel).
Cesty konané osobním automobilem mají dominantní postavení v rámci cest jedním dopravním prostředkem. Jejich podíl je v
pracovních dnech 37%, na druhém místě následuji cesty pěšky s podílem 33%, třetí v pořadí jsou cesty na kole s podílem
17%. Ve víkendových dnech se podíl cest konaných osobním automobilem ještě zvyšuje až na 61%, následují cesty pěšky s
podílem 23%. Na celkovém objemu cest vykonaných prostředky hromadné dopravy a individuální automobilové dopravy v
pracovních dnech se podílí individuální doprava včetně motocyklů cca 74,3% a hromadná doprava cca 25,7%. Převažující
jsou dopravní vazby směřující k historickému jádru.
Průzkum statické dopravy na území centra města
Stávající řešeni statické dopravy na území historického jádra města Prostějova je neuspokojivé. Vedle sebe zde stojí
různé režimy parkováni jako zpoplatněná parkovací mista s parkovacími automaty nebo s výběrčím, vyhrazena parkovací
místa pro konkrétní uživatele, nezpoplatněné parkovací plochy a to vše v těsné blízkosti nebo přijatelné docházkové
vzdálenosti ke středu historického jádra města. Jakékoli změny v systému statické dopravy musí především zajistit
jednotnost včetně jasného uspořádáni a funkce navazujícího území. Současně by město mšlo zvážit v rámci své celkové
dopravní strategie regulaci (omezení) nabídky na přijatelnou míru, která zajistí hlavni funkce historického jádra. Z výsledků
průzkumu v historickém jádru města lze odvodit, že ve sledovaném období 7-19 hod bylo evidováno celkem 3500
vozidel, což představuje obousměrné zatížení na vstupech do území 7000 vozidel 712 hod.
Vlastni systémové řešeni (způsob a forma regulování) pak musí především zajistit parkováni a odstavováni vozidel pro
největší skupinu uživatelů, což jsou v současné době obyvatelé města, dále je nezbytná významná orientace zejména na
návštěvníky města, potřebné je zajistit v přijatelné míře hospodářskou dopravu (firmy a organizace). Poměrné vysoký podíl
skupiny zaměstnanců (zhruba 22%) by měl být uspokojen jako poslední, např. progresivní sazbou nebo vymistěnim na
okraj historického jádra na nezpoplatněná parkoviště v navazujícím území. Z tohoto důvodu je nezbytné do celkového
systému statické dopravy zakomponovat také navazující území, které se může stát .nárazníkem" jako důsledek systémového
řešeni statické dopravy. Z pohledu využití území bude možné pokrýt další poptávku po odstavováni vozidel především
výstavbou parkovacích objektů. Průzkum zjistil průměrnou dobu parkování cca 2,75 hod. Z toho odvozený průměrný obrat
na jedno parkovací místo je 3,4'- 3,9 vozidla.
Rozděleni skupin uživatelů v historickém jádru města :
obyvatel

44%

krátkodobý návštěvník

24%

dlouhodobý návštěvník

10%

zaměstnanec

22%

7.2. Dopravní průzkum města Prostějova - prognóza dopravy
Dle tohoto průzkumu vychází pro rok 2025 mobilita dopravními prostředky 1,17 cest na osobu za den. Dále se
předpokládá 30% růst dopravy do r. 2025. Rezervy ve výkonnosti křižovatek ukazují, že při předpokládaném růstu
objemů dopravy nedojde k překročení jejich kapacit. Doporučuje se přestavba některých z těchto křižovatek na
okružní, např. Wolkerova-Dolní-Újezd. Do vnějšího městského území je sice významně koncentrován obchod (např.
Tesco, Interspar) a průmysl (např. průmyslové zóny ulice Průmyslová, Kojetínská), nicméně k těmto lokalitám
jednoznačné převažují vazby městské nad vnějšími.
Atraktivnost historického jádra města prokázaly podrobnější analýzy přepravních vztahů ze směrového dopravního
průzkumu. Např. rozbory vztahů ve vnějším městském území prokázaly, že přibližně 53% cest má cil nebo zdroj ve

