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GRAFICKÁ ČÁST  
 

Označení Název výkresu Měřítko 

I1 Výkres základního členění území 1:5 000 

I2 Hlavní výkres 1:5 000 

I3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 

 
 
 
POUŽÍVANÉ ZKRATKY: 
 

ČOV čistírna odpadních vod 

EVL Evropsky významná lokalita 

HZÚ hlavní zastavěné území 

KN Katastr nemovitostí 

LC lokální biocentrum 

LK lokální biokoridor 

NK nadregionální biokoridor 

OP ochranné pásmo 

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 

RC regionální biocentrum 

SZ 
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

ÚSES územní systém ekologické stability   

ÚP územní plán 

VN vysoké napětí 

VPO veřejně prospěšná opatření 

VPS veřejně prospěšná stavba 

VVN velmi vysoké napětí 

ZÚR OK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, v platném znění 
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TEXTOVÁ ČÁST 

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 
V Územním plánu Prosenice je vymezena hranice zastavěného území ke dni 31. 10. 2015. Bylo 
vymezeno jedno hlavní zastavěné území, které tvoří kompaktní zástavbu v centrální části řešeného 
území a šest menších, oddělených zastavěných území. 
 
Hranice zastavěného území je znázorněna ve výkresech: 
- I1  Výkres základního členění území 
- I2  Hlavní výkres 
 
 

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
HODNOT 

B.1. ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE ROZVOJE OBCE 
 
Hlavní zásady celkové koncepce rozvoje obce: 

• vytvoření vhodných podmínek pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve vyváženém 
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost 

• rozvoj území v souladu s dlouhodobými plány Olomouckého kraje 

• zvýšení atraktivity území pro bydlení 

• zachování stávající urbanistické struktury a venkovského rázu obce 

• zajištění podmínek pro zvýšení ekologické stability území 

• vzhledem k dobrým půdním a klimatickým podmínkám zachování zemědělské činnosti 

 

B.2. HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE 
 
Hlavními cíli rozvoje obce Prosenice je vytvoření vhodných urbanistických podmínek pro: 

• rozvoj kvalitního bydlení (rozšíření ploch bydlení a následně postupné zvyšování počtu 
trvale bydlících obyvatel) 

• komplexní rozvoj občanského vybavení (rozšíření stávajících ploch občanského vybavení a 
návrh nových ploch občanského vybavení) 

• optimální rozvoj výrobních činností (rozšíření ploch výroby a skladování) 

• rozvoj veřejné infrastruktury (koridor dálnice D1, koridor el. vedení VVN, ČOV, koridor pro 
přeložku el. vedení VN) 

• protierozní a protipovodňovou ochranu obce, s ohledem na charakter krajiny a typ osídlení 
(protipovodňové hráze) 

• ochranu kulturních, civilizačních a přírodních hodnot na území obce 
 

B.3. HLAVNÍ ZÁSADY OCHRANY A ROZVOJE HODNOT 
 
Z pohledu ochrany a rozvoje hodnot v území jsou respektovány následující zásady:  

 
Hlavní zásady ochrany kulturních hodnot: 

• respektování původního historického vývoje obce, zachování a rozvoj urbanistické 
struktury 
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• vytvoření podmínek pro ochranu dochovaného historického stavebního fondu obce, 
především nejhodnotnějších staveb lidového stavitelství, které jsou pro uchování 
urbanistické struktury a historického charakteru obce významné  

• ochrana kulturního a architektonického dědictví, přičemž jsou stávající památky místního 
významu a další kulturní hodnoty respektovány a novými rozvojovými záměry nejsou 
znehodnocovány 

 
Hlavní zásady ochrany civilizačních hodnot: 

• respektování, zachování a nezbytný rozvoj dopravní a technické infrastruktury, která 
vytváří příznivé podmínky pro další rozvoj obce 
 

Hlavní zásady ochrany přírodních hodnot: 
• respektování, zachování a rozvoj existujícího dobrého životního prostředí, přičemž je v ÚP 

kladen důraz na dořešení plně funkčního ÚSES 

• návrh zastavitelných ploch v návaznosti na stávající zastavěné území 

 
 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

C.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 
 
Urbanistická koncepce je založena na požadavku optimálního rozvoje území, který spočívá ve 
vyváženém vztahu podmínek pro kvalitní životní prostředí, ekonomický rozvoj a sociální fungování.  
Územní plán Prosenice respektuje původní historický vývoj řešeného území a při prostorovém 
uspořádání nové zástavby vychází ze stávající urbanistické struktury. Dobrá dopravní dostupnost, 
blízkost města Přerova a kvalitní prostředí obce vytváří předpoklady především pro rozvoj bydlení, 
který ÚP ve svém řešení podporuje. Bydlení tak zůstává prvořadou funkcí v řešeném území. 
 
Rozvoj bydlení je na úrovni územního plánu zabezpečen návrhem nových zastavitelných ploch 
určených pro bydlení. Rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech jsou situovány do míst 
současných proluk a významnou lokalitou, kterou ÚP navrhuje pro bydlení (návrhové plochy BV - 
bydlení - v rodinných domech - venkovské) je zejména plocha při západním okraji HZÚ. Všechny 
navržené plochy BV přímo navazují na již zastavěné plochy. V ÚP je vymezena jedna plocha 
přestavby na plochu bydlení. 
 
Rozvoj občanského vybavení (rozšíření stávajících ploch občanského vybavení, resp. nové plochy 
občanského vybavení) je navrhován severně od HZÚ a v jeho východní části. Je navržena jedna 
plocha přestavby na plochu OM (občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední) v centrální 
části HZÚ. 
 
Nové plochy výroby a skladování (VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba, VL - výroba a 
skladování - lehký průmysl, VK - výroba a skladování - plochy skladování, VX - výroba a skladování - 
se specifickým využitím) jsou územním plánem navrženy v návaznosti na stávající plochy výroby a 
skladování. V ÚP je vymezena jedna plocha přestavby na plochu VX v centrální části HZÚ, 
v návaznosti na stávající plochu výroby a skladování. 
 
Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní a technická infrastruktura, která je rovněž 
doplňována novými zastavitelnými plochami s cílem zabezpečení udržitelného rozvoje území. 
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Z pohledu dopravní infrastruktury je významný koridor v severní části řešeného území, který je 
určen pro umístění stavby dálnice D1. V severní, resp. severozápadní části jsou dále vymezeny 
koridory územních rezerv pro umístění vysokorychlostní tratě a vodní cesty D-O-L. 
 
Z hlediska technické infrastruktury navrhuje Územní plán Prosenice plochu TI - technická 
infrastruktura - inženýrské sítě, která umožní výstavbu nové ČOV při východním okraji HZÚ. Ve 
východní části řešeného území vymezuje územní plán koridor el. vedení VVN 400kV č. 456 Nošovice 
- Prosenice. Při západní hranici HZÚ je dále navržen koridor pro přeložku el. vedení VN a plocha TI 
pro umístění nové trafostanice v blízkosti návrhové plochy bydlení v rodinných domech. 
 
Řešením územního plánu nejsou dotčeny kulturní hodnoty území. Při dalším rozvoji obce musí být 
plně respektovány stávající kulturní památky, včetně drobné architektury a památek místního 
významu, které jsou součástí historie obce. 
 

Navržené řešení současně v celém řešeném území umožňuje provázání všech prvků zeleně a 
návaznost na stávající části a segmenty zeleně a prvky ÚSES. Významný rozvojový prvek tvoří 
konfigurace terénu (zejm. vodoteče procházející řešeným územím) a územní plán ji respektuje.  
 
 

C.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
 
Územní plán Prosenice vymezuje zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití: 
 
Bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) 

Označení 
plochy 

Lokalita Podmínky využití plochy 

Z01 Plocha západně od HZÚ – 

Z04 Plocha západně od HZÚ – 

Z07 Plocha severně od HZÚ 

Plocha je podmíněně využitelná při splnění 
ukazatelů legislativních předpisů platných na úseku 
ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací v dalším stupni přípravy území. 

