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A. Vymezení řešeného území 
  
       Řešené území regulačního plánu tvoří hranice městské památkové rezervace                         
s vymezenými hranicemi ochranného pásma městské památkové rezervace v Kroměříži, 
katastrální území Kroměříž.   
       V historickém jádru města Kroměříže se nachází památky světového významu, které 
jsou na seznamu UNESCO (Arcibiskupský zámek, Podzámecká zahrada a Květná zahrada), 
a budou respektovány v regulačním plánu. 
       Na území ochranného pásma městské památkové rezervace je třeba zajistit, aby byly 
dodržovány stanovené podmínky regulačního plánu. Součástí řešeného území budou také 
nezbytné plochy a trasy technického a dopravního vybavení mimo vymezené hranice. 
 
Řešené území je vymezeno v příloze č. 2 tohoto zadání. 
 
 

B. Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití   
 

V řešeném území budou regulačním plánem vymezeny:   
 

–  pozemky staveb pro bydlení v bytových domech respektive rodinných domech,  
–  plochy  pro  občanskou  vybavenost,  plochy  pro  kulturní  a společenské  využití  a plochy  
    pro nadměstskou vybavenost a služby,    
–  plochy pro obchod a služby,   
–  pozemky veřejných prostranství, 
–  pozemky veřejné zeleně,  
–  pozemky  pro  obytné  ulice  a  náměstí,  pozemky  občanské  vybavenosti  se  zaměřením       
    na obchod, služby, zdravotní a sociální služby, kulturu, veřejnou správu a církevní zařízení,    
–  pozemky pro sport a rekreaci, 
–  pozemky dopravní infrastruktury (komunikace a parkoviště), 
–  pozemky technické infrastruktury, 
–  pozemky pro umístění zařízení (nádob) na třídění domovního odpadu. 
 
Jednotlivé stavební pozemky pro budovy budou napojeny na navrženou veřejně přístupnou 
komunikaci a budou navrženy tak, aby na nich bylo možné vyřešit umístění odstavných         
a parkovacích stání dle příslušné technické normy.  
 
 

C. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 
 

Regulační plán bude řešen v souladu s požadavky územního plánování na zabezpečení 
všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území.  
 

Regulačním plánem budou závazně stanoveny tyto regulativy:   
–  stavební čáry, uliční čáry (budou okótovány ve vazbě na hranice pozemků), 
–  výška zástavby jednotlivých stavebních pozemků, 
–  základní hmotové řešení budov, objemy a tvary zástavby a jednotlivých budov, 
–  intenzita využití zastavění jednotlivých ploch stavebních pozemků.  
  

Budou stanoveny regulativy určující stupeň ochrany domů a staveb, regulativy určující 
stupeň ochrany pozemků, stavebně architektonické regulativy pro změny domů a staveb       
–  zejména střechy,  půdní vestavby,  prostorové  fasádní  prvky,  architektonické  článkování       
    a  dekorační  prvky  na  průčelí,  otvory  a výplně  otvorů,  přízemní  části  domů  a staveb,  
    výkladce, vstupy do provozoven obchodů a služeb, materiály a barevnost průčelí, reklamy,  
    firemní značení, nápisy a informační prvky na objektech, objem,  maximální počet podlaží,  
    výšku  korunní  římsy,   výšku  hřebene  střechy,   tvar  střechy,   maximální  možnou  míru  
    zastavěnosti pozemku  a podíl zeleně v rámci pozemku u dostaveb  na volných prolukách,  
    regulativy týkající se povrchů vozovek, chodníků, ploch náměstí a veřejných prostranství. 
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–  zabývat se regulací staveb pro reklamu – v regulačním plánu vyčlenit  pouze určité plochy,  
    ve kterých by mohly  být případně  umístěny  stavby  pro reklamu,  vhodné  je  tyto  stavby  
    umísťovat mimo památkovou rezervaci a ochranné pásmo MPR,   
–  stanovit  pravidla  tak,  aby  pódia  a oplocení  venkovních  zahrádek  restaurací  nebránila  
    provozu na pěších komunikacích  a architektonicky  nenarušovala centrum města,  nejlépe  
    umisťovat stolky přímo na zpevněné ploše bez pódia a ohraničení. 
–  stanovit pravidla pro umístění fotovoltaických a solárních panelů.  