vnitřním městském území. Dále analýzy vztahů ve vnitřním městském území hovoří, že zhruba 45% cest se realizovalo
pouze přes 1 stanoviště.
7.3. Dopravní průzkum města Prostějova - posouzení dopravního řešení ulice Wolkerova v souvislosti s
výstavbou parkovacího domu
Odstavná a parkovací stání jsou umístěna nejen v blízkosti historického centra ale i uvnitř jeho jádra. Zatíženou ulicí
je především ulice Sušilova a Komenského s návazností na ulici Netušilovu. Průzkumem byl potvrzen předpoklad
vytíženi parkovacích a odstavných stání na hranici kapacity. Kapacita odstavných a parkovacích stání byla vyčerpána
cca od 9:00 do 15:00. Maximální počet stání byl stanoven na 421 vozidel. Tato kapacita nebyla v průběhu dne
dosažena (nasčítáno maximálně 417. vozidel). Jedná se ovšem o počet stáni vozidel, ve kterém jsou zahrnuta četná
stání v rozporu s předpisy. Výrazným nedostatkem je především stání na chodníku na ulici Wolkerova. Tato plocha
není pro stáni vozidel uzpůsobena (především vjezdy a výjezdy z území).
Vyčerpání kapacity odstavných a parkovacích stání je nutné řešit. Dále se jedná o problém funkčních ploch, tedy
neuzpůsobení parkovacích a odstavných stání k tomuto účelu užívaných a přístupu k nim tak, aby nepůsobily
dopravní závady ani rizika v území. Vhodným způsobem odstraněn těchto závad je koncepční vyřešení cenných
funkčních ploch v blízkosti centra města. Dalším krokem by mělo být stanovení parkovací politiky v území centra
města spojené se zvýšením kapacity odstavných a parkovacích stáni.
Na ulici Wolkerova je plánovaná výstavba parkovacího domu s kapacitou cca 260 parkovacích stáni. Tento
parkovací dům, situovaný v mistě proluky v blízkosti křižovatky Wolkerova - Tylova, navyšuje počet parkovacích a
odstavných stání v území. Tato kapacita vyvolá g8k zvýšeni intenzit dopravy na vjezdech i výjezdech z území i v
něm.
7.4. Současný stav
Centrum města vymezené vnitřním okruhem je jen velmi obtížně přístupné pro automobilovou
dopravu.
Pomineme – li přístup do ulice Školní - vjezd u zámku, není žádné z pěti stávajících
přístupových¨míst zprovozněno tak, aby umožňovalo vozidlům provoz ve všech směrech.
Komenského ulice – jen výjezd
Naproti Tylovy ulice - jen výjezd
Sušilova ulice - chybí výjezd vlevo
Petrské nám. - jen vjezd z jednoho směru
Vojáčkovo nám. - jen vjezd a výjezd oba s odbočením vpravo
Při modelovém přístupu vozidla přijíždějícího k centru města od východu (Vrahovice) je možnost
vjetí do centra jen na Petrském nám a v Sušilově ul., nebo po objetí celého vnitřního okruhu kolem
pošty a zámku až na Vojáčkově nám. u divadla
Vozidlo přijíždějící k centru od jihu (Brněnská) má možnost najet buď u Sušilovy ulice odbočením
vlevo, nebo až u divadla po objetí více než poloviny vnitřního okruhu
Vozidlo přijíždějící od západu (Plumlovská) může vjet buď na Vojáčkově nám. u divadla, nebo až
v Sušinově ulici.
Vozidlo přijíždějící od severu (Kostelecká) může najet buď na Vojáčkově nám. U divadla, nebo po
objetí více než poloviny vnitřního okruhu v Sušilově ulici.
Nejobtížnější přístup (jediný) je pro vozidla přijíždějící od Olomoucké ulice- jen vjezd na Petrském
náměstí, resp. v Sušilově ulici.
Omezený počet vjezdů a možnosti výjezdů pak zatěžují jedinou průjezdnou ulici centra ve směru
sever – jih Netušilovu ulici, navazující náměstí Hlaváčkovo a Vojáčkovo.
7.5. Doprava a pěší trasy - návrh
Dopravní řešeni
Návrh vychází z platného územního plánu a respektuje navržený dopravní skelet vnitřního města.
Navrhovaná dopravní opatření jsou směřována k tomu, aby se zvětšilo množství možných vjezdů
– výjezdů do centra a u stávajících zvýšila možnost odbočování. Vše je směřováno zejména
k vyřešení provozu do navrhovaného parkovacího domu mezi ulicemi Wolkerova a Komenského.