Z08 Plocha v severní části HZÚ – 

Z09 Plocha v severní části HZÚ – 

Z10 Plocha v centrální části HZÚ – 

Z11 Plocha v centrální části HZÚ – 

Z12 Plocha v centrální části HZÚ 
Využití plochy je podmíněno zpracováním územní 
studie. 

Z46 Plocha západně od HZÚ – 

Z47 Plocha západně od HZÚ – 

 
 
Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

Označení 
plochy 

Lokalita Podmínky využití plochy 

Z14 Plocha ve východní části HZÚ – 
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Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) 

Označení 
plochy 

Lokalita Podmínky využití plochy 

Z15 Plocha východně od HZÚ 

Plocha je podmíněně využitelná při splnění 
ukazatelů legislativních předpisů platných na úseku 
ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací v dalším stupni přípravy území. 

 
Občanské vybavení – se specifickým využitím (OX) 

Označení 
plochy 

Lokalita Podmínky využití plochy 

Z16 Plocha severně od HZÚ 
V dalším stupni přípravy území bude prokázáno 
zajištění zachování rozhledových poměrů křižovatky 
silnic. 

 
Technická infrastruktura – inženýrské sítě (TI) 

Označení 
plochy 

Lokalita Podmínky využití plochy 

Z27 Plocha západně od HZÚ – 

Z28 Plocha jižně od HZÚ – 

Z29 Plocha východně od HZÚ – 

 
Veřejná prostranství (PV) 

Označení 
plochy 

Lokalita Podmínky využití plochy 

Z18 Plocha v centrální části HZÚ – 

Z19 Plocha západně od HZÚ – 

Z21 Plocha v severní části HZÚ – 

 
Veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV) 

Označení 
plochy 

Lokalita Podmínky využití plochy 

Z42 Plocha v centrální části HZÚ – 

Z43 Plocha v centrální části HZÚ – 

 
Dopravní infrastruktura – silniční (DS) 

Označení 
plochy 

Lokalita Podmínky využití plochy 

Z44 Plocha východně od HZÚ – 

 
Výroba a skladování – zemědělská výroba (VZ) 

Označení 
plochy 

Lokalita Podmínky využití plochy 

Z39 Plocha v jižní části HZÚ – 
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Výroba a skladování – lehký průmysl (VL) 

Označení 
plochy 

Lokalita Podmínky využití plochy 

Z38 Plocha v severní části HZÚ – 

 
Výroba a skladování – plochy skladování (VK) 

Označení 
plochy 

Lokalita Podmínky využití plochy 

Z41 Plocha při jižním okraji HZÚ – 

 
Výroba a skladování – se specifickým využitím (VX) 

Označení 
plochy 

Lokalita Podmínky využití plochy 

Z37 Plocha v severní části HZÚ – 

Z45 Plocha ve východní části HZÚ – 
 

Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

Označení 
plochy 

Lokalita Podmínky využití plochy 

Z33 Plocha jižně od HZÚ – 

Z34 Plocha jižně od HZÚ – 

Z35 Plocha jižně od HZÚ – 

 

Zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS) 

Označení 
plochy 

Lokalita Podmínky využití plochy 

Z31 Plocha severně od HZÚ – 

Z32 Plocha severně od HZÚ – 

 

C.3. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY  
 

Územní plán Prosenice vymezuje tyto plochy přestavby: 
 

Bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) 

Označení plochy Lokalita Podmínky využití plochy 

P01 Stávající plocha rekreace – 
 

Výroba a skladování – se specifickým využitím (VX) 

Označení plochy Lokalita Podmínky využití plochy 

P02 Stávající plocha bydlení – 
 

Občanské vybavení – komerční zařízení malá a středí (OM) 

Označení plochy Lokalita Podmínky využití plochy 

P03 Stávající plocha bydlení 

Plocha je podmíněně využitelná při splnění 
ukazatelů legislativních předpisů platných na 

úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací v dalším stupni přípravy území. 
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C.4. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDLENÍ ZELENĚ 
 
Stávající sídelní zeleň, kterou tvoří zejména pozemky zahrad a záhumenků uvnitř HZÚ, resp. zeleň 
podél vodního toku Strhanec (plochy ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená a ZP - zeleň - přírodního 
charakteru, přičemž plochy ZP umožňují vedení prvků ÚSES), doplňují plochy ZV - veřejná 
prostranství - veřejná zeleň. 
Územní plán navrhuje v řešeném území dvě plochy ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená, v lokalitách 
Z31 a Z32 k odclonění areálu hřbitova od návrhových ploch. 
Uvnitř zastavěného území jsou navrženy dvě plochy ZV v lokalitě Z42, Z43, jakožto související 
veřejná prostranství k vymezené ploše bydlení Z12.  

 
 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMISŤOVÁNÍ 

D.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  
 
Dálnice 
Územní plán nově vymezuje v severní a v severozápadní části řešeného území koridor dálnice D1 
v souladu se ZÚR OK. 
 
Silnice 
Územní plán stabilizuje v řešeném území stávající síť silnic I. a III. třídy vymezením ploch DS - 
dopravní infrastruktura - silniční a nenavrhuje žádné nové silnice ani přeložky silnic stávajících. 
 
Místní komunikace 
Územní plán navrhuje nové místní komunikace, které zajistí kvalitní dopravní dostupnost nově 
navrhovaných i stávajících ploch pro bydlení a návrhové plochy výroby a skladování Z38. Místní 
komunikace jsou navrženy v rámci návrhových ploch PV - veřejná prostranství v lokalitách Z18, Z19 
a Z21. 
 
Účelové komunikace 
Územní plán stabilizuje stávající účelové komunikace vymezením ploch DS a PV – zpevněné a 
významné nezpevněné účelové komunikace.  Ostatní méně významné účelové komunikace (polní a 
lesní cesty) jsou součástí okolních ploch (plochy NZ, NL, NSz apod.). Je navrhována účelová 
komunikace v lokalitě Z44. 
 
Pěší doprava 
Chodníky umožňující bezpečný pohyb pěších se nachází podél průjezdních úseků silnic III/04724 a 
III/43415. 
Nové chodníky budou průběžně budovány v plochách DS a PV, které to prostorově umožní.  
 
Cyklistická doprava 
Územní plán Prosenice stabilizuje stávající cyklistické stezky uvnitř řešeného území obce a 
cyklistickou trasu „Pobečví“. Nové cyklistické trasy ani cyklistické stezky nejsou územním plánem 
navrhovány.  
 
Doprava v klidu 
Územní plán v rámci plochy PV v lokalitě Z18 navrhuje rozšíření parkoviště pro osobní automobily. 
 
Veřejná autobusová doprava 
Územní plán Prosenice v řešeném území stávající autobusové zastávky stabilizuje a nové 
autobusové zastávky nenavrhuje.  
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Železniční doprava 
Územní plán Prosenice stabilizuje stávající plochy železniční dopravy (železniční trať, železniční 
vlečka) vymezením ploch DZ - dopravní infrastruktura - železniční. 
Nové návrhové plochy DZ nejsou územním plánem navrhovány. V severní, resp. v severozápadní 
části řešeného území je územním plánem v souladu se ZÚR OK vymezen koridor územní rezervy 
dopravní infrastruktury - železniční pro umístění vysokorychlostní tratě v lokalitě R01, R02. 
 
Letecká doprava 
Nové plochy pro leteckou dopravu nejsou územním plánem navrhovány. 
 
Vodní doprava 
V severní, resp. v severozápadní části řešeného území je územním plánem v souladu se ZÚR OK 
vymezen koridor územní rezervy dopravní infrastruktury - vodní pro umístění vodní cesty D-O-L 
v lokalitě R03, R04. 
 
Podmínky umísťování dopravní infrastruktury 
Poloha a šířka koridoru dálnice D1 byla oproti koridoru vymezenému v ZÚR OK upřesněna, koridor 
je vymezen v šířce odpovídající budoucímu ochrannému pásmu dálnice. V ploše koridoru lze umístit 
dopravní stavbu včetně staveb a zařízení souvisejících, využití plochy koridoru nesmí její umístění 
znemožnit. 
 