  
Regulačním plánem nebudou dotčeny žádné objekty zapsané ve státním seznamu 
nemovitých kulturních památek.  
 
V regulačním plánu je nutno vhodnou formou zapracovat v textové a v grafické části zásady 
a podmínky ochrany území městské památkové rezervace a vyhlášeného ochranného 
pásma. Jedná se zejména o zachování kulturně historických hodnot městské památkové 
rezervace, pro které byla vyhlášena. Jedná se zejména o tyto charakteristiky městské 
památkové rezervace: 
 

a) historický půdorys  a jemu odpovídající prostorová  a hmotová skladba,  městské interiéry,  
    plochy vyznačené v plánu a podzemní prostory, 
b) hlavní městské dominanty v dálkových i blízkých pohledech, 
c) vybrané nemovité kulturní památky uvedené  ve výnosu  o prohlášení městské památkové  
    rezervace a vyznačené v plánu městské památkové rezervace, 
d) ostatní  objekty  dotvářející  prostředí  památkové  rezervace,  u kterých  z hlediska  zájmů  
    památkové  péče   lze  závažné,  podstatně  měnící  úpravy,  provádět  pouze  po  dohodě            
    s orgány státní památkové péče, 
f) veřejná zeleň. 
  
Regulační plán zohlední rovněž tyto podmínky pro stavební činnost v městské památkové 
rezervaci: 
 

a) veškeré   úpravy   nemovitých   kulturních   památek   i  jejich  souborů   musí  být   řešeny   
    a  prováděny   se  zřetelem   k  trvalému   zabezpečení   jejich  hmotné  podstaty,   k  jejich  
    přiměřenému    společenskému    využití    a   dalšímu   zhodnocování    jejich   výtvarných   
    a dokumentárních funkcí, 
b) úpravy   terénní,  sadové   i  stavby  dopravní,  vodohospodářské,  energetické,  podzemní   
    i inženýrské sítě musí být prováděny s ohledem na památkovou hodnotu objektů i území, 
c) při   nové   výstavbě   a  při   vnějších   úpravách   nechráněných   objektů   je   třeba   dbát  
    architektonických vztahů  ke kulturním památkám  a jejich souborům,  navazovat  na jejich    
    objemovou   a  prostorovou   skladbu   i  prostředí   a  dotvářet   jejich   celky   přiměřenými  
    prostředky současné architektonické tvorby, 
d) všechny úpravy městských interiérů,  zejména úpravy fasád,  povrchu komunikací, veřejné   
    osvětlení i reklamní zařízení musí být v souladu s historickým prostředím rezervace, 
e) stavebně  technické  práce  musí  směřovat  k obnově  a funkčnímu  zhodnocení  hlavních  
    historických prostorů, památkových souborů a objektů zároveň s odstraňováním nevhodné  
    vnitroblokové zástavby, 
f) při stavebně udržovacích pracích je třeba soustředit pozornost  především na zabezpečení  
   technického stavu  památkových  objektů  tak,  aby byly uchráněny  před dalším  chátráním         
   do doby, než bude přikročeno k jejich obnově, 
g) o veškerých výkopových pracích na území rezervace  musí být doručeno hlášení nejméně  
    tři dny před jejich zahájením, 
h) při plánování údržby  a investic  na obnovu  města  je třeba věnovat  prvořadou  pozornost  
    ochraně  památkových objektů  v rezervaci, dbát,  aby nedocházelo  ke zvyšování nákladů   
    a kulturním i ekonomickým ztrátám zanedbáváním jejich řádné údržby. 
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Městská památková rezervace má svoje vymezené ochranné pásmo. Na území ochranného 
pásma městská památková rezervace je třeba v územním plánu zajistit, aby byly dodržovány 
tyto podmínky:  
1. V ochranném  pásmu  není  dovoleno  provádět  takové  stavební  a jiné  zásahy,  které by   
    narušily nebo ohrozily hodnoty městské památkové rezervace. 
2. Při pořizování  územně  plánovací,  přípravné  a  projektové  dokumentace,  při  provádění  
    staveb a stavebních úprav,  zásazích do terénních útvarů a městské zeleně  je nutno dbát,  
    aby nebyla změnami  půdorysné,  hmotové  a výškové konfigurace  zástavby  a přírodních  
    prvků   v  území   ochranného  pásma   oslabena   nebo  porušena  historická  urbanistická  
    skladba,  měřítko  a  silueta  městské  památkové  rezervace  a  její  přírodně – krajinářské  
    hodnoty.  
3. V ochranném   pásmu   nelze  umísťovat  zařízení   a  skladby,   které  by  svými  důsledky  
    narušovaly  životní  prostředí,  stavební fondy  a historické zahrady  v městské  památkové  
    rezervaci   (zejména  znečišťováním  ovzduší  a  vod,   únikem  škodlivých  látek,   hlukem,  
    vibracemi, veškerými druhy záření, hromaděním odpadů atd.). 
4. Při veškeré  nové  výstavbě  a přestavbě  je třeba  zvláště  sledovat  působení  stavebních  
    souborů   a  výškových   objektů,   které  se  pohledově   uplatňují   ve  vztahu   k  městské  
    památkové rezervaci. 
  
