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T E X T O V Á   Č Á S T          
 
 
1. ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
- viz příloha č. 1 
 
 
2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, STÁVAJÍCÍ STAV 
 
2.1. Vymezení řešeného území         
 Území je definováno územním plánem jako podmíněné k vypracování územní studie US -18 
Šantova na přestavbových plochách smíšených obytných č. 03/52P a 03/56P o rozlohách 1,75 a 3,8 
ha.  
 Nachází se v přímé návaznosti na historické jádro Olomouce, kdy se nabízí jeho soudobé 
rozšíření směrem jižním, (k soutoku Moravy a Mlýnského potoka a dále k sídlišti Nové Sady), a 
západním (k vlakovému nádraží). Cenné území formují fenomény pohybu; z jihu a západu prvky 
přírodní, (řeka Morava a Mlýnský potok), ze severu a východu civilizační (Třídy 17. Listopadu a 
Wittgensteinova). Tyto se pak komplikovaně proplétají díky přetnutí návaznosti na soutok železnicí, 
která tvoří bariéru území z jihu. 
 Neopomenutelný prvek ze západu tvoří ulice Šantova, jednostranně lemovaná urbanisticky 
kompaktní figurou řady činžovních domů, z přelomu 19. a 20. století, však s komplikovanou 
obslužností z okružní křižovatky na ulici Wittgensteinově, (způsobenou zaslepením ulice do Třídy 17. 
listopadu a realizováním soukromé příjezdové komunikace k obchodnímu centru Šantovka. To sice 
nabízí velkorysé nábřeží na západním břehu Mlýnského potoka, ale ukrajuje z východního v podobě 
dětského hřiště a výjezdu na střešní parking). 
   
2.1.1. Závazné regulativy územního plánu: 

 „4.4. Polycentrický systém města:           

4.4.5. Městské třídy zahrnující území určené pro rozvoj vícepodlažní kompaktní smíšené 
zástavby s komerčním parterem orientovaným do městské třídy (např. polyfunkční 
domy s bydlením, stavby veřejného vybavení s komerčním parterem, bytové domy s 
komerčním parterem, hotely) a ke kultivaci veřejných prostranství způsobem 
odpovídajícím významu městské třídy ve struktuře města, zejména řešením nároků 
statické dopravy u novostaveb v rámci objektů;  

 konkrétně jsou to: třída 17. listopadu, tř. Kosmonautů ...“ 
(Územní Plán Olomouc – Výrok, KNESL + KYNČL s.r.o., 2014) 

„4.10. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit             
b) bránit a rozvíjet prostupnost podél Mlýnského potoka zejména budováním pěších 
a cyklistických stezek; 

4.10.3. Lokalita 03 (Kosmonautů-jih) 

a) Požadavky na rozvoj lokality:      
   _ rozvíjet charakter městského centra formou rozšíření centra zejména městskou 
smíšenou funkcí v polyfunkčních domech s bydlením na plochách: ..., 03/052P, 
03/056P, ...;                   
_ rozvíjet třídu Kosmonautů, třídu 17. listopadu, Wittgensteinovu            
_ rozvíjet funkčně smíšený městský charakter lokality přednostně ve prospěch 
celoměstských funkcí na plochách: ..., 03/052P, 03/056P, ...            
_ rozvíjet mateřskou školu v rámci ploch 03/056P 

_ rozvíjet dvě veřejná prostranství, každé o minimální velikosti 0,1 ha a poměru stran 
1:1 až 1:4 v rámci ploch 03/052P a 03/056P;                     
_ propojit ulici Wittgensteinovu s nábřežím Mlýnského potoka formou pěšího průchodu;       
_ rozvíjet koridory cyklistické dopravy (mimo plochy veřejných prostranství a dopravní 
infrastruktury) mezi ulicí Velkomoravskou a třídou Kosmonautů po nábřeží řeky Moravy, 
mezi ulicí Domovinou a třídou Kosmonautů, ulicí Šantovou, podél nábřeží řeky Moravy 
a Mlýnského potoka                          
_ rozvíjet železniční trať č. 275 v úseku Řepčín – hl. nádraží Olomouc pro možnost  
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smíšeného provozu železniční i tramvajové dopravy;             
_ rozvíjet liniovou zeleň podél třídy 17. listopadu, třídy Kosmonautů a Wittgensteinovy, 
podél obou břehů řeky Moravy (včetně obou ramen kolem ostrova), podél obou břehů 
Mlýnského potoka  

b) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot:              
_ chránit a rozvíjet prostupnost podél Mlýnského potoka (a všech jeho ramen) formou 
městských nábřeží v celé lokalitě;                 
_ chránit a rozvíjet strukturu veřejných prostranství a její prostupnost zejména směrem 
k řece Moravě a k Mlýnskému potoku;          
_chránit a posilovat pohled na historické jádro (kostel svatého Michala) z mostu přes 
Moravu na ulici Wittgensteinovu (MP-27);              
_chránit a rozvíjet strukturu blokové zástavby v západní části lokality směrem 
od Mlýnského potoka“ 

(Územní Plán Olomouc – Výrok, KNESL + KYNČL s.r.o., 2014) 

„7.1.   Plochy smíšené obytné (B) 
7.1.2. Přípustné využití: 

... 
b) pozemky bytových domů, ve kterých je minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích 
a odstavných stání situováno v rámci objektu, v lokalitách se zajištěnou ochranou před 
hlukem; 
c) pozemky polyfunkčních domů s bydlením, ve kterých je 20–50 % hrubé podlažní 
plochy objektu určeno pro trvalé bydlení, maximálně 600m² hrubé podlažní plochy je 
určeno pro obchod a minimálně 50% potřeby součtu parkovacích a odstavných stání je 
situováno v rámci objektu, v lokalitách se zajištěnou ochranou před hlukem; 
d) pozemky vodních toků a ploch; 
e) pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření; 
f) pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního 
plánu; 
g) pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 
h) pozemky veřejných prostranství;  
i) pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu, zejména 
zahrady, vnitrobloky se vzrostlou zelení, aleje podél komunikací, rozptýlená zeleň, 
meze, remízy, ÚSES apod.; 
... 
n) pozemky staveb a zařízení pro administrativu, vědu a výzkum a ubytování v kapacitě 
úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho charakterem, ve kterých je 
minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích a odstavených stání situováno v rámci 
objektu; 
o) pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení celoměstského a nad městského 
významu v městském centru a podél městských tříd řešené v souladu s charakterem 
území, ve kterých je minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích a odstavných stání 
situováno v rámci objektu“ 
... 

(Územní Plán Olomouc – Výrok, KNESL + KYNČL s.r.o., 2014) 

„7.12.    Podmínky prostorového uspořádání - Tabulka ploch 

a) Maximální výška zástavby: udává hodnotu maximální výšky stavby ve tvaru: 
maximální výška římsy nebo okapní hrany /maximální výška hřebene střechy nebo 
ustupujícího podlaží po úhlem 45°, to vše měřené od úrovně veřejného prostranství, k 
němuž je orientované průčelí stavby  

Pro určení maximální výšky zástavby dále platí: 

_ podél městských tříd je přípustné ve zvlášť odůvodněných případech, v urbanisticky  
významné poloze (např. na nárožích a na stavbách veřejného vybavení), překročení 
maximální výšky zástavby lokálními dominantami do výšky o 1/5 vyšší než je maximální 
výška okolní zástavby stanovená v Příloze č.1 (Tabulka ploch) maximálně nad 1/5 
půdorysu objektu 

 



územní studie US-18 Šantova  ječmen studio, 2015 

 5

c) Struktura zástavby: udává typ struktury zástavby: 

b _blokový typ: druh zástavby vymezený zpravidla stavebními čarami; v případě, 
že blok není ze všech stran vymezen stavebními čarami, stanoví se další 
pomocné čáry tak, aby bylo možno nade vší pochybnost stanovit plochu bloku; 
vnější hrana zástavby vymezuje veřejné prostranství (s možností předzahrádek), 
vnitřní hrana zpravidla soukromý nebo polosoukromý prostor uvnitř bloku... 

 

e) Zpřesnění podmínek využití: upřesňuje podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití: 

specifická výška 2: určuje zpřesnění maximální výšky zástavby v konkrétních 
případech, a to takto: 
(02): pro administrativní objekty s technologickým zařízením objektu je možná 
maximální výška 20/27 m“ 

 
(Územní Plán Olomouc – Výrok, KNESL + KYNČL s.r.o., 2014) 

 
„PŘÍLOHA Č. 1 (TABULKA PLOCH) 

 

kód 

plochy 

využití 

plochy 

výměra 

plochy[ha] 

max. výška 

zástavby [m] 

zastavě-

nost  

struktura 

zástavby  

min. 

podíl 

zeleně 

zpřesnění 

podmínek 

využití  

poznámky  

 

03/052P B 1,74 19/23 do 55 % b 15 % specifická výška 

2 (02) 

US-18 

 
03/056P B 3,80 19/23 do 55 % b 15 % specifická výška 

2 (02) 

US-18 

“ 
(Územní Plán Olomouc – Výrok, KNESL + KYNČL s.r.o., 2014) 

 
2.2. Stávající stav           
 Na rozvojové ploše 03/52P se v současnosti nachází armádou opuštěný areál Sochorových 
kasáren, (ve vlastnictví Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6), zastavěný 
objekty různého stáří, kvalit, velikostí i využití, z nichž si některé zaslouží konverzi a zapojení do 
nového celku. Za zmínku stojí nejstarší objekt velitelství s architektonizovanou, historizující fasádou do 
Třídy 17. Listopadu a dále pozoruhodná urbánní figura „oblouku“, jenž uzavírá areál 
v severovýchodním směru, ke křižovatce tříd 17. listopadu, Kosmonautů a Wittgensteinova.  
 Plocha 03/56P, (ve vlastnictví Office Park Šantovka s.r.o., Washingtonova 1624/5, Nové 
Město, 11000 Praha 1), je nyní rozpůlena příjezdovou komunikací, zajišťující příjezd do obchodního 
centra Šantovka a napojení na Švýcarské nábřeží. Západně od ní se nachází dočasné, odstavné 
parkoviště, plocha pro motokáry a zmiňované hřiště s nájezdem na střechu nákupního centra; 
východně oplocená plocha připraveného staveniště. Z bývalého výrobního areálu Mila nezbyl žádný 
objekt, areál byl zcela asanován. 
 Z důvodu dřívějšího využití plochy závodem Milo, byla ověřena přítomnost ekologické zátěže 
s negativním výsledkem: „Průzkumnými pracemi nebyla zjištěna kontaminace podzemní a povrchové 
vody v zájmovém území, jejíž původ je možné spojovat s případným znečištěním lokality Centrum.  
K šíření kontaminace nesaturovanou zónou infiltrujícími srážkami do podzemní vody nedochází nebo 
dochází pouze velmi omezeně. Šíření kontaminace do povrchových vodotečí v zájmovém území 
nebylo zjištěno. Hodnocením expozice a odhadem zdravotního rizika nebyla žádná rizika ohrožení 
zdraví lidí zjištěna. Na lokalitě nebylo zjištěno znečištění takového rozsahu, nebo s takovým 
potenciálem šířením, aby byla reálná možnost ohrožení ekosystému. Vzhledem k absenci reálných 
rizik ohrožení zdraví obyvatel a ekosystémů nebyl navržen sanační zásah. Případná rizika při 
provádění zemních a výkopových prací, spojená s bodovou kontaminací zemin nesaturované zóny na 
lokalitě, lze řešit technickými prostředky v rámci BOZP. Pro lokalitu Centrum je doporučeno považovat 
navržené cílové parametry sanace v AR z roku 2005 za splněné.“ (Olomouc Milo, lokalita Centrum – 
analýza rizik, Závěrečná zpráva, ENVI – AQUA, s.r.o.; http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/11050069/; 
Dagmar Horáková, Pro Geo Consulting, s.r.o.). 
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3. HISTORICKÝ VÝVOJ, URBANISTICKO -  ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE 
 
3.1. Historický vývoj 
 Zmiňovaná přímá vazba na historické jádro je největší hodnotou území, jež sebou ale nese 
řadu urbanistických problémů. Historicky se zde střetává systém kompaktního městského centra 
s krajinou předpolí, protkanou řekami a řetězenými, urbanistickými chybami. 
 Na analýze barokního, tereziánského opevnění je patrný rozdíl mezi hutnou koncentrací na 
straně severní a západní a rozvolněností jednotlivých stupňů na jižní a východní, které patrně vznikly 
komplikovaným protínáním odvěkými vodotečemi, kdy byly překlenuty jen několika lávkami a mlýny. 
Na mapě II. vojenského mapování, z roku 1852, si již můžeme povšimnout dlouhého vojenského 
objektu, lemovaného cestou k mostu do pevnůstky a k jihovýchodu, ve stopě dnešní Šantovy ulice; 
dále pak významné cesty, lemované alejí, ve stopách ulic Polské a 17. listopadu i dodnes 
zachovalého bastionu za dnešní sokolovnou.  
 Toto zauzlení nedokázal vyřešit ani známý Sitteho regulační plán, z roku 1895, který sice 
nahrazuje opevnění městskou strukturou uzavřených bloků, předpolí velkorysými parky a vodní kanál 
s mlýnem železnicí, leč před naším územím se zastavuje a váhá, patrně pro respekt před vojenskou 
mocí. Beze sporu inspirativní je však jeho velkorysé nasazení bloků ke třídě 17. listopadu, bohužel 
pouze jednostranné a dodnes nerealizované.  
 Během 20. století rozpačitost pokračuje a na řešené ploše vzniká areál Šantových kasáren s 
průmyslovým závodem Milo. Naráží tak na sebe kompaktnost historického jádra a rozvolněnost krajiny 
přírodní i industriální. 
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3.2. hodnoty území 
- zásadní hodnotou/kvalitou území je lokalita = městské centrum, okraje řešeného území jsou 

městské třídy, resp. nábřeží.  Přímý vizuální kontakt s panoramatem historického jádra MPR 
Olomouc, která je v pěší vzdálenosti 10 minut. 

- vysoký potenciál území jak pro bydlení, administrativu, služby, tak pro objekty plnící funkce 
celoměstského významu. 

- předpoklad brzké proměny navazujícího přestavbového území směrem k hlavnímu vlakovému 
nádraží a jižním směrem k soutoku řeky Moravy a Mlýnského potoka. 

- připravenost technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu  
- funkční pěší a cyklistické trasy na okraji území, které v záměru propojí centrum a přiléhající jižní část 

města 
- nábřeží pro odpočinek a rekreační sport 
- přírodní prvky řeky Moravy a Mlýnského potoka, lemované zelenými nábřežími, které propojují věnec 

parků kolem historického jádra s jižní otevřenou krajinou 
- ulice Šantova, jednostranně lemovaná urbanisticky kompaktní figurou řady činžovních domů, 

z přelomu 19. a 20. století 
 
problémy: 
- zatížení dopravou, zejména křižovatka Tř. 17. Listopadu x Wittgensteinova x Kosmonautů 
- zaslepení ulice Šantova,  
- obtížná rekonverze většiny budovy bývalých kasáren z důvodu jejich umístění, orientace, 

dispozičního a stavebního řešení. Jedná se o bývalé garáže. 
- plocha 03/052P je víceméně celá zpevněná, problém s rychlým odvodem dešťových vod do  
  kanalizace. 
- část území je v zátopovém území 
- předpoklad vysoké hladiny podzemní vody 
 
limity využití území:  
- Prvky USES se na řešeném území nenachází. 
- Území se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace Olomouc. 
- Část území se nachází v záplavovém území, hladina rozlivu Q5, Q20 a Q 100 je stanovena na  
  Povodí Moravy s.p..                   
- Při vodním toku Mlýnského potoka má správce toku právo, po předchozím projednání s vlastníky  
  pozemku, právo užívat sousedící pozemky s korytem vodního toku. (viz. Předpis č. 254/2001 Sb.; 
Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
- Ochranné pásmo dráhy: 
 - regionální železniční trať č. 275 Drahanovice – Senice na Hané – Olomouc 
 - tramvajová trať Tržnice – hlavní vlakové nádraží 
- Ochranné pásmo stávajících a navrhovaných inženýrských sítí. 
- Radikomunikační paprsek nad SV části plochy 03/056P. 
- Při severním okraji, mimo řešené území, se nachází křižovatka na základní komunikační síti města 
(Tř. 17. Listopadu x Wittgensteinova x Kosmonautů). 
- Územní rozhodnutí o umístění Galerie Šantovka (OC) (viz. č.j. Smol/ÚSO/77/2343/2010/Še) „plocha 
řešeného území deklarované jako plocha zajišťující významný podíl zeleně pro tuto stavbu. Levý břeh 
Mlýnského potoka v lokalitě "centrum" – vegetační a terénní úpravy budou mít charakter rozvolněných 
krajinářských parků. Budou vysazeny původní druhy.“ 
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3.3. Urbanisticko – architektonická koncepce  
Východiska: 
 I přes toto zauzlení, je území klíčové v celoměstském kontextu, kdy zde tvoří jakýsi kloub 
s potenciálem propojení nesourodých částí. Východisky jsou symbolické i vizuální vazby pomyslného 
trojúhelníka (sakrální – profánní – přírodní) s vrcholy ve věži katedrály svatého Václava, radnice a 
soutoku Moravy a Mlýnského potoka, který reflektuje unikátní topografii centra na dvou návrších ve 
tvaru písmene „L“ a naznačuje dva formující směry k tržnici s náměstími a třídě 17. listopadu se 
studentským kampusem. 
 Dalším je pak charakteristický rytmus krokování veřejných prostor centra, jež je možno 
pohodlně obsáhnout pěšky či na kole, s osou začínající na Václavském náměstí a jdoucí přes náměstí 
Republiky, Horní a Dolní náměstí, Tržnici, nábřeží O.C. Šantovka a zakončenou Švýcarským 
nábřežím s pokračováním podél řeky Moravy do jižní krajiny, jakožto klíčovým rekreačním tahem. 
V navržené studii je nutné poukázat především na oprávněnost zakončení širšího centra na soutoku 
řek, k nimž směřujeme důležité severojižní, pěší tahy (navázání Šantovy ulice připojovacím pruhem na 
třídu 17. listopadu, její protažení k jihu a překonání dráhy; propíchnutí bariérového domu ke křižovatce 
tříd a tažení ulice přes stávající komunikaci, až k možnému přemostění Moravy k pevnůstce). Třetí tah 
pak navazuje na rehabilitaci lávky k sokolovně a protažení cyklostezky a nábřeží od Korunní 
pevnůstky na severu, přes navrhovaný vodácký areál a dětské hřiště O.C. Šantovka s herním prvkem 
lodě Santa Maria, až po soutok řek na jihu.  
 Na levém břehu Mlýnského potoka byla studie koordinována se studií „ Víceúčelový vodácký 
areál SKUP Olomouc“, (A2 ARCHITEKTI s.r.o., Ing. arch. David Benda, Ing. arch. Robert Štefka, 
Olomouc, 2014), a při respektu k územnímu plánu, (jeho důrazu na rekreační, pobytovou zeleň a 
kvalitní, městské nábřeží zapojující řeky do města), zde bude nábřežní park, který zakončuje příčnou 
osu s příjezdem do lokality a pěší promenádou z Envelopy, vizuálně dostává do kontextu kvalitně 
ztvárněnou fasádu se vstupem do obchodního centra a nabízí druhé veřejné prostranství, coby 
dlážděné náměstí s rekreačními zelenými plochami a květinovými záhony. 
 Druhý příčný tah tvoří stávající komunikace od Švýcarského nábřeží protažená, souběžně se 
železnicí, ve formě zklidněné, jednopruhové komunikace a cyklostezkou, vyhovující požadavku 
přeložení stezky z druhé strany dráhy. 
 
Struktura: 
 Nejen z výroku Územního Plánu, plyne požadavek na „jasnou diferenciaci a hierarchizaci 
městských prostor, a to veřejných, polosoukromých a soukromých, což umožňuje zejména bloková 
struktura zástavby“, (Územní Plán Olomouc – Výrok, KNESL + KYNČL s.r.o., 2014), ale i z naší úvahy 
o zajištění kvalitního bydlení v domech s uliční a dvorní tváří umožňujících, jak poklidný odpočinek, tak 
sledování ruchu městského života.  
 Je navržena bloková zástavba, ulice se stromořadím a klidné vnitrobloky. Výšková 
hladina blízká Sitteho blokům. Cílem je vytvořit městský charakter nové zástavby. Městská 
zástavba bez ambice na tvorbu zásadního městského prostoru. Typické běžné město. Snaha o 
protažení Sitteho blokové zástavby po hradebním obvodu. 
 Veřejná prostranství jsou dvě: Náměstí na rozšířeném úseku Šantovy ulice (úsek od 
Wittgensteinovy k Mlýnskému potoku). Forma malého náměstí s řadou velkých stromů, prostranství při 
jižní hraně bloku č. "I." Druhým prostranstvím je park na nábřeží, který uzavírá úsek ulice od 
kruhového objezdu. 
 Výše popisovaný skelet komunikací formuje pětici polo-uzavřených bloků se specifickou 
figurou trojúhelného dvojbloku č. I. a II., které formou bariérového objektu oddělují dva klidné 
vnitrobloky od rušných tříd a jejich křížení. Tento respektuje původní stopu zaoblení stávající uliční 
čáry, začleňuje zrehabilitované objekty kasáren a díky bráně a odlehčení střešních nástaveb 
umožňuje pěší průchod a vizuální vazby s městským centrem a jeho dominantami. Z důvodu 
komplikované obslužnosti území, vedeme mezi bloky I. a II. zklidněnou komunikaci, ke které pocitově 
uzavíráme vnitrobloky stromořadím. 
 Plocha 03/056P je rozdělena stávající komunikací na dvě části. Jihovýhodní část k 
Wittgensteinově ulici je navržena zastavět blokem č. III. a jihozápadní část k Mlýnskému potoku bloky 
č.  IV.-V. a VI. 
 V souladu s územním plánem je navrženo funkční využití ploch – Smíšené obytné (B) dle 
kapitoly 7.1 výrokové části.  
 V souladu se zadáním územní studie:  
 Rozšíření centra je faktem zpřístupnění území, které sloužilo jako nepřístupná kasárna a 
výrobní závod. Koncepcí uspořádání území je zajištěna dobrá prostupnost území všemi směry. 
Centrum města bude doplněno o další veřejné prostranství. V širším kontextu umístění kamenného 
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náměstí pokračuje v rytmu krokování veřejných prostor města. Městské centrum bude mít díky 
nábřežnímu parku (navrhované veřejné prostranství plochy 03/056P) v dostupné vzdálenosti další 
zelenou rekreační plochu. 
 Třída 17. Listopadu a ulice Wittgensteinova jsou rozvíjeny jako městské třídy velkorysým 
pojetím obloukové hmoty bloků I . a II. Tato zaoblená fasáda při křížení ulic zajišťuje jejich měkké 
plynulé spojení. Prostor mezi křižovatkou a blokem I.+II. zůstane volný.  
 Náplň bloků bude tvořena v souladu s územním plánem tedy funkčně smíšeným městským 
charakterem přednostně ve prospěch celoměstských funkcí s obchodním parterem. Mimo bydlení je 
záhodno, aby byla zástavba tvořena novodobými městskými paláci, které díky své rozmanitosti náplně 
generovaly městský život v území. Lze zde umístit např. administrativu typu celoměstské instituce, 
úřadu apod. 
 Na ploše 03/056P bude situována mateřská škola přednostně v bloku V. a VI. 
  
Charakteristiky bloků: 
03/052P 

blok I., objekty: A, B, N1, S, N3, N4, N5 
zastavěnost 75,0% 
zeleň 25,0% 
struktura - blok budov 
podlažnost - neurčena 
typ zástavby - dle ÚP 
označené objekty zachovat po úroveň římsy  
 + dopnit nádstavbami do výšky dle regulativů ÚP (viz uliční profily) 
 - v případě demolice v návrhu zachovávaných objektů lze hmotu doplnit po mez 

    stanovenou vedlejší hmotou 
vnitřní stavební čára bloku je závazná 
výška - viz výšková hladina ÚP tj.19/23 m nad terénem mimo ulici Šantovu, kde je nutné  
 vycházet z výšky stávajících objektů!  
index podlažní plochy - není stanoven 
průchod pro pěší k bloku II. je závazný minimální výška 5 m nad úroveň chodníku  
skrz blok I. vede komunikace – zklidněná retardérem 
zeleň vnitrobloku souvislá - není dělená pro jednotlivé objekty 
 
blok II., objekty: N2, F, G 
zastavěnost 76,7% 
zeleň 3,0% 
struktura - blok budov 
podlažnost - neurčena 
typ zástavby - dle ÚP 
označené objekty zachovat po úroveň římsy  
 + dopnit nádstavbami do výšky dle regulativů ÚP (viz uliční profily) 
vnitřní stavební čára bloku je závazná 
výška  - viz výšková hladina ÚP tj.19/23 m nad terénem 
index podlažní plochy - není stanoven 
průchod pro pěší k bloku I. je závazný minimální výška 5 m nad úroveň chodníku  
část bloku je určena jako parkovací objekt s nadzemními podlažími 
blok bude na západní straně uzavřen výsadbou za účelem vzniku vnitrobloku (nádvoří). 