Stavby dopravní infrastruktury lze kromě vymezených ploch DS - dopravní infrastruktura - silniční, 
DZ - dopravní infrastruktura - železniční, PV - veřejná prostranství umisťovat i v dalších plochách 
s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití. 
 
Hluk z dopravy 
U nově navržených dopravních staveb musí být vyhodnocen její dopad na stávající i navrhovanou 
zástavbu. V případě překročení maximálně přípustných hodnot bude třeba zajistit taková 
protihluková opatření, při kterých nedojde k překročení limitních hodnot. 
 
 

D.2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 
Zásobování vodou 
Územní plán Prosenice respektuje stávající vodovodní síť a stávající systém zásobování pitnou vodou 
zachovává. 
V rámci ploch veřejných prostranství je navrhováno rozšíření vodovodní sítě do návrhových ploch. 
 
Odkanalizování a čištění odpadních vod 
Jednotný kanalizační systém je zachován. 
V souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje jsou územním plánem 
vymezeny plochy TI - technická infrastruktura - inženýrské sítě pro nově navrhovanou čistírnu 
odpadních vod v lokalitě Z29 a pro odlehčovací komoru severně od stávající ČOV v lokalitě Z28. 
V rámci ploch veřejných prostranství je navrhováno rozšíření kanalizačních stok do návrhových 
ploch a k podchycení a odvedení veškerých odpadních vod na navrhovanou ČOV.  
 
Zásobování plynem  
Územní plán zachovává stávající plně vyhovující systém zásobování obce Prosenice zemním plynem 
a respektuje veškerá plynárenská zařízení. 
Rozšíření plynovodní sítě do návrhových ploch je navrhováno v rámci ploch veřejných prostranství. 
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Zásobování elektrickou energií  
Zařízení a trasy elektrického vedení velmi vysokého napětí (VVN 400, 220, 110 kV) jsou v řešeném 
území stabilizovány a ÚP nenavrhuje žádné jejich přeložky, pouze ve východní části řešeného území 
vymezuje v souladu se ZÚR OK koridor el. vedení VVN 400 kV č. 456 Nošovice - Prosenice. 
Z pohledu el. vedení VN je západně od HZÚ navržen koridor pro přeložku  el. vedení VN a plocha TI 
pro umístění nové trafostanice v lokalitě Z27. 
 
Zásobování teplem 
V obci bude i nadále preferováno využití zemního plynu s doplňkovou funkcí dřevní hmoty a 
elektrické energie. 
 
Telekomunikace 
Územní plán v řešeném území respektuje telekomunikační zařízení a stávající trasy telekomunikační 
sítě. Nová zařízení pro telekomunikaci ÚP nenavrhuje. 
 
Nakládání s odpady 
Koncepce nakládání s odpady bude i nadále řešena jejich odvozem mimo řešené území. Územní 
plán nenavrhuje žádné nové plochy pro nakládání s odpady. 
 
Podmínky umisťování technické infrastruktury 
Šířka koridoru el. vedení VVN 400kV č. 456 Nošovice - Prosenice dle ZÚR OK je 200m od osy. V ploše 
koridoru lze umístit liniové vedení technické infrastruktury včetně staveb a zařízení souvisejících, 
využití plochy koridoru nesmí jeho umístění znemožnit. 
 
Koridor pro přeložku el. vedení VN je navržen v šířce odpovídající budoucímu ochrannému pásmu 
elektrického vedení. V ploše koridoru lze umístit liniové vedení technické infrastruktury – el. vedení 
VN, využití koridoru nesmí jeho umístění znemožnit. 
 
Stavby a zařízení technické infrastruktury lze kromě vymezených ploch technické infrastruktury 
umisťovat i v dalších plochách s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití. 
 
 

D.3. OBČANSKÉ VYBAVENÍ 
 
Územní plán stabilizuje stávající plochy občanského vybavení vymezením ploch OV - občanské 
vybavení - veřejná infrastruktura, OM - občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední, OS - 
občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení. 
Nově je navrhována plocha OS v lokalitě Z14, která umožní rozšíření stávajícího sportovního areálu 
ve východní části HZÚ. 
Ve východní části HZÚ je dále územním plánem navržena plocha OV v lokalitě Z15 a při severním 
okraji HZÚ plocha OX - občanské vybavení - se specifickým využitím v lokalitě Z16, které umožní 
další rozvoj občanského vybavení v obci. 
V centrální části HZÚ je územním plánem navržena plocha přestavby P03 na plochu OM – občanské 
vybavení – komerční zařízení malá a střední.  
 
Podmínky umisťování občanského vybavení 
Občanské vybavení lze umisťovat ve vymezených plochách OV, OM, OS, OH a OX. Související 
občanské vybavení lze umisťovat i v plochách BV, BH a ZV  v souladu s podmínkami jejich využití. 
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D.4. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
 
Územní plán stabilizuje stávající plochy veřejných prostranství vymezením ploch PV - veřejná 
prostranství a ZV - veřejná prostranství - veřejná zeleň. Navrhovány jsou plochy PV pro umístění 
nových místních komunikací v lokalitách Z19, Z21 (v blízkosti návrhových ploch BV) a Z18 (v blízkosti 
návrhové plochy BV a pro zajištění potřebných ploch pro dopravu v klidu). 
Územní plán dále vymezuje dvě návrhové plochy ZV v lokalitě Z42, Z43 v návaznosti na návrhovou 
plochu bydlení Z12. 
 
Podmínky umisťování veřejných prostranství 
Veřejná prostranství lze kromě vymezených ploch PV a ZV umisťovat i v dalších plochách s rozdílným 
způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití. 
 
 

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ 
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED 
POVODNĚMI, REKREACE A DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A 
PODOBNĚ 

E.1.  KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
 
Územní plán respektuje základní krajinné hodnoty území: 

• ochranou všech krajinářsky a biologicky cenných území (EVL NATURA 2000 Bečva – 
Žebračka, ochranné pásmo národní přírodní rezervace Žebračka) 

• zachováním stávajícího krajinného rázu (bude ovlivněn pouze stavbou dálnice D1, jejíž 
koridor byl vymezen na základě požadavku vyplývajícího ze ZÚR OK) 

• vymezením ploch pro jednotlivé skladebné prvky ÚSES 

• ochranou stávajících ploch vzrostlé zeleně v krajině i urbanizovaném území 

• doplněním linií komunikačních systémů v krajině (silnice, místní komunikace, polní a lesní 
cesty) doprovodnou zelení (interakčními prvky) 

 
Cílem koncepce uspořádání krajiny je dosažení ekologicky stabilní krajiny. Tento požadavek zajišťují 
zejména stávající a návrhové skladebné prvky ÚSES. Rovněž konfigurace terénu (vodoteče 
procházející řešeným územím apod.) tvoří významný rozvojový prvek a územní plán jej respektuje.  
 
V řešeném území jsou vymezeny následující plochy nezastavěného území: 

• Plochy přírodní (NP) - plochy pro biocentra, která jsou skladebnými částmi územního 
systému ekologické stability. 

• Plochy lesní (NL) - zejména plochy určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení 
lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury; jsou 
částečně součástí ÚSES. 

• Plochy zemědělské (NZ) – zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury. 

• Plochy vodní a vodohospodářské (W) - vodní plochy, koryta vodních toků, rybníky a jiné 
pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití; částečně jsou součástí biocenter 
a biokoridorů. 