Regulační plán by měl respektovat tyto zásady Koncepce regenerace historického jádra 
města Kroměříže v rozsahu současně vymezených hranic Městské památkové rezervace, 
s přihlédnutím k vyhlášené památce UNESCO: 
 

1. interiér MPR 
–  vnitřní prostředí historického jádra města musí být atraktivní pro občany i podnikatele 
–  barevné ladění ploch bude odpovídat principu harmonie nikoliv kontrastu 
–  respektován bude kánon 3 pater a kvalitních přírodních materiálů 
–  respektováno bude pravidlo soužití architektonických slohů 
–  centrum nebude kulisou, ale živým organizmem města   
–  ochrana dochovaného panoramatu a siluety MPR 
–  ochrana vyznačených kompozičních vztahů a prostorových vazeb 
–  ochrana průhledů a výhledových stanovišť 
 

2. parter 
–  úprava parteru  bude ctít charakter domu  i jeho sousedů,  výtvarný design bude odpovídat  
    účelu daného provozu  
–  použité materiály budou přírodní 
–  vstup   do   provozovny   z  veřejné   plochy   bude   nekonfliktní   a  vstřícný   k  veřejnému   
    prostranství 
–  použité osvětlení  a světelné poutače  nesmí být  agresivní  s reflexním efektem  (odrazem   
    od protějších objektů, oslňující, oslňující v intervalech apod.)  

 

3. architektonický detail 
–  městský mobiliář  má mít charakter  originálu,  určeného funkcí  i výrazem  do originálního,   
    výjimečného prostoru MPR Kroměříž 
–  renovace stávajících kašen a vodotrysků  
–  posouzení možností rozšíření počtu vodních prvků a pítek doplněných plastikami 
–  plastiky a sochy nebudou dominantami, doplní veřejný prostor tematicky 
–  zásadním hodnotovým kriteriem bude měřítko 
–  umístění nebude kontrastní ke svému okolí – urbanizovanému prostředí 
 