03/056P 
blok III., objekty A, B, C, D 
zastavěnost 88% 
zeleň 12% 
struktura - městský blok 
podlažnost - neurčena 
typ zástavby - dle ÚP 
výška  - viz výšková hladina ÚP tj.19/23 m nad terénem 
index podlažní plochy - není stanoven 
 
 
blok IV.-V., objekty A, B, C, D, E, F 
zastavěnost 88% 
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zeleň 12% 
struktura - městský blok budov 
podlažnost - neurčena 
typ zástavby - dle ÚP 
výška  - viz výšková hladina ÚP tj.19/23 m nad terénem 
index podlažní plochy - není stanoven 
 
blok VI., objekt G 
zastavěnost 100% 
struktura - solitérní objekt 
podlažnost - neurčena 
typ zástavby - dle ÚP 
výška  - viz výšková hladina ÚP tj.19/23 m nad terénem 
index podlažní plochy - není stanoven 
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 Dokončení proměny podoby nábřeží: 
Řešené území se částí východní hranice nepřímo dotýká vodního toku – Mlýnského potoku (mezi 
řekou a územím vymezeným v UP pro tuto studii je úzký pás podél řeky). Koncepcí je zelené nábřeží, 
které by naplnilo myšlenku propojení zeleně jižního zeleného klínu řeky Moravy a Bezručových sadů 
 Nábřeží je tvořeno ze strany řešeného území dvěma způsoby. Zeď nábřeží při dětském hřišti 
(úsek od mostů ke Švýcarskému nábřeží po severní hranu dětského hřiště) a volným břehem s 
náletovou zelení (úsek pokračuje od severní hrany dětského hřiště proti proudu k mostu Tř. 17. 
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Listopadu u Sokolovny). Studie vodáckého areálu plánuje výraznou úpravu koryta řeky pomocí kaskád 
a nových zpevněných ploch volného nábřeží a protipovodňového valu.  Protější břeh mimo řešené 
území tvoří nábřežní zeď s visutými úseky odpočinkových zón nového městského bulváru s 
tramvajovou tratí před obchodním centrem Šantovka.  
 Komorní charakter přírodního koryta Mlýnského potoka je přetvářen do podoby městského 
korza. Na úrovni koruny stávajících nábřežních zdí je situován park, (veřejné prostranství), s 
doporučenou výsadbou stromů druhově blízkých místním lužním lesům, ve figuře dominantní trojice a 
nižší linie. 
 
 
 Prostupnost území se návrhem zásadně mění; změnou areálu bývalých kasáren a 
výrobního závodu dojde k otevření území. Po obvodu řešeného území se nachází síť ulic, která 
bude prodloužena do řešeného území. Cyklistické a pěší trasy nad rámec provozu na 
komunikacích obslouží území, resp. dojde k posílení spojení jádra a jižní části města.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           další strana 
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4. ZÁSADY ÚZEMNÍ STUDIE 
Způsob členění řešeného území tj. ploch 03/052P a 03/056P je vymezení veřejných ploch a koridorů a 
zastavitelných ploch bloků (č. I až VI.). V případě bloků č. I. a II. jsou díky komplikované situaci 
jednoznačně definovány stavební čáry vnitrobloků, blokem č. I. je vedena zklidněná komunikace.  
Návrh podmínek pro výstavbu: 
4.01 Pokud územní studie nezpřesňuje či v detailu výslovně neřeší jinak, platí regulativy a podmínky 

územního plánu. 
4.02 Územní studie rozlišuje závazné prvky regulace a prvky regulace doporučené. 
4.03 Vymezení stavebních čar, principů tvarování jak půdorysné, tak v řezech, zastavitelné plochy a 

další regulační prvky jsou zaneseny v grafické části této územní studie. Jednotnou uliční a 
stavební čáru pro jednotlivé bloky je nutné zastavět z 80%. Není povinné, aby hlavní hmota byla 
na uliční čáře, lze jí nahradit konstrukcí s hustotou odpovídající vizuálnímu vjemu souvislé fasády 
tvořící ulici, (např. ocelová konstrukce se souvislou popínavou zelení, předstěna - kulisa, apod.). 

 Zastavěnost nároží je povinná v úseku minimálně 5 metrů od hrany nároží na obě strany – 
závazně platí u vyznačených. 

4.04 Vymezení veřejných prostranství je uvedeno grafické části na výkrese č. 03. 
4.05 uliční profily jsou řešeny schematicky, jsou závazné pro navazující stupně projektové 

dokumentace. Principy uvedené v řezech platí analogicky pro celé území.  
4.06 Podlažnost podzemních pater není omezena. 
4.07 Výšková úroveň chodníků/komunikací/veřejných prostranství respektuje stávající nivelitu ulice 

Šantova, stávající komunikace spojnice Šantova – Švýcarské nábřeží. Niveleta není závazně 
stanovena. 

4.08 pásy podél komunikací, se stabilizovaným povrchem částečně propustným povrchem, budou 
sloužit pro parkovací stání na ulicích, a zároveň částí svého půdorysu jako vsakovací průlehy a 
dále pásy pro uložení inženýrských sítí, (rozebíratelný povrch). V pásech budou vynechány úseky 
pro výsadbu stromů, kořenový bal bude mimo trasy sítí. 

4.09 Překročení závazné uliční čáry je podmínečně možné od výšky 5 m nad terénem/chodníkem. Do 
tohoto bodu nespadají balkony se zábradlím do výšky 1,5 m a vyložením 2,5 m, myšlena je 
hmota (např. úsek podlaží, arkýře, apod.). Podmínkou je architektonicky hodnotné ztvárnění 
celého úseku ulice a dodržení všech příslušných legislativních požadavků, (odstupové 
vzdálenosti, oslunění, požárně bezpečnostní řešení, atp.) Překročení uliční čáry je možné pouze 
tehdy, pokud nenaruší celistvost a pravidelnost alejí. 

4.10 Hranice zástavby do vnitrobloku jsou doporučující. Při zastavování bloků nesmí být překročen 
koeficient zastavěnosti ploch 03/052P a 03/056P maximálně 55% dle územního plánu. Uvnitř 
bloku je počítáno s plochou pro zeleň, kterou je nutné do jednotlivých bloků zahrnout. Plocha 
zeleně by měla být souvislá. 

4.11 Tvarování střech není závazně stanoveno. 
4.12 Tvarování uskočených podlaží ve výšce 19 až 23 metrů není závazně stanoveno (mimo vlastní 

princip uskočení dle pravidel uličních profilů – výkresová část č. 5.), Maximální výšku pro území 
stanovenou územním plánem 19/23 m lze naplnit pouze za předpokladu dostatečných 
odstupových vzdáleností s odkazem na Vyhl. 501/2006 Sb., ustanovení §25 odst.4  

4.13 Průchod pro pěší na rozhraní bloků č. I. a II. bude světlé šířky minimálně 3,5 m a světlé výšky 
minimálně 5 metrů. 

4.14 Princip řešení technické infrastruktury je závazný, tj. koncepce a trasování. Přesné uložení 
jednotlivých sítí je předmětem navazujícího stupně projektu. Vnější znaky technické infrastruktury 
(trafostanice, výdechy vzduchotechniky, rozvaděče, zařízení apod.) dále odpadní nádoby atd. 
budou přednostně sdružovány a přednostně umisťovány do objektů než na volné prostranství. 

4.15 Koncepce zasakování dešťových vod je závazná, trasování přepadového potrubí dešťové 
kanalizace je variantní. 

4.16 Koncepce zeleně je závazná. 
4.17 Ochrana veřejného zdraví před negativními účinky dopravy je řešena tvarováním bloku I. a II., 

který tvoří při obvodu území z hlediska hluku bariérový objekt. Chráněné veřejné prostory 
(veřejné prostranství parku a náměstí) jsou od hluku dopravy městských tříd chráněny hmotou 
budov výšky minimálně 12 metrů. Fasády přiléhající k městským třídám Wittgensteinova a 17. 
Listopadu budou řešeny materiály a/nebo technickými opatřeními se zvýšenou neprůzvučností. 
Jedná se o opatření řešená následujícím stupněm projektové dokumentace.  

4.18 Závazný podíl počtu parkovacích stání na terénu a skrytých v objektech je totožný s územním 
plánem. Parkování lze realizovat jak na terénu, tak v objektech. V objektech v hromadných 
garážích a/nebo v zakladačích uvnitř objektů. Parkování pro blok I.a II. je navrženo jak na terénu, 
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v suterénech objektů, tak v parkovacím domě s nadzemními podlažími maximálně po výškovou 
úroveň 19 metrů nad terénem. 

4.19 Blok IV.-V. je variantně rozdělen ulicí z důvodu prodloužení průhledu na kostel sv. Michala.  
4.20 Rozvíjet obchodní parter. 
4.21 Mimo řešené území této územní studie (US 18 Šantova) je stanoven uliční profil ulice Šantovy 

(úsek s průhledem na Sokolovnu), důvodem je vykácení jírovců a následná nová výsadba, kde 
bude stromořadi o cca 2 m blíže středu ulice. Ulice bude jednopruhová s obousměrným 
provozem s vyhybnou. 

 
5. KAPACITY ÚZEMÍ 
upozornění:  
Řešené území nebylo geodeticky (polohopis a výškopis) zaměřeno. Výměry vychází z 
digitalizovaného katastru nemovitostí.  
 
5.1. 03/52P 
vyhrazená plocha:   17.247 m2 
zastavitelná plocha (bez obyt. mostu): 9.486 m2 (55,0%) 
komunikace (zpevněné plochy):  4.312 m2 (25,0%) 
stání na terénu:    552 m2 (3,2%) 
zeleň:     2.897 m2 (16,8%) 
způsob výpočtu % zeleně pro blok č. I. a II. 
- 964 m2 zeleně mimo bloky č. I. a II. = (5,589% z celku); blok č. I.: 7. 081 m2, z toho 1.770 m2 zeleň 
= 25 % zeleně; blok č. II.: 5. 442 m2, z toho 163 m2 zeleň = 3 % zeleně 
    
5.2. 03/56P 
vyhrazená plocha:   38.247 m2 
zastavitelná plocha:   17.710 m2 (46,3%) 
komunikace (zpevněné plochy):  13.232m2 (34,6%) 
stání na terénu:    1.415 m2 (3,7%) 
zeleň:     5.890 m2 (15,4%) 
způsob výpočtu % zeleně pro blok č. III. a IV.-V. 
- plocha území 38.247 m2, z toho 3.662 m2 zeleně mimo bloky č. III. a IV. = (9,575%); požadavek 
15% zeleně na rostlém terénu;15 - 9,575 = alespoň 5,425% (2075,05m2) z celku zeleň v blocích III. a 
IV.-V.; součet bloků III., IV.- V.= 9575 + 9014 = 18589m2; 2075,05 / 18589= alespoň 11,163% z bloků 
III., IV.-V. bude zeleň na rostlém terénu; (počítáme 12%, tj. 1.149 + 1.082 m2) 
 
5.3. CELKEM 
řešené území:    55.494 m2 
zastavitelná plocha:   27.196 m2 
veřejná prostranství:   4.996 m2 (1.292 + 3.704 včetně stávajícího hřiště 1.114m2) 
ostatní:     25.997 m2 
 
5.4. BILANCE 
Bilance vychází z rámcového dovození dle výměr zastavěných ploch x podlažnost x koeficient 
0,75. Jedná se o odborný odhad, který je nutné upřesnit v dalších stupních projektové 
dokumentace. 
odhad počtu bytových jednotek (předpoklad 50% typu bytu 2 + kk):     
blok I. (A, B, N1, S, N3, N4, N5)    379 
blok II. (N2, F, G)       46 
blok III. (A, B, C, D)     371 
blok IV.-V. (A, B, C, D, E, F)    266 
blok VI. (G)        53 
- součet    1.115 
 
Výpočet odstavných parkovacích stání 1.115 * 1,0 (byt do 100 m2 celkové plochy) * 1,0 součinitel vlivu 
automobilizace) = 1.115 odstavných stání v lokalitě. 
 
Výpočet veřejných parkovacích stání při předpokladu 3 osob v jedné bytové jednotce. (1.115*3)/20 
(obytný okrsek – 1 místo na 20 obyvatel) * 1,00 (součinitel vlivu automobilizace) * 0,60 (součinitel 
redukce počtu parkovacích stání) = 100 veřejných parkovacích stání. 



územní studie US-18 Šantova  ječmen studio, 2015 

 24

 
 
 
služby (odhad hrubé plochy pro služby a nebytové prostory)      
blok I. (A, B, N1, S, N3, N4, N5)  2.370 m2 
blok II. (N2, F, G)      795 m2 
blok III. (A, B, C, D)   1.600 m2 
blok IV.-V. (A, B, C, D, E, F)  1.730 m2 
blok VI. (G)       400 m2 
- součet    6.895 m2 
 
Výpočet parkovacích stání 6895 / 40 (jednotlivé prodejny) * 1,00 (součinitel vlivu automobilizace) * 
0,60 (součinitel redukce počtu parkovacích stání) = 103 parkovacích stání 
   
administrativa            
- nepočítáno, lze variantně zaměnit za byty/služby v rámci bloků 
 
CELKOVÁ BILANCE STATICKÉ DOPRAVY JE 1.115 ODSTAVNÝCH STÁNÍ, 100 VEŘEJNÝCH 
PARKOVACÍCH STÁNÍ PRO UBYTOVANÉ A 103 VEŘEJNÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ PRO 
SLUŽBY  = > 1.318 STÁNÍ. 
   
Na ploše 03/056P v bloku č. IV.-V. je dle požadavku zadání územní studie vymezena plocha pro 
provoz mateřské školy. Je uvažována integrovaná v bloku s vymezenou školní zahradou, nikoliv jako 
samostatný objekt. 
 
 
6. KONCEPCE DOPRAVY 
 
6.1. Priority 
 Prioritou návrhu je rozlišitelnost charakterů veřejného prostoru a zapojení stávajících 
komunikací do logického celku s kvalitní obslužností, prostupností a napojeními; jako i iniciace nových 
vazeb s okolím a podpora pěších a cyklistických tahů. 
 
6.2. Silniční doprava 
 Základní dopravní skelet v řešeném území je dán návrhem nového územního plánu města 
Olomouce a jeho požadavkem na blokovou strukturu zastavění. Ze stávající, pro množství mostů a 
křížení s železnicí, složité dopravní situace vyplývá nutnost zvýšení počtu napojení na okolní dopravní 
síť. 
 Víceméně ortogonální systém je ze západu napojen na okružní křižovatku na ulici 
Wittgensteinově, (příjezd od: centra a univerzitního kampusu - Třída 17. listopadu, od nádraží - třída 
Kosmonautů a od jihovýchodu s industriálními areály a městským okruhem - třída Wittgensteinova), 
stávající páteřní komunikací na pozemcích ve vlastnictví Office Park Šantovka, která se, se dvěma 
pravoúhlými zalomeními, napojuje na jižní Švýcarské nábřeží a dále městský okruh (ulici 
Velkomoravskou) a výjezd na střechu obchodního centra mostem přes Mlýnský potok.  
 Stávající ulice Šantova, (část pozemků je ve vlastnictví města), je pak odkázána na tuto 
soukromou a z druhé strany zaslepena do Třídy 17. listopadu. Je navrženo její jednosměrné napojení 
na třídu připojovacím pruhem, zúžení na 3,5 m s výhybnou, zklidnění zpomalovacími prahy a 
doporučeno přímé protažení zklidněnou, obousměrnou komunikací se zpomalovacími prahy, 
provedenými tímž způsobem, k jihu s možnou perspektivou překonání železnice a navázání na 
poloostrov se soutokem. 
 Z důvodu komplikované obslužnosti plochy 03/52P, jejímu specifickému tvaru a nutnosti 
odclonění křižovatku rušných tříd, je vedena blokem č. I. vnitřní, zklidněná, obousměrná komunikaci. 
Dále se komunikace zalamuje, odbočuje z ní vnitřní spojnice do vnitrobloku bloku č. II a ústí do 
prvního ohbí oné páteřní. 
 Pro blok č. III. je navržena obslužná slepá komunikace paralelní s železniční tratí. Komunikace 
je neprůjezdná z důvodu cílového vyústění v blízkosti přejezdu (pozemního křížení trati a důležité 
městské komunikace -  Wittgensteinova ulice). Na konci je navržena úvrať pro otáčení vozidel. 
 Pro blok č. IV.-V a č. VI. je ze západu navržen jednosměrně pojížděný chodník, jako objezd 
pro údržbu a dopravní obsluhu nábřeží. 
 Blok IV. – V. je variantně obsloužen ulicí – prodloužením úseku ulice Šantova k Sokolovně. 
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Křižovatky 
 

V zájmovém území jsou navrženy celkem 4 průsečné křižovatky. 
K1 – Křižovatka je tvořená stávající páteřní komunikací zájmového území. Příjezd na 

křižovatku je z okružní křižovatky Wittgensteinova pokračující přímým dopravním napojením 
ulice Šantova, pravým kolmým odbočením zajišťujícím dopravní obsluhu obchodní galerie 
Šantova. Návrh spočívá v doplnění křižovatky o novou levou křižovatkovou větev pod úhlem 
napojení 55° zajišťující dopravní obsluhu plochy 03/52P Veškeré navržené osy jednotlivých 
křižovatkových větví jsou situovány v jednom místě napojení. Vzhledem k napojení 
jednotlivých komunikací  pod různými úhly není možné realizovat navrženou křižovatku jako 
průsečnou s optimálními uhly křížení jednotlivých křižovatkových větví. 

K2 - Stávající křižovatka na páření komunikaci zájmového území. Nedojde k žádným 
zásahům nebo změnám. 

K4 – Stávající křižovatka bude kompletně přeřešena. Původní křižovatková větev 
zajišťující dopravní napojení ulice Šantova bude upravena pro kolmé napojení větve na 
stávající páteřní komunikaci. Současně bude uvedená křižovatka doplněna o kolmé napojení 
komunikacích pro pěší na veřejných prostranstvích. 

K5 – Jedná se novou průsečnou křižovatku tvaru T sloužící k dopravnímu napojení 
zóny I. 

 
 
Komunikace 
 

Základní návrhové parametry komunikace jsou: 
 Jízdní pruh    3,0 m 
 Cyklistický pruh    1,5 m 
 Parkovací pás – podélné stání  2,5 m 
 Parkovací pás – kolmé stání  5,0 m 
 Vodící + odvodňovací proužek  0,5 m 
 Návrhová rychlost   50 km/h 
 Šířka pruhu pro chodce   1,5 m 
 

 P1 funkční skupina: C šířka dopravního prostoru: 22,00 m 
Jedná se o obousměrnou komunikaci ve směru západ > východ 

s jednostranným, kolmým, parkovacím stáním při jižní straně od zástavby oddělené 
zeleným pásem a chodníkem pro pěší. V severní části je komunikace od zástavby 
oddělena chodníkem pro pěší. Jedná se o spojnici mezi kruhovým objezdem na ulici 
Wittgensteinova a křižovatkou K1 

P2 funkční skupina: C šířka dopravního prostoru: 20,00 m 
Jedná se o obousměrnou komunikaci ve směru západ > východ 

s jednostranným, kolmým, parkovacím stáním při jižní straně od zástavby oddělené 
zeleným pásem a chodníkem pro pěší. V severní části je komunikace od zástavby 
oddělena veřejným prostranstvím (náměstí). Jedná se o spojnici křižovatkou K4 a 
křižovatkou K1. Komunikace je řešena jako zklidněná zpomalovacími prahy. 

P3 funkční skupina: C šířka dopravního prostoru: 24,80 m 
Jedná se o obousměrnou komunikaci ve směru sever > jih s jednostranným, 

kolmým, parkovacím stáním při východní i západní straně od zástavby oddělené 
zeleným pásem a chodníkem pro pěší. Jedná se o spojnici křižovatkou K1 a 
křižovatkou K2.  

P4 funkční skupina: C šířka dopravního prostoru: 17,50 m 
Jedná se o obousměrnou komunikaci ve směru západ > východ 

s jednostranným, podélným, parkovacím stáním při severní straně od zástavby 
oddělené zeleným pásem a chodníkem pro pěší. Z jižní strany je komunikace 
ohraničena přiléhající dvoupruhou obousměrnou cyklostezkou. Jedná se o vedení od 
křižovatky K2 směrem k ulici  Wittgensteinově. 

P5 funkční skupina: C šířka dopravního prostoru: 18,50 m 
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Jedná se o obousměrnou komunikaci ve směru západ > východ 
s jednostranným, podélným, parkovacím stáním při severní straně od zástavby 
oddělené zeleným pásem a chodníkem pro pěší. Z jižní strany je komunikace 
ohraničena přiléhající dvoupruhou obousměrnou cyklostezkou Jedná se o vedení od 
křižovatky K2 směrem k napojení na ulici Velkomoravskou. 

P7 funkční skupina: C šířka dopravního prostoru: 17,50 m 
Jedná se o obousměrnou komunikaci ve směru sever > jih, se zúženým 

profilem na 3,5m a jednou normativní výhybnou, na východní straně od zástavby 
oddělené zeleným a chodníkem pro pěší a jednostranným, šikmým, parkovacím 
stáním, pod úhlem 45°, při západní straně od zástavby oddělené chodníkem pro pěší. 
Jedná se o vedení od křižovatky K4 směrem ke křižovatce K5 ukončená dopravním 
napojením připojovacím jízdním pruhem na ulici 17. Listopadu. 

P8 funkční skupina: C šířka dopravního prostoru: 18,30 (resp. 16,00)-20,50 m 
Jedná se o obousměrnou komunikaci ve směru západ > východ 

s jednostranným, kolmým, parkovacím stáním a chodníkem pro pěší. Jedná se o 
vedení od křižovatky K5 směrem ke křižovatce K1. 

 
6.3. Statická doprava 
 Výpočet parkovacích a odstavných stání je proveden dle normy ČSN 736110, informace o 
účelových jednotkách (počet obyvatel, počet bytových jednotek, kanceláří a služeb) vychází z návrhu 
této územní studie. Uvedená bilance je tedy předpokladem a nezohledňuje přesnou skutečnou 
budoucí zastavěnost území, ani ovlivnění návrhu reálným řešením uličních profilů (sjezdy apod.) 
 Veřejná prostranství budou určena jak pro motoristickou, tak nemotoristickou a zejména pěší 
dopravu, parkovací a odstavná stání na terénu budou navržena výhradně podél městských 
komunikací s rastrem vzrostlé zeleně. V případě bytových domů bude v souladu územním plánem 
min. 70% potřeby součtu parkovacích a odstavných stání situováno v rámci objektu, v případě 
polyfunkčních domů s bydlením min. 50% a v případě staveb a zařízení pro administrativu, vědu a 
výzkum a ubytování min. 70%.  
 Řešení statické dopravy je rozděleno pro plochy 03/052P a 03/056P odděleně. Pro plochu 
03/052P areál bývalých Sochorových kasáren je řešeno parkováni v parkovacím objektu a  pod domy 
a/nebo na parteru za pásy služeb, případně pod dílčími palubami/terasami vnitrobloků. V bloku č. II. je 
vyčleněn parkovací objekt s nadzemními patry.  Statická doprava pro plochu 03/056P je řešena v 
podzemních garážích (resp. počet podzemních podlaží garáží vychází z počtu – bilance statické 
dopravy pro jednotlivé bloky).  
 Pro obě plochy na terénu navrhujeme umístění příčných, podélných či šikmých stání formou 
zálivů v zelených pruzích podél komunikací, s vynecháními pro vysazení stromů, které sníží 
pohledovou exponovanost řady automobilů a rozbijí tvrdý rytmus parkovacích stání. 
 Bilance odstavných stání bude vždy předmětem řešení jednotlivých stavebních záměrů. 
 