• Plochy smíšené nezastavěného území (NSi) – plochy, u kterých není možné nebo nutné 
stanovit převažující účel využití, přičemž přípustné činnosti jsou určeny pomocí tzv. indexu 
funkcí „i“, který představuje libovolnou kombinaci zastoupených funkcí z následující 
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množiny: 
o p – přírodní 
o z – zemědělská 
o l – lesnická 

 
 

E.2. PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ  
 
Plochy přírodní (NP) 

Označení 
plochy 

Lokalita Specifikace 

K01 
Plocha v severní části 
řešeného území 

lokální biocentrum LC 5 

 
Plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí přírodní (NSp) 

Označení 
plochy 

Lokalita Specifikace 

K02 
Plocha v severozápadní 
části řešeného území 

lokální biokoridor LK 4 

K03 
Plocha v severozápadní 
části řešeného území 

lokální biokoridor LK 3 

K05 
Plocha v jižní části 
řešeného území 

nadregionální biokoridor K 143-3  

K09 
Plocha v severní části 
řešeného území 

lokální biokoridor LK 3 

K10 
Plocha v severozápadní 
části řešeného území 

lokální biokoridor LK 5 

 
Plochy lesní (NL) 

Označení 
plochy 

Lokalita Specifikace 

K06 
Plocha jihozápadně od 

HZÚ 
-  

K07 
Plocha v jižní části řešeného 

území 
lokální biocentrum LC 3 

K08 
Plocha v jižní části řešeného 

území 
lokální biocentrum LC 3 

 
 

E.3. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY  
 
Územní plán Prosenice respektuje a vymezuje stávající i navrhované prvky ÚSES nadregionálního, 
regionálního a lokálního významu takto:  

• plochy biocenter prostřednictvím ploch NP - plochy přírodní (včetně nově navržené plochy 
NP v lokalitě K01), příp. v rámci stávajících ploch W - plochy vodní a vodohospodářské a 
ploch NL - plochy lesní (včetně nově navržených ploch v lokalitě K07, K08) 

• trasy biokoridorů pomocí ploch NSp - plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí 
přírodní (včetně nově navržených ploch v lokalitách K02, K03, K05, K09 a K10), příp. v rámci 
stávajících ploch W - plochy vodní a vodohospodářské a stávajících ploch ZP - zeleň - 
přírodního charakteru (uvnitř zastavěného území) 
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• plochu interakčního prvku prostřednictvím stabilizované plochy NL - plochy lesní  
• trasy interakčních prvků, které jsou součástí ploch s rozdílným způsobem využití - mimo 

zastavěné území (včetně navrhovaných liniových interakčních prvků). 
 
Územní plán upřesňuje prvky ÚSES vymezené v ZÚR OK – nadregionální biokoridor K 143 a 
regionální biocentrum 164. Trasa nadregionálního biokoridoru K 143 prochází v řešeném území 
korytem řeky Bečvy a její nivou. Část trasy při severovýchodním okraji území pokračující přes 
stabilizované lokální biocentrum LC 4 je vymezena jako stávající trasa K 143-1. Propojení se 
stávajícím lokálním biocentrem LC 3 v jihovýchodní části řešeného území je pak zajištěno stávající 
částí trasy K 143-2 a návrhem trasy biokoridoru K 143-3 v lokalitě K05. Stávající regionální 
biocentrum RC 164 je v ÚP upřesněno v jižním cípu řešeného území. 
 
Koncepce místního ÚSES je založena na vodoteči mlýnského náhonu Strhanec, který se svými 
doprovodnými porosty tvoří osu místního ÚSES prostřednictvím lokálního biokoridoru LK 6. Ostatní 
stabilizované biokoridory vymezené v ÚP kopírují především dva drobné vodní toky. 
 
Ve východní části řešeného území je vymezeno stávající lokální biocentrum LC 2, které je spojeno 
stávající i navrhovanou trasou LK 5 (vedenou převážně bezejmennou vodotečí) s návrhovým 
lokálním biocentrem LC 5 v severozápadní části řešeného území.  Odtud je veden lokální biokoridor 
LK 4, který dále pokračuje na k.ú. Buk. Na LK 4 zde navazuje trasa návrhového lokálního biokoridoru 
LK 3. Tento je veden při hranici k.ú. Prosenice směrem na k.ú. Buk a částečně se pak vrací do 
řešeného území návrhovou plochou na k.ú. Proseničky. 
 
Trasy lokálního biokoridoru LK 7 (podél severovýchodní hranice s k.ú. Osek nad Bečvou) a LK 8 
(trasa vedená bezejmennou vodotečí směrem na obec Radvanice) jsou územním plánem 
stabilizovány a nejsou dále rozšiřovány. Rozšiřuje se stávající lokální biocentrum LC 3 v jihovýchodní 
části řešeného území v lokalitě K07 a K08. 
 
Základní skladebné prvky ÚSES - vymezená biocentra a biokoridory - doplňuje v řešeném území 
plošný interakční prvek a interakční prvky liniové. 
 
Plochy prvků ÚSES jsou nezastavitelné. Na těchto plochách a v jejich těsné blízkosti je nutné vyloučit 
činnosti, které by mohly vést k ochuzení druhové bohatosti, snížení ekologické stability a narušení 
funkčnosti.  
 
Podmínky pro využití ploch začleněných do vymezených ploch ÚSES (vyplývající z ochranného 
režimu ÚSES):  

• Hlavní využití: posílení nebo zachování funkčnosti ÚSES  
• Podmíněně přípustné využití: stavby a zařízení veřejné technické a dopravní infrastruktury 

umisťovat jen v případě křížení ÚSES, za podmínky nejkratšího možného střetu s plochami 
ÚSES a jen v případě, že nedojde k narušení funkčnost ploch skladebných prvků ÚSES 

• Nepřípustné využití: takové využití, které omezuje funkčnost ÚSES 
 
Realizací všech skladebných prvků ÚSES dojde rovněž ke zlepšení biologické prostupnosti krajiny. 
 
 

E.4. PROSTUPNOST KRAJINY 
 
Územní plán zajišťuje prostupnost krajiny především stabilizací účelových komunikací. 

 
 



    
ÚZEMNÍ PLÁN PROSENICE str. 16 

E.5. EXTRAVILÁNOVÉ VODY, ODTOKOVÉ POMĚRY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA 
PŘED POVODNĚMI 
 

Stávající plochy smíšené nezastavěného území a plochy lesní, včetně těch navržených, 
podporují zadržování extravilánových vod v krajině (systém větrolamů, stromořadí podél cest). 
Územní plán Prosenice navrhuje opatření proti zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní 
činností vody a opatření ke zlepšování retenční schopnosti krajiny. Jedná se o navrhované prvky 
ÚSES (lokalita K01, K02, K03, K05, K07, K08, K09, K10) včetně interakčních prvků. Ke zvýšení 
retenční schopnosti krajiny přispěje rovněž navrhovaná plocha lesní (lokalita K06). 
Územní plán Prosenice navrhuje v záplavovém území zejména plochy změn v krajině (umožňující 
např. realizaci ÚSES). Ochrana zastavěného území před povodněmi je územním plánem zajištěna 
prostřednictvím protipovodňových hrází navržených na plochách W - plochy vodní a 
vodohospodářské v lokalitách Z33, Z34 a Z35. 
 
 

E.6. REKREACE 
 

Územní plán nenavrhuje žádné nové plochy pro rekreační využití, přičemž stávající plocha rekreace 
severozápadně od HZÚ je stabilizována. Stavby pro rodinnou rekreaci lze umisťovat v plochách BV 
v souladu s podmínkami využití těchto ploch. 
 
 

E.7. DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN  
 
Územní plán nevymezuje žádné plochy těžby. 