4. architektonické dominanty 
–  budou chráněny stávající průhledy 
–  kompozice stávajících dominant bude respektována zásadně 
–  kompozice nových výjimečných dominant bude tvořit nové hodnoty 
–  architektonické dominanty budou předmětem zvláštní pozornosti a údržby  
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5. klasifikace objektů podle slohu a stylu architekta 
–  vybraná odborná organizace zmapuje stav MPR nejen podle potřeby oprav a rekonstrukcí,   
    ale také podle slohu,  původní konstrukce  a stopy,  vyhodnotí  styl tvůrce  a doporučí další   
    postup v rámci regenerace MPR 
–  hodnotová kriteria budou urbanistická a architektonická   

 

6. vymezení vztahů veřejných prostranství v současných hranicích OP MPR 
–  veřejná prostranství jsou hlavním prvkem struktury sítě ulic a náměstí v MPR 
–  upravená a k občanovi příznivá veřejná prostranství  jsou hlavním cílem regenerace MPR,  
    na jejich údržbu a regeneraci se má pohlížet jako na údržbu ve veřejném zájmu 

 

7. vymezení uliční sítě v hranicích ochranného pásma MPR 
–  uliční síť bude vymezena v rozsahu ochranného pásma MPR 
–  bude stanovena výšková hladina, objemy a půdorysná stopa nových budov  (po asanacích  
    nebo v prolukách) 
–  bude stanovena stavební a regulační čára 
–  budou  stanoveny  doporučené  materiály  na  krytinu  v rámci  snahy  o vytvoření  „střešní  
    krajiny“ 

 

8. podlaha veřejných prostranství 
–  materiál použitý na chodníky a vybrané plochy v rámci MPR bude z přírodních  prvků, 
–  použití vertikálních  prvků  (patníky,  osvětlení,  dopravní značky,  stromy)  bude  důsledně  
    posuzováno kolektivem odborníků 
–  vodorovné značení (zejména dopravní) bude používáno velmi zřídka 
–  napojení na soukromé i veřejné objekty bude citlivé a ohleduplné 
–  příčný i podélný spád chodníků musí být v souladu s normou 
–  použitý  a navržený materiál  musí respektovat  technickou infrastrukturu města  a umožnit  
    snadné předláždění po havárii 

 

9. veřejná zeleň 
–  rozsah,  umístění,  výšková  hladina  a druhová  skladba  veřejné  zeleně  bude  odpovídat  
    způsobu (t.j. architektonickému slohu, stylu stavitele, oslunění a provětrání místa / lokality)  
    historické zástavby MPR a musí respektovat její stopu  
–  bude rozlišena na zeleň ochrannou, okrasnou, vyhrazenou a doprovodnou 
–  nově založená zeleň v MPR bude nízká, výjimečně středně vysoká 
–  její rozsah musí odpovídat možnostem pravidelné a kvalitní údržby 

 

10. předzahrádky k restauracím 
–  předzahrádky budou povolovány na jednu sezonu 
–  nesmí bránit volnému průchodu a manipulaci s věcmi při stěhování či navážení zboží 
–  průchod  musí zaručovat  šířku min. 150 cm  stejně jako je tomu  u parkování  na chodníku 
–  způsob řešení a tvar předzahrádek bude vždy konzultován s architektkou města, případně  
    NPÚ 
–  předzahrádky budou vždy přiléhat k vlastnímu objektu, mimo něj na volné ploše veřejného   
    prostranství budou povolovány jen dočasně v rámci aktivit města 
–  respektována bude zásada prostupnosti a dostupnosti 

 

11. užívání veřejných prostranství obecně 
–  podléhá zákonu č. 128/2000Sb., o obcích  

 