6.4. Hromadná doprava  
- tramvaje 
 Dotčené území je z hlediska tramvajové dopravy obslouženo ze zastávek: 
- Envelopa, linkami 1, 5 a 7,  obousměrně 
- Šantovka, linkami 3 a 5,   obousměrně 
 Vzhledem k charakteru a situování železnice č. 275, z Olomouce do Senice na Hané, 
počítáme, jako i Územní Plán, s její změnou na smíšený provoz železniční a tramvajové dopravy 
v úseku Hlavní nádraží – Řepčín, takže doporučujeme zřízení nové zastávky uprostřed jižní hrany 
území, která by kromě řešené plochy mohla obsloužit i plánované bytové domy s rezidenčním 
bydlením na poloostrově soutoku. 
 
- autobusy 
 Dotčené území je z hlediska autobusové dopravy obslouženo ze zastávek: 
- Envelopa (tř. 17. listopadu), linkami 11, 13 a 20,  obousměrně 
- Envelopa (tř. Kosmonautů),  noční linkou 28,  obousměrně 
 V územní studii „Olomouc, Kosmonautů-Wittgensteinova“, studioacht, 2010 je navrženo 
zřízení nové autobusové linky s dvojicí protilehlých zastávek na třídě Wittgensteinově mezi okružní 
křižovatkou a přejezdem, s nimiž počítáme. 
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6.5. Cyklistická doprava 
 V Generelu cyklistické dopravy a výroku Územního Plánu je dále kladen důraz na: „koridory 
cyklistické dopravy (mimo plochy veřejných prostranství a dopravní infrastruktury) mezi ulicí 
Velkomoravskou a třídou Kosmonautů po nábřeží řeky Moravy, mezi ulicí Domovinou a třídou 
Kosmonautů, ulicí Šantovou, podél nábřeží řeky Moravy a Mlýnského potoka.“ (tamtéž) 
 Po celém obvodu řešeného území se tedy nabízí obkroužení po cyklotrasách; na severu po 
stávající kapacitní, vedené souběžně s třídami 17. listopadu a Kosmonautů, s vazbami na centrum a 
městské parky; na východě po nedávno vybudované, vedené souběžně s třídou Wittgensteinovou, 
s vazbami na Nový Svět a Holici; na západě po levém břehu Mlýnského potoka, která dnes končí za 
dětským hřištěm O.C. Šantovka, leč počítá se s jejím severním protažením podél plánovaného 
vodáckého kanálu a sokolovny až ke Korunní pevnůstce a parkům, na jih pak navazuje na 
pravobřežní cyklostezku, vedenou po Švýcarském nábřeží, která zprostředkovává pohyb na sídliště 
Nové Sady a dále do krajiny podél řeky Moravy. Poslední cyklistický tah pak tvoří onen stávající, 
vedený souběžně se železnicí, jenž se pro vyhovění požadavku Generelu cyklistické dopravy přeloží 
na druhou stranu dráhy, propojí tak stávající odbočku ze Švýcarského nábřeží a stezky podél třídy 
Wittgensteinovy a řeky Moravy. 
 Povrch cyklostezek bude realizován ze standardní betonové dlažby. 
 
6.6. Pěší doprava, veřejná prostranství 
 V celém území je snaha dosáhnout bohaté prostupnosti pomocí důležitých severojižních, tahů 
(doporučené protažení Šantovy ulice od třídy 17. listopadu, až k možnému překonání dráhy 
nadchodem; propíchnutí bariérového domu ke křižovatce tříd a tažení městské ulice přes rozšíření 
v podobě dlážděného náměstíčky, stávající komunikaci, až k možnému přemostění Moravy 
k pevnůstce). Třetí tah pak navazuje na rehabilitaci lávky k sokolovně a protažení cyklostezky a 
pobytového nábřeží Mlýnského potoka od Korunní pevnůstky na severu, přes navrhovaný vodácký 
areál, veřejné prostranství, coby zelené nábřeží s rekreačním parkem, a dětské hřiště O.C. Šantovka 
s lodí Santa Maria, až po soutok řek na jihu. Z druhé strany hřiště bude pojízdný mlatový chodník. 
 Návrhem veřejného prostranství – parku se levobřežní strana Mlýnského potoka stává 
zelenou protistranou moderního městského bulváru s tramvají a nekonečnou fasádou OC Šantovka. 
Komorní charakter tohoto toku bude rozvíjen ve způsobu osázení, volbou původních lužních dřevin a 
parkových úpravách. Součástí levého nábřeží je dětské hřiště Santa Maria, které je oploceno proti 
volnému pohybu psů apod. 
 Nábřežního park zakončuje příčnou osu od  zastávek MHD na Envelopě, jež nabízí dlážděné 
korzo a druhé veřejné prostranství o velikosti 1292m2, coby kapsu zmiňované ulice. Náměstí bude mít 
čistě městský charakter s převažujícím dlážděním a plujícími ostrovy pobytové zeleně s květinami, 
vzrostlými stromy a sochařským prvkem v těžišti, bude lemováno obchodním parterem a přes roh 
navazovat na zelené nábřeží. Dalším prvkem navazujícím na náměstí je jeho dlážděný záliv zanořující 
se pod obytný most, kdy v nejužším místě dvora vzniká vyvýšená platforma (jedná se o terénní úpravy 
se zelení na rostlém terénu), po celé délce lemovaná pobytovými schodišti orientovanými na obě 
strany. 
 Druhý příčný tah tvoří stávající komunikace od Švýcarského nábřeží protažená, souběžně se 
železnicí, ve formě slepé komunikace, jíž navrhujeme jako obytnou zónu. Třetí pak propojení ulice 
Šantovy a průchodu bariérovým domem ke křižovatce tříd s komponovanou dlážděnou plochou 
orientovanou k bývalému velitelství. 
 Všechny ulice budou po obou stranách lemovány chodníky o minimální šířce 2,0 metrů, 
s výjimkou souběžné ulice s dráhou, kde je chodník pouze jednostranný, však polovinu ulice tvoří 
obytná zóna. Již mimo řešené území doporučujeme rozšíření chodníků městských tříd, přilehlých 
k bariérovému domu, na minimálně 2,5 metry a celoplošné zpevnění nábřeží mlatovým povrchem, 
s vynecháním stromů, mezi dětským hřištěm a Mlýnským potokem. 
 
 
6.7 kapacitní posouzení  
viz příloha č. 2 Olomouc územní studie US-18 Šantova, kapacitní posouzení, zpracovatel HBH  
  Projekt spol. s r.o. 
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7. KONCEPCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

 
 
  
ÚZEMNÍ STUDIE 18 „ŠANTOVA“ – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  
 
 
ZPRACOVATELÉ JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH ČÁSTÍ: 
   NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI VODAMI  Ing. Balabuch Jiří 

NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI  Ing. Balabuch Jiří 
   ZÁSOBOVANÍ VODOU    Ing. Balabuch Jiří 
   CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM  Ing. Petýrek Jiří 

SLABOPROUDÉ ROZVODY   Bc Vrzal František 
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTICKOU ENERGIÍ  Vrána Alois 
ROZVODY VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ   Vrána Alois 
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Nakládání s odpadními vodami :  
 
SOUČASNÝ STAV ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ : 
 
Odpadní vody a vody dešťové z areálu Sochorových kasáren (  plocha 03/52P ) a vody 
z objektů bydlení a komunikace ulice Šantovy jsou odváděny do stoky jednotné kanalizace Cc 
na tř. 17. listopadu a stoky Cc2 v ulici Wittgensteinova.  
Odpadní vody a dešťové vody ze sanovaného závodu MILO , který se nacházel na území 
plochy 03/56P byly odváděny do stoky Cc v Šantově ulici, stoky Cc1 , Cc2 v ulici 
Wittgensteinova. Jihozápadní část území bývalého závodu MILO byla odvodňovaná do 
sběrače C.  
Stoka Cc jednotné kanalizace města Olomouce je napojena na sběrač C z ŽB trub DN 1900 
mm v blízkosti křižovatky ulic Tř.17.listopadu a Wittgensteinova. Po křížení komunikace Tř. 
17. listopadu je stoka Cc vedena souběžně se stávajícím ( také budoucím ) okrajem zástavby 
k Šantově ulici. V prostoru ulice 17. listopadu je stoka Cc z ŽB trub DN 800 mm. Dle 
provedeného monitoringu potrubí je stoka DN 800 mm v dobrém technickém stavu, je možné 
její využití pro odvádění odpadních vod z řešeného území. Stoka Cc dále prochází  celou ulicí 
Šantovou, po obvodu Sochorových kasáren.  Na území ulici Šantovy je stoka nejprve z trub 
BT 500/750 mm, dále BT DN 400 mm a nakonec úsek vedený podél jižního okraje plochy 
03/52P je z BT DN 300 mm. Na území Šantovy ulice je stoka  položená v min. sklonu, 
v technickém stavu odpovídající stáří stoky cca 80 let. Koncová šachta v kruhové křižovatce 
Wittgensteinova je zasypána. Stoka sloužila pro odvádění splaškových a dešťových vod ze 
stávající zástavby v Šantově  ulici ( obytné zástavby a komunikací) , z bývalého areálu 
závodu MILO a pro odvádění odpadních vod ze Sochorových kasáren. Snaha o co nejhlubší 
založení má za následek nedostatečný sklon nivelety cca 1,3 ‰ v celé délce. 
 
Na stoku Cc je z ulice Wittgensteinova připojena stoka Cc2 z trub BT DN 400 mm, která je 
vedena před zástavbou Sochorových kasáren v ulicí Wittgensteinova. Jedná se o stoku 
jednotné kanalizace, na kterou byly napojeny kanalizační přípojky jednotné kanalizace ze 
Sochorových kasáren. Stoka je v úseku mezi prvními dvěmi šachtami provedena 
nevyhovujícím sklonu nivelety 1,04‰. Nedobrý technický stav stoky odpovídá stáří stoky cca 
80 let, použitému trubnímu materiálu – potrubí z prostého betonu. Stoka je za hranicí 
životnosti.   
 
Pro odvádění splaškových odpadních vod a dešťových vod z výhledové zástavby na území 
plochy 03/56P  je z části realizován systém stok oddílné kanalizace.  
Pro odvádění splaškových odpadních vod je určena gravitační kanalizační  stoka,  která se 
napojí na sběrač C, v jihovýchodním rohu lokality 03/56P. Stoka je stavebně povolena, 
částečně realizovaná. Stoka není v současné době funkční, jelikož není proveden úsek podél 
jižního okraje lokality , od napojení na sběrač C po lomovou šachtu ve výhledové křižovatce 
obslužné komunikace.  
Pro odvádění dešťových vod je v území 03/56P určena nová, funkční dešťová kanalizační 
stoka. Trasa stoky je vedena středem stávající obslužné kanalizace, na stoku jsou připojeny 
přípojky uličních vpustí. Stoka je vyústěna do Mlýnského náhonu v jihozápadním cípu 
lokality 03/56P. Stoka je dimenzována na odvádění dešťových vod z celého zájmového 
území, za předpokladu nakládání dešťovými vodami – vsakování, retence, řízené vypouštění.  
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Podmínky pro výstavbu dalších objektů v území : 
V zájmovém území je různými investory připravovaná výstavba dalších objektů. Pro výstavbu 
v zájmovém území byly ze strany provozovatele kanalizace Moravské vodárenské a.s. 
stanoveny technické podmínky a požadavky na investice do související vodohospodářské 
infrastruktury města Olomouce.  Tyto podmínky musí být jednotlivými investory 
respektovány , případně vzájemně koordinovány.  
 
 
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ NAKLÁDÁNÍ SE SPLAŠKOVÝMI VODAMI : 
 
V rozvojovém území se neuvažuje s průmyslovou zástavbou. V objektech obytné zástavby a 
služeb budou produkovány odpadní vody splaškového charakteru. Splaškové odpadní vody 
budou odváděny do kanalizační sítě města Olomouce napojením na stávající a navržené stoky 
jednotné kanalizace ( lokalita 03/052P) a na stávající a navržené stoky oddílné kanalizace ( 
lokalita 03/056P) . Pro obě řešené lokality jsou navrženy samostatné systémy pro odvádění 
odpadních vod.  
 
 

Produkce odpadních vod :  
Produkce splaškových vod  vychází ze stanovené potřeby vody pro zásobování vodou obytné 
zástavby a objektů služeb.  
 Počet bytů v jednotlivých objektech bloků I.-VI. je převzat od zpracovatelů zastavovací 
situace. Obydlenost bytů uvažována 2,5 obyv. na byt.  
 
 
Potřeba vody je stavena pro specifické hodnoty potřeby vody : 
obyvatelstvo    130 l/s/den 
služby    40 l/s/den 
údržba parkovacích stání 0,2 l/m2   
 
Koeficienty nerovnoměrnosti potřeby vody :  
koef. denní nerovnoměrnosti  kd = 2,0 
koef. hodinové nerovnoměrnosti kh = 5,0 
 
 
Tabulka produkce splaškových vod : 
 
Plocha 03/052P 
 

Celkem bloky 
I.-II. 
 +stávající zást. 

Qd Qd Qh 
l/den 1/s 1/s 

2.259 4.367 11,297 
 
Plocha 03/056P 
 
Celkem bloky  
III-VI  Qd Qd Qh 
 l/den 1/s 1/s 
    224120 2.594 12.970 
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Podrobný výpočet potřeby vody dle pro jednotlivé objekty, ze které vychází produkce 
splaškových vod je uveden v části „Zásobování vodou“.  
Kanalizační síť byla posouzena na návrhový průtok dle ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace, 
který je výrazně vyšší než návrhový dvojnásobek Qh.  
 
Jednotná kanalizace bude navržena z kameninových hrdlových trub, profilu DN 250 – 400 
mm. Kanalizační šachty betonové prefabrikované, žlab a podesta s keramickým obkladem.  
 
Kanalizační přípojky budou ukončeny před hranicí veřejného pozemku kontrolní šachtou min. 
profilu 400 mm.  
 

 

Odvádění splaškových vod - plocha 03/052P  
 
Splaškové vody z lokality 03/052P budou odváděny navrženou jednotnou kanalizací do stoky 
kanalizační sítě města Olomouce, stoky Cc  v Šantově ulici. Podmínkou pro odvádění vod 
z plochy 03/052P je rekonstrukce stoky Cc v Šantově ulici, v úseku po napojení navržené 
jednotné kanalizace.  
 
Rozvržení navržených stok umožňuje gravitační odvádění splaškových odpadních vod ze 
všech objektů v lokalitě 03/052P. Není nutné ( ale je možné ) napojení přípojek některých 
objektů na stoku  Cc vně řešeného areálu na Tř. 17. listopadu. Rovněž není nutné pro napojení 
přípojek splaškové kanalizace využití stoky Cc v úseku Šantovy ulice. Není nutné využití stok 
splaškové kanalizace položené v lokalitě 03/056P a na tuto kanalizaci navržených stok. 
 
 

Přehled  navržených stok jednotné  kanalizace - plocha  03/052P : 

 

  
Označení 
stoky 

Materiál Celková 
délka (m) 

Profil mm 
délka (m) 

   250 300 400 500 
Cc KT 27,00    27,00 
S52-1 KT 251,00 60,00 116,00 75,00  
S52-1-1 KT 100,00 100,00    
  378,00 160,00 116,00 75,00 27,00 
 
 

Stoka Cc : 
Jak vyplývá z údajů o současném stavu odkanalizování území je pro odvádění odpadních vod 
možné využít stávající stoky Cc vně areálu, na Tř. 17. listopadu, kde vyhovující technický 
stav je potvrzen aktuálně provedeným monitoringem. Na území Šantovy ulice  je stoka Cc ve 
špatném technickém stavu, s nedostatečným sklonem nivelety. Na stoku Cc nebudou 
v Šantově ulici přímo napojeny jednotlivé přípojky navrhované zástavby z lokality 
Sochorových kasáren. Ze stávající zástavby v Šantově ulici budou stokou Cc nadále odváděny 
vody splaškové i dešťové. 
 
Pro odvádění odpadních vod ( splaškových vod a vod od přepadů HDV ) z navržených 
objektů v areálu  Sochorových kasáren je navržena gravitační stoka jednotné kanalizace 
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označená S52-1, která se napojí na stoku Cc ve vzdálenosti 27 m od  lomové šachty  na Tř. 
17. listopadu. Podmínkou pro napojení nově navržené stoky  je rekonstrukce nevyhovujícího 
úseku stoky Cc v Šantově ulici. V úseku od zmíněné kontrolní šachty po profil napojení 
navržené dešťové kanalizace je uvažováno položení nového potrubí stoky.  
 
Vzhledem k novému určení stoky, prakticky pouze pro odvádění splaškových vod je možné 
zmenšení profilu stoky, úprava nivelety s ohledem na stávající a navrženou zástavbu.  
 
Hloubka založení a sklon nivelety rekonstruovaného úseku stoky Cc jsou limitovány : 
- napojením na zachovaný úsek stoky Cc ve stávající kontrolní šachtě 
- niveletou stávajících domovních kanalizací ze stávajících objektů bydlení v Šantově ulici 
- niveletou dešťové kanalizace z území 03/052P 
 
Návrhový průtok pro rekonstrukci stoky Cc : 
 
Dešťové vody. 

déšť  t=15 min, per 0,2 , q=210 l/s/ha: 
 
Stáv. zástavba   S ( ha )  koef. odtoku Sreduk ( ha )     
střechy   0,1870  1,0  0,187      
komunikace ( ha )  0,100  0,7  0,070  
nezpev. plochy ( ha )  0,150  0,1  0,015 
       0,272 x 210 = 57,12 l/s 
 
Splaškové vody – stáv. zást.+výhled. zástavba 2 x 11,30 =      22,60 l/s 
 
Celkem průtok pro návrh rekonstrukce stoky Cc   79,72 l/s 
 
Stávající sklon nivelety 1,35‰  KT DN 500 Qkap= 162,04 l/s  vkap= 0,83 m/s 
 
Začátek rekonstrukce stoky v šachtě v místě napojení Šantovy ulici na Tř.17. listopadu.  
Délka rekonstrukce pro potřebu zástavby Sochorových kasáren ( 03/052P) – 27,00 m . Potrubí 
KT DN 500 mm. Napojení stoky S52-1 v kontrolní, betonové šachtě, kde bude současně  
přechod na stávající profil 500/750. 
 
 
Stoka  S52-1 : 
Napojí se na rekonstruovaný úsek stoky Cc, v kontrolní šachtě. Stoka je vedena do území 
Sochorových kasáren mezi objekty navržené zástavby A, B, N1, N2, F , podél navržené 
obslužné komunikace, v souběhu s navrženým vodovodním řadem. Na stoku budou napojeny 
přípojky domovních kanalizací navržených objektů dále přípojky od přepadů objektů HDV. 
 
Stoka  S52-1-1 : 
Stoka se napojí na stoku S52-1. Je určena pro odvádění splaškových vod z výhledových 
objektů  S, N3, N4  na územím Sochorových kasáren a vod od přepadů objektů HDV. Na 
stoku budou napojeny přípojky domovních kanalizací navržených objektů dále přípojky od 
přepadů objektů HDV. 
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Odvádění splaškových vod - plocha 03/56P  
 
Pro odvádění splaškových vod bude využito  stávajícího  systému splaškových kanalizačních 
stok, doplněných v návaznosti na navrženou zástavbu dalšími stokami oddílné kanalizace.    
 
Splašková kanalizace lokality 03/56P sestává z dříve projektované, zčásti realizované 
splaškové kanalizace v lokalitě 03/56P a navržených doplňujících stok splaškové kanalizace, 
které budou na stávající kanalizaci napojeny.  
 

 

Přehled  navržených stok splaškové kanalizace- plocha 03/562P : 

 
Stoka  S56-1  KT  90,00 m 
Stoka  S56-2  KT  62,00 m 
Stoka  S56-3  KT  50,00 m 
Stoka  S56-4  KT  110,00 m 
 
Stoka S56-1 : 

Bude vedena ve dvorním traktu bloku III, podél budovy B , napojí se na dříve navrženou 
stoku splaškové kanalizace, v lomové šachtě před napojením na sběrač C. 
 

Stoka S56-2 : 

Bude vedena v chodníku , před budovou A  bloku III.  Napojí se na dříve navrženou stoku 
splaškové kanalizace, v koncové šachtě. 
 
Stoka S56-3 : 

Bude vedena v chodníku , před budovou A  bloku II.  Napojí se na dříve navrženou stoku 
splaškové kanalizace, v koncové šachtě. 
 
Stoka S56-4 : 

Bude vedena v chodníku , před budovou E  bloku II.  Napojí se na dříve navrženou stoku 
splaškové kanalizace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



územní studie US-18 Šantova  ječmen studio, 2015 

 34

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI : 
 

V souladu se současně platnou legislativou a koncepcí vodního hospodářství města 

Olomouce bude nakládání s dešťovými vodami řešeno následovně : 
- srážkové vody ze střech nově navržených a rekonstruovaných objektů budou odváděny do 

podzemních vsakovacích objektů s napojením přepadů na navrženou jednotnou kanalizaci 
( lokalita 03/052P) , na stávající dešťovou kanalizaci ( lokalita 03/056P) 

- vody z komunikací budou odvodněny povrchovým odtokem do průlehů, podle potřeby 
doplněných vsakovacími a retenčním žebry. Přepady průlehů budou napojeny na 
navrženou dešťovou (plocha 03/056P) resp. jednotnou (plocha 03/052P)  kanalizaci. 
Odvodnění stávající komunikace v lokalitě 03/056P zůstane zachované dle současného 
stavu. 

- u stávajících objektů bydlení v Šantově ulici bude vzhledem k jednotným domovním 
kanalizacím zachován současný systém odvádění dešťových a splaškových vod do stoky 
Cc a následně do kanalizace města Olomouce 

 
Při návrhu dešťové kanalizace a objektů hospodaření se srážkovými vodami se při zpracování 
studie vycházelo z níže uvedených zásad uplatněných při zpracování modelu odkanalizování 
města Olomouce: 
 
Přípustný odtok z veřejných ploch 3,0 l/s/ha   
Přípustný odtok z území byt. domů  3,0 l/s/ha   
 
Objekty přivádějící srážkové vody do vsaku a retence budou dimenzovány na déšť doby 
trvání   t=15 min, per. 0,5 q =161 l/s/ha         
 
Objekty HDV ( průlehy, podzemní rýhy)  budou dimenzovány na návrhový déšť per. 0,2.  
 
Dešťová kanalizace odvádějící přípustný odtok z ploch a havarijní odtok z objektů HDV  
bude dimenzována na déšť per 0,5 , t=15 min , q =161 l/s/ha .  
 
Podmínky pro vsakování : 
 
Pro vsakování je uvažováno s koeficientem vsaku 5 x 10-4  . Vhodnost geologických 
podmínek pro vsakování potvrzuje práce Ing. Dudíka zpracovaná pro lokalitu 03/056P. Mimo 
zhodnocení geologických podmínek pro vsakování se zabývá vlivem kontaminace zemního 
prostředí. V práci je konstatováno, že po sanaci se v území nevyskytují kontaminované 
zeminy. Co se týká ekologické zátěže pro lokalitu Sochorových kasáren je rovněž 
hydrogeologickým posudkem potvrzena vhodnost  podmínek pro vsakování. Posudkem 
nejsou zjištěny lokality kontaminace zemního prostředí.  Lokalita  nefiguruje v seznamu 
území s ekologickou zátěží na portálu SEKM.  
 
Dimenzování a návrh objektů pro vsak a retenci dešťových vod a jejich návrh se řídí 
následujícími platnými normami: 
- ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 
- TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami. 
 
Dimenzování a umístění objektů pro vsakování bude součástí řešení jednotlivých objektů 
v dalším stupni dokumentace. Navrženou jednotnou kanalizací a dešťovou kanalizací budou 
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odváděny pouze regulovaně vypouštěné vody a vody z přepadů, kdy odtok dešťových vod 
bude vyšší než-li návrhový. 
 
 
Snížení množství dešťových vod odváděných do kanalizační sítě města : 

 
Dešťové a splaškové vody z území Sochorových kasáren a z dnes neexistujícího závodu 
MILO byly  odváděny do stoky Cc, CC2 a sběrače C kanalizace města Olomouce.  
Po navrženém odkanalizování území, kdy do kanalizační sítě města budou přímo odváděny 
pouze splaškové odpadní vody  a dešťové vody ze stávající zástavby Šantovy ulice. Dešťové 
vody z navržené zástavby budou vsakovány a do sítě města budou odváděny vody z přepadů 
objektů HDV. Navrženým řešením dojde k významnému snížení zatížení městské kanalizace 
dešťovými vodami přitékajícími ze zájmového území.  
 