 
 

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ, S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), 
POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO 
UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 
18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY 
KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, 
CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO 
VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

 

F.1. ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
 

V územním plánu jsou plochy s rozdílným způsobem využití členěny takto: 
plochy bydlení 

• BV - bydlení - v rodinných domech - venkovské 
• BH - bydlení - v bytových domech 

 

plochy rekreace 
• RI – rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

 

plochy občanského vybavení 
• OV - občanské vybavení - veřejná infrastruktura 
• OM - občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední 
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• OS - občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení 
• OH - občanské vybavení - hřbitovy 
• OX - občanské vybavení - se specifickým využitím  

 
plochy technické infrastruktury 

• TI - technická infrastruktura - inženýrské sítě 

 
plochy veřejných prostranství 

• PV - veřejná prostranství 
• ZV - veřejná prostranství - veřejná zeleň 

 
plochy dopravní infrastruktury 

• DZ - dopravní infrastruktura - železniční 
• DS - dopravní infrastruktura - silniční 

 
plochy výroby a skladování 

• VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba 
• VD - výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba 
• VL - výroba a skladování - lehký průmysl 
• VK - výroba a skladování - plochy skladování 
• VX - výroba a skladování - se specifickým využitím 

 
plochy vodní a vodohospodářské 

• W - plochy vodní a vodohospodářské 

 
plochy zeleně 

• ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená  
• ZP - zeleň - přírodního charakteru 

 
plochy přírodní 

• NP - plochy přírodní 

 
plochy zemědělské 

• NZ - plochy zemědělské 

 
plochy lesní 

• NL - plochy lesní 

 
plochy smíšené nezastavěného území 

• NSp - plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí přírodní 
• NSpl - plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí přírodní a lesnickou 
• NSz - plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí zemědělskou 
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F.2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
 
 
 

 
 Hlavní využití plochy: 

- pozemky rodinných domů  
   

 Přípustné využití plochy: 
- pozemky staveb a zařízení pro zemědělství, v rozsahu odpovídajícímu hlavnímu využití 

plochy, chov drobného hospodářského zvířectva pro vlastní potřebu 
- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, splňující podmínky pro vymezování stavebních 

pozemků dle právního předpisu pro plochy bydlení 
- pozemky dopravní a technické infrastruktury 
- pozemky veřejných prostranství 
- dětská hřiště 
- zeleň 

 
Podmíněně přípustné využití plochy: 

- pozemky staveb pro drobné podnikání nerušícího a neobtěžujícího charakteru 
- pozemky souvisejícího občanského vybavení, s výjimkou pozemků pro budovy 

obchodního prodeje o výměře větší než 1000m2 
 

Nepřípustné využití plochy: 
- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 

a podmíněně přípustným využitím 
 

      Prostorové uspořádání: 
- výšková hladina zástavby: max. 2 nadzemní podlaží a podkroví - celková výška 

max. 10 m nad úrovní terénu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BV – BYDLENÍ – V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ 
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Hlavní využití plochy: 
- pozemky bytových domů 

 
 Přípustné využití plochy: 

- pozemky dopravní a technické infrastruktury 
- pozemky veřejných prostranství 
- dětská hřiště 
- zeleň 

 
Podmíněně přípustné využití plochy: 

- pozemky souvisejícího občanského vybavení, s výjimkou pozemků pro budovy 
obchodního prodeje o výměře větší než 1000m2 
 

 Nepřípustné využití plochy: 
- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 

a podmíněně přípustným využitím 
 

      Prostorové uspořádání: 
- výšková hladina zástavby: celková výška max. 15 m nad úrovní terénu 

 
 
  
 
 

Hlavní využití plochy: 
- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci 

 
Přípustné využití plochy: 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
- pozemky veřejných prostranství 
- zeleň 

 
Nepřípustné využití plochy: 

- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním a 
přípustným využitím 

 
      Prostorové uspořádání: 

- výšková hladina zástavby: jedno nadzemní podlaží a podkroví - celková výška max. 7 m 
nad úrovní terénu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BH – BYDLENÍ – V BYTOVÝCH DOMECH 

RI – REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI  
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Hlavní využití plochy: 

- pozemky staveb a zařízení nekomerčního občanského vybavení – např. pro vzdělávání a 
výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, sakrální stavby, 
veřejnou správu a ochranu obyvatelstva 

 
Přípustné využití plochy: 

- pozemky dopravní a technické infrastruktury 
- pozemky staveb a zařízení pro nevýrobní služby 
- pozemky veřejných prostranství 
- dětská hřiště 
- zeleň 

 
Podmíněně přípustné využití plochy: 

- bydlení související s hlavním využitím – služební byty v doplňkové funkci k hlavnímu 
využití, byt vlastníka 

 
Nepřípustné využití plochy: 

- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím 
 

      Prostorové uspořádání: 
- výšková hladina zástavby: celková výška max. 10 m nad úrovní terénu 

 
 

 
 

 
Hlavní využití plochy: 

- pozemky staveb a zařízení převážně komerční vybavenosti – např. pro obchodní prodej, 
ubytování, stravování a služby 

 
Přípustné využití plochy: 

- pozemky dopravní a technické infrastruktury 
- pozemky staveb a zařízení pro výrobní služby nerušícího charakteru 
- pozemky veřejných prostranství 
- zeleň 

 
Podmíněně přípustné využití plochy: 

- bydlení související s hlavním využitím – služební byty v doplňkové funkci k hlavnímu 
využití, byt vlastníka 

 
Nepřípustné využití plochy: 

- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím 
 

     Prostorové uspořádání: 
- výšková hladina zástavby: celková výška max. 10 m nad úrovní terénu. 

 
 

 

OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA  

OM – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMER ČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ 
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Hlavní využití plochy: 
- pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport 

 
Přípustné využití plochy: 

- pozemky dopravní a technické infrastruktury 
- pozemky staveb a zařízení pro nevýrobní služby 
- pozemky staveb a zařízení pro ubytování a stravování 
- pozemky veřejných prostranství 
- zeleň 

 
Podmíněně přípustné využití plochy: 

- bydlení související s hlavním využitím – služební byty v doplňkové funkci k hlavnímu 
využití, byt vlastníka 

 
Nepřípustné využití plochy: 

- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím 
 

     Prostorové uspořádání: 
- výšková hladina zástavby: celková výška max. 10 m nad úrovní terénu 

 
 
 
 

 
Hlavní využití plochy: 

- pozemky veřejných pohřebišť včetně technického zázemí (márnice, smuteční síně) 
 

Přípustné využití plochy: 
- pozemky dopravní a technické infrastruktury 
- pozemky souvisejícího občanského vybavení, v rozsahu odpovídajícímu potřebám 

provozovaných pohřebních služeb 
- pozemky veřejných prostranství 
- zeleň 

 
Nepřípustné využití plochy: 

- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím 
 

     Prostorové uspořádání: 
- není stanoveno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OH – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY 

OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – T ĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 
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Hlavní využití plochy: 

- pozemky staveb a zařízení komerčního i nekomerčního občanského vybavení 
 

Přípustné využití plochy: 
- pozemky dopravní a technické infrastruktury 
- pozemky staveb a zařízení pro nevýrobní služby 
- pozemky veřejných prostranství 
- zeleň 

 
Nepřípustné využití plochy: 

- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím 

- pozemky pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb 
 

     Prostorové uspořádání: 
- výšková hladina zástavby: celková výška max. 10 m nad úrovní terénu 

 
 

 
 
 

Hlavní využití plochy: 
- pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, 

například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení 
pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, plynovodů, redukčních a 
regulačních stanic, regulačních stanic plynu, komunikačních vedení veřejné komunikační 
sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovodů. 
  