12. vodní prvky a vodní plochy 
–  vodní prvky  a vodní plochy  jsou vítaným  prostředkem  oživení MPR  a jeho zázemí resp.  
    plochy uvnitř jeho ochranného pásma 
–  jejich charakter,  design  a pojetí  jako významného  detailu  uvnitř MPR  a jeho zájmového  
    území bude odpovídat danému místu a prostoru 
–  do koncepce MPR bude zahrnuta z hlediska cestovního ruchu vodní cesta Baťův kanál 
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13. doprava v centru a v jeho spádovém území 
–  prioritou zůstane koordinace / regulace parkování, odstavných ploch, garážování s vazbou  
    na MPR 
–  s narůstající hustotou cyklistů ve městě a jeho centru, bude nutné jasně vymezit cyklotrasy 
–  zamezit   řádným   označením    na   vstupech   projíždění   cyklistů    přes   Podzámeckou   
    zahradu (kolize  váhově  i rychlostně  nesourodé  dopravě  pěší  a cyklistické  na stezkách  
    dimenzovaných pro pěší a kočárky) 
–  zřetelně vyznačit cyklostezky a cyklotrasy se zvláštním zřetelem na MPR  
–  dopravní toky ve městě dimenzovat na základě konsenzu všech dotčených složek města 
–  prověřit možnosti etapizace s časovým horizontem maximálně12 let. 
–  projednat a dořešit segregaci dopravy v MR a jejím zájmovém území 

 

14. bezbariérový a plynulý provoz v centru (bezpečnost, pořádek, služby, podnikání) 
–  segregace,  koexistence,  nebo koordinace  zásobování,  služeb soukromých  (podnikání),  
    služeb veřejných (úklid, údržba, záchranné a bezpečnostní sbory apod.) 
–  vytváření podmínek podnikatelům při dodržení podmínek vyhlášených pro MPR a ochrany   
    památek v centru města a ochranném pásmu MPR  

 

15. standardy pro rekonstrukce, modernizace a revitalizace objektů, fasád, TI a DI 
–  tyto standardy budou dohodnuty v rámci procesu projednání regulačního plánu 
–  cílem standardů  by měly být podmínky a korekce použitých materiálů  zejména na fasády,  
    dlažbu,  použitou  střešní  krytinu  včetně  střešní  konstrukce  (spády,  profil),   konstrukce  
    světlíků  a střešních oken,  úroveň  okapu  a hřebene,  druhovou  rozmanitost  a regionální  
    původ veřejné zeleně 
–  oprava  fasády  a její revitalizace  musí  respektovat  slohovou  podstatu  domu,  současně  
    s tím i sousedních objektů 
–  respektován bude detail a řemeslné provedení detailu úvodní i současné 
–  z  architektonického   hlediska   barevného   vzhledu   a  kombinace   barev   má  přednost   
    harmonie před kontrastem barevného pojetí 

 

16. reklamní a propagační plochy a prvky, vývěsní štíty – regulace, koordinace 
–  propagace akcí  a výlep plakátů se v MPR  bude soustředit  jen na vyhrazené  plakátovací  
    plochy 
–  nebudou připuštěny stálé nebo dlouhodobě umístěné transparenty (např. komerční) napříč  
    ulicemi 

 

17. podnikatelské aktivity spojené s cestovním ruchem 
–  město podporuje  všechny aktivity  spojené s cestovním ruchem  v MPR,  zejména ty které  
    mají krátkodobý,  nebo sezónní  charakter,  např. předzahrádky,  trhy,  koncerty,  kolotoče,  
    divadelní představení, obecně kulturní a sportovní akce 
–  vytváření  podmínek  pro parkovací plochy  a odstavná stání  prostřednictvím  regulačního  
    plánu a územních studií, jako podkladů pro dialog s veřejností 

 

18. podzemní prostory MPR 
–  podzemní prostory města jsou významným prvkem jeho atraktivity pro cestovní ruch. 
–  budou zaznamenány regulačním plánem v samostatném výkrese 
 
 