1 - Petrské nám. v souvislosti s plánovaným vybudováním okružní křižovatky předpokládáme, že
bude napojena dnes zaslepená ulice Sádky a umožní tak nový vjezd i výjezd do centra.
Vjezd do obslužné komunikace Wolkerova naproti Lidické ulice zůstane zachován v dnešním
rozsahu
2 - Vjezd a výjezd na ulici Wolkerovu v místě Sušilovy ulice se zruší z důvodů velmi nevhodného
křížení s obslužnou komunikací Wolkerova v bezprostřední blízkosti křižovatky.
3 - Vjezd naproti ulice Tylova bude rozšířen, ulice Wolkerova bude rozšířena o odbočovací pruh
vlevo, ulice Tylova těsně před křižovatkou rozšířena o 1,8m na úkor chodníku aby mohl vzniknout
odbočovací pruh.. Celá křižovatka bude umožňovat plný pohyb všemi směry, bude řízena
světelným signalizačním zařízením.V dnešní době je zde již světelně řízen přechod pro chodce,
který jedině umožňuje výjezd z ulice Tylovy v době špiček. Světelně řízená křižovatka by tedy
neměla mít podstatnější vliv na kapacitu vnitřního okruhu, zejména pokud by její provoz byl
zkoordinován se sousední křižovatkou Brněnská.
4 - Ulice Komenská bude upravena dopravním značením opět jako obousměrná s tím, že vjezd do
ní bude umožněn jen pravým odbočením ze směru od Brněnské. Stávající křižovatka před poštou
nebude tímto opatřením nijak dotčena. Odbočením vpravo nedojde k omezení kapacity křižovatky.
Provoz na obslužné komunikaci Wolkerova zůstane v úseku Petrské nám. Tylova jednosměrný tak
jako dosud, bude zde převažovat jen obslužná doprava, protože vznikne další vjezd do centra
z rondelu Petrské nám., provoz Sušinovou ulicí se tedy radikálně omezí.
Navrhovanými úpravami vzniknou dvě místa vjezdu a výjezdu umožňující pohyb vozidel všemi
směry, přibude komfortní vjezd do ulice Komenského bez jakýchkoliv negativních dopadů na
kapacitu okruhu.
Parkovací dům
Objekt s podzemním a nadzemními podlažími o kapacitě cca 280 stání, minimálně 5% stání pro
ZTP. Je určen pro parkování osobních vozidel typu O 2 a s minimální podjezdnou výškou 2,4 m.
Je založen na systému poloramp se sklonem 14%.
Vjezd do parkovacího domu bude dopravním značením naveden především z křižovatky u ulice
Tylova, v obou směrech bude na vnitřním okruhu ještě jedna další možnost vjezdu na následující
křižovatce: rondel Petrské nám. resp. Komenského ul.od pošty.
Výjezd z garáží bude do křižovatky ulice Tylova. Výjezd z garáží je posunut co nejdále od
křižovatky až na samou hranici řešeného území. Vzhledem k omezené délce řadícího úseku mezi
výjezdem a křižovatkou je vhodné, aby směr Tylova nebyl jediný dominantní, ale aby se část
vozidel rozptýlila na více výjezdů z centra (Sádky, Komenského, Vojáčkovo nám.).
Přiléhající víceúčelový objekt v ulici Komenského vytváří se stávajícím objektem vnitroblok. Vjezd
do něj je z ulice Na Spojce. Ve vnitrobloku jsou situované řadové garáže, sloužící pro potřeby
obyvatel objektu.
Zásobování objektu knihovny a polyfunkčního domu na konci Špalíčku je ze stávající zaslepené
ulice Hradební. V podzemí objektu je podzemní parkoviště o kapacitě cca 40 parkovacích míst.
Zásobování Společenského domu a jeho přístavby je z ulice Křížkovského. Předpokládají se
nízkotonážní vozidla (max. 7,5 t). Podzemní parking přístupný rampou o sklonu 14%, o kapacitě
60 míst je uvažován pro parkování vozidel typu O 2 s max. výškou 2,4 m. Pohyb vozidel v této
části města respektuje územní plán centrální zóny a je veden jednosměrně kolem bloku budov
ulicemi Demelova, nám. Sv. Čecha, Lutinova, Křížkovského. Z tohoto okruhu je navržen přístup do
parkovacího a technického zázemí bytového domu v linii ulice Uprkova odbočením z ulice Lutinova
(blok D). Kapacita parkovacích míst je cca 40 stání.
Zásobování komerčních ploch v parterech všech navrhovaných objektů je přímo z ulice v rámci
organizovaného zásobování v rámci vnitřního města.