Přípustné využití: 
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
- pozemky a stavby související s hlavním využitím plochy 
- související pozemky a stavby provozních zařízení 
- pozemky a opatření protierozní a protipovodňové ochrany 
- zeleň 

 
Podmíněně přípustné využití plochy: 

- stávající plochy TI v těsné blízkosti rybníka Draždíř: rybochovná zařízení (pouze v rámci 
stávajícího oploceného areálu) 

- v místě křížení s ÚSES: skladebné prvky ÚSES 
 

Nepřípustné využití plochy: 
- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 

a podmíněně přípustným využitím 
 
 
 
 
 
 
 

TI – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍT Ě 

OX – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM 
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Hlavní využití plochy: 
- pozemky veřejných prostranství - náves, ulice, chodníky, přístupné všem bez omezení 

 
Přípustné využití plochy: 

- pozemky dopravní a technické infrastruktury 
- místní komunikace, účelové komunikace 
- cyklostezky a cyklotrasy 
- dětská hřiště 
- doplňková zeleň 
- prvky drobné architektury (např. sochy, kašny) 

 
 Nepřípustné využití plochy: 

- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím 

  
Prostorové uspořádání: 

- není stanoveno 
 
 
 
 
 

Hlavní využití plochy: 
- pozemky veřejných prostranství – významné plochy veřejné zeleně uvnitř zastavěného 

území a parky 
 

Přípustné využití plochy: 
- pozemky dopravní a technické infrastruktury 
- pozemky staveb a zařízení pro občanské vybavení slučitelné s účelem veřejných 

prostranství 
- vodní plochy 
- prvky drobné architektury (např. sochy, kašny, altány) 

 
 Nepřípustné využití plochy: 

- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím 

 
     Prostorové uspořádání: 

- není stanoveno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PV – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

ZV – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ 



    
ÚZEMNÍ PLÁN PROSENICE str. 24 

 
 

 
Hlavní využití plochy: 

- pozemky drážní dopravy - obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, 
kolejišť, doprovodné zeleně, a pozemky zařízení pro drážní dopravu – např. stanice, 
zastávky, nástupiště, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a 
správních budov 
 

Přípustné využití: 
- pozemky staveb a zařízení pro drážní dopravu (např. železniční stanice a zastávky, 

přístupové cesty, nástupiště) 
- protihluková opatření 
- pozemky dopravní a technické infrastruktury 
- cyklotrasy a vodní toky (pouze v místě křížení)  

 
Podmíněně přípustné využití plochy: 

- v místě křížení s ÚSES: skladebné prvky ÚSES 
 

 Nepřípustné využití plochy: 
- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 

a podmíněně přípustným využitím 
 

     Prostorové uspořádání: 
- není stanoveno 

 
 
 
 

 
Hlavní využití plochy: 

- pozemky silniční dopravy, zahrnující silniční pozemky silnic (včetně průjezdních úseků 
silnice) a sběrných místních komunikací, které nejsou zahrnuty do jiných ploch, včetně 
pozemků, na kterých jsou umístěny součásti pozemní komunikace 

 
Přípustné využití: 

- pozemky staveb a zařízení souvisejících se silniční dopravou 
- pozemky dopravní a technické infrastruktury 
- pozemky pro dopravu v klidu 
- cyklotrasy a cyklostezky 
- vodní toky (pouze v místě křížení)  
- doplňková zeleň, která nesnižuje bezpečnost dopravních ploch 

 
Podmíněně přípustné využití plochy: 

- v místě křížení s ÚSES: skladebné prvky ÚSES 
 

 Nepřípustné využití plochy: 
- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 

a podmíněně přípustným využitím 
 

     Prostorové uspořádání: 
- není stanoveno 

 

DS – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ 

DZ – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - ŽELEZNIČNÍ 



    
ÚZEMNÍ PLÁN PROSENICE str. 25 

 
 

 
Hlavní využití plochy: 

- pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou (živočišnou i rostlinnou) výrobu, skladování 
a manipulaci, zemědělské areály 

 

Přípustné využití plochy: 
- pozemky dopravní infrastruktury (včetně garáží, parkovacích a odstavných stání pro 

osobní automobily, nákladní automobily a techniku) 
- pozemky staveb a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost 
- pozemky staveb a zařízení pro řemeslnou výrobu 
- pozemky staveb a zařízení pro doplňkové služby související s hlavním využitím plochy 
- doplňková zeleň 

 
 Nepřípustné využití plochy: 

- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím 

 
     Prostorové uspořádání: 

- výšková hladina zástavby: celková výška max. 12m nad úrovní terénu 
 
 
 

Hlavní využití plochy: 
 
Hlavní využití plochy: 

- pozemky staveb a zařízení pro malovýrobu a skladování 
 

Přípustné využití plochy: 
- pozemky dopravní a technické infrastruktury 
- pozemky staveb a zařízení pro řemeslnou výrobu 
- pozemky staveb a zařízení pro výrobní a nevýrobní služby 
- služební bydlení, související s hlavním využitím 
- doplňková zeleň 

 
 Nepřípustné využití plochy: 

- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím 

 
     Prostorové uspořádání: 

- výšková hladina zástavby: celková výška max. 10m nad úrovní terénu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VD – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA 

VZ – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – ZEM ĚDĚLSKÁ VÝROBA 



    
ÚZEMNÍ PLÁN PROSENICE str. 26 

 
 

 
Hlavní využití plochy: 

- pozemky staveb a zařízení výrobních areálů lehkého průmyslu, jejichž negativní vliv nad 
přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu, včetně skladování  

 

Přípustné využití plochy: 
- pozemky dopravní infrastruktury (včetně garáží, parkovacích a odstavných stání pro 

osobní automobily, nákladní automobily a techniku) 
- pozemky staveb a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost 
- pozemky staveb a zařízení pro doplňkové služby související s hlavním využitím plochy 
- doplňková zeleň 

 
 Nepřípustné využití plochy: 

- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím 

 
     Prostorové uspořádání: 

- výšková hladina zástavby: celková výška max. 12m nad úrovní terénu 
 

 
 
 

 
 

Hlavní využití plochy: 
- pozemky staveb a zařízení pro skladování 

 

Přípustné využití plochy: 
- pozemky dopravní a technické infrastruktury 
- doplňková zeleň 

 
Nepřípustné využití plochy: 

- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím 

- stavby a zařízení pro výrobu 
 

Prostorové uspořádání: 
- výšková hladina zástavby: celková výška max. 12m nad úrovní terénu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VL – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL 

VK – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – PLOCHY SKLADOVÁNÍ  



    
ÚZEMNÍ PLÁN PROSENICE str. 27 

 
 

 

Hlavní využití plochy: 
- pozemky staveb a zařízení výrobních areálů lehkého průmyslu, včetně staveb a zařízení 

pro výrobu a skladování pro potravinářský průmysl, včetně cukrovarnického průmyslu 
 

Přípustné využití plochy: 
- pozemky staveb a zařízení pro výrobu bioetanolu 
- regenerační stanice odpadních vod, čistírny odpadních vod, výrobny elektrické energie  

a tepla, vápenky a hašenky související s hlavním využitím plochy a výrobou bioetanolu 
- pozemky dopravní infrastruktury (včetně drážních staveb, garáží, parkovacích  

a odstavných stání pro osobní automobily, nákladní automobily a techniku) 
- pozemky staveb a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost 
- pozemky staveb a zařízení pro doplňkové služby související s hlavním využitím plochy 
- doplňková zeleň 

 
Nepřípustné využití plochy: 

- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím 

 
Prostorové uspořádání: 

- není stanoveno 
 
 
 

 
Hlavní využití plochy: 

- pozemky vodních ploch a koryt vodních toků (včetně doprovodné břehové zeleně) a jiné 
pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití 

 

Přípustné využití plochy: 
- pozemky pro vodohospodářské stavby, včetně zařízení souvisejících s protipovodňovou 

ochranou 
- skladebné prvky ÚSES 
- pozemky dopravní a technické infrastruktury 

 
Podmíněně přípustné využití plochy: 

- rybochovná zařízení - mimo skladebné prvky ÚSES 
 

Nepřípustné využití plochy: 
- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 

a podmíněně přípustným využitím 
- všechna opatření a stavby, které by zhoršily erozní ohroženost území a odtokové 

poměry 
- stavby, zařízení a jiná opatření, která nejsou v souladu s charakterem plochy a mohla by 

negativně ovlivnit využívání plochy, zejména:  
• pro zemědělství 
• pro lesnictví 
• pro těžbu nerostů 

 
Prostorové uspořádání: 

- není stanoveno 

W – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

VX – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM  



    
ÚZEMNÍ PLÁN PROSENICE str. 28 

 
 

 
 
Hlavní využití plochy: 

- pozemky převážně soukromé zeleně v zastavěném, resp. zastavitelném území 
 

Přípustné využití: 
- záhumenky a zahrady 
- pozemky staveb a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost a dopravní obslužnost 
- pozemky staveb a zařízení pro zemědělské obhospodařování pozemku 
 