D. Požadavky ochranu a rozvoj hodnot území 
 

       Návrh regulačního plánu určí způsob ochrany architektonických, přírodních                    
a civilizačních hodnot. V území vymezeném regulačním plánem bude architektonickou část 
projektové dokumentace vypracovávat jen autorizovaný architekt (s autorizací ČKA).    
       Vzhledem ke skutečnosti, že se v některých případech může jednat o novou zástavbu 
uvnitř zastavěného území města, je třeba chránit dané urbanistické hodnoty území,               
a to zejména při dálkových pohledech. V řešeném území se nachází řada nemovitých 
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kulturních památek a architektonicky cenných staveb, které jsou podrobně zdokumentované 
v územně analytických podkladech. V území je dále žádoucí zachovat stávající hodnoty 
bydlení a zároveň umožnit rozvoj podnikání tak, aby nedocházelo k vzájemnému 
nepříznivému ovlivňování.  
       Regulační plán bude respektovat hodnotnou zeleň v řešeném území a navrhne plochy       
pro doplnění zeleně popřípadě i vodních prvků ve veřejném prostoru.   
       Bude stanoveno, že na celém území městské památkové rezervace bude při realizaci 
všech aktivit, jejichž součástí jsou zemní (terénní) práce zajištěno provedení záchranného 
archeologického výzkumu. 
 
 

E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
 

       Návrh regulačního plánu bude obsahovat požadavky na řešení veřejné infrastruktury. 
Zejména budou vyhodnoceny případné potřeby přeložek inženýrských sítí, lokalizace objektů 
technické infrastruktury a stanoveny podmínky pro rozvoj dopravní infrastruktury.  
       Regulační plán bude řešit požadavky na dopravu v klidu v plochách, kde je technicky 
možná s ohledem na urbanistický kontext. Určit plochy pro nadzemní i podzemní parkování 
zejména u nově definované zástavby, případně prověřit možnosti umístění parkovacího 
domu. Stávající parkovací plochy vyhodnotit a navrhnout jejich intenzifikaci (bez rozšíření 
plochy), pro naplnění současných i budoucích potřeb, ale s ohledem na vhodné utváření 
veřejného prostoru. Navrhnout režim dopravní obsluhy centrální zóny s kategorizací 
komunikací. Součástí návrhu regulačního plánu bude dopravní řešení ulic vymezující,    
kromě dopravního prostoru, plochy pro nezbytná odstavná stání, cyklistický a pěší provoz     
a veřejnou zeleň. Pomocí návrhu umožnit vznik komunikací a náměstí s převahou pěšího 
provozu (obytná zóna) a ploch pro cyklistickou dopravu v návaznosti na městský systém 
cyklostezek a cyklotras. Pěší komunikace navázat na klidové zóny zámeckého areálu 
s Podzámeckou zahradou.  
 
 
F. Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření 
 

       Projektant prověří v návrhu regulačního plánu možnost navržení veřejně prospěšných 
staveb a veřejně prospěšných opatření. Jako veřejně prospěšné stavby mohou být 
vymezeny stavby pro veřejnou infrastrukturu určenou k rozvoji nebo ochraně území.    
       Regulační plán vymezí veřejně prospěšné stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci 
řešení, navrženého regulačním plánem. Mohou to být zejména některé stavby dopravní        
a technické infrastruktury.  
       Navržené veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření budou zakresleny            
ve výkresové části a popsány v textové části. U pozemků navržených pro předkupní právo   
je třeba uvést druh veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, čísla parcel,      
jejich katastrální území a druh evidence (KN nebo PK). 
  
 

G. Požadavky na asanace 
 

       V regulačním plánu není uplatněn požadavek na asanace v území. Případné plochy 
určené k asanaci budou prověřeny v rámci zpracování návrhu a po projednání zahrnuty       
do regulačního plánu. 
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H. Další    požadavky     vyplývající     z   územně    analytických    podkladů     