Odtok dešťových vod do sítě města , původní stav : 

zastavěnost ploch  80% ,  déšť 15 min. per. 0,5  , q =162 l/s/ha  
plocha 03/52P  výměra 1,7537 ha   Q= 227 l/s 
plocha 03/56P  výměra 3,8244 ha   Q= 495 l/s 
 
Po realizaci výstavby kanalizace, dle výše uvedené koncepce,  dojde proti původnímu stavu 
před výstavbou ke snížení odtoku dešťových vod do kanalizace města o množství cca 700 l/s 
při uvedeném návrhovém dešti.  
 

 

Koncepce technického řešení :  
 
Dešťové vody ze střech  budou odváděny do podzemních retenčních a vsakovacích objektů, 
které budou situovány v blízkosti dešťových svodů, přednostně v nezpevněných plochách ( 
dvorních traktech) mezi navrženými objekty, případně budou vsakovací objekty umístěny 
mimo vozovky komunikací před objekty.  
 
Vsakovací objekty budou opatřeny přepadem a regulovatelným odtokovým potrubím, které 
budou napojeny na navrženou jednotnou  kanalizaci ( lokalita 03/052P) respektive na stávající 
a navrženou dešťovou dešťovou kanalizaci ( lokalita 03/056P). Nad vsakovacími objekty 
budou osazeny zařízení zabraňující zanášení objektů.  
 
Podzemní retenční a vsakovací objekty budou sestaveny např. z plastových boxů, ze kterých 
bude vytvořen objekt o potřebném objemu. Technické řešení podzemních objektů, opatření 
proti zanášení atd. budou řešeny v dalších stupních PD dle montážních podmínek a sortimentu 
výrobků použitého konkterétního druhu dílů pro retenci a vsak.  
 
 
Dešťové vody z komunikací  budou povrchovým odtokem přiváděny do průlehů podél 
komunikací, kde dojde k vsáknutí vod přes souvislou zatravněnou humusovou vrstvu do 
podzemní rýhy a následně do zemního prostředí.  
Průlehy budou hloubky max. 0,2 - 0,3 m. Tloušťka svrchní vrstvy půdy 30 cm, hydraulická 
vodivost 1x10-4 až 1x10-5 m/s. Pod humusovou vrstvou bude podkladní půdní vrstva tl. 30 - 50 
cm. Průlehy budou podle potřeby doplněny podzemní rýhou s akumulačními boxy, případně 
tunely nebo drenážním potrubím a obsypem štěrkem.  
 



územní studie US-18 Šantova  ječmen studio, 2015 

 36

Průlehy budou opatřeny přepady a objektem pro regulované vypouštění dešťových vod.  
 
Dešťové vody z přepadů, které zajistí odvádění vod nad návrhový déšť a regulovaný odtok 
budou u plochy 03/52P  odváděny  do navržené jednotné kanalizace, uložené souběžně 
s průlehy.   
 
U plochy 03/56P bude u stávající komunikace zachováno současné řešení odvodnění, to je 
pomocí vpustí napojených na stávající dešťovou kanalizaci. Odvodnění nový komunikací 
v ploše 03/56P bude řešeno obdobně jako u plochy 03/52P. Pouze s tím rozdílem, že 
nevsáknuté vody nad návrhový průtok a regulovaný odtok budou odváděny do navržené 
dešťové kanalizace umístěné v komunikacích podél průlehů.  
 
Dešťová kanalizace bude navržena z plnostěnných hrdlový trub z PP, PVC DN 250 – 400 
mm.  Kanalizační šachty betonové prefabrikované, žlab a podesta s keramickým obkladem.  
 
Nakládání s dešťovými vodami - lokalita 03/052P 
 
Koncepce řešení je popsána výše. Pro odvádění splaškových vod a vod od přepadů objektů 
HDV je v lokalitě 03/52P určena jednotná kanalizace, která je popsána v části „nakládání se 
splaškovými vodami – lokalita 03/052P.  
 
Nakládání s dešťovými vodami - lokalita 03/056P 
 
V zájmovém území na ploše 03/56P je realizovaná dešťová kanalizace vyústěná do 
Mlýnského potoka.  
 
Stávající komunikace v lokalitě 03/56P , která je založena v úrovni stávajícího terénu, je 
odvodněna vpustmi do stávající dešťové kanalizace. Tato v roce 2013 realizovaná 
komunikace zůstane hlavní obslužnou komunikací, s výjimkou připojení vjezdů a navržených 
komunikací, beze změny. Vzhledem k založení stávající komunikace je uvažováno odvádění 
dešťových vod zachovat.  
Nakládání se srážkovými vodami ze střech bude stejné jako v případě lokality 03/052P. To 
znamená odvádění do retenčních a vsakovacích podzemních objektů s napojením přepadů a 
řízeným vypouštěním do navržených stok dešťové kanalizace, které budou navazovat na 
stávající dešťovou kanalizaci.  
   
 

Přehled  navržených stok dešťové kanalizace - plocha 03/56P : 

 

Označení 
stoky 

Materiál Celková 
délka (m) 

Profil mm 
délka (m) 

Profil mm 
délka (m) 

 

   250 300 400 
D56-1 PP 219,00  90,00 129,00 
D56-1-1 PP 32,0 32,00   
D56-2 PP 88,00  88,00  
D56-3 PP 97,00  97,00  
D56-4 PP 98,00  98,00  
Celkem  534,00 32,00 373,00 129,00 
 
Olomouc, červenec 2015 ZPRACOVAL: ING. BALABUCH JIŘÍ 
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ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  
Současný stav zásobování vodou v zájmovém území 
 
Zájmové území je zásobováno vodou z vodovodní distribuční sítě města Olomouce. Severně 
od zájmového území v ulicích Wittgensteinova  a Tř. 17. listopadu, souběžně se současnou 
hranicí zástavby plochy 03/052P ( Sochorova kasárna), se nachází vodovodní řady distribuční 
sítě města Olomouce. Řady jsou  z potrubí TLT DN 200 a DN 300 mm.  
Ze Tř. 17. listopadu do ulice Šantovy odbočuje z řadu DN 300 mm řad  LT 150 mm , 
ukončený vodoměrnou šachtou na úrovni stávající obytné zástavby. Vodovodní řad v Šantově 
ulici je z doby realizace před cca 80 lety, za hranicí životnosti. Na řad LT 150 mm v ulici 
Šantově  jsou napojeny čtyři přípojky PB 25 mm pro stávající obytnou zástavbu. Dále 
přípojka DN 100 mm pro Sochorovy kasárna. Na konci řadu ve vodoměrné šachtě navazovala 
přípojka pro areál MILO.  
Na řad  TLT DN 200 mm, v ulici Wittgensteinova  je napojena vodovodní přípojka DN 80 
mm pro Sochorovy kasárna.  
 
Podél plochy 03/056P ( bývalý areál MILO), v ulici Wittgensteinova je uložen řad LT DN 
200 mm distribuční vodovodní sítě města, řad za hranicí životnosti, v nedobrém technickém 
stavu.  
 
Pro zásobování víceučelové plochy ( 03/056P ) , sousedící jižně s areálem stávajících 
Sochorových kasáren a propojení s vodovodem ve stávajícím areálu Šantovky bude sloužit, 
již dříve navržený vodovodní řad TLT DN 200 mm. Tento řad nenapojí na již zmíněný 
vodovodní řad LT  DN 200 mm v ulici Wittgensteinova,  s vodoměrnou šachtou v blízkosti 
kruhové křižovatky. Vodovodní řad  na území 03/56P sleduje stávající obslužnou komunikaci, 
vedenou sanovaným areálem závodu MILO až k mostu na Mlýnském náhonu, před areálem 
Šantovky. Vodovod  se v budoucnu propojí s vodovodním řadem areálu Šantovky. 
Vodovodní řad je stavebně povolen, není však s výjimkou úseku od napojení po vodoměrnou 
šachtu realizován.  
 
 
Potřeba vody pro novou zástavbu 
 
V rozvojovém území se neuvažuje s průmyslovou zástavbou. Potřeba vody je stanovena pro 
zásobování vodou obytné zástavby a služeb. Počet bytů v jednotlivých objektech bloků I.-VI. 
je převzat od zpracovatelů územní studie. Obydlenost bytů uvažována 2,5 obyv. na byt. 
 
Dle generelu zásobování vodou se jedná o území nižšího tlakového pásma, kde max. tlak v. sl. 
je 41 – 60 m.  
 
Potřeba vody je stavena pro specifické hodnoty potřeby vody : 
obyvatelstvo    130 l/s/den 
služby    40 l/s/den 
údržba parkovacích stání 0,2 l/m2/den 
 
Koeficienty nerovnoměrnosti potřeby vody :  
koef. denní nerovnoměrnosti  kd = 2,0 
koef. hodiniové nerovnoměrnosti kh = 5,0 
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Hlavní zásobovací řad 52 : 

DN 150 mm, délka 213 m, Qh =24,75 l/s   v =1,38 m/s    hz = 3,2 m. 
Navržený řad vyhoví pro dodávku vody v hodnotě Qh celého zájmového území , lokality 
03/52P a 03/56P, při zásobování z jednoho místa distribuční vodovodní sítě města. 
 
Podmínky pro výstavbu dalších objektů v území : 

 
Na lokalitě 03/056P je jinými investory připravovaná výstavba dalších objektů. Pro výstavbu 
v zájmovém území byly ze strany provozovatele vodovodu a kanalizace - Moravské 
vodárenské a.s. , stanoveny technické podmínky a požadavky na investice do související 
vodohospodářské infrastruktury města Olomouce. V případě zásobování vodou se jedná o 
rekonstrukci řadu LT DN 200 mm v ulici Wittgensteinova , rekonstrukce řadu LT 150 mm 
v Šantově ulici. Tyto podmínky musí být při další výstavbě v území jednotlivými investory 
respektovány, případně vzájemně koordinovány.  
 
 
Navržené řešení zásobování vodou 
 
Pro obě řešené lokality jsou navrženy vodovodní sítě, které jsou každá samostatně funkční 
nezávisle na síti druhé lokality, avšak v cílovém stavu se uvažuje s propojením sítí a 
provozováním jako jeden celek.  
 
Vodovodní síť pro lokalitu 03/052P umožňuje napojení objektů pouze z navržených řadů. 
Možné však je napojení přípojek pro zástavbu podél ulic Wittgensteinova a tř. 17. listopadu 
na stávající řady města vedených vně lokality, podél zástavby.  
 
Stávající řad LT DN 150 mm v Šantově ulici , který je na hranici své životnosti bude 
rekonstruován. Nutná je rekonstrukce řadu minimálně v úseku od odbočení řadu ze tř. 17. 
listopadu po uzel napojení vodovodu pro lokalitu 03/52P. Vzhledem ke stanovené potřebě 
vody 24,27 l/s pro území 03/52P a 03/56P je navržena rekonstrukce celého řadu v Šantově 
ulici a prodloužení řadu až k místu pro napojení na dříve navržený řad TLT DN 200 mm, 
v lokalitě 03/56P.  
 
Rekonstruovaný řad spolu s navrženým prodloužením bude součástí zokruhovaného 
vodovodu pro lokalitu 03/52P. Po propojení prodlouženého řadu s dříve navrženým řadem 
DN 200 v lokalitě 03/56P dojde k zokruhování  vodovodu pro lokality 03/052P a lokality 
03/056P s vodovodními řady města – zásobování území vodou ze dvou  uzlů stávající 
vodovodní distribuční sítě města.    
 
Pro zásobování území 03/052P a 03/056P  jsou navrženy nové řady vodovodní distribuční 
sítě, kterými budou doplněny stávající vodovodní řady v zájmovém území. Tyto nové řady se 
napojí na rekonstruovaný řad DN 150 mm v ulici Šantově a na dříve projektovaný řad TLT 
DN 200 mm do lokality 03/56P,  který se tak stane součástí zokruhované vodovodní sítě 
v zájmovém území.  
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Přehled  navržených řadů : 

 
ŘAD 52 rekonstrukce  TLT   DN 150 mm  125,30 m 
ŘAD 52a    TLT   DN 150 mm  86,00 m 
ŘAD 52-1   TLT  DN 100 mm  208,00 m 
ŘAD 52-1-1   TLT  DN 100 mm   56,00 m 
 
 
ŘAD 56   TLT  DN 150 mm  10,00 m 
ŘAD 56-1   TLT  DN 150 mm  185,00 m 
ŘAD 56-2   TLT  DN 100 mm  102,00 m 
 
Označení navržených řadů slouží pro identifikaci navržených řadů v rámci studie,  je bez 
návaznosti na stávající vodovodní síť města. 
 

Přehled možných míst napojení  objektů na řady stávající a navržené sítě : 

 

Lokalita 03/052P 

 
Označení 
objektu  

Potřeba 
vody 

Qh  (l/s) 

Možnost napojení 
Navržené 
řady 

Stávající řady 

Bloky I., II.    
A 0,096 Řad 52 , 52-1 

 
stáv. řad LT 300 –tř. 17.- 

listopadu 
B 0,161 Řad 52-1 

 
stáv. řad LT 300 –tř. 17.- 

listopadu 
N1 2,998 Řad 52-1 

 
stáv. řad LT 300 –tř. 17.- 

listopadu 
N2 0,444 Řad  52-1 stáv. řad LT 200 – 

Wittgensteinova 
F 0,226 Řad  52-1 stáv. řad LT 200 – 

Wittgensteinova 
G 0,378 Řad  52-1 dříve navržený řad TLT 200 
S 0,408 Řad 52  
N3 1,411 Řad 52  
N4 0,343 Řad 52  
N5 2,237 Řad 52  
Stáv. objekty 
Šantova 

0,339 Řad 52  
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Lokalita 03/056P 

 
Označení 
objektu  

Potřeba 
vody 

Qh  (l/s) 

Možnost napojení 
Navržené 
řady 

Stávající řady 

Bloky , IV.-V., 
VI. 

   

A 0,835 Řad 56-1 dříve navržený řad TLT 
200 

B 0,103  dříve navržený řad TLT 
200 

C 2,998  dříve navržený řad TLT 
200 

D 1,160 Řad 56-1  
E 0,178 Řad 56-1  
F 0,889 Řad56-1  
G 0,987 Řad 56-1  
    
Blok III    
A 1,273  dříve navržený řad TLT 

200 
B 2,305 Řad 56-2 dříve navržený řad TLT 

200  
stáv. řad LT 200 – 
Wittgensteinova 

C 1,768 Řad 56-2  
D 1,626  dříve navržený řad TLT 

200 
 

 

Popis navržených řadů  : 
 

Řad 52 : 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího řadu LT 150 v ulici Šantově. Řad je napojený na řad LT 
300 v ulici 17. listopadu. Bude nahrazen novým řadem TLT DN 150 mm, označeným  ve 
studii jako řad 52.  Řad bude sloužit pro zásobování spotřební a protipožární vodou. Bude 
napojen na stávající vodovodní síť města, řad DN 300 mm LT v ulici 17. listopadu. 
Rekonstruovaný vodovodní řad bude veden ve stávající trase. Na řad 52 budou mimo 
navržených objektů na území lokality 03/052P napojeny navrtávacími pasy nové přípojky 
stávající obytné zástavby v Šantově ulici ( nahradí nevyhovující přípojky PB) .  
 
Řad 52a : 

Jedná se o prodloužení rekonstruovaného řadu až k místu napojení na řad TLT DN 200 mm. 
Řad bude sledovat linii navržené zástavby až k místu napojení na řad DN 200 mm. 
 

Řad 52-1 odbočuje z řadu 52  do území mezi objekty navržené zástavby na lokalitě 03/052P. 
Řad bude veden před objekty A, B, N1, N2, N5 podél navržené obslužné komunikace, v 
souběhu s navrženou splaškovou kanalizací, až k místu napojení na řad 52. Řad bude sloužit 
pro zásobování spotřební a protipožární vodou . 
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ŘAD 56 – odbočuje z řadu 52a  do lokality 03/056P ,  kde  navazuje na  dříve navržený řad 
DN 200 mm, na jihozápadním okraji lokality.  
 
ŘAD 56-1 – odbočuje z dříve projektovaného řadu DN 200 mm do lokality 03/056P.  
 
ŘAD 56-2 –  navazuje na  dříve navržený řad DN 200 mm, vede v souběhu s výhledovou 
obslužnou komunikací, podél výhledové zástavby v jihovýchodní části lokality 03/056P.   
 
 
Vodovodní přípojky : 

 
Napojení navrtávacími pasy s uzávěrem. Řešení přípojek, profil přípojky a umístění 
vodoměru bude projednáno a odsouhlaseno s provozovatelem vodovodu v dalším stupni 
dokumentace. Umístění vodoměrů v závislosti na délce přípojky – vodoměrná šachta, 
připojovaný objekt .  
 

Materiálovém řešení : 

 
Potrubí  - bude využito trub z tvárné litiny hrdlových, dle ČSN EN 545:2011 , DN 80 – 150 
mm.  Vnitřní vyložení z cementové malty z vysokopecního cementu, vně povlak 400g/m2 ze 
slitiny zinku a hliníku  (85%Zn, 15%Al) s modrou vrstvou epoxidu.  
 
Uzavírací armatury - v uzlových bodech sítě budou instalovány šoupátkové uzávěry se 
zemními soupravami.   
  
Hydranty - navržené  hydranty budou mimo protipožární funkce využity i pro odvzdušnění 
vodovodního potrubí. Hydranty protipožární budou nadzemní DN 100 mm, ostatní hydranty 
podzemní DN 80 mm. Požární nadzemní hydranty DN 100 mm jsou zakresleny v situaci.  
 
Vzdálenost hydrantů  dle tab.1 ČSN 73 0873 : 

- pol. 3  - vzdálenost hydrantů 150m od objektu, 300 mezi sebou 
 

Armatury budou v provedení s těžkou protikorozní ochranou vně i uvnitř epoxidovým 
povlakem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Olomouc, červenec 2015     
 

ZPRACOVAL: ING. BALABUCH JIŘÍ 
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CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

1.       Úvod 

             Předkládaná část studie „US18 – Šantova“ řeší zásobování studované lokality teplem. 
Budoucí zástavba je rozdělena do tří samostatných bloků, které jsou na pozemcích dvou 
různých vlastníků a s největší pravděpodobností nebudou realizovány současně a nebo 
plynule po sobě. Je možno předpokládat, že blok I. a II. v prostoru bývalých Sochorových 
kasáren, bude realizován jako první. Zásobování této lokality je proto rozpracováno 
podrobněji.  
Propočet potřeb tepla bloku I. a II. a z toho plynoucí dimenze potrubí byly stanoveny na 
základě podkladů předaných 22.1.2015 v sídle AGP. Předané podklady byly k tomuto dni 
aktuální.  

2.       Návrh řešení 

            Plocha řešená studií je ohraničena na východě ulicí Wittgensteinova, na severu ulicí 
17. Listopadu, na západě tokem „Mlýnský náhon“ a na jihu železniční tratí Olomouc hl. n. – 
Horka nad Moravou. V severní části lokality je v prostoru bývalých Sochorových kasáren 
situován blok I. a II. navrhované zástavby a v jižní části jsou situovány bloky III. – VI. 
Vzhledem k tomu, že je daná lokalita v bezprostřední blízkosti hlavního horkovodního vedení 
CZT, je uvažováno pouze s tímto médiem pro vytápění objektů a přípravu TUV. Vzhledem 
k malé vzdálenosti lokality od zdroje tepla a velké dimenzi hlavního potrubí je zde dostatečný 
diferenční tlak a dostatečná kapacita. 
            Nové horkovodní potrubí bude provedeno technologií předizolovaného potrubní, 
systém (bezkanálové vedení). Tento systém zahrnuje přímé potrubí, ohyby, uzavírací 
armatury, předizolované vypouštění a odvzdušnění včetně spojek potrubí. Z tohoto systému je 
provedeno i stávající napojovací potrubí 2x DN600.  
            Hlavní horkovodní potrubí 2xDN600 je vedeno od Teplárny na ulici Tovární kolem 
ulice Wittgensteinova a dále směrem k ulici Kosmonautů. Z této hlavní trasy je za mostem 
přes řeku Moravu a železniční tratí směr Horka nad Moravou vedena kolem této trati, při 
jižním okraji dotčeného území, horkovodní přípojka 2xDN300 do nákupní galerie Šantovka. 
Na této trase jsou připraveny dvě odbočky 2xDN200, které je možno využít pro zásobování 
teplem bloků III. a VI. Dimenze těchto odboček je podle odborného odhadu potřeb tepla 
bloků III. a VI. dostačující. 
            Z hlavní trasy horkovodu 2xDN600 je u kruhové křižovatky na ulici Wittgensteinova 
vedena horkovodní přípojka 2xDN100/80 do objektu bývalých Sochorových kasáren. Pro 
posouzení těchto dimenzí byl proveden předběžný výpočet potřeby tepla pro blok I. a II. a na 
základě toho byla stanovena dimenze horkovodní přípojky na 2xDN150. Současné dimenze 
potrubí tedy nevyhovuje. Je proto nutno uvažovat s rekonstrukcí přípojky. Problémem může 
být překop vozovky ulice Wittgensteinovy a změna trasy mimo vozovku kruhové křižovatky.  
            V rámci studie předpokládáme, že každá skupina objektů bude připojena tlakově 
nezávislým způsobem pomocí objektové předávací stanice.  
 
 
Dimenze přípojek pro jednotlivé objekty a dimenze páteřního rozvodu byla předběžně 
stanovena takto:  
A+B+N1     2xDN80 
N3+N4+N5+S    2xDN100 
F+G+N2     2xDN65 
Přípojka (společná pro všechny objekty) 2xDN150 
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3.     Parametry potrubí: 

 
Druh sítě:    horkovodní síť 
Systém:    dvoutrubkový  
Max. teplotní spád:   zima    90 - 125/65°C ( dle ekvitermy ) 

      léto  80°/50° C 
Tlaková úroveň:   PN 16 
Vedení trasy:    předizolovaný potrubní systém      

4.       Stanovení potřeb tepla 

Na základě předaných podkladů byly nejdříve vyčísleny základní výměry, na základě 
kterých byl proveden odborný odhad potřeb tepla. 

Objekt 
Podlažní 
plocha 

Užitná plocha 
Počet 
bytových 
jednotek 

Služby 

[m2] [m2] [-] [m2] 

I. (A+B+N1) 10 892 8 169 159 1 603 

II.(F+G+N2) 4 770 3 578 46 581 

I.(N3+N4+N5+S) 18 074 13 556 220 1 301 

Celkem 33 736 25 302 425 3 485 
  
Odborný odhad spotřeb tepla.  
Pozor: V případě potřeb Teplé vody je uveden potřebný výkon pro jednotlivé objekty 
(v řádku celkem nahoře), ale suma výkonů je uvažována s nesoučasností odběrů (v 
řádku celkem dole).    

objekt 

Byty Služby 

Výkon 
Roční 
spotřeba 

Výkon 
Roční 
spotřeba 

[kW] [GJ/Rok] [kW] [GJ/Rok] 

UT TV UT TV UT TV UT TV 

I. (A+B+N1) 890 398 4 857 2 170 118 91 978 55 

II. (F+G+N2) 258 242 1 405 628 43  69 354 27 

I.(N3+N4+N5+S) 1 232 453 6 721 3 003 96 100 794 68 

Celkem 2 380 

Σ1 
092 

589 

12 
984 

5 801 256 
Σ 260 

137 
2 126 150 

  
Celkový tepelný výkon, na který musí být jednotlivé přípojky dimenzovány: 
I. (A+B+N1)     1 497 kW 
    (N3+N4+N5+S)    1 881 kW 
II. (F+G+N2)        612 kW 
Přípojka (společná pro všechny objekty) 3 362 kW 

 
 

ZPRACOVAL: ING. PETÝREK JIŘÍ 
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Slaboproudé rozvody: 
 
Požadavky na kapacitu zařízení a sítí elektronických komunikací veřejné komunikační sítě: 
 

Investor požaduje připojení jednotlivých objektů v plánované výstavbě na síť 
elektronických komunikací (hlasové a datové služby) veřejné komunikační sítě. Hlasové i 
datové služby v jednotlivých objektech budou řešeny optickými a/nebo metalickými 
přípojkami. 

 
Na základě vyjádření spol. O2 Czech Republic a.s. ze dne 5.2.2015 byl určen napojovací 

bod na metalickou a optickou síť (stávající zemní kabelovod DPMO v místě kabelové komory 
na rohu ulic 17.listopadu a Šantova). Z tohoto bodu bude možné připojit všechny plánované 
objekty na metalickou i optickou síť v požadované kapacitě. 

