
MATERIÁL         číslo:  

pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konané dne 23. 9. 2014 
 

Název materiálu:  Ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu 

společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne 24. 8. 2012  

                                    a schválení pořizování regulačního plánu dle podnětu společnosti 

MANTHELLAN, a.s. ze dne 6. 2. 2014  - Protinávrh              

 

                                                 

Předkládá: Klub TOP09 a Ing. Petr Kousal, KDU-ČSL 
Ing. Aleš Matyášek, MUDr. Danuše Pelikánová, Ing. Václav Kopečný, PhDr. 

Václav Kolář, MUDr. Aleš Nevrla, MUDr. Stanislav Spurný, Ing. Petr Kousal 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Prostějova  

1.  odkládá schválení ukončení pořizování Regulačního plánu na záměr stavby 

polyfunkčních objektů v části lokality vymezené IX. změnou ÚP SÚ Prostějov, dle 

podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s., ze dne 24. 8. 2012;  

 

2.  odkládá schválení pořizování Regulačního plánu pro společnost MANTHELLAN, 

a.s., dle podnětu ze dne 6. 2. 2014, které bude podmíněno úhradou nákladů na 

zpracování Regulačního plánu žadatelem, souběžně s pořízením II. změny ÚP Prostějov; 

 

Důvodová zpráva: 
V důvodové zprávě návrhu usnesení předloženého Radou města Prostějova je uvedeno, že: 

  

Na základě novely stavebního zákona, účinné od 1. 1. 2013 podala společnost MANTHELLAN, a.s. 

výzvu dne 6. 2. 2014 na ukončení pořizování RP dle původně platné legislativy a požaduje ukončit 

původní proces pořizování RP a rozhodnout o novém pořízení RP dle současně platné legislativy. 

Vydáním nového územního plánu došlo k ukončení platnosti územního plánu sídelního útvaru a všech 

jeho změn a v lokalitě pro uvedený záměr společnosti MANTHELLAN, a.s. jsou v novém územním 

plánu Prostějov nastoleny některé regulativy, které znemožňují plně vyhovět společnosti 

MANTHELLAN, a.s., v realizaci jejího záměru. 

 

Klub TOP09 konstatuje, že  

1. Zastupitelstvu nebyla k tomuto usnesení předložena žádná výzva k ukončení pořizování RP ze 

dne 6. 2. 2014, ale pouze podnět k pořízení RP ze dne 6. 2. 2014 

2. Společnost Manthellan, a.s. nepodala k pořízení nového Územního plánu ani jednu 

připomínku.  

3. Pokud jde o pořízení regulačního plánu lokality projektu Manthellan, zastupitelstvu města 

Prostějova nebylo dosud předloženo ke schválení zadání pořízení dosud pořizovaného 

regulačního plánu.  

4. Z výše uvedených důvodů je nutné vyjasnit situaci a předložit zastupitelstvu nový návrh 

k řešení RP v souladu se schváleným Územním plánem. 

5. V neposlední řadě je zapotřebí vyjasnit situaci pořizovatele RP – Magistrát města Olomouce 

6. Do vyjasnění všech okolností spojených s pořízením RP nelze odpovědně rozhodnout o 

dalších krocích města Prostějova. 

 

V Prostějově 22. 9. 2014 

Zpracoval Ing. Aleš Matyášek   

 