     a  ze  zvláštních  právních  předpisů  (například  požadavky  na  ochranu  

     veřejného  zdraví,   požární  ochrany,   civilní  ochrany,   civilní  ochrany,   

     obrany   a  bezpečnosti   státu,   ochrany   ložisek   nerostných   surovin, 

     geologické stavby  území,  ochrany  před povodněmi  a jinými rizikovými 

     přírodními jevy 
  
       V území je třeba respektovat limity využití území uvedené na portále www.juap-zk.cz.  
Z územně analytických podkladů nevyplývají pro plochu řešenou regulačním plánem žádné 
specifické požadavky. Projektant prověří možné zatížení tohoto území limity, např. vedení 
elektřiny VN 22 kV. 
       Budou respektovány limity využití území v podobě ochranných pásem inženýrských sítí. 
Budou respektovány limity využití území vyplývající z právních předpisů a rozhodnutí. 
       V řešeném území není evidováno ložisko nerostných surovin. Do území částečně 
zasahuje aktivní záplavové území. Poddolované území ani území sesuvů se zde nenachází. 
Objekty pro obranu státu se zde nenalézají.    
       V návrhu regulačního plánu je třeba zohlednit požadavky vyplývající ze zákona             
na ochranu veřejného zdraví (zejména ochrana proti hluku a vibracím). V řešené ploše 
nebude navrhován zábor pozemků určených pro funkci lesa.  
       Ostatní požadavky vyplynou ze stanovisek dotčených orgánů k návrhu zadání.  
 
  

I. Výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 
 

Regulační plán nebude nahrazovat územní rozhodnutí na umístění jednotlivých staveb. 
  
 

J. Požadavky   ze   závěru   zjišťovacího   řízení   včetně   dalšího   postupu,  

    pokud  se  postupy  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí  a  pořizování  

    regulačního plánu spojují      
 

       Regulační plán bude řešit plochu městské památkové rezervace s vyřešením příslušné 
dopravní a technické infrastruktury pro dotčené území. Regulační plán nebude nahrazovat 
územní rozhodnutí pro umístění žádné stavby, která by měla být předmětem posuzování 
vlivu záměru na životní prostředí. Z požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, nevyplývá, že regulační plán bude podléhat zjišťovacímu řízení.    
       Řešené území není součástí ptačí oblasti ani evropsky významné lokality, 
nepředpokládá se tedy, že dotčený orgán uplatní požadavek na posuzování vlivu záměru 
obsaženého v regulačním plánu ani na životní prostředí ani na evropsky významnou lokalitu 
nebo ptačí oblast.  
  
 
K. Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 
 

       Pořizovatel nepředpokládá požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci                 
v řešeném území. 
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L. Požadavky  na uspořádání  obsahu  návrhu  regulačního  plánu  a obsahu 

    jeho  odůvodnění  s ohledem  na charakter  území  a  problémy  k  řešení 

    včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení  
  
a. Obsah návrhu Regula čního plánu M ěstské památkové rezervace Krom ěříž  
 

      Regulační plán Městské památkové rezervace Kroměříž bude zpracován v souladu        
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),        
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a s ostatními právními 
předpisy, které se na danou problematiku vztahují. 
       Návrh regulačního plánu bude obsahovat textovou část regulačního plánu a odůvodnění     
a grafickou část regulačního plánu a odůvodnění v rozsahu přílohy č. 11 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci            
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
        
I. Regulační plán bude obsahovat textovou část a grafickou část:  
 

Příloha č. 1 – Textová část regulačního plánu   
Příloha č. 2 – Grafická část regulačního plánu: 
 

a)  hlavní výkres  obsahující  hranici řešené plochy,  vymezení  a využití  pozemků  
     a graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury       1 : 1 000 
      –  výkres technické a dopravní infrastruktury           1 : 1 000 
b)  výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací         1 : 1 000 
 
Grafická část  regulačního plánu  podle rozsahu  navržené regulace,  zejména jím 
nahrazovaných územních rozhodnutí dále bude obsahovat:  
a)  jako součást hlavního výkresu  graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb,  
     které   nejsou   zahrnuty   do  staveb   veřejné   infrastruktury,   jejich   napojení  
     na veřejnou  dopravní  a technickou infrastrukturu,  pozemky  územních rezerv,  
     je–li účelné je vymezit  a hranice ochranných pásem,  pokud vyplývají z návrhu  
     regulačního plánu,               1 : 1 000 
b)  výkres pořadí změn v území pokud to vyplyne z navrženého řešení (etapizace)   1 : 1 000 
 