 
Dále je zde předpoklad položení dalších chrániček pro případná vedení Města či dalších 

správců sítí. 

Uložení kabelů 

Před zahájením stavebních prací bude trasa všech kabelů vytýčena. Ochranné pásmo kabelu je 1,5m 

na každou stranu kabelu od jeho osy. Uložení kabelů musí být provedeno podle ČSN 73 6005 - 

Prostorová úprava vedení technického vybavení. Nad kabely nesmí být skladován žádný materiál a to 

ani po dobu výstavby. Je zakázána práce strojní mechanizací ve vzdálenosti menší než 1 m 

od krajního kabelu ve výkopu ( na obě strany ). Obnažené části kabelů před záhozem podléhají 

kontrole pracovníkem TCZ. O provedené kontrole bude pořízen zápis do stavebního deníku.  

Kabely a trubky budou chráněny výstražnou fólií s nápisem Telefónica. Kabely a trubky nesmí být 

zabetonovány. Přístupová síť má ve volném terénu krytí 0,6m. V úsecích, kde jsou společně uloženy 

kabely a trubky přístupové a přenosové sítě v jedné trase, je ve volném terénu krytí 0,8m, v chodníku 

0,5m.  

Šířka výkopu v místech, kde jsou čtyři a více kabelů a trubek, je 0,5m. V místech kde je jeden kabel je 

šířka 0,35m. Pokud není uvedeno jinak, budou kabely uloženy do pískového lože a kryty plastovými 

deskami. 

Výkopy v blízkosti ostatních inženýrských sítí budou provedeny ručně. Všechny zpevněné plochy, 

zelené pásy a komunikace budou uvedeny po ukončení zemních prací do původního 

nebo projektovaného stavu. 

Trasa kabelů musí být po celou dobu stavby viditelně vyznačena. Před zahrnutím rýhy bude 

provedeno výškové a směrové geodetické zaměření. Na základě těchto údajů bude provedena oprava 

v technické dokumentaci podle směrnice TD00002. Po dokončení přeložky bude provedeno předání 

kabelů TCZ za účasti generálního dodavatele, dodavatele montážních prací a investora. 

Ochrana vedení při křížení s inženýrskými sítěmi 

Případné křížení kabelů s elektrickým vedením rozvodných závodů bude provedeno podle 

ČSN 34 2100. Při křížení budou respektovány jejich požadavky. Před započetím zemních prací je 

nutné kabely vytýčit. Křížení inženýrských sítí bude provedeno v HGR chráničkách nebo kabelových 

žlabech. 
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Měření na kabelech 

Po montáži kabelů a kabelových souborů budou provedena předepsaná měření elektrických 

parametrů kabelů dle Technického předpisu TPP 2001 – 4. Jedná se o tato měření: kontinuita žil, 

smyčková rezistance, izolační rezistance žil, provozní útlum, rezistance stínící folie a izolační 

rezistance stínící folie. Vzhledem k délkám kabelů není třeba provést kapacitní vyrovnání. 

Na optickém kabelu budou provedena měření před a po přeložce: 

• měření přímou metodou na vlnových délkách 1310, 1550 a 1625 nm 

• oboustranné měření OTDR na 1310, 1550 a 1625 

Uzemnění rozvaděčů 

Sdělovací kabely musí být uzemněny s max. zemním odporem 15Ω. Uzemnění SR nelze provést 

novým zemnícím páskem FeZn 4x30 mm, protože délka výkopů je kratší než 20m. SR bude uzemněn 

na vnitřní zemnící bod budovy CYA vodičem 4mm2. 

Ochrana kabelů před přepětím a nadproudem atmosf. původu 

Je použit odpovídající počet bleskojistek. 

Způsob ochrany kabelů před rušivými účinky 

V trasách úložných kabelů nedochází k blízkému souběhu s kabely VVN a ZVN ani s trakčními kabely.  

Požadavky jiných správců sítí 

Před započetím výkopových prací je třeba požádat správce všech sítí v místě stavby o jejich vytýčení 

a písemně upozornit vydavatele vyjádření. Případné poškození hlásit správci sítě. Před záhozem 

pozvat správce sítě ke kontrole. Ostatní požadavky jsou uvedeny ve vyjádřeních jednotlivých správců 

inženýrských sítí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRACOVAL: ING. VRZAL FRANTIŠEK 



územní studie US-18 Šantova  ječmen studio, 2015 

 47

Zásobování elektrickou energií 
 

Dodávka elektrické energie pro lokalitu sídliště US-18 Šantova v Olomouci bude zajištěna 
z distribučních rozvodů společnosti ČEZ Distribuce a.s. Zajistit dodávky elektrické energie 
bude možno po úpravách kabelové sítě vn 22 kV, výstavbě nových trafostanic a vybudování 
kabelového distribučního rozvodu nn 0,4 kV v lokalitě US-18 Šantova. Veškeré tyto investice 
provede společnost ČEZ Distribuce a.s. na své náklady.  
Předpokládá se výstavba dvou trafostanic napojených na stávající kabelové vedení vn 22 kV 
číslo 1895, provedené jednožilovými kabely typu 22-AXEKVCE uloženými v zemi.  
Trafostanice budou kompaktní, samostatně stojící, konstrukčně řešené do výkonu 2x630 kVA. 
Z trafostanic budou napájeny nové kabelové rozvody nn 0,4 kV pro zásobování 
předpokládaných 1115 bytových jednotek, bloky I.-VI., včetně provozoven služeb, 
administrativních a obchodních jednotek v přízemí bytových domů. Kabelové rozvody nn 0,4 
kV budou řešeny celoplastovými kabely typu 1-AYKY.  Připojení jednotlivých domů se 
provede z pojistkových skříní v umístěných v pilíři, nebo osazené do stěny domu.  

 
 
Technické údaje: 

1.1. Rozvodná soustava nn : střídavá TN-S, 230/400 V, 50 Hz 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem – automatickým odpojením od zdroje, dle ČSN 
332000-4-41 ed.2 : 

• Prostředky základní ochrany (ochrana před přímým dotykem živých částí): 
  

o základní izolace živých částí 
o kryty 

• Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí): 
o ochranné uzemnění a ochranné pospojování 
o automatické odpojení v případě poruchy 

1.2. Rozvodná soustava vn : střídavá IT, 3x22000 V, 50Hz 
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí rozvodných elektrických zařízení nad AC 
1000 V, dle ČSN EN 61936-1 a PNE 33 0000-1 páté vydání: 

• Prostředky základní ochrany (ochrana před přímým dotykem živých částí): 
  

o krytem 
o přepážkou 
o zábranou 
o polohou 

• Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí): 
o ochranné uzemnění a ochranné pospojování 
o rychlé automatické odpojení od zdroje 

Spojení ochranného uzemnění zařízení nad 1000 V s nepřímo uzemněným bodem a 
ochranného uzemnění do 1000 V, které napájí spotřebitelské zařízení v souladu s ČSN EN 
50522.  
 

ZPRACOVAL: VRÁNA ALOIS 
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Veřejné osvětlení: 
 
Veřejné osvětlení ulic a volných prostranství sídliště Šantova v Olomouci bude zásobováno 
elektrickou energií ze stávajícího rozvodu veřejného osvětlení společnosti Technické služby 
města Olomouce a.s. Trasy kabelů nově navrhovaného veřejného osvětlení jsou přednostně 
vedeny mimo zpevněné plochy. Uložení kabelů se provede v celé trase do ohebných 
dvouplášťových korugovaných chrániček (např. Kopoflex, DVK, DVR). V chodníku se 
chráničky s kabelem uloží ve výkopu minimální hloubky 50 cm a ve volném terénu ve 
výkopu hloubky 80 cm. Při křížení s komunikacemi se kabel s chráničkou zatáhne, bez 
přerušení, do kabelového prostupu minimální světlosti 90 mm, ve výkopu hloubky 120 cm. 
Umístění prvků zařízení veřejného osvětlení bude vyhovovat podmínkám pro jejich provoz a 
údržbu. Do ochranných pásem jiných inženýrských sítí, technických zařízení nebo 
vymezených pozemků bude umísťováno zařízení veřejného osvětlení pouze v souladu 
s ustanoveními platných technických norem a právních předpisů, které ochranná pásma 
vymezují. Použité budou sadové stožáry bezpaticové oboustranně žárově zinkované. Základy 
stožárů budou betonové, vytvořené betonovým pouzdrem umožňujícím snadnou výměnu 
stožáru pří havárii nebo rekonstrukci veřejného osvětlení. Číslování prvků veřejného osvětlení 
bude provedeno podle jednotné metodiky správce zařízení. 
Osvětlení přechodů bude splňovat základní podmínku zvýšené intenzity osvětlení přechodu 
(minimálně dvojnásobná) oproti komunikaci. Osvětlení přechodu bude řešeno speciálními 
svítidly s excentricky nastavenou optikou, aby byl vytvořen kontrast mezi nasvětlenou osobou 
na přechodu a tmavým pozadím, ale aby současně nedošlo k oslnění řidiče.  Osvětlení 
přechodů bude svítidly s metalhalogenidovou výbojkou s elektronickým předřadníkem nebo 
se světelným LED zdrojem bílého světla na stožárech s výložníky umístěnými vždy před 
přechodem ze směru příjezdu řidiče.  
Pro uzemnění ocelových stožárů se do výkopu s přívodními kabely uloží strojený zemnič z 
žárově zinkovaného ocelového pásku FeZn 30x4 mm a to tak, aby byla dodržena minimální 
vzdálenost 10 cm zemniče od povrchu chráničky (kabelu). 
Při realizaci stavby je nutno dodržet platné ČSN pro stavbu vedení a minimální vzdálenosti 
kabelů veřejného osvětlení a základů ocelových stožárů od inženýrských sítí, zejména ČSN 
73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2.   
 

Technické údaje: 
Rozvodná soustava : střídavá TN-C, 3/PEN, 400/230 V, 50 Hz 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem – automatickým odpojením od zdroje, dle ČSN 
332000-4-41 ed.2 : 

• Prostředky základní ochrany (ochrana před přímým dotykem živých částí): 
  

o Základní izolace živých částí 
o Kryty 

• Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí): 
o ochranné uzemnění a ochranné pospojování 
o automatické odpojení v případě poruchy 

 
ZPRACOVAL: VRÁNA ALOIS 
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8. KONCEPCE ZELENĚ 
 
Územní studie řeší plochy 03/052P a 03/056P každou s koeficientem 15% zeleně. 
 Všechny ulice budou lemovány alejemi, případně stromořadími, vzrůstů odpovídajících jejich 
průřezům a druhově sjednoceny dle charakteru ulic. 
 Stromy budou osazeny v zelených pruzích mezi chodníky a komunikacemi, a to v pravidelném 
rytmu a při střídání s parkovacími stáními. 
 Inženýrské sítě budou vedeny tak, aby nekolidovaly s kořenovými systémy daných stromů. 
 Stromořadí v bloku „I.“ bude kompozičně přizpůsobeno osám fasády objektu bývalého 
velitelství (objekt B). 
 Alej v ulici Šantova bude, vzhledem k její menší šířce, osázena řidčeji a druhy menších 
vzrůstů. Stávající, vzrostlé Aesculus hippocatanum budou pro kolizní situaci vykáceny a nahrazeny 
Prunus umineko dále navrhované stavební čáry bloku I. 
 Městské třídy, lemující severní a východní okraj řešeného území navrhujeme osadit 
stromořadími v jednotě s protějšími stranami ulic. 
 
 Koncept zeleně vychází z liniové výsadby stromů, kdy všechny ulice budou lemovány alejemi 
případně uličním stromořadím. Stromy budou umístěny v zelených pruzích mezi chodníky a 
komunikacemi v pravidelném rytmu a při střídání s parkovacími stáními.  
 Dřeviny jsou navrženy tak, aby splňovaly velikostní podmínky jednotlivých ulic, snášely 
zatížení městského prostředí a zároveň byly zajímavé svým vzhledem v průběhu celého roku. Zeleň 
se stává spojovacím prvkem nejen v řešeném prostoru, ale přímo navazuje i na své okolí. Navrhované 
druhové složení dřevin je jedno z možných řešení, přičemž při realizaci výsadby je zejména závazná 
velikost dřeviny. 
 Doporučený sortiment: 
Široké ulice, kdy šířka koruny dorůstá nad 8m -Acer platanoides, Platanus acerifolia, Tilia cordata. 
Úzké ulice, kdy šíře koruny dorůstá 4 – 5m: Prunus umineko, Ulmus ´New Horizon´. 
Poloveřejná prostranství: Amelanchier lamarckii (vícekmen), Magnolia soulangeana, jedná se o 
stromy s výrazným kvetením a podzimním barvením listů. Dominantní solitera: Acer rubrum. 
Stávající stromy: Aesculus hippocatanum (budou pro kolizní situaci vykáceny a nahrazeny Prunus 
umineko) a Corylus colurna (budou doplněny).  
  
 Výrazným prvkem v prostoru se stanou také kvetoucí trvalkové výsadby s vysokým podílem 
okrasných travin, které prostoru dodají dynamiku a zpříjemní podmínky pro pobyt obyvatel. 
Doporučenými druhy jsou: 
cibuloviny: Allium aflatuense, trvalky: Salvia sp., Echinacea purpure, Alchemila mollis a traviny: 
Calamagrostis epigejos, Deschampsia caespitosa, Sesleria nitida, Sesleria albicans aj. 
 
 Odpočinkové plochy v zeleni a poloveřejná prostranství s terénními modelacemi budou 
vytvářet nadstandartní rekreační zázemí nejen pro rezidenty. Terénní modelece jsou navrženy jako 
travnaté plochy v kontrastu s výsadbou nenáročných druhů trvalek v ostrých úhlech. 
 
 Návrh a následná výsadba stromů bude respektovat a dodržovat normy ČSN DIN. Důraz bude 
kladen zejména na koordinaci se sítěmi tak, aby v budoucnu nedocházelo k jejich poškozování. 
Zároveň však bude zaručen dostatečný prostor pro kořenový systém nezbytný k dobrému prospívání 
rostlin. Stromy v dlažbě budou chráněny kovovou stromovou mříží proti narušení kořenového 
prostoru. Velikost vysazovaných alejových stromů ve výčetní tloušťce 12-14, u vícekmenných soliter 
výška 2,5-3m. 
 Při realizaci musí být kladen důraz na ochranu stávající zeleně, zejména v bezprostřední 
blízkosti stávajících stromů, nesmí dojít k poškození kmenů (nutná ochrana kmene např. dřevěnými 
deskami) a zejména kořenového systému. Při výkopových pracích je nutné neprovádět jakékoli práce 
do vzdálenosti 1,5m od kmene, za touto hranicí práce provádět pouze ručně. 
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9. ZÁKRESY NAVRHOVANÉHO STAVU DO FOTOGRAFIÍ 
 
9.1. vizualizace hmotové regulace 19/23 m, zakresleno do fotografie z nadchodu do OC 
Šantovka 

 
 
 
 
 
 
 
9.2. vizualizace hmotové regulace 19/23 m, zakresleno do fotografie z konce Třídy 17. 
Listopadu 
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9.3. vizualizace hmotové regulace 19/23 m, zakresleno do fotografie z kruhového objezdu ve 
Wittgensteinova 

 
 
 
 
 
9.4. vizualizace hmotové regulace 19/23 m, zakresleno do fotografie z příchodu k dětskému 
hřišti na levém nábřeží Mlýnského potoka (pohled od jihozápadu) 
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9.5. vizualizace hmotové regulace 19/23 m, zakresleno do fotografie z mostu MK 27 s pohledem 
na panorama MPR Olomouc s dominantou - kostelem Sv. Michala 

 
 
 
9.6. vizualizace hmotové regulace 19/23 m, zakresleno do fotografie z předpolí mostu MK 27 s 
pohledem na panorama MPR Olomouc s dominantou - kostelem Sv. Michala 

 
 
 
9.7. vizualizace hmotové regulace 19/23 m, zakresleno do výřezu fotografie z mostu přes 
Moravu – Velkomoravská ulice 
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9.8. vizualizace hmotové regulace 19/23 m, zakresleno do fotografie z terasy Salzerovy reduty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.9. vizualizace hmotové regulace 19/23 m, zakresleno do fotografie ze Švýcarského nábřeží 
(pohled od jihozápadu) 
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9.10. vizualizace hmotové regulace 19/23 m, zakresleno do fotografie z napojení ulice Šantovy 
na náměstí 

 
 
 
9.11. vizualizace hmotové regulace 19/23 m, zakresleno do fotografie z vnitřní ulice průchodem 
směrem ke katedrále sv. Václava 
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9.11. vizualizace hmotové regulace 19/23 m, zakresleno do fotografie z věže chrámu sv. Mořice 
(pohled k jihu) 

 
 
 
poznámka: fotografie byly pořízeny z výšky 1,75 m nad chodníkem, tj. z pozice chodce;  
9.11 z věže chrámu sv. Mořice 
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10. FOTOGRAFIE MODELU 
 
10.1. celkový pohled z jihu 

 
 
10.2. celkový pohled ze severo-východu 
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10.3. detail centra území s veřejnými prostranstvími a nábřežím OC Šantovka 

 
 
fotografie modelu 
Při zpracovávání územní studie byl vytvořen model 1/500 pro ověřování hmotových souvislostí 
navrhované regulace. 
 
 
 
V Olomouci dne 25/8/2015     Lukáš Blažek, Vojtěch Jemelka 
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1. ÚVOD

Tato dokumentace by měla prokázat, zda po realizaci nového areálu Šantova na zemí bývalých
Sochorových  kasáren  a  podniku  Milo  v  Olomouci,  nedojde  ke  kapacitním  problémům  na
nejbližších  dopravních  uzlech.  Kapacitní  posouzení  v souladu  se  zadáním  územní  studie
zahrnuje vyhodnocení následujících křižovatek:

MK 17. listopadu x MK tř. Kosmonautů x Wittgensteinova (III/03551)

III/03551- Wittgensteinova x MK Šantova

I/35 - Velkomoravská x MK Švýcarské nábřeží

2. PODKLADY

1) Přehled  ploch  a  předpokládaných  počtů  bytových  jednotek  v jednotlivých  etapách
realizace záměru US-18 Šantova (MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek – ječmen studio, 2015)

2) Křižovatkové pohyby v odpolední špičkové hodině (DHV s.r.o. 2014)

3) Metody prognózy generované dopravy (EDIP s.r.o., 2012)

4) TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (EDIP 2012)

5) TP 234 Posuzování kapacity okružních křižovatek (EDIP 2011)

6) TP 235 Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek (EDIP 2011)

7) Zatížení křižovatek, hodnoty ze smyček (Magistrát města Olomouce, Odbor koncenpce a
rozvoje, únor 2015)

8) Situace OK Wittgensteinova x MK Šantova (Alfa projekt Olomouc, 2014)

9) Prohlídka posuzovaných křižovatek

3. STANOVENÍ INTENZIT V POSUZOVANÉ HODINĚ

Pro  věrohodné  kapacitní  posouzení  křižovatek  je  základním  předpokladem  znalost  zatížení
v posuzované  hodině,  kterou  v našem  případě  reprezentuje  špičková  hodina.  Jelikož  se
křižovatky posuzují na výhledové zatížení,  je nutno pracovat i s faktory,  které mohou hodnoty
intenzit významně ovlivnit (změny komunikační sítě, významné nové zdroje dopravy). V případě
komunikační sítě města Olomouc je k dispozici dopravní model výhledového stavu, který ukazuje
předpokládané  zatížení  v období  roku  2030.  Model,  jehož  tvůrcem  je  firma  DHV,  umožňuje
stanovení zatížení jednotlivých křižovatek v odpolední špičkové hodině. Abychom doplnily takto
získané údaje celkového zatížení jednotlivých směrů o důležitý údaj skladby dopravního proudu,
byly provedeny na všech posuzovaných křižovatkách krátkodobé směrové dopravní průzkumy.
Zvolený  odpolední  interval  průzkumu  (mezi  15.00  a  16.15  h)  reprezentuje  dle  poskytnutých
výsledků  smyček,  umístěných na obou hodnocených křižovatkách se SSZ, špičkovou hodinu.
Přehled o zjištěném zatížení stávajících křižovatek je v příloze 1, vždy na listu a. Abychom ověřily
reálnost  výsledků  uvedených  v dopravním  modelu  výhledového  stavu,  byly  porovnány
průzkumem  zjištěné  hodnoty  zatížení  křižovatek  s údaji  odvozenými  pro  stávající  stav
komunikační sítě pomocí dopravního modelu města Olomouc. Na základě zjištěných významných
rozdílů bylo stanoveno, že výhledové zatížení posuzovaných křižovatek bude vycházet z hodnot
zjištěných dopravním průzkumem. Tyto hodnoty budou ale upraveny na základě  změn,  které
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předpokládá  současný  dopravní  model  ve  výhledovém  období  proti  stávajícímu
(namodelovanému)  stavu.  Zohlední  se  tak  uskutečnění  dopravních  staveb,  u  kterých  se
předpokládá realizace v časovém horizontu do roku 2030. V případě křižovatky Velkomoravská
(II/635) x MK Švýcarské nábřeží, kde dle dopravního modelu dojde k poklesu dopravní zátěže na
hlavní komunikaci (II/435), se při kapacitním posouzení vycházelo ze stávajícího zatížení. Údaje
o zatížení křižovatek ve špičkové hodině z dopravního modelu města Olomouc, pro stávající stav
a výhledové období roku 2030, je v příloze 1, na listu b, příslušné křižovatky.

Realizace záměru multifunkčních objektů  v prostoru bývalých Sochorových kasáren a podniku
Milo  Olomouc,  s převahou  obytné  funkce,  znamená  poměrně  významný  zdroj  dopravy.  Ten
v průběhu dne bude více či méně zatěžovat okolní komunikační síť, včetně křižovatkových uzlů.
Pro stanovení hodnoty této nové dopravy se postupovalo dle podkladů 3. Odvození generované
dopravy,  provedené  v předepsaném  protokolu,  pro  jednotlivé  etapy,  obytné  plochy  i  objekty
služeb, je v příloze 2. V následující tabulce 1 je uveden souhrn generované dopravy v období
špičkové hodiny okolní komunikační sítě.

Tab. 1 Přehled odvozené generované dopravy

etapa realizace-blok
 

I, II – Sochorovy kasárna
 

III, IV, V, VI

druh zástavby

ob
yt

ná
zá

st
av

ba

sl
už

by

ce
lk

em

ob
yt

ná
zá

st
av

ba

ce
lk

em

Nárůst intenzity dopravy na okolních
komunikacích (jednosměrný)[voz/den] 628 328 956 955 1 911

Nárůst intenzity dopravy na okolních
komunikacích ve špičkové hodině-

výjezd [voz/h]
  30   41   71   59 130

Nárůst intenzity dopravy na okolních
komunikacích ve špičkové hodině-vjezd

[voz/h]
34   41   75   67 142

Při  stanovení  podílu  přitížení  jednotlivých  křižovatek  se  vycházelo  z poznatků  získaných
zpracováním údajů provedených průzkumů. Předpokládané hodnoty přitížení ve špičkové hodině
na jednotlivých směrech v křižovatkách byly připočteny k odvozenému zatížení (v příloze 1, list c,
případně  d). Výsledné hodnoty zatížení křižovatek v posuzovaném období jsou v příloze 1, ve
spodní části listů „c“ (pro rozsah výstavby - Blok I-II) a „d“ (pro maximální rozsah - Blok I-VI).

Pozn. Dopravní model města Olomouce, z něhož byly odvozeny vztahy změny na křižovatce,
udává  pouze  vozidla  celkem.  Přerozdělení  na  jednotlivé  kategorie  bylo  proto  provedeno dle
stávající skladby dopravního proudu příslušných křižovatkových pohybů.

Olomouc, územní studie US-18 Šantova. Kapacitní posouzení 



spol. s r.o., Atelier dopravního inženýrství, Brno, Kabátníkova 5, mail:   hbh  @hbh.cz  , tel.: 544     520 566   

4. KAPACITNÍ POSOUZENÍ

Dle ČSN 76 6102 a TP 234 a 236 se nové křižovatky v zastavěném území obcí posuzují na
výhledové zatížení  v úrovni  špičkové hodiny v období dvaceti  let  po předpokládaném uvedení
stavby do provozu. V našem případě budeme posuzovat křižovatky po realizaci bloků I-II, a při
realizaci celého záměru (bloky I-VI) na výhledové období roku 2030, případně na stav nejvyššího
zatížení křižovatky (tam kde se doprava proti stávajícímu stavu sníží). 