 Nepřípustné využití plochy: 
- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 

a podmíněně přípustným využitím 
 

      Prostorové uspořádání: 
- není stanoveno 

 
 
 
 

 
Hlavní využití plochy: 

- pozemky zeleně v zastavěném území udržované v přírodě blízkém stavu 
 

Přípustné využití: 
- skladebné prvky ÚSES – biokoridory 

 
Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky staveb a zařízení pro nezbytnou související a veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 

 
 Nepřípustné využití plochy: 

- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím 

    
   Prostorové uspořádání: 

- není stanoveno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZP – ZELEŇ – PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU  

ZS – ZELEŇ – SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ 



    
ÚZEMNÍ PLÁN PROSENICE str. 29 

 
 
 

Hlavní využití plochy: 
- pozemky biocenter jakožto skladebných prvků ÚSES 

 

Přípustné využití: 
- vodní plochy, které jsou součástí biocenter – bez rybochovného využívání 
- pozemky určené k plnění funkcí lesa a louky 
- výsadba a dosadba porostů dřevinami typově a druhově odpovídajícími požadavkům 

ÚSES 
 

Podmíněně přípustné využití: 
- pozemky staveb a zařízení pro nezbytnou související a veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu 
- z technických opatření a staveb, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace a 

cestovního ruchu: 
• chodníky pro pěší, cyklistické stezky 
• odpočívadla 
• prvky drobné architektury 

 
 Nepřípustné využití plochy: 

- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím 

- využití území vedoucí k narušení ekologicko-stabilizační funkce těchto ploch 
- všechna opatření a stavby, které by zhoršily erozní ohroženost území a odtokové 

poměry 
- oplocení, kromě dočasných oplocení při realizaci výsadby 
- stavby, zařízení a jiná opatření, která nejsou v souladu s charakterem plochy a mohla by 

negativně ovlivnit využívání plochy, zejména: 
• pro zemědělství 
• pro vodní hospodářství 
• pro lesnictví 
• pro těžbu nerostů 

   
    Prostorové uspořádání: 

- není stanoveno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ 
 



    
ÚZEMNÍ PLÁN PROSENICE str. 30 

 
 

 
Hlavní využití plochy: 

- pozemky zemědělského půdního fondu 
 

Přípustné využití: 
- pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství 
- pozemky dopravní a technické infrastruktury  
- skladebné prvky ÚSES včetně interakčních prvků 
- protierozní a protipovodňová opatření 
- drobné vodní toky a vodní plochy (tůně, mokřady, rybníčky) do výměry 0,2ha 
- z technických opatření a staveb, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace a 

cestovního ruchu: 
• chodníky pro pěší, cyklistické trasy 
• odpočívadla 
• prvky drobné architektury 

 
 Nepřípustné využití plochy: 

- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím 

- všechna opatření a stavby, které by zhoršily erozní ohroženost území a odtokové 
poměry 

- oplocení a další opatření zamezující průchodnosti krajiny 
- stavby, zařízení a jiná opatření, která nejsou v souladu s charakterem plochy a mohla by 

negativně ovlivnit využívání plochy, zejména:  
• pro vodní hospodářství 
• pro lesnictví 
• pro těžbu nerostů 

 
      Prostorové uspořádání: 

- není stanoveno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NZ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
 



    
ÚZEMNÍ PLÁN PROSENICE str. 31 

 
 

 
Hlavní využití plochy: 

- pozemky v souvislých celcích i izolovaných segmentech, určené k plnění funkcí lesa – 
PUPFL 
 

Přípustné využití: 
- pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství 
- skladebné prvky ÚSES 
- drobné vodní toky a vodní plochy (tůně, mokřady, rybníčky) do výměry 0,2ha 

 
Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky staveb a zařízení pro nezbytnou související a veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 

- z technických opatření a staveb, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a 
cestovního ruchu: 
• chodníky pro pěší, cyklistické stezky, cyklistické trasy 
• odpočívadla 
• prvky drobné architektury 

 
 Nepřípustné využití plochy: 

- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím 

- využití území vedoucí k narušení ekologicko-stabilizační funkce těchto ploch 
- všechna opatření a stavby, které by zhoršily erozní ohroženost území a odtokové 

poměry 
- oplocení, kromě dočasných oplocení při realizaci výsadby 
- stavby, zařízení a jiná opatření, která nejsou v souladu s charakterem plochy a mohla by 

negativně ovlivnit využívání plochy, zejména:  
• pro zemědělství 
• pro vodní hospodářství 
• pro těžbu nerostů 

 
      Prostorové uspořádání: 

- není stanoveno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NL – PLOCHY LESNÍ 
 



    
ÚZEMNÍ PLÁN PROSENICE str. 32 

 
 
 

Hlavní využití plochy: 
- pozemky v nezastavěném území se zastoupením ploch s více způsoby využití 

nevyžadující vymezení samostatných ploch 
 

Přípustné využití: 
- pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů 
- skladebné prvky ÚSES 
- mokřady 

 
Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky staveb a zařízení pro nezbytnou související a veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 

- protierozní a protipovodňová opatření 
- z technických opatření a staveb, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace a 

cestovního ruchu: 
• chodníky pro pěší, cyklistické trasy 
• odpočívadla 
• prvky drobné architektury 
 

 Nepřípustné využití plochy: 
- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 

a podmíněně přípustným využitím 
- využití území vedoucí k narušení ekologicko-stabilizační funkce těchto ploch 
- všechna opatření a stavby, které by zhoršily erozní ohroženost území a odtokové 

poměry 
- oplocení, kromě dočasných oplocení při realizaci výsadby 
- stavby, zařízení a jiná opatření, která nejsou v souladu s charakterem plochy a mohla by 

negativně ovlivnit využívání plochy, zejména: 
• pro zemědělství 
• pro vodní hospodářství 
• pro lesnictví 
• pro těžbu nerostů 

 
      Prostorové uspořádání: 

- není stanoveno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NSp – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ – S FUNKCÍ PŘÍRODNÍ 



    
ÚZEMNÍ PLÁN PROSENICE str. 33 

 
 
 

 
Hlavní využití plochy: 

- pozemky v nezastavěném území se zastoupením ploch s více způsoby využití 
nevyžadující vymezení samostatných ploch 

 

Přípustné využití: 
- pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů 
- skladebné prvky ÚSES 
- pozemky určené k plnění funkcí lesa 
- mokřady 

 
Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky staveb a zařízení pro nezbytnou související a veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 

- protierozní a protipovodňová opatření 
- z technických opatření a staveb, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a 

cestovního ruchu: 
• chodníky pro pěší, cyklistické trasy 
• odpočívadla 
• prvky drobné architektury 
 

 Nepřípustné využití plochy: 
- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 

a podmíněně přípustným využitím 
- využití území vedoucí k narušení ekologicko-stabilizační funkce těchto ploch 
- všechna opatření a stavby, které by zhoršily erozní ohroženost území a odtokové 

poměry 
- oplocení, kromě dočasných oplocení při realizaci výsadby 
- stavby, zařízení a jiná opatření, která nejsou v souladu s charakterem plochy a mohla by 

negativně ovlivnit využívání plochy, zejména: 
• pro zemědělství 
• pro vodní hospodářství 
• pro těžbu nerostů 
 

      Prostorové uspořádání: 
- není stanoveno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NSpl  – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – S FUNKCÍ PŘÍRODNÍ  
A LESNICKOU  



    
ÚZEMNÍ PLÁN PROSENICE str. 34 

 
 
 

Hlavní využití plochy: 
- pozemky v nezastavěném území se zastoupením ploch s více způsoby využití 

nevyžadující vymezení samostatných ploch 
 

Přípustné využití: 
- sady, záhumenky, zahrady 
- pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů 
- protierozní a protipovodňová opatření 
- pozemky dopravní a technické infrastruktury 
- pozemky zemědělsky obhospodařované půdy 

 
     Nepřípustné využití plochy: 

- všechny ostatní stavby, zařízení a způsoby využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím 

- všechna opatření a stavby, které by zhoršily erozní ohroženost území a odtokové 
poměry 

- stavby, zařízení a jiná opatření, která nejsou v souladu s charakterem plochy a mohla by 
negativně ovlivnit využívání plochy, zejména:  
• pro vodní hospodářství 
• pro lesnictví 
• pro těžbu nerostů 

 
     Prostorové uspořádání: 

- není stanoveno 
 
 

F.3. STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH 
PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

 
Územní plán Prosenice v maximální míře chrání dochovaný krajinný ráz především respektováním a 
ochranou kulturních, přírodních a civilizačních hodnot, zachováním charakteru krajinného celku A. – 
Haná (dle ZÚR OK), zachováním tradičního využití pozemků a důslednou ochranou nezastavěného 
území. 
 