II. Odůvodnění územního plánu bude obsahovat textovou a grafickou část: 
 

Příloha č. 3 – Textová část odůvodnění regulačního plánu      
Příloha č. 4 – Grafická část odůvodnění regulačního plánu: 
 

a)  koordinační výkres              1 : 1 000 
b)  výkres s vyznačením podzemních prostorů MPR          1 : 1 000 
b)  výkres širších vztahů, dokumentující vazby na sousední území        1 : 5 000 
c)  výkres předpokládaných záborů půdního fondu           1 : 1 000 
 
b. Technické podmínky zpracování a digitálního zpra cování návrhu územního plánu  
 

       Území městské památkové rezervace bude členěno na plochy s rozdílným způsobem 
využití, definovány budou odpovídající podmínky využití (regulativy) ve smyslu stavebního 
zákona, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a vyhlášky č. 501/2006 Sb.,       
o obecných požadavcích na využívání území. Plochy s rozdílným způsobem využití lze 
s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členit dle § 3 vyhlášky                   
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č. 501/2006 Sb. K jednotlivým plochám budou stanoveny  regulativy – podmínky  pro využití  
s určením hlavního využití, přípustného a podmíněně přípustného využití. 
       Regulační plán bude zpracován obdobně podle metodiky Krajského úřadu Zlínského 
kraje „Jednotný postup tvorby digitálních ÚP“ (katalog jevů a digitální zpracování HKH),  
která je určena pro tvorbu územního plánu. 
       Regulační plán upravený podle výsledků veřejného projednání nebo opakovaného 
veřejného projednání bude obsahovat textovou a grafickou část zpracovanou digitálně           
a předanou 4x v listinné podobě, 4x digitálně na CD se soubory *.pdf a 1x digitálně             
se soubory *.dgn, *.doc, a *.xls. Výkresy grafické části budou zpracovány a odevzdány 
v měřítku 1 : 1 000  a 1 : 5 000.  
       Regulační plán bude vypracován nad katastrální mapou (respektive účelovou mapou 
odvozenou od katastrální mapy připravenou k tomu účelu krajským úřadem).   
       Regulační plán, včetně jeho grafické části, se opatří záznamem o účinnosti.    
 
c. Požadavky na obsah dokumentace v pr ůběhu projednání 
 

       Projektant bude v průběhu rozpracovanosti návrh regulačního plánu konzultovat 
s pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem a při jednotlivých etapách zpracování 
návrhu územního plánu budou svolány výrobní výbory. 
       Návrh regulačního plánu bude pro účely společného jednání odevzdán ve dvojím 
vyhotovení a v digitální verzi k projednání. 
       Návrh regulačního plánu upravený podle výsledků projednání, výsledku řešení rozporů 
bude odevzdán pro účely veřejného projednání ve dvojím vyhotovení a v digitální verzi          
k projednání. 
  
 

M. Požadavky  vyplývající z územního plánu,  popřípadě  ze zásad územního 

     rozvoje,  politiky  územního  rozvoje  a  požadavky  vyplývající  z územně 

     analytických podkladů  
  
       Regulační plán Městské památkové rezervace Kroměříž bude vycházet z platného 
Územního plánu města Kroměříže. Z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace     
č. 1, ani ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje zahrnujících právní stav ke dni 
5.10.2012, nevyplývají pro území řešené regulačním plánem žádné specifické požadavky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kroměříži dne 10. prosince 2015                                  Zpracoval:  Ing. arch. Pavel Máselník 
                                                                                                              Městský úřad Kroměříž                                                       
                                                                                                                      stavební úřad     
 
  