Kapacitní  posouzení  křižovatek  pracuje  s kategorií  převedená  vozidla.  Tímto  způsobem  se
zohlední obtížnost projetí křižovatky pro jednotlivé kategorie vozidel. V následující tabulce jsou
uvedeny  tyto  hodnoty  pro  posouzení  okružní  křižovatky  u  jednotlivých  kategorií  vozidel  pro
křižovatky se SSZ a pro OK.

Typ křižovatky Jízdní kola Motocykly Osobní vozidla *
Nákladní vozidla

a autobusy**

Přívěsové a

návěsové

soupravy

světelně řízená 0,5 pvoz 0,8 pvoz 1,0 pvoz 1,7 pvoz 2,5 pvoz

okružní 0,5 pvoz 0,8 pvoz 1,0 pvoz 2,0 pvoz 3,0 pvoz

*  včetně užitkových vozidel do 3,5 t

** nákladní vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti

Pro posouzení úrovně  kvality dopravy (UKD) na křižovatce je kriteriem ztrátový čas, vyjádřený
střední  dobou  zdržení  jednotlivých  podřazených  proudů.  Posouzení  se  provede  pro  všechny
podřazené  proudy,  přičemž  pro  celkové  hodnocení  křižovatky  výsledným  stupněm  UKD  je
rozhodující nejméně příznivé hodnocení s nejvyšší dobou zdržení. Podle normy se pro křižovatky
na dálnicích a rychlostních úsecích požaduje stupeň  kvality dopravy C, na silnicích II.  třídy a
přechodových úsecích stupeň D, na silnicích III. třídy i místních komunikacích by měl postačovat
stupeň E. 

V následující  tabulce  2.  jsou  stanovená  kritéria  pro  posouzení  okružních  křižovatek,  zda
křižovatka vyhovuje požadované UKD.

úroveň kvality dopravy střední zdržení (s)

označení charakteristika doby zdržení křižovatka se SSZ okružní křižovatka

A doba zdržení velmi malá ≤ 20 ≤ 10

B zdržení ještě bez front ≤ 35 ≤ 20

C ojedinělé krátké fronty ≤ 50 ≤ 30

D stabilní stav s vysokými ztrátami ≤ 70 ≤ 45

E nestabilní stav > 70 > 45

F překročená kapacita - -

UKD na stupni F je dosaženo při rezervě kapacity vjezdu ≤ 0 (stupeň vytížení av > 1)

Křižovatka Wittgensteinova x Šantova

V příloze 3 je dokladován kapacitní výpočet pro okružní křižovatku Wittgensteinova x Šantova.
Z výsledků  výpočtů  je  zřejmé,  že  uspořádání  křižovatky  poskytuje  dostatečnou rezervu  i  pro
výhledové  období.  Čekací  doby i  délky front  na všech vjezdech jsou minimální  a neovlivňují
ostatní křižovatky. 
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Křižovatka Velkomoravská x Švýcarské nábřeží

Dle  výsledků  průzkumu  velmi  silně  zatížená  křižovatka  silnice  I.  třídy  s místní  komunikací,
s tramvajovou  tratí  odbočující  na  MK  Švýcarské  nábřeží.  Na  hlavních  směrech  je  hodinová
obousměrná intenzita ve špičkové hodině cca 3800 voz/h. Ve výhledovém období by mělo dojít
k mírnému snížení zatížení hlavních směrů této křižovatky proti stávajícímu stavu. Pokud tedy
křižovatka  kapacitně  vyhoví  při  stávající  hodnotě  zatížení  s přitížením  vlivem  generované
dopravy, ve výhledovém období by měla být požadovaná úroveň kvality dopravy zajištěna také.

Provedený kapacitní  výpočet,  provedeny firmou EDIP s.r.o,  potvrzuje  dopravním  průzkumem
zjištěnou skutečnost, že křižovatka kapacitně vyhovuje. Požadované hodnoty úrovně kvality jsou i
při  přitížení křižovatky generovanou dopravou s rezervou splněny. Minimální rezerva kapacity je
10 %.

Křižovatka 17. listopadu x tř. Kosmonautů x III/03551 Wittgensteinova

Průsečná  křižovatka  se  světelným  řízením  a  tramvajovou  tratí  umístěnou  uprostřed  MK  17.
listopadu s pokračováním na tř. Kosmonautů. 

Kapacitní posudek, dokladovaný v přílohové části, prokázal, že tato světelně řízená křižovatka ve
výhledovém období roku 2030 kapacitně vyhoví  i při  přitížení generovanou dopravou vzniklou
realizací celého projektu US-18 Šantova (Blok I, II i III). Kapacitní rezerva křižovatky bude v tomto
časovém horizontu již minimální a křižovatka bude prakticky na hranici svojí kapacity. 

Ačkoliv  křižovatka  kapacitně  vyhovuje,  je  zřejmé  že  vzdálenost  sousední  okružní  křižovatky
křižovatky  Wittgensteinova x Šantova je  natolik  malá,  že  v průběhu špičkové hodiny  dochází
k zahlcování  úseku  mezi  těmito  dvěmi  křižovatkami  a  následkem  toho  hrozí  zvýšené  riziko
neprůjezdnosti OK Wittgensteinova x Šantova. Na tento nepříznivý fakt nemá realizace zástavby
v řešeném území nijak zásadní vliv.  Zásadní problém spočívá v nedostatečné délce pruhu pro
levé odbočení na vjezdu z Wittgensteinovy na 7. listopadu, kde je k dispozici pouze 49 m, kdežto
průměrná délka fronty vozidel odbočujících vozidel ve výhledovém období je dle výpočtu 62 m.
Bez realizace zástavby v řešeném území by byla průměrná fronta vlevo odbočujících vozidel o
cca 7 m kratší, což znamená, že ani v tomto případě  není stávající délka odbočovacího pruhu
dostačující.

Pozn.  Vzhledem  k minimální  vzdálenosti  obou  křižovatek  a  úrovni  zatížení  není  kombinace
okružní křižovatky s křižovatkou řízenou SSZ většinou nejvhodnějším řešením. V případě okružní
křižovatky by v tomto případě dalo zvážit  výhledové uspořádání s dvěma pruhy na výjezdu ve
směru ke křižovatce s MK 17. Listopadu, čímž by se zvětšila délka řadících pruhů a následující
křižovatky a došlo ke zlepšení průjezdnosti samotné OK. 
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5. ZÁVĚR

Z výsledků  kapacitního posouzení vyplývá,  že na jednotlivých křižovatkách, z hlediska splnění
požadované  úrovně  kvality  dopravy,  by  neměly  nastat  zásadní  problémy  ani  při  nejméně
příznivém  stavu  dopravního  zatížení  ve  výhledovém  období  (při  realizaci  záměru  Šantova
v plném rozsahu). 

Závažným nedostatkem ale je malá vzdálenost OK Wittgensteinova x Šantova od křižovatky MK
17. listopadu x tř. Kosmonautů x Wittgensteinova a z toho pramenící nedostatečná délka řadícího
pruhu pro levé odbočení na vjezdu do této světelně  řízené křižovatky. Následkem toho se na
vjezdu  od  OK Wittgensteinova  již  dnes  tvoří  kolona  vozidel  zasahující  až  do  samotné  OK.
S předpokládaným  přitížením  sil.  III/03551  ve  výhledovém  období  dojde  pravděpodobně  ke
zhoršení  této  situace  a  to  bez  ohledu  na  velikost  generované  dopravy  z prostoru  řešeného
v rámci  ÚS  18  -  Šantova,  která  bude  vjíždět  do  OK Wittgensteinova.  Vozidla  jedoucí  z MK
Šantova  mohou  mít  ve  špičkové  hodině  problémy  projet  okružní  křižovatkou  ve  směru  17.
listopadu.  Tato  nepříznivá  skutečnost  nebyla  pravděpodobně  při  návrhu  a  posuzování  této
nedávno realizované a dnes ještě  nezkolaudované okružní křižovatky dostatečně  zohledněna.
Mírného  zlepšení  výše  popisovaného  problému  pro  rezidenty  ze  Šantovy  bude  dosaženo
realizací navrhovaného výjezdu z ulice Šantova na ulici 17. listopadu (pouze výjezd s přikázaným
směrem jízdy vpravo, tzn. bez možnosti výjezdu směrem do centra).

V Brně 10. 3. 2014 ing. Plichta Tomáš

ing. Procházka Jiří

Olomouc, územní studie US-18 Šantova. Kapacitní posouzení 



spol. s r.o., Atelier dopravního inženýrství, Brno, Kabátníkova 5, mail:   hbh  @hbh.cz  , tel.: 544     520 566   

6. PŘÍLOHY

1. Odvození zatížení křižovatek v posuzované hodině roce 

1.1  Křižovatka Velkomoravská x MK Švýcarské nábřeží

1.2  Křižovatka MK 17. listopadu x MK tř. Kosmonautů x Wittgensteinova

1.3  Křižovatka III/03551 Wittgensteinova x MK Šantova

2. Odvození generované dopravy

3. Kapacitní posouzení okružní křižovatky Wittgensteinova x MK Šantova

4. Posouzení kapacity SSZ (EDIP s.r.o)

Křižovatka Velkomoravská (I/35) x MK Švýcarské nábřeží

Křižovatka MK 17. listopadu x MK tř. Kosmonautů x Wittgensteinova (III/03531)

Olomouc, územní studie US-18 Šantova. Kapacitní posouzení 



K�ižovatka Velkomoravská (I/35) x MK Švýcarské náb�eží

Stávající stav - rok 2015

Intenzity v Išp (voz/h) 

LV NÁKLADNÍ A AUTOBUSY KAMIONY
vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma

1 0 77 0 148 225 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 103 0 0 1945 2048 2 1 0 0 48 49 2 0 0 0 32 32
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
4 144 1350 0 0 1494 4 1 62 0 0 63 4 0 47 0 0 47

suma 247 1427 0 2093 3767 suma 2 62 0 48 112 suma 0 47 0 32 79

CELKEM
vjezd 1 2 3 4 suma

1 0 77 0 148 225
2 104 0 0 2025 2129
3 0 0 0 0 0
4 145 1459 0 0 1604

suma 249 1536 0 2173 3958

Kartogram intenzit dopravy

P�íloha 1.1a

MK Švýcarské náb�eží

Velkomoravská (I/35)
sm�r Hodolany

Velkomoravská
sm�r Nová Ulice



K�ižovatka Velkomoravská (I/35) x MK Švýcarské náb�eží

Porovnání Išp (voz/h) ve výhledovém období (rok 2030) se stávajícím stavem pomocí modelu DHV

Model: Stávající stav (2014) Výhledový stav (2030) Zm�na zatížení mezi r. 2030 a 2014

CELKEM CELKEM CELKEM
vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma

1 0 71 0 126 197 1 0 2 0 204 206 1 0 -69 0 78 9
2 6 0 0 1251 1257 2 67 0 0 973 1040 2 61 0 0 -278 -217
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
4 193 821 0 0 1014 4 136 860 0 0 996 4 -57 39 0 0 -18

suma 199 892 0 1377 2468 suma 203 862 0 1177 2242 suma 4 -30 0 -200 -226

Kartogram intenzit dopravy - stávající stav

Kartogram intenzit dopravy - výhled (2030)

P�íloha 1.1b

MK Švýcarské náb�eží

MK Švýcarské náb�eží

Velkomoravská
sm�r Nová Ulice

Velkomoravská (I/35)
sm�r Hodolany

Velkomoravská (I/35)
sm�r Hodolany

Velkomoravská
sm�r Nová Ulice







K�ižovatka MK 17. listopadu x MK t�. Kosmonaut� x MK Wittgensteinova

Intenzity v Išp (voz/h) - rok 2015

LV NÁKLADNÍ A AUTOBUSY KAMIONY
vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma

1 0 60 194 371 625 1 0 5 5 4 14 1 0 0 0 0 0
2 89 0 45 228 362 2 1 0 0 7 8 2 0 0 0 0 0
3 191 35 0 245 471 3 4 0 0 7 11 3 1 1 0 6 8
4 288 207 187 0 682 4 4 8 3 0 15 4 2 1 1 0 4

suma 568 302 426 844 2140 suma 9 13 8 18 48 suma 3 2 1 6 12

CELKEM
vjezd 1 2 3 4 suma

1 0 65 199 375 639
2 90 0 45 235 370
3 196 36 0 258 490
4 294 216 191 0 701

suma 580 317 435 868 2200

Kartogram intenzit dopravy

P�íloha 1.2a

MK 17. listopadu

MK 17. listopadu
sm�r centrum

MK t�. Kosmonaut�

Wittgensteinova (III/03551)



K�ižovatka MK 17. listopadu x MK t�. Kosmonaut� x MK Wittgensteinova

Stanovení intenzit v Išp (voz/h) ve výhledovém období (rok 2030) pomocí modelu DHV

Model: Stávající stav (2014) Výhledový stav (2030) Zm�na zatížení mezi r. 2030 a 2014

CELKEM CELKEM CELKEM
vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma

1 0 32 118 426 576 1 0 7 153 420 580 1 0 -25 35 -6 4
2 56 0 1 365 422 2 60 0 3 488 551 2 4 0 2 123 129
3 190 0 0 198 388 3 180 2 0 288 470 3 -10 2 0 90 82
4 398 464 162 0 1024 4 274 490 304 0 1068 4 -124 26 142 0 44

suma 644 496 281 989 2410 suma 514 499 460 1196 2669 suma -130 3 179 207 259

Zm�na zatížení k�ižovatky (2030-2014)
LV NÁKLADNÍ A AUTOBUSY KAMIONY
vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma

1 0 -23 34 -6 5 1 0 -2 1 0 -1 1 0 0 0 0 0
2 4 0 2 120 126 2 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0
3 -10 2 0 85 77 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 2 2
4 -121 26 139 0 44 4 -2 0 2 0 0 4 -1 0 1 0 0

suma -127 5 175 199 252 suma -2 -2 3 6 5 suma -1 0 1 2 2

Išp (voz/h) ve výhledovém období (rok 2030)-bez realizace areálu Šantova

LV NÁKLADNÍ A AUTOBUSY KAMIONY
vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma

1 0 37 228 365 630 1 0 3 6 4 13 1 0 0 0 0 0
2 93 0 47 348 488 2 1 0 0 10 11 2 0 0 0 0 0
3 181 37 0 330 548 3 4 0 0 10 14 3 1 1 0 8 10
4 167 233 326 0 726 4 2 8 5 0 15 4 1 1 2 0 4

suma 441 307 601 1043 2392 suma 7 11 11 24 53 suma 2 2 2 8 14

CELKEM
vjezd 1 2 3 4 suma

1 0 40 234 369 643
2 94 0 47 358 499
3 186 38 0 348 572
4 170 242 333 0 745

suma 450 320 614 1075 2459

P�íloha 1.2b

MK t�. Kosmonaut�MK 17. listopadu
sm�r centrum

MK 17. listopadu

Wittgensteinova (III/03551)







K�ižovatka Wittgensteinova (III/03551) x MK Šantova

Intenzity v Išp (voz/h) - rok 2015

LV NÁKLADNÍ A AUTOBUSY KAMIONY
vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma

1 0 7 305 114 426 1 0 0 8 0 8 1 0 0 1 0 1
2 12 0 11 0 23 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 346 3 0 60 409 3 11 0 0 0 11 3 8 0 0 0 8
4 113 0 37 0 150 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

suma 471 10 353 174 1008 suma 11 0 8 0 19 suma 8 0 1 0 9

CELKEM
vjezd 1 2 3 4 suma

1 0 7 314 114 435
2 12 0 11 0 23
3 365 3 0 60 428
4 113 0 37 0 150

suma 490 10 362 174 1036

Kartogram intenzit dopravy

P�íloha 1.3a

Wittgensteinova (sm�r 17. listopadu)

Wittgensteinova (sm�r Velkomoravská)

MK Šantova UK k autosalónu 



K�ižovatka Wittgensteinova (III/03551) x MK Šantova

Stanovení intenzit v Išp (voz/h) ve výhledovém období (rok 2030) pomocí modelu DHV

Model: Stávající stav (2014) Výhledový stav (2030) Zm�na zatížení mezi r. 2030 a 2014

CELKEM CELKEM CELKEM
vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma

1 0 0 232 49 281 1 0 0 391 69 460 1 0 0 159 20 179
2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 340 0 0 113 453 3 410 0 0 96 506 3 70 0 0 -17 53
4 49 0 132 0 181 4 60 0 81 0 141 4 11 0 -51 0 -40

suma 389 0 364 162 915 suma 470 0 472 165 1107 suma 81 0 108 3 192

Zm�na zatížení k�ižovatky (2030-2014)
LV NÁKLADNÍ A AUTOBUSY KAMIONY
vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma

1 0 0 154 20 174 1 0 0 5 0 5 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 66 0 0 -17 49 3 2 0 0 0 2 3 2 0 0 0 2
4 11 0 -11 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

suma 77 0 143 3 223 suma 2 0 5 0 7 suma 2 0 0 0 2

Išp (voz/h) ve výhledovém období (rok 2030)-bez realizace areálu Šantova

LV NÁKLADNÍ A AUTOBUSY KAMIONY
vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma

1 0 7 459 134 600 1 0 0 13 0 13 1 0 0 1 0 1
2 12 0 11 0 23 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 412 3 0 43 458 3 13 0 0 0 13 3 10 0 0 0 10
4 124 0 26 0 150 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

suma 548 10 496 177 1231 suma 13 0 13 0 26 suma 10 0 1 0 11

CELKEM
vjezd 1 2 3 4 suma

1 0 7 473 134 614
2 12 0 11 0 23
3 435 3 0 43 481
4 124 0 26 0 150

suma 571 10 510 177 1268

Kartogram intenzit dopravy

P�íloha 1.3b

Wittgensteinova (sm�r 17. listopadu)

Wittgensteinova (sm�r Velkomoravská)

UK k autosalónu MK Šantova













US-18 Šantova, Olomouc

Blok III.
Obytná zástavba

Protokol výpo�tu prognózy intenzity generované dopravy

Kategorie území, úrove� dokumentace

1 Území vymezené danou funkcí B

2 Typ zástavby B-2

3 Úrove� dokumentace 

Výpo�et výchozího ukazatele území U

4 Vým�ra území S [m2]

hrubá podlažní plocha HPP [m2]

užitná plocha UP [m2]

pr�m�rná plocha na 1 bytovou jednotku [m2]

po�et bytových jednotek

pr�m�rný po�et obyvatel na 1 byt

6 výchozí ukazatel území U obyvatel

7 1 výchozího ukazatele území 1 U obyvatel

Výpo�et intenzity generované dopravy

P�ímý výpo�et intenzity IAD

8
Koeficient intenzity IAD na jednotku 
ukazatelu U

kIAD [voz]

9
Koeficient vlivu kvality obsluhy MHD na 
intenzitu IAD

kMHD [-]

10 Intenzita dopravy I [voz/den]

11 Vliv urbanistických podmínek (popis) 

12
Intenzita dopravy po úprav� vlivem 
urbanistických podmínek

I [voz/den]

13 Vliv sdílené dopravy

14 Intenzita dopravy na vjezdech I [voz/den]

15 Vliv p�etažené dopravy

16
Nár�st intenzity dopravy na okolních 
komunikacích

I [voz/den]

17
Nár�st intenzity dopravy na okolních 
komunikacích ve špi�kové hodin�-výjezd

Išp [voz/h]

18
Nár�st intenzity dopravy na okolních 
komunikacích ve špi�kové hodin�-vjezd

Išp [voz/h]

P�íloha 2d

5

32

st�ed sídla-dobrá dostupnost areálu MHD, 
rozsáhlá ob�anská vybavenost v míst�, 

pr�m�r snížený o 25 %

0,6 1,0

0,70

965

území obytná

hromadná obytná zástavba

územní studie

24 113

65,0

371

2,6

405 965

514

dolní mez horní mez

32 150

36

965

514

neuplatní se

neuplatní se

514

1,00





sídlo: Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň 

telefon: 377 224 667 

edip@edip.cz, www.edip.cz   
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1 ANOTACE 
Obsahem zprávy je kapacitní posouzení křižovatek Velkomoravská x Švýcarské nábřeží a 17. listopadu x 
tř. Kosmonautů x Wittgensteinova v souvislosti s rekonstrukcí a dostavbou centra Šantova v Olomouci. 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název zakázky: Olomouc, územní studie ÚS-18 Šantova, posouzení 

kapacity SSZ 

Číslo zakázky:   15-06 

Objednatel: HBH Projekt spol. s r.o. 
sídlo:  Kabátníkova 5, 602 0  Brno 

IČ: 44961944 
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tel.: 377 224 667 
e-mail:   edip@edip.cz 
web:  www.edip.cz 

Odpovědný řešitel:   Ing. Jan Martolos 

Datum:     březen 2015 
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2 ÚVOD 
Připravuje se rekonstrukce a dostavba centra Šantova v Olomouci. Dojde k nárůstu intenzit dopravy a je 
nutné posoudit kapacitu dotčených křižovatek. 

 

Cíle 

Cílem studie je posoudit kapacitu křižovatek Velkomoravská x Švýcarské nábřeží a 17. listopadu x tř. 
Kosmonautů x Wittgensteinova na výhledové intenzity dopravy. 

 

 

Použité podklady 

[1] ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, včetně Změny 1 a 2. 2013. 

[2] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, včetně Změny 1. 2010. 

[3] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, včetně Změny 1 a Opravy 1. 2012. 

[4] TP 189. Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích. 2.vydání. EDIP, 2012 

[5] TP 225. Prognóza intenzit automobilové dopravy. 2. vydání. EDIP, 2012. 

[6] TP 235 Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek, EDIP, 2011. 

[7] Podklady objednatele (zejména intenzity dopravy) 
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Obr.2: Křižovatka Velkomoravská (II/635) x Švýcarské nábřeží. Kartogram intenzit dopravy (fyzická vozidla, voz/h) – 
předáno objednatelem 

3.3 SIGNÁLNÍ PLÁN 

Protože nebyl k dispozici současný signální plán, byl pomocí programového systému LISA+ sestaven 
vlastní signální plán (a schéma fází) tak, aby odpovídal návrhovým intenzitám dopravy. 

 

Obr.3: Křižovatka Velkomoravská (II/635) x Švýcarské nábřeží. Schéma fází 
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4  KŘIŽOVATKA 17. LISTOPADU X TŘ. KOSMONAUTŮ X 
WITTGENSTEINOVA 

4.1 STAVEBNÍ USPOŘÁDÁNÍ, DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Křižovatka 17. listopadu x tř. Kosmonautů x Wittgensteinova je čtyřramenná křižovatka řízená světelnou 
signalizací. Křižovatkou je vedena tramvajová trať. Nebylo k dispozici schéma řízení, to bylo odvozeno 
z dostupných podkladů (Google Street View). Proto se zde zavedené označení vjezdů může lišit od 
označení ze skutečné dokumentace křižovatky. Souhlasí však počet a směrovost signálních skupin. 

 

Obr.6: Křižovatka 17. listopadu x tř. Kosmonautů x Wittgensteinova. Schéma křižovatky  
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4.3 SIGNÁLNÍ PLÁN 

Protože nebyl k dispozici současný signální plán, byl pomocí programového systému LISA+ sestaven 
vlastní signální plán (a schéma fází) tak, aby odpovídal návrhovým intenzitám dopravy. 