Při stavební činnosti musí být respektovány aleje a všechny skladebné prvky ÚSES. Nová zástavba 
v zastavěném území i zastavitelných plochách musí respektovat sídelní strukturu a vycházet 
z charakteru stávající zástavby, respektovat architektonické a urbanistické hodnoty v území. 
 
Způsob ochrany je dán především stanovenými podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití a podmínkami prostorového uspořádání. S ohledem na charakter obce a řešené území jsou 
územním plánem stanoveny výškové hladiny zástavby (viz kapitola F.2. této textové části). 
 
Stávající krajinný ráz bude ovlivněn pouze stavbou dálnice D1 v severní části řešeného území. 
V ostatních částech území obce Prosenice není krajinný ráz navrhovanými záměry dotčen. 
 

NSz – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – S FUNKCÍ ZEMĚDĚLSKOU  



    
ÚZEMNÍ PLÁN PROSENICE str. 35 

G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI 
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A 
STAVBÁM VYVLASTNIT 
 
Územní plán Prosenice vymezuje tato veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 
s možností vyvlastnění dle § 170 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění: 

OZNAČENÍ VPS POPIS STAVBY 
OZNAČENÍ 
V ZÚR OK 

Dopravní infrastruktura: 

VD01 
stavba dálnice D1 včetně souvisejících staveb, objektů a 
zařízení 

D018 

VD02 
stavba dálnice D1 včetně souvisejících staveb, objektů a 
zařízení 

D018 

Technická infrastruktura: 

VT01 stavba el. vedení VVN E2 

VT02 stavba ČOV   

VT03 stavba přeložky el. vedení VN  

VT04 stavba odlehčovací komory  

VT05 stavba protipovodňové hráze  

VT06 stavba protipovodňové hráze  

VT07 stavba protipovodňové hráze  

VT08 stavba trafostanice  

OZNAČENÍ VPO POPIS OPATŘENÍ  
OZNAČENÍ 
V ZÚR OK   

Založení prvků ÚSES 

VU01 nadregionální biokoridor K 143-3 K 143 

VU02 lokální biocentrum LC 5  

VU03 lokální biokoridor LK 4  

VU04 lokální biokoridor LK 3  

VU05 lokální biokoridor LK3  

VU06 lokální biokoridor LK 5  

VU07 lokální biocentrum LC 3  

VU08 lokální biocentrum LC 3  

 
Územní plán Prosenice nevymezuje žádná opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu. 
 
Územní plán Prosenice nevymezuje žádné plochy pro asanaci.  
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H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, 
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVŮ 
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1 
KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 
 
Žádné veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo, nejsou v ÚP vymezeny. 
 
Veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo: 

Označení 
veřejného 

prostranství 

Označení 
dílčích částí 

Popis 

Parcelní 
číslo 

pozemku 
KN 

Předkupní 
právo 

k.ú. 

PP01 PP01a veřejné prostranství 198/18 obec Prosenice Prosenice 

 PP01b veřejné prostranství 19/1 obec Prosenice Prosenice 

 PP01b veřejné prostranství 19/2 obec Prosenice Prosenice 

 PP01b veřejné prostranství 28 obec Prosenice Prosenice 

 PP01b veřejné prostranství 29 obec Prosenice Prosenice 

 PP01b veřejné prostranství 30 obec Prosenice Prosenice 

 PP01b veřejné prostranství 31 obec Prosenice Prosenice 

 PP01b veřejné prostranství 35 obec Prosenice Prosenice 

 PP01b veřejné prostranství 36 obec Prosenice Prosenice 

 PP01b veřejné prostranství 39/2 obec Prosenice Prosenice 

 PP01b veřejné prostranství 198/20 obec Prosenice Prosenice 

 PP01c veřejné prostranství 198/19 obec Prosenice Prosenice 

 PP01d veřejné prostranství 198/5 obec Prosenice Prosenice 

PP02 PP02a veřejné prostranství 129 obec Prosenice Prosenice 

 PP02a veřejné prostranství 256/6 obec Prosenice Proseničky 

 PP02a veřejné prostranství 256/7 obec Prosenice Proseničky 

 PP02b veřejné prostranství 256/7 obec Prosenice Proseničky 

 PP02c veřejné prostranství 82 obec Prosenice Proseničky 

 PP02c veřejné prostranství 89/2 obec Prosenice Proseničky 

 PP02c veřejné prostranství 91 obec Prosenice Proseničky 

PP03  
rozšíření veřejného 

prostranství 
354 obec Prosenice Proseničky 

  
rozšíření veřejného 

prostranství 
356 obec Prosenice Proseničky 

  
rozšíření veřejného 

prostranství 
379 obec Prosenice Proseničky 

  
rozšíření veřejného 

prostranství 
431/1 obec Prosenice Proseničky 
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I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVENÍHO 
ZÁKONA 
 
Územní plán Prosenice tato kompenzační opatření nestanovuje. 
 
 
 
 

J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 
 
Územní plán Prosenice vymezuje v řešeném území koridory územních rezerv pro nadřazené územní 
zájmy vyplývající z požadavků PÚR ČR a ZÚR OK: 

• R01, R02: Koridor dopravní infrastruktury - železniční pro umístění vysokorychlostní tratě, 
šířka koridoru 200m, budoucí využití území - dopravní infrastruktura - železniční 

• R03, R04: Koridor dopravní infrastruktury - vodní pro umístění vodní cesty Dunaj - Odra - 
Labe, šířka koridoru 200m, budoucí využití území - dopravní infrastruktura - vodní 

 
Ve vymezených koridorech nelze umístit žádné stavby, zařízení a opatření, které by v budoucnu 
znemožnily realizaci navrženého záměru. Při prověřování posoudit konkrétní podmínky s ohledem 
na převažující veřejný zájem. 
 
 
 

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

 
Územní plán Prosenice nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno dohodou o parcelaci. 

 
 
 

L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O 
TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

 
Seznam ploch, jejichž využití je podmíněno zpracováním územní studie: 

• Plocha BV - bydlení - v rodinných domech - venkovské v lokalitě Z12 
 
Podmínky pro zpracování územní studie 
Územní studie bude řešit: 

• vymezení veřejných prostranství 
• zajištění dopravní obslužnosti a napojení na technickou infrastrukturu 
• přeložky sítí technické infrastruktury 
• členění území na jednotlivé stavební pozemky 
• umístění staveb na jednotlivých pozemcích 
• regulativy výstavby (stavební čára, výška zástavby) 
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Lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti 
Pořizovatel vloží data o územní studii do evidence územně plánovací činnosti do 4 let od nabytí 
účinnosti opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Prosenice. 
 
 
 

M. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ 
REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU PODLE PŘÍLOHY Č. 9 VYHLÁŠKY Č. 
500/2006 SB., STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN 
Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU 
STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ 

 
Územní plán Prosenice nevymezuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu. 
 
 
 

N. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
 
V územním plánu Prosenice není stanovena etapizace. 
 
 
 

O. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, 
PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

 
Územní plán Prosenice nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby. 
 
 
 

P. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
 
Textová část návrhu Územního plánu Prosenice obsahuje 38 listů. 
Grafická část návrhu Územního plánu Prosenice obsahuje 3 výkresy. 