Pěší trasy
Většina pěších tras je ve městě stabilizována. Na dominantní pěší směr východ – západ jsou napojeny trasy sever –
jih. Stávající severojižní trasa, propojující hlavní náměstí přes Kostelní ulici do Wolkerovy naráží na stávající blok
budov v ul. Komenského. Snahou řešitelů bylo vytvořit zásadní pěší trasu sever – jih jako spojnici vnitřního města
s parkovacím objektem, vybudovaným v prostoru ulice Wolkerova. Tato nová trasa prochází kolem Společenského
domu a přes vnitroblok nově budované dostavby víceúčelového domu v ul. Komenského a Na Spojce. Tato spojnice
bude v budoucnu pokračovat severním směrem v ose ulice Lutinova přes pasáž OD Prior při uvažované
rekonstrukci obchodního domu. Tím se doplní základní pěší komunikační skelet vnitřního města.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY
Pro výpočet celkových investičních nákladů byly použity dvě metody. První výpočet
odhadovaných investičních nákladů byl proveden „ dle objemu jednotlivých staveb „ a druhý
výpočet byl proveden dle průměrných cen skutečně účtovaných při realizaci staveb v různých
místech v České republice.
A/ ODHADOVANÉ NÁKLADY ZA POUŽITÍ PRŮMĚRNÝCH CEN JSOU TYTO :

BLOK_D
/nový objekt ve volném prostoru na místě stávající tržnice/
Víceúčelový dům pro bydlení, v parteru obchodní plochy
pozice
1.PP.

1.NP.

2.NP.
3.NP.
podkroví
celkem

výměra m2
funkce
1 100
parking
390
tech. zázemí
450
1 040

celkem m2

sazba

1 490

12000

1 490

20000

1 490

18000

900
5 370 celk stavba
soft cost

18000

vstupy, komunikace
obchod, komerční pl.

1 490

bytové plochy

900

bytové plochy

20%

cena celkem

cena

17 880 000
0
0
29 800 000
0
26 820 000
0
16 200 000
90 700 000
18 140 000
108 840 000

BLOK_E
/dostavba historického bloku budov_"ŠPALÍČKU"/
Víceúčelový dům pro bydlení, v parteru obchodní plochy
pozice
1.NP.
2.NP.
3.NP.

výměra m2
funkce
310
obchod, komerční pl.
310
310

celkem m2

sazba

310

20000

310

18000

310
930 celk stavba
soft cost

18000

bytové plochy
bytové plochy

celkem

cena celkem

1

20%

cena
6 200 000
0
5 580 000
0
5 580 000
17 360 000
3 472 000
20 832 000

BLOK_F
/nový objekt _přístavba objektu stáv. zvl. školy/
Objekt městské knihovny
pozice
1.PP.
1.NP.