 

Obr.8: Křižovatka 17. listopadu x tř. Kosmonautů x Wittgensteinova. Schéma fází 

 

 

Obr.9: Křižovatka 17. listopadu x tř. Kosmonautů x Wittgensteinova. Signální plán 







Příloha č.3

projednání – dokladová část

seznam dokladové části:

DOSS-IS (AGP): číslo jednací: datum:

1)   Veolia; Dv160215-4 18. 02. 2015
      ENERGOPROJEKTA Přerov,
spol. s.r.o.
2)   TSM OL pouze situace VO _
3)   O2 Czech Republic, a.s. stanovení napojovacího bodu 05. 02. 2015
4)   O2 Czech Republic, a.s. 521258/15 02. 02. 2015
5)   ČEZ Distribuce, a.s. 0100372175 02. 02. 2015
6)   ČEZ Distribuce, a.s. 0200280272 02. 02. 2015
7)   ČEZ Distribuce, a.s. 001072261834 28. 01. 2015

DOSS: číslo jednací: datum:

1)   NPÚ; Ú.O.P.v Ol. NPÚ-391/37535/2015 19. 05. 2015
2)   Povodí Moravy, s.p. PM014520/2015-203/Ho 07. 05. 2015
3)   NPÚ; Ú.O.P.v Ol. NPÚ-391/20267/2015 05. 05. 2015
4)   Min.Obrany; Sek.Ek.a Maj.54806/2015-8201-OÚZ-BR 27. 04. 2015 
5)   Min.Obrany; Sek.Ek.a Maj.oznámení o zaslání závazného stanoviska 20. 04. 2015
6)   KHS; O.Kr. KHSOC/06424/2015/OC/HOK 09. 04. 2015
7)   SŽDC, s.o.; Ob.Řed.Ol 2474/2015-OŘ OLC-OPS/SrO 26. 03. 2015
8)   Drážní úřad MO-OKO0015/15/Sj; DUCR – 15756/15/Sj 19. 03. 2015
9)   Min.Obrany; Sek.Ek.a Maj.oznámení o delší lhůtě zpracování 17. 03. 2015
10) PČR; Kr.Ř.P.Ol.Kr.,OIKT vyjádření k KRPM-3537 – 10/ČJ-2015 – 1400IT 06. 03. 2015
11) PČR; Kr.Ř.P.Ol.Kr. KRPM-3537 – 10/ČJ-2015 – 1400IT 05. 03. 2015
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Žadatel AGP PROJEK�NÍ ATELIER s.r.o.
Stavebník AGP PROJEK�NÍ ATELIER s.r.o.
Název akce Územní studie 18 Šantova Olomouc

Zájmové území
Okres Olomouc

Obec Olomouc

Kat. území / �. parcely Olomouc-m�sto

Žadatel shora ozna�enou žádostí ur�il a vyzna�il zájmové území, jakož i stanovil d�vod pro vydání Vyjád�ení o 
existenci sít� elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sít� elektronických komunikací 
spole�nosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen Vyjád�ení).

Na základ� ur�ení a vyzna�ení zájmového území žadatelem a na základ� stanovení d�vodu pro vydání Vyjád�ení 
vydává spole�nost O2 Czech Republic a.s. následující Vyjád�ení:

Ve vyzna�eném zájmovém území se nachází sí� elektronických komunikací spole�nosti 
O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.
Existence a poloha SEK je zakreslena v p�iloženém vý�ezu/vý�ezech z ú�elové mapy SEK spole�nosti O2 Czech 
Republic a.s.. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a 
není v p�iloženém vý�ezu/vý�ezech z ú�elové mapy SEK spole�nosti O2 Czech Republic a.s. vyzna�eno (dále jen 
Ochranné pásmo).
(1) Vyjád�ení je platné pouze pro zájmové území ur�ené a vyzna�ené žadatelem, jakož i pro d�vod vydání Vyjád�ení 
stanovený žadatelem v žádosti.
Žadatel není oprávn�n toto Vyjád�ení, jakož i p�ílohy jež jsou sou�ástí tohoto Vyjád�ení , použít pro ú�ely 
územního �ízení, stavebního �ízení, �i pro jakékoliv jiné �ízení p�ed správním orgánem, kde by mohla být 
stanovena povinnost žadatele p�edložit vyjád�ení vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 
zákona �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu.

Vyjád�ení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjád�ení uvedené, zm�nou rozsahu zájmového území 
�i zm�nou d�vodu vydání Vyjád�ení uvedeného v žádosti, nespln�ním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto 
Vyjád�ení, a nebo pokud se žadatel �i stavebník bezprost�edn� p�ed zahájením realizace stavby ve vyzna�eném 
zájmovém území prokazateln� neujistí u spole�nosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto Vyjád�ení v dob� 
bezprost�edn� p�edcházející zahájení realizace stavby ve vyzna�eném zájmovém území stále odpovídá skute�nosti, to 
vše v závislosti na tom, která ze skute�ností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjád�ení nastane nejd�íve.
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(2) Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen bez zbyte�ného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zám�r, 
pro který podal shora ozna�enou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozd�ji 
však p�ed po�átkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, vyzvat spole�nost O2 Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany 
SEK, bude-li stanovení takových konkrétních podmínek t�eba, p�ípadn� k p�eložení SEK, a to v pracovní dny od 
8:00 do 15:00, prost�ednictvím zam�stnance spole�nosti O2 Czech Republic a.s. pov��eného ochranou sít� - Antonín 
R�ži�ka, tel.: 602 769 163, e-mail: antonin.ruzicka@o2.cz (dále jen POS).
(3) P�eložení SEK zajistí její vlastník, spole�nost O2 Czech Republic a.s.. Stavebník, který vyvolal p�ekládku SEK je 
dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� n�kterých 
souvisejících zákon� povinen uhradit spole�nosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy 
dot�eného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického �ešení.
(4) Pro ú�ely p�eložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjád�ení je stavebník povinen uzav�ít se spole�ností O2 Czech 
Republic a.s. Smlouvu o realizaci p�ekládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjád�ení uvedené skute�nosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba 
povinen �ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spole�nosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou 
sou�ástí tohoto Vyjád�ení.
(6) Spole�nost O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur�ené a vyzna�ené zájmové území 
poskytnuty veškeré, ke dni podání shora ozna�ené žádosti, dostupné informace o SEK.
(7) Žadateli p�evzetím tohoto Vyjád�ení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k ú�elu, pro který mu 
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávn�n poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozši�ovat, pronajímat, p�j�ovat 
�i jinak užívat bez souhlasu spole�nosti O2 Czech Republic a.s.. V p�ípad� porušení t�chto povinností vznikne žadateli 
odpov�dnost vyplývající z platných právních p�edpis�, zejména p�edpis� práva autorského.

V p�ípad� dotaz� k Vyjád�ení lze kontaktovat spole�nost O2 Czech Republic a.s. na asisten�ní lince 14 111.
P�ílohami Vyjád�ení jsou:
- Všeobecné podmínky ochrany SEK spole�nosti O2 Czech Republic a.s.
- Situa�ní výkres (obsahuje zájmové území ur�ené a vyzna�ené žadatelem a vý�ezy  ú�elové mapy SEK)
- Informace k podmínkám napojení
- Informace k vyty�ení SEK

Vyjád�ení vydala spole�nost O2 Czech Republic a.s. dne: 2. 2. 2015.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

2 / 2

zapsaná v Obchodním rejst�íku M�stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I�: 60193336  DI� CZ60193336



P�íloha k Vyjád�ení �.j.: 521258/15 �íslo žádosti: 0115 294 822

Všeobecné podmínky ochrany SEK spole�nosti O2 Czech Republic a.s.

I. Obecná ustanovení
 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�i provád�ní jakýchkoliv �inností, zejména stavebních nebo 
jiných prací, p�i odstra�ování havárií a projektování staveb, �ídit se platnými právními p�edpisy, technickými a 
odbornými normami (v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a u�init 
veškerá opat�ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít� elektronických komunikací ve 
vlastnictví spole�nosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovn� srozum�n s tím, že SEK jsou sou�ástí ve�ejné komunika�ní 
sít�, jsou zajiš�ovány ve ve�ejném zájmu a jsou chrán�ny právními p�edpisy.                                                                                                                           

 2. P�i jakékoliv �innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p�ístupu k SEK. P�i k�ížení nebo soub�hu �inností se 
SEK je povinen �ídit se platnými právními p�edpisy, technickými a odbornými normami (v�etn� doporu�ených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P�i jakékoliv �innosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m 
od krajního vedení vyzna�ené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechaniza�ních 
prost�edk� a nevhodného ná�adí.                                                                                                                                                                       

 3. Pro p�ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, založené Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK spole�nosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, odpov�dný 
za veškeré náklady a škody, které spole�nosti O2 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                                                                

 4. V p�ípad�, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjád�ení, nelze toto Vyjád�ení použít 
jako podklad pro vyty�ení a je t�eba požádat o vydání nového Vyjád�ení.                                                                                                                                   

 5. Bude-li žadatel na spole�nosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako ú�astník správního �ízení, pro jehož 
ú�ely bylo toto Vyjád�ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním �ízení, pro jehož 
ú�ely bylo toto Vyjád�ení vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                                   

II. Sou�innost stavebníka p�i �innostech v blízkosti SEK
 1. Zapo�etí �innosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 
�íslo Vyjád�ení, k n�muž se vztahují tyto podmínky.                                                                                                                                                                  

 2. P�ed zapo�etím zemních prací �i jakékoliv jiné �innosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen zajistit 
vyzna�ení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna�enou trasou PVSEK prokazateln� seznámí 
všechny osoby, které budou a nebo by mohly �innosti provád�t.                                                                                                                                         

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t�etí osobu, jež bude provád�t zemní 
práce, aby zjistila nebo ov��ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p�í�nými sondami, a je srozum�n s tím, že 
možná odchylka uložení st�edu trasy PVSEK, stranová i hloubková, �iní +/- 30 cm mezi skute�ným uložením PVSEK a 
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                                                                            

 4. P�i provád�ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen postupovat tak, 
aby nedošlo ke zm�n� hloubky uložení nebo prostorového uspo�ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím 
pov��ená t�etí osoba, povinen zabezpe�it proti prov�šení, poškození a odcizení.                                                                                                                       

 5. P�i zjišt�ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute�ností je stavebník, nebo jím pov��ená 
t�etí osoba, povinen bez zbyte�ného odkladu p�erušit práce a zjišt�ní rozporu oznámit POS. V p�erušených pracích lze 
pokra�ovat teprve poté, co od POS prokazateln� obdržel souhlas k pokra�ování v pracích.                                                                              

 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem� do budovy, rozvád��e, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pov��ená 
t�etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 
Výkopové práce v blízkosti sloup� nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provád�t v takové 
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních p�edpis�, technických a 
odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup�.                                                                                                                        
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 7. P�i provád�ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba 
p�ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávn�n provést až poté, kdy prokazateln� obdržel souhlas 
POS.                                                                                                                                                                                                                                                                       

 8. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu spole�nosti O2 Czech Republic a.s..                                                                                                                                   

 9. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n trasu PVSEK mimo vozovku p�ejížd�t vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK �ádn� zabezpe�í proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo 
jím pov��ená t�etí osoba, je povinen projednat s POS zp�sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P�i p�eprav� vysokého 
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen respektovat výšku 
NVSEK nad zemí.                                                                                                                                                                                                                                                              

 10. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n na trase PVSEK (v�etn� ochranného pásma) jakkoliv 
m�nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m�nit rozsah a konstrukci zpevn�ných ploch (nap�. komunikací, 
parkoviš�, vjezd� aj.).                                                                                                                                                                                                                                                 

 11. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen manipula�ní a skladové plochy z�izovat v takové vzdálenosti 
od NVSEK, aby �innosti na/v manipula�ních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 
1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                     

 12. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen obrátit se na POS v pr�b�hu stavby, a to ve všech p�ípadech, 
kdy by i nad rámec t�chto Všeobecných podmínek ochrany SEK spole�nosti O2 Czech Republic a.s. mohlo dojít ke 
st�etu stavby se SEK.                                                                                                                                                                                                     

 13. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n užívat, p�emís�ovat a odstra�ovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                                                                                     

 14. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n bez p�edchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s 
p�ípadn� odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou sk�íní optických spojek, optickými spojkami, technologickými 
rezervami �i jakýmkoliv jiným za�ízením SEK. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je výslovn� srozum�n s tím, 
že technologická rezerva p�edstavuje n�kolik desítek metr� kabelu sto�eného do kruhu a ochranou optické spojky je 
sk�í� o hran� cca 1m.                                                                                                                                                                                                                                                   

 15. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen každé poškození �i krádež SEK neprodlen� od okamžiku 
zjišt�ní takové skute�nosti, oznámit POS nebo poruchové služb� spole�nosti O2 Czech Republic a.s., telefonní �íslo 
800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní �íslo 241 400 500.                                                                                                                                   

III. Práce v objektech a odstra	ování objekt�
 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�ed zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazateln� kontaktovat POS a zajistit u spole�nosti O2 Czech 
Republic a.s. bezpe�né odpojení SEK.                                                                                                                                                                                                     

 2. P�i provád�ní �inností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen v souladu 
s právními p�edpisy, technickými a odbornými normami (v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy provést mimo jiné pr�zkum vn�jších i vnit�ních vedení SEK na omítce i pod ní.                                                                                                                

IV. Sou�innost stavebníka p�i p�íprav� stavby
 1. Pokud by �inností stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, k níž je t�eba povolení správního orgánu dle zvláštního 
právního p�edpisu, mohlo dojít k ohrožení �i omezení SEK, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen 
kontaktovat POS a p�edložit zakreslení SEK do p�íslušné dokumentace stavby (projektové, realiza�ní, koordina�ní atp.).                                                        

 2. V p�ípad�, že pro �innosti stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, není t�eba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního p�edpisu, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen p�edložit zakreslení trasy SEK i s 
p�íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dot�ení 
SEK.                                                                                                                                                                                                                                                                       
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 3. P�i projektování stavby, rekonstrukce �i p�eložky vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 
vlak� a tramvají, nejpozd�ji však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení stavby, rekonstrukce �i p�eložky 
vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak� a tramvají, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí 
osoba, povinen provést výpo�et rušivých vliv�, zpracovat ochranná opat�ení a p�edat je POS. Stavebník, nebo jím 
pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n do doby, než obdrží od POS vyjád�ení k návrhu opat�ení, zahájit �innost, která by 
mohla zp�sobit ohrožení �i poškození SEK. Zp�sobem uvedeným v p�edchozí v�t� je stavebník, nebo jím pov��ená 
t�etí osoba, povinen postupovat také p�i projektování stavby, rekonstrukce �i p�eložky produktovod� s katodovou 
ochranou.                                                                                                                                                                                                                                                               

 4. P�i projektování stavby, p�i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spole�nosti O2 Czech 
Republic a.s. a p�ekra�uje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to v�etn� do�asných objekt� za�ízení staveništ� 
(je�áby, konstrukce, atd.), nejpozd�ji však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení takové stavby, je stavebník 
nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen kontaktovat POS za ú�elem projednání podmínek ochrany t�chto radiových 
tras. Ochranné pásmo radiových tras v ší�i 50m je zakresleno do situa�ního výkresu. Je tvo�eno dv�ma podélnými 
pruhy o ší�i 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového 
za�ízení.                                                                                                                                                                                                                       

 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spole�nosti O2 Czech Republic a.s.
je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení správního orgánu k 
�innosti stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, nejpozd�ji však p�ed zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                                                 

 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 
stávajících tras a za�ízení SEK, �i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen 
realizovat taková opat�ení, aby mohla být provád�na údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otev�eného 
plamene a podobných technologií.                                                                                                                                                                      

V. K�ížení a soub�h se SEK
 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen v místech k�ížení PVSEK se sít�mi technické infrastruktury, 
pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými p�edpisy stanovené 
hloubce a chránit PVSEK chráni�kami s p�esahem minimáln� 0.5 m na každou stranu od hrany k�ížení. Chráni�ku je 
povinen ut�snit a zamezit vnikání ne�istot.                                                                                                                                                           

 2. Stavebník nebo jím pov��ená t�etí osoba, je výslovn� srozum�n s tím, že v p�ípad�, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu 
�i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu �i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umíst�ny v hloubce menší 
než 0,6 m a optické nebyly umíst�ny v hloubce menší než 1 m. V p�ípad�, že stavebník, nebo jím pov��ená osoba, není 
schopen zajistit povinnosti dle p�edchozí v�ty, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                                   

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen základy (stavby, op�rné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby 
dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, p�ípadn� kontaktovat POS.                                                                                                                                   

 4. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n trasy PVSEK znep�ístupnit (nap�. zabetonováním).                                                                                               

 5. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je p�i k�ížení a soub�hu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem povinen zejména:
• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umíst�ny v blízkosti kabelovodu ve 
vzdálenosti menší než 2 m nebo p�i k�ížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
kabelovodem, p�edložit POS a následn� projednat zakreslení v p�í�ných �ezech,
• do p�í�ného �ezu zakreslit také profil kabelové komory v p�ípad�, kdy jsou sít� technické infrastruktury �i 
stavby umíst�ny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
• neumís�ovat nad trasou kabelovodu v podélném sm�ru sít� technické infrastruktury,
• p�edložit POS vypracovaný odborný statický posudek v�etn� návrhu ochrany t�lesa kabelovodu pod stavbou, 
ve vjezdu nebo pod zpevn�nou plochou,
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do�asn�,
• projednat s POS, nejpozd�ji ve fázi projektové p�ípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny 
v úrovni �i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré p�ípady, kdy jsou trajektorie podvrt� a protlak� ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.                                                                                                                                                            
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Informace k podmínkám napojení
Spole�nost O2 Czech Republic a.s., jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 
odst. 1 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (dále jen stavební zákon) sou�asn� s 
vydáním Vyjád�ení následující informace o podmínkách v�asného napojení stavby (objektu) k SEK u níž je 
zájem o služby elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).

Pro urychlení a usnadn�ní napojení Vašeho objektu k SEK a následnému zprovozn�ní požadovaných služeb 
spole�nosti O2 Czech Republic a.s., kontaktujte, prosím, naše pracovišt� Plánování a výstavba sít�, které bude 
koordinátorem napojení objektu k SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je spln�ní technických, 
ekonomických a správních podmínek napojení v dané lokalit�. Kontaktním pracovníkem pro �ešení napojení 
Vašeho objektu k SEK je Truhlá� Petr, Stupkova 952 Olomouc, tel: +420 59 668 2515.

Další užite�né informace:

- V rámci p�ípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to v�etn� výstavby p�ípojky k SEK. 
V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu ozna�it jako stavební objekt - "SO Územní studie 18 
Šantova Olomouc trasa SEK O2 Czech Republic a.s." Trasu kabelu SEK a místo napojení na stávající sí� spole�nosti 
O2 Czech Republic a.s. konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste již žádost o vydání 
územního rozhodnutí podali, p�ípadn� územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy SEK, požádejte o zm�nu územního 
rozhodnutí u nové trasy SEK nutné pro napojení požadovaných objekt� (projednání žádosti o zm�nu územního 
rozhodnutí se provádí pouze v rozsahu této zm�ny).

- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší spole�nosti o 
nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a p�ípojku vedení SEK. V p�ípad� pot�eby s Vámi 
spole�nost O2 Czech Republic a.s., uzav�e smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního 
rozhodnutí pro výstavbu p�ípojky vedení SEK.

- Na základ� našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést p�ípravu pro následné vybudování 
vnit�ních komunika�ních rozvod� (nap�. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunika�ní rozvody s 
možností napojení k SEK. Dodate�n� budované vnit�ní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.

- Dovolujeme si Vás také upozornit na sou�asné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky �. 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba dle ustanovení § 45 odst. 5 této vyhlášky musí 
umož�ovat vstup silnoproudých a komunika�ních kabel� do budovy, umíst�ní rozvodných sk�íní a provedení vnit�ních 
silnoproudých a komunika�ních rozvod� až ke koncovým bod�m sít�. Vnit�ní elektrické rozvody silnoproudé a 
komunika�ní musí spl�ovat požadavky na zabezpe�ení proti zneužití.

- Spole�nost O2 Czech Republic a.s. Vám nabízí p�edání typového projektu pro realizaci vnit�ních rozvod�, 
koncového bodu sít� a �ešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sít�. V p�ípad� zájmu o uvedené typové �ešení 
kontaktujte, prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.

- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sít� spole�nosti O2 Czech Republic a.s. (vztahuje se k síti 
v�tších územních celk� jako jsou pr�myslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost 
uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí kupní ješt� p�ed zahájením realizace. Smlouva o smlouv� budoucí kupní bude 
upravovat p�edevším realiza�ní, cenové a platební podmínky budované sít� a také problematiku v�cných b�emen k 
dot�eným nemovitostem. Na základ� smlouvy o smlouv� budoucí kupní bude následn� uzav�ena vlastní kupní 
smlouva. Zpracování projektové dokumentace Vámi budované sít� konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním 
pracovníkem, který pro Vás zajistí nutnou konzultaci technických �ešení s odbornými útvary spole�nosti O2 Czech 
Republic a.s..

Aktuální nabídku služeb naší spole�nosti naleznete na letácích v prodejnách spole�nosti O2 Czech Republic a.s., na 
telefonní lince 800 02 02 02 nebo na internetových stránkách spole�nosti www.o2.cz.

D�kujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci p�i budování sít� a zprovozn�ní služeb elektronických 
komunikací ve Vašem objektu.
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Informace k vyty�ení SEK
V p�ípad� požadavku na vyty�ení PVSEK spole�nosti O2 Czech Republic a.s. se, prosím, obracejte na spole�nosti 
uvedené níže.

O2 Czech Republic a.s. - st�edisko Morava st�ed
se sídlem: Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 - Michle
I�:                60193336                                                         DI�: CZ60193336

kontakt: tel: 596682853 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel spole�nosti O2 Czech Republic a.s.
se sídlem: Stupkova 952/18, 77900 Olomouc
I�:                25788680                                                         DI�: CZ25788680

kontakt: Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ELTEKO, spol. s r.o.
se sídlem: b�í Jaro�k� 4063, 760 01  Zlín
I�:                46342401                                                         DI�: 

kontakt: Pavel Hrabovský, mobil: 603 226 502, e-mail: vytycovani@seznam.cz

CLAK s.r.o.
se sídlem: Rozvadovice 66  784 01 Litovel
I�:                63323290                                                         DI�: CZ63323290

kontakt: Emil Kvapil, mobil: 602428805, e-mail: kvapil.e@iol.cz

Kabelový servis spol. s r.o.
se sídlem: Lenhartova 16, 783 51 Olomouc - Lošov
I�:                60322268                                                         DI�: CZ60322268

kontakt: Miloš Eichler, tel.: 585418765,  mobil: 777 777 010, e-mail: miloseichler@kabelovyservis.cz
František Doležal, mobil: 777777011, e-mail: posta@kabelovyservis.cz

NOVOMONT s.r.o.
se sídlem: 8.kv�tna 31, 787 01  Šumperk
I�:                25394525                                                         DI�: CZ25394525

kontakt: Old�ich Slaví�ek, mobil: 777333596, e-mail: o.slavicek@atlas.cz

Rostislav Synek
se sídlem: Komenského 538, 798 52 Konice
I�:                48465518                                                         DI�: 

kontakt: Rostislav Synek, mobil: 776578678, e-mail: rostislav.synek@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava
se sídlem: U studia 2253/28, 700 30  Ostrava-Záb�eh
I�:                44797320                                                         DI�: CZ 44797320

kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnicky@sitel.cz

VYDIS a.s.
se sídlem: Kosmonaut� 6a, 779 00  Olomouc
I�:                24660345                                                         DI�: CZ24660345

kontakt: Rostislav Schwarz, tel.:+420 734 281 136, email:schwarz@vydis.cz
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ŽADATEL

AGP PROJEKČNÍ ATELIER  s.r.o.

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE

0100372175 840 840 840 02.02.2015

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Územní studie US 18 Šantova Olomouc

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100372175 ze dne 02.02.2015 o sdělení o existenci energetického
zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo
zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

PODZEMNÍ SÍTĚ

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v
platném znění. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž  v trase kabelového vedení může být uloženo
několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v
části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).
Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků
energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném
znění.
Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací
čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte, prosím, naši
Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné 6 měsíců od  02.02.2015 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace,
pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k
projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
z pověření ŘDA/94/0023/2012

2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízeníing. Zbyněk Businský,

vedoucí odboru Správa dat o síti,

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |

tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860

e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

ČEZ Distribuce, a. s.

SKUPINA ČEZ



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící
a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou
stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11)
Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové
dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány
a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3,
ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého
stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto
organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti
mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno
na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860,
která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu
zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení
nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo
na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

SKUPINA ČEZ



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené
kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
  ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného
do 31. 12. 1994).

Poznámka:
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech
prováděných
v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8)
a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty,
prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry
(dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných
bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele
distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou
kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud
nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat
minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též
požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno
Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

Při práci v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN
50423-1.
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu
stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat
o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11)
Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít
za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo
stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního
vedení),
2. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům
vysokého nebo nízkého napětí,
3. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu
provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
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ŽADATEL

AGP PROJEKČNÍ ATELIER  s.r.o.

NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNEVYŘIZUJE / LINKA

0200280272 ČEZ ICT Services, a. s. 02.02.2015

Pro: Informativní

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Územní studie US 18 Šantova Olomouc

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala sdělení o existenci komunikačního vedení. Na Vámi
uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services,  a. s.