2.NP.
3.NP.

výměra m2
funkce
1 050
parking
400
300
700
700

celkem m2

sazba

1 050

12000

700

18000

700

18000

tech. zázemí
obchod, komerční pl.
knihovna
knihovna
700
3 150 celk stavba
soft cost

celkem

18000
20%

cena celkem

cena
12 600 000
0
0
12 600 000
0
12 600 000
0
12 600 000
37 800 000
7 560 000
45 360 000

BLOK_I
/dostavba stávajícího Společenského domu/
Víceúčelový objekt pro kulturu a zájmovou činnost
pozice
1.PP.

výměra m2
funkce
1 750
parking

1.NP.

330
1 300

tech. zázemí
kultura, komerční pl.

2.NP.

1 630

kultura

3.NP.

1 630

celkem m2

sazba

1 750

12000

1 630

20000

1 630

20000

1 630
6 640 celk stavba
soft cost

20000

kultura

celkem

cena celkem

2

20%

Cena
21 000 000
0
0
32 600 000
0
32 600 000
0
32 600 000
97 800 000
19 560 000
117 360 000

BLOK_P
/zástavba proluky v ulici Wolkerova/
Objekt patrového parkovacího domu
pozice
1.PP.

výměra m2
funkce
770
parking

celkem m2

sazba

cena

770
1.NP.

1 920

parking
1 920

2.NP.

1 920

parking
1 920

3.NP.

1 920

parking
1 920

4.NP.

1 370

parking
1 370
7 900

celkem

12000

94 800 000

sazba
12000
20000
20000
18000

cena
3 120 000
19 000 000
1 400 000
4 140 000
27 660 000

1 370

18000

1 200

18000

600
4 680 celk stavba
soft cost

18000

24 660 000
0
21 600 000
0
10 800 000
84 720 000
16 944 000

BLOK_R
/zástavba proluky v ulici Komenská a Na Spojce/
Víceúčelový dům pro bydlení, v parteru obchodní plochy
pozice
1.NP.

výměra m2
260
950
70
230

celkem m2

funkce
parking
obchod, komerční pl.
tech. zázemí
bytové plochy

1 510
2.NP.
3.NP.
Podkroví

1 370
1 200
600

bytové plochy
bytové plochy
bytové plochy

celkem

cena celkem

Investiční náklady stanovené tímto výpočtem odhadujeme na :
488 856 000,- Kč

3

20%

101 664 000

B/ ODHADOVANÉ NÁKLADY ZA POUŽITÍ PRŮMĚRNÝCH KUBÍKOVÝCH CEN
JSOU TYTO :

BLOK_D
/nový objekt ve volném prostoru na místě stávající tržnice/
Víceúčelový dům pro bydlení, v parteru obchodní plochy
pozice
1.PP.

výměra m2
funkce
1 100
parking
390
tech. zázemí

celkem m2

m3

Kč/m3

cena v mil. Kč

21 605

5 500

119
11,9
131

ODHAD

2,5

m3

Kč/m3

cena v mil. Kč

4 200

6 000

25,2
2,5
27,7

1 490
1.NP.

450
1 040

vstupy, komunikace
obchod, komerční pl.
1 490

2.NP.

1 490

bytové plochy
1 490

3.NP.
900
podkroví
celkem
infrastruktura 10%
CENA CELKEM

bytové plochy
900
5 370

DEMOLICE_ stávajícího objektu tržnice

BLOK_E
/dostavba historického bloku budov_"ŠPALÍČKU"/
Víceúčelový dům pro bydlení, v parteru obchodní plochy
pozice
1.NP.

výměra m2
funkce
310
obchod, komerční pl.

celkem m2
310

2.NP.

310

bytové plochy

3.NP.

310

bytové plochy

310

celkem
infrastruktura 10%
CENA CELKEM

310
930

4

BLOK_F
/nový objekt _přístavba objektu stáv. zvl. školy/
Objekt městské knihovny
pozice
1.PP.

výměra m2
funkce
1 050
parking

celkem m2

m3

Kč/m3

cena v mil. Kč

12 900

6 000

77,4
7,7
85,1

m3

Kč/m3

cena v mil. Kč

30 840

7 500

231,3
23,1
254,4

ODHAD

20

1 050
1.NP.

400
300

tech. zázemí
obchod, komerční pl.

2.NP.

700

knihovna

700
700
3.NP.

700

knihovna
700
3 150

celkem
infrastruktura 10%
CENA CELKEM

BLOK_I
/dostavba stávajícího Společenského domu/
Víceúčelový objekt pro kulturu a zájmovou činnost
pozice
1.PP.

výměra m2
funkce
1 750
parking

celkem m2
1 750

1.NP.

330
1 300

tech. zázemí
kultura, komerční pl.
1 630

2.NP.

1 630

kultura
1 630

3.NP.

1 630

celkem
infrastruktura 10%
CENA CELKEM

kultura
1 630
6 640

REKONSTRUKCE A VYBAVENÏ_ stávajícího objektu společenského domu
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BLOK_P
/zástavba proluky v ulici Wolkerova/
Objekt patrového parkovacího domu
pozice
1.PP.

výměra m2
funkce
770
parking

celkem m2

m3

Kč/m3

cena v mil. Kč

24 570

5 000

122,8
12,2
135

m3

Kč/m3

cena v mil. Kč

21 800

5 500

120
12
132

770
1.NP.

1 920

parking
1 920

2.NP.

1 920

parking
1 920

3.NP.

1 920

parking
1 920

4.NP.

1 370

parking
1 370
7 900

celkem
infrastruktura 10%
CENA CELKEM

BLOK_R
/zástavba proluky v ulici Komenská a Na Spojce/
Víceúčelový dům pro bydlení, v parteru obchodní plochy
pozice
1.NP.

výměra m2
260
950
70
230

funkce

celkem m2

parking
obchod, komerční pl.
tech. zázemí
bytové plochy
1 510

2.NP.

1 370

bytové plochy
1 370

3.NP.

1 200

bytové plochy
1 200

Podkroví

600

celkem
infrastruktura 10%
CENA CELKEM

bytové plochy
600
4 680

Investiční náklady stanovené tímto výpočtem odhadujeme na :
787 700 000,- Kč

SKUTEČNÉ NÁKLADY INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU ODHADUJEME DLE STANDARDU
A TECHNICKÉ NÁROČNOSTI CELKOVÉ VÝSTAVBY NA :
600 000 000,- Kč – 700 000 000,- Kč
ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ ZÁMĚRU
6

Společnost PRIOR, obchodní domy, a.s. , která byla zapsána do obchodního rejstříku dne
31.8.1996 vedeným Krajským obchodním soudem Brno, odd. B, vložka 878, IČO: 46962344,
jejímž předmětem činnosti jsou k dnešnímu datu činnosti :
•
•

obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních
služeb

má základní jmění 699.514.000,- Kč, které je rozděleno na 699.514 ks akcií ve jmenovité hodnotě
1 000,- Kč, všechny na majitele. Akcie jsou zaknihovány.
Společnost dosahuje zisku.
Společnost využije k financování tohoto investičního záměru vlastní zdroje a zápůjční kapitál.
Financování bylo schváleno orgány společnosti a byl získán a souhlas a podpora majoritního
akcionáře.
HARMONOGRAM ORGANIZACE STAVEBNÍ PŘÍPRAVY, VÝSTAVBY A JEJÍ
ETAPIZACE.
o do 12-ti měsíců ode dne uzavření nájemní smlouvy bude požádáno o EIA,
o do 6-ti měsíců od vydání EIA, nejpozději však do 24 měsíců od uzavření nájemní
smlouvy, bude požádáno o vydání územního rozhodnutí,
o do 6-ti měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí bude požádáno o vydání
stavebního povolení,
o do 12-ti měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení bude zahájena výstavba a
to v těchto v etapách :
1 ETAPA : Rekonstrukce stávajícího kulturně společenského domu a přístavba (blok I).
Předpokládaná doba výstavby 24 měsíců.
2 ETAPA: Dostavba polyfunkčního domu - Špalíčku (blok E), výstavba objektu
městské knihovny (blok F) a výstavba parkovacího domu (blok P).
Předpokládaná doba výstavby 48 měsíců.
Zahájení výstavby 2. etapy po uplynutí 12 měsíců od zahájení 1. etapy.
3 ETAPA : Výstavba polyfunkčního domu (blok D).
Předpokládaná doba výstavby 24 měsíců.
Zahájení výstavby 3. etapy po uplynutí 24 měsíců od zahájení 1. etapy.
4 ETAPA : Výstavba polyfunkčního domu (blok R).
Předpokládaná doba výstavby 24 měsíců.
Zahájení výstavby 4. etapy po uplynutí 48 měsíců od zahájení 1. etapy.
Předpokládané ukončení celkové doby výstavby do 72 měsíců od zahájení 1. etapy.
ETAPIZACE VÝSTAVBY
12

24

36

1. etapa
2. etapa
3. etapa
4. etapa

7

48

60

72

měsíců

Nabídka kupní ceny
nemovitostí specifikovaných v usnesení ZMP č. 18224 ze dne 04.11.2008
Představenstvo společnosti PRIOR, obchodní domy, a.s. rozhodlo nabídnout za pozemky,
specifikované v usnesení zastupitelstva města Prostějova , tedy za :
pozemek p.č. 5 – ostatní plocha o výměře 1.090 m2, pozemek p.č. 11/2 – ostatní plocha o
výměře 456 m2, objekt občanské vybavenosti bez č.p. nebo č.e. na pozemek p.č. 11/1,
pozemek p.č. 11/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.645 m2, pozemek p.č. 20 –
ostatní plocha o výměře 359 m2, stavby technického vybavení bez č.p. nebo č.e. na pozemku
p.č. 83, pozemek p.č. 83 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 106 m2, objekt občanské
vybavenosti č.p. 4142 na pozemku p.č. 93, pozemek p.č. 93 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 2.688 m2, pozemek p.č. 100 – ostatní plocha o výměře 2.054 m2, spoluvlastnického
podílu id. 4/10 na pozemku p.č. 101/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2,
spoluvlastnický podíl id. 4/10 na pozemku p.č. 101/2 – ostatní plocha o výměře 38 m2,
pozemek p.č. 103 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 266 m2, pozemek p.č. 112/2 –
ostatní plocha o výměře 46 m2, pozemek p.č. 2870 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
449 m2, pozemek p.č. 2890 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 387 m2, pozemek p.č.
2892/1 – ostatní plocha o výměře 2.113 m2, pozemek p.č. 2898 – ostatní plocha o výměře
524 m2, pozemek p.č. 2899 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 460 m2, pozemek p.č.
2900 – zahrada o výměře 135 m2, pozemek p.č. 7910 – ostatní plocha o výměře 1.270 m2 a
pozemek p.č. 7907/2 – ostatní plocha o výměře 1.101 m2, vše v k.ú. Prostějov,

kupní cenu ve výši 52.000.000,- Kč
padesátdvamiliony korun českých

V Prostějově dne 31.3.2009
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1. OBCHODNÍ GALERIE PŘEROV
2. OBCHODNÍ DŮM ZLÍN
3. MFC TEPLICE