Tímto sdělením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením
pro výše uvedenou stavbu.

Toto sdělení je platné 1 rok od 02.02.2015.

S pozdravem

Martin Šklíba

ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s. Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasílací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PSČ 140 53
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Platí pouze se sdělením číslo 0100372175.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100372175.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1
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Platí pouze se sdělením číslo 0100372175.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100372175.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3
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Platí pouze se sdělením číslo 0100372175.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4
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Platí pouze se sdělením číslo 0100372175.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5
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Platí pouze se sdělením číslo 0100372175.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100372175.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7
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Platí pouze se sdělením číslo 0100372175.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8
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Platí pouze se sdělením číslo 0100372175.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9
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Platí pouze se sdělením číslo 0100372175.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10
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Platí pouze se sdělením číslo 0100372175.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100372175.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 12

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100372175.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 13

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100372175.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 14

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100372175.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 15

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100372175.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 16

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100372175.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 17

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100372175.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 18

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100372175.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 19

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100372175.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 20

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0200280272.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

SKUPINA ČEZ
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NÁRoDNí
PAMÁTKovÝ
ÚsTAv

Váš dopis čj' I ze dne
bez č. j. | 18. 5. 2015

ÚZEMNí oDBoRNÉ PRAcovlŠTĚ
v oloMouct

Naše čj.

NPÚ-391/37532/2o15

Jeěmen studlo
MgA. lng. arch. Lukáš Blažek
Lazecká 297 /s!
779 00 Olomouc

Vyřizuje I tel, Spisor^i znak V Olomouci dne
820'3'1 19. května 2015

Vyjádření podle ustanovení 5 32 odst. 2 písm. c) a f) zákona č. 2ol1987 sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů k doplněné žádosti ve věci návrhu územní studie US-18 šantova v k. ú.
olomouc_město

Na základě doplrtě:né žádosti atéliéru Ječmen studio, Lazecká 2g7 /5r,779 oo olomouc, ze dne 18. 5.
2015, kterou jsme obdrfuli dne 19. 5. 2015, poskytujeme následující doplňující písemné vyjádřenídle
ustanovení s 32 odst.2 písm. c) a f) zákona č.20/1987 sb., o státnípamátkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, vé věcínávrhu územní studie us-18 šantova v k.ú. olomouc-město'

zadavatelem uýše uvedeného návrhu územní studie je statutární město olomouc, Magistrát města
Olomouce, Odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc.

Zhotovitelem předloženého návřhu územní studie je ate|iér Ječmen studio, lng. arch' Lukáš Blažek,
Lazecká 297 /5L,7 79 00 olomouc'

V dané věci byla prostudována doplňující dokumentace vrýše uvedeného návrhu územní studie,
poskytnutá v papírové podobě, která se na základě požadavků našeho předchozího písemného
VyjádřeníNPÚ-39 L/2o267 /2or5 ze dne 5. 5. t. r' zabtivá ověřením vlivů zamýšlené zástavby v zá.|movém
území z hlediska hmotové regulace, resp. výškových limitů.
Posuzovaný návrh územní studie Us_18 Šantova ve vztahu k výškovrým limitům v mezích daných
platným územním plánem (s ýškovou hladinou t9/23 m| jednoznačně prokazuje rnýrazné vlivy na
panorama historického jádra' města olomouce (městskou památkovou rezervaci) při pohledech od
jihu. zároveň je Však třeba konstatovat, že nerušené pozorování panoramatu historického jádra
olomouce od jihu přitom negativně ovlivňuje už zástavba přesahující výškovou hladinu 18 m. studie
rovněž prokazuje, že již územním plánem stanovená vrýšková hladina zástavby na pozemcích při
soutoku Mlýnského potoka a řeky Moravy (dle platného Územního plánu stanovena na výšku 17/21 m)
bude výraznou pohledovou baríérou vůči panoramatu historického jádra olomouce, kdy budou
pohledově zakryty z převážné části isamotné dominanty památkové r€zervace. z tohoto pohledu ie
možné navrženou výškovou hladinu 19123 m oro záimové území US-18 šantova v souladu
s platnÝm úzémním olánem považovat za dostačuiící. Tato výšková hladina svým způsobem odpovídá
vrýškové hladině prstence historických staveb situovaných přijihozápadním obvodu historického jádra
města (na území ochranného pásma MPR olomouc) a vrl'znamněji nevybočuje z jejího charakteru a
měřítka. Trváme Však na zachování limitu vriškové hladinv 19/23, bez možnosti uDlatnění soecifické
vÝškv č. 2 o yúškové hladině zástavbv 20127 m. objekty dosahujícítéto Výškové hladiny č' 2 by se dle

Národní památkový ústav, územníodborné pracoviště V olomouci I Horní nám. 25, 771 oo oIomouc
T+420585204 111 |r+420585229189 | E epodatelna@npU'cz lDs2cy8h6t Ilč75032333 |Dlčcz75o32333



našeho názoru již negativním, konkurenčním způsobem uplatňovaly při průhledech komunikacemi na
dominanty památkové rezervace, například při průhledech ulicemi Šantovou nebo Wittgensteinovou,
zejména pokud by této specifické výšky dosahovaly objekty situované na nárožích či ve hmotě bloku
ll. atp.

Mgr. František chupÍk, Ph.D.

ředitel

Na vědomí:

NPÚ, ú.o.p. v olomouci, PPls, lng' Jarmila Marková

NPÚ, ú.o.p. V olomouci, PP/G, ln8. arch. Helena Grassová

statutární město.Ólomoug odbdr koncepce a rozvoje, oddělenÍ územního plánovánL lng. arch Jana
Křenková, Hynaisova Io,779 L!, olomouc
Národní památkový ústav, generálnÍ ředitelství, odbor péče o památkový fond, oddělenÍ specialistů,
lng. arch' A'lena (.rqsová, Valdštejnské nám.47ý3, 118 11 Praha 1

Národní památkouý Ústav, územní odborné pÍacoviště v olomouci I HoÍní nám.25,771oo olomouc
Tý420585204111 |F+420585229189 lEepodatelrc@npu.cz IDs2cy8h6t Ilč75032333 |Dlčcz75o32333
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VÁŠ DoPls ZNAČKY/ZE DNE
16. 3.2015

NAŠE ZNAČKA
P MO 1 4520 t20',| 5 -203 I H o

ječmen studio
MgA. lng. arch. Lukáš BlaŽek
Lazecká 297151
779 00 oLOMOUC

VYŘlzUJE
lvana Horáková
+420 541 637'412
horakova@pmo.cz

MísTo/DATUM
Brno
7. 5.2015

Územní studie US-'l8 Šantova, olomouc
(k' ú' olomouc-město; obecní úřad obce s rozšířenou působností olomouc; kraj olomoucký; ČHP 4-10-03-1 130'-1 140)

charaktér!stika akce:

Dopisem ze dne 16. 3' 2o15 jste nám před|oŽili k Vyjádření Územní studii označenou ,,Us-18 Šantova" V k. ú.
olomouc-město. Zadavetelem studie je Magjstrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje.
Jedná se o přestavbové plochy na ÚzemÍ býValého areálu Milo a Vys|ouŽilého areálu sochorových kasáren
o celkové ploše cca 5,55 ha' NavrŽena je b|oková zástavba, ulice se stromořadím a k|idné Vnitrobloky.
ZákladnÍ pod|aŽnost je stanovena na pět nadzemních podlaŽí, stání automobilů se předpok|ádá pod objekty
v podzemních pod|aŽích nebo V suterénu' Parkování na terénu je řeŠeno V odstavných parkovacÍch pruzích
při komunikaci.
studie řeŠí dále koncepci technické infrastruktury' Zásobování vodou je navrŽeno novými Vodovodními řady
z VodovodnÍ distribuČní sítě města. odkanalizování je řeŠeno oddíInou kanalizací. splaŠkové odpadní Vody
budou odváděny do kana|izaČnÍ sítě města olomouce napojením na stáVající a navrŽené stoky splaŠkové
kanalizace. HospodařenÍ s dešt'ovými Vodami bude řeŠeno povrchovým odtokem z Veřejných ploch
do zatravněných průlehů podél komunikací' sráŽkové Vody ze střech budou odváděny do podzemních
Vsakovacích objektů s napojením přepadů na navrŽenou deŠt'ovou kanalizaci. Přípustný odtok do kanalizace
je stanoven na 3,0 l/s.ha.
Územní studie se dotýká levého nábřeŽí střední Moravy (Mlýnského potoka), kde je navrŽen V krátkém
úseku balvanitý zához' výše proti proudu toku je zpracována územní studie na Vodácký areál' navrhovaná
úprava nábřeŽí nebude bránit dalŠím moŽným úpravám břehu V rámcl této studie.
Významné vodní toky Střední Morava (Mlýnský potok) a Morava jsou Ve spráVě Povodí Moravy' s'p., přímou
spráVu VykonáVá záVod Horní Morava' provoz olomouc, U Dětského domova 263' 772 11 olomouc'
přísl.technik provozu: Jana Vallová' tel.: 585 711 245' mob|l: 721 651 202, e-mail: Vallova@pmo'cz'
Lokalita řeŠená studií |eŽí V záplavovém Území Vodního toku Morava' které bylo stanoveno v ř.km 212'850 -
3o9,147 Krajský Úřadem olomouckého kraje dne 17.9'2Oo4 pod č' j' KUol(6388IO4IoŽPz339.

l' Stanovisko správce povodí

S navrŽenou územní studií souhlasíme'nV dalším stupni projektové dokumentace požadujeme řešit
náSleduj ící přípomínky:

Povodí Moréw' s.p.
Die řská 11' 6o2ooBlno

Í +12o 54L637 ir
E info@pmo.cz

tČ 7o 89 oo r3
DlČ cz 70 89 oo 13www.pmo,cz
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V zájmovém Území již byla Vybudována protipovodňová opatření podél řeky Moravy, lokalita
výstavby však bude chráněna před zaplavením aŽ po vybudování všech etap navrhované
protipovodňováochrany města oIomouce.
V rámci projektové dokumentace je proto třeba navrhnout lokální protipovodňová opatření
pro obytné objekty, tj. úroveň podlah 1'NP umístit s určitou rezervou nad výškou hladiny při stoleté
povodni, zabezpečit případné podzemní garáže a nezbytné technické zázemí budoV.

V Plánu oblasti povodí Moravy, podkapitole D.4', je 'jedním ze správných postupů V oblasti ochrany
před povodněmi, povolit realizaci nových staveb v záplavovém území jen v zastavěném Územi a
s tím, Že tyto stavby nesmí být podsklepené a přízemní pod|aží vyvýšeno nad okolní terén'
Doporučujeme proto investorovi zváŽit idalší alternativy parkování (suterén budov, parkovací dům,
apod.). Podzemní prostory pro parkování jsou podle našeho názoru moŽné, pokud budou
vybaveny dostatečnou protipovodňovou ochranou, budou mít zpracován povodňový plán a bude
zajištěn způsob.evakuace v případě povodňového ohroŽení.

- Upozorňujeme, Že stavba |eŽí v zápIavovém území a investor podstupuje veškerá rizika moŽných

v blizkosti vodního toku jsou dány ustanoveními $ 52 a s 85 zákona č' 25412001 sb.

ll. Vviádření přímbho správce vodního toku

Povodí Mbra.vy, S'p., provoz olomouc' jako přímý správce významných vodních toků Morava a

střední Morava, nemá ke shora uvedené územní studii z pohledu ochrany svých zájmů zásadních
připomínek. Navrhovaná úprava prostoru nábřeŽí nebude bránit dalším moŽným úpravám břehu
V rámci připravované studie Vodáckého areálu či balvanitého skluzu s protipovodňovou hrází
a cyklostezkou.
Na levém břehu koryta toku Střední Moravy se na předmětném úseku toku v současné době
nachází náletové dřeviny - torzo přirozeného břehového porostu, který SpráVce toku hodlá
do doby konečného způsobu dořešení budoucí podoby lokality zachovat, případně pouze odstranit
zdravotně poškozené porosty a provéSt dosadbu vhodných dřevin tak, aby byl zachován pokud
možno přirozený charakter břehu.
Důvod: V dnešní době ještě není jisté, zda dojde v předmětné lokalitě k výstavbě nového
vodáckého areálu či realizaci nového balvanitého skluzu a protipovodňové zídky s cyklostezkou.

Další stupně projektové dokumentace poŽadujeme předloŽit k vyjádření. .

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li VyuŽito pro vydání platného rozhodnutí nebo
opatření Vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

4..-i,.)tli)a13

lng. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí

Příloha: dokumentacé
Na vědomí: Povodí Moravy, s'p'' provoz olomouc
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Vyjádření podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. c) a f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů

Na základě žádosti Ječmen studia, Lazecká 297/51, Olomouc, ze dne 16. 3. 2015, kterou jsme obdrželi 
dne 18. 3. 2015, poskytujeme následující písemné vyjádření dle ustanovení § 32 odst. 2 písm. c) a f)
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve věci návrhu územní 
studie US 18-Šantova v k.ú. Olomouc-město.

Zadavatelem výše uvedeného návrhu územní studie je Statutární město Olomouc, Magistrát města 
Olomouce, Odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 34/10, 779 00  Olomouc.

Zhotovitelem předloženého návrhu územní studie je Ječmen studio, ing. arch. Lukáš Blažek, Lazecká 
297/51, Olomouc.

V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedeného návrhu územní studie, poskytnutá
v papírové podobě. Posuzovaný návrh územní studie US 18-Šantova řeší část správního území obce, 
vymezené jedním katastrálním územím Olomouc-město.

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec:

Řešené území se nachází v Ochranném pásmu Městské památkové rezervace Olomouc (viz dále OP 
MPR), které bylo vyhlášeno Okresním úřadem Olomouc, referátem kultury, dne 27. 7. 1987 pod č. j. 
1097/87/Tsř. a je vedeno v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem 
rejstříku 3338. V řešeném území se nenachází žádná nemovitá kulturní památka, zapsaná v 
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, ani objekt charakteru památky místního 
významu. Řešené území je však nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Popis navrhovaných prací územní studie:

Předmětem územní studie US 18-Šantova je vytyčení závazných regulativů pro přestavbu a dostavbu 
území, definovaného v platném územním plánu města Olomouce plochami č. 03/52P a č. 03/56P 
o rozlohách 1,75 a 3,8 ha. Samotné řešené území je limitováno ze severu tř. 17. listopadu, z východu 
ulicí Wittgensteinovou, z jihu železniční tratí, ze západu ulicí Šantovou a břehem Mlýnského potoka

   Váš dopis čj. | ze dne
   bez č. j. | 16. 3. 2015

Naše čj.
NPÚ-391/20267/2015

Vyřizuje | tel.
Belšík, Chupík

Ječmen studio
MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek
Lazecká 297/51
779 00 Olomouc

Spisový znak
820.3.1

V Olomouci dne 
5. května 2015
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(dnes Švýcarským nábřežím).

Na tomto území se nachází bývalý areál Sochorových kasáren (plocha č. 03/52P v územním plánu) a 
rekultivovaná plocha bývalého areálu Milo závodů (plocha č. 03/56P v územním plánu). Areál 
Sochorových kasáren vznikl na začátku 20. století. Areál Milo závodů vznikl ve 20. letech 20. století na 
místě cyklodráhy z konce 19. století, v místě původního předpolí města, do té doby sloužícího hlavně 
jako vojenské území původní barokní fortifikace, s přechodnými stavbami vojenského účelu 
a přístupovou cestou k objektům Salzerovy reduty.

Předložený návrh urbanistické studie rozděluje celé toto území na šest samostatných bloků. První dva 
bloky respektují současnou zástavbu a urbanistické umístění původních Sochorových kasáren s tím, 
že se snaží částečně zachovat i původní vojenské objekty, situované do tř. 17. listopadu. Nově 
navržené objekty by měly mít výšku 19/23 m, resp. specifickou výšku č. 2 20/27 m nad terénem s 
minimální výškou 12 m nad chodníkem tř. 17. listopadu. Další tři navržené bloky se nachází na území 
původního areálu Milo závodů a poslední blok na ploše původního venkovního parkoviště Milo 
závodů, přičemž veškerá původní zástavba Milo závodů byla v roce 2010 zbourána a odstraněna.

Blok č. I.: Blok je ve studii navržen částečně v půdorysu původních vojenských objektů bez okolní 
zeleně (hlavně ve vnitrobloku). Zastavěnost je proto uváděna 100%. Blok je řešen jako zástavba dvou 
samostatných domů podél Šantovy ulice a ve vnitrobloku, spojených mezi sebou obytným mostem, 
přičemž oba domy svým půdorysem částečně kopírují současnou zástavbu Sochorových kasáren. 
U nové zástavby není určena podlažnost, výšková hladina celé výstavby je navržena 19/23 m, resp. 
specifická výška č. 2 20/27 m nad terénem s minimální výškou 12 m nad chodníkem tř. 17. listopadu. 
Vnitřní stavební čára bloku je navržena závazná.

Blok č. II.: Blok je ve studii navržen částečně v půdorysu původních vojenských objektů bez okolní 
zeleně (hlavně ve vnitrobloku). Zastavěnost je proto uváděna 100 %. Blok je řešen jako zástavba 
podél Wittgensteinovy ulice a tř. 17. listopadu, podlažnost není určena, výšková hladina je navržena 
19/23 m, resp. specifická výška č. 2 20/27 m nad terénem s minimální výškou 12 m nad chodníkem tř. 
17. listopadu. Projektant navrhuje částečné zachování vojenských objektů v nároží ulice Šantovy a 
třídy 17. listopadu, přičemž navrhuje zvýšení jejich atiky na výšku 12 m nad chodníky. Na nich 
odstraňuje sedlové střechy a nabízí další možnost nadstavby do max. výšky atiky 19 m. Vnitřní 
stavební čára bloku je závazná.

Blok č. III.: Je navržena zastavěnost celého bloku 80 %, zeleň 20 %. Jedná se o městský nepravidelně 
obdélný blok s označenými, definovanými nárožími, složený ze samostatných objektů A,B,C a D 
s nezávaznou vnitřní stavební čárou, navrženou výškovou hladinou 19/23 m resp. specifickou výškou 
č. 2 20/27 m nad terénem a minimální výškou atiky 12 m nad chodníkem Wittgensteinovy ulice.
Vnitřní prostor bloku je vyčleněn pro rekreaci. Podlažnost není určena, zástavba je navržena bloková.

Blok č. IV.: Je navržena zastavěnost celého bloku 80 %, zeleň 20 %. Jedná se o městský nepravidelně 
obdélný blok s označenými definovanými nárožími, složený z jednotlivých objektů A,B,C,D a E
s nezávaznou vnitřní stavební čárou, s navrženou výškovou hladinou zástavby 19/23 m, resp. 
specifickou výškou č. 2 20/27 m nad terénem a minimální výškou atiky 12 m nad chodníkem stávající 
komunikace. Vnitřní prostor bloku je vyčleněn pro rekreaci. Objekt E je umístěn samostatně podél 
komunikace Švýcarského nábřeží a prodlouženou Šantovou ulicí, spojen s objektem E podchozím
obytným mostem. Zástavba je navržena bloková.

Blok č. V.: Je navržena zastavěnost 100 %. Jedná se o blok s doporučeným vylehčením hmoty ve 
vyšších podlažích s výškovou hladinou 19/23 m, resp. specifickou výškou č. 2 20/27 m nad terénem, 
specifickou max. výškou objektu „F“ 17 m a minimální výškou 12 m nad chodníkem komunikace 
Švýcarského nábřeží. Podlouhlý obdélný objekt je svými širšími fasádami situován na východní a 
západní stranu. Podlažnost je neurčena, doporučené vylehčení hmoty ve vyšších podlažích. Zástavba 
je navržena bloková.

Blok č. VI.: Je navržena zastavěnost 100%. Jedná se o solitérní objekt s navrženou výškovou hladinou 
zástavby 19/23 m, resp. specifickou výškou č. 2 20/27 m nad terénem a minimální výškou 12 m nad 
chodníkem Šantovy ulice. Zástavba je navržena bloková. Podlažnost není určena. 
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Veřejná prostranství: Jsou navržena dvě. První podél Švýcarského nábřeží a kolem bloku č. VI, druhé 
podél bloku č. I a v rozšířené části ulice Šantovy, napojené na Wittgensteinovu ulici. První 
prostranství je navrženo jako nábřežní park o rozloze 1893 m2, druhé jako plocha náměstí o rozloze 
1350 m2.

Připomínky k návrhu územní studie:

Historický vývoj lokality:

Lokalita je umístěna na jižní hranici pod historickým centrem města Olomouce v ploše původních 
ostrovů, tvořených řekou Moravou a Mlýnským potokem. Území se rozkládá v rovině
Hornomoravského úvalu pod olomouckým návrším v povodí obou toků, původně s pravidelnými
jarními a podzimními záplavami, které zde byly do doby regulace koryt obou toků, tzn. do počátku 
výstavby barokní pevnosti. Až do počátku výstavby barokní pevnosti Olomouc se nad řešeným 
územím tyčil pouze olomoucký kopec se středověkým městem, od okolní krajiny oddělen a chráněn
jednoduchými liniovými kamennými hradbami s předsunutým barbakánem. Do roku 1740, tj. do 
doby výstavby barokní pevnosti se zde rozkládala ves Salzergut. Kolem roku 1750 byla vesnice 
armádou přesunuta jihovýchodně dále od města a posléze přejmenována na Nový Svět. 

V období výstavby barokní pevnosti kolem města bylo řešené území zcela obsazeno a využíváno 
k vojenským účelům. Na jeho ploše erár postavil ochranné pásmo lomených zemních travers, 
chránících i přístupovou cestu k objektu Salcerovy reduty II. Na jeho ploše byly vybudovány lomené 
zemní traversy, navazující na objekt Salzerovy reduty č. I, a přístupová cesta do Salzerovy reduty č. II 
a III s mostem včetně Salzerova vodního mlýna a jeho náhonu s nátokem z řeky Moravy. Teprve po 
roce 1830 se na řešeném území v mapách objevily stavby areálu městských lázní, později změněnými 
na hostinec pro poutníky, a zástavba podélného, vojenského objektu dělostřeleckého skladu v ploše 
Salzerovy reduty č. I - dnešního dvora areálu Sochorových kasáren. Původní vojenský objekt skladů se 
dochoval do dnešního dne v základech a půdorysu, nadzemní stavba byla několikrát zcela přestavěna
a změněna. Přítok vody do Salzerova mlýna, zajišťovalo koryto, vedoucí vodu z řeky Moravy do 
Mlýnského potoka ve stopě dnešního kolejiště ČD.

Regulační plán z roku 1895 od Camilla Sitteho toto území ještě plnohodnotně neřeší. Je v něm ale 
zachycena již funkční dnešní třída 17. listopadu, jižní železniční dráha, objekt hostince pro poutníky a 
zástavba podélného vojenského objektu. Přístupová cesta k redutě zůstávala také v původní barokní 
stopě. Zmizel pouze Salzerův vodní mlýn a jeho náhon (cca po roce 1866). Bloky nové zástavby byly
navrženy pouze obrysově, schematicky a nerespektovaly současné hranice lokality, ani koryto řeky 
Moravy. Ulice Wittgensteinova ještě nebyla navržena a umístěna v současné stopě.

Na počátku 20. století se území původního vojenského areálu zmenšilo na plochu dnešních 
Sochorových kasáren s novým vytyčením ulice Wittgensteinovy. Silnice, spojující původní plochu 
Salzerova mlýna s dnešní tř. 17 listopadu (část dnešní Šantovy ulice) byla postupně ze strany 
Mlýnského potoka opatřena liniovou zástavbou třípatrových obytných domů, s vyššími podlažími a
sedlovými střechami (výška hřebene cca 17 až 18 m). V jižní ploše řešeného území vznikl před 
koncem 19. století areál oválné cyklistické dráhy, nahrazený ve 20. letech 20. století areálem
Heikornových Milo závodů. Tyto úpravy zcela zrušily původní vojenskou přístupovou cestu 
k dochovanému objektu Salcerovy reduty (s kterým koneckonců nepočítal ani Sitteho plán) a jejího 
přímého napojení na dřevěný přístupový most.

Současný stav lokality:

Řešená lokalita dnes svou zástavbou, funkčními komunikacemi odpovídá stavu z padesátých let 20. 
století. Dodnes je také zachována původní výstavba obytných domů podél ulice Šantovy (počátek 20. 
století). Zcela byly asanovány pouze objekty areálu Milo závodů a objekty původního hostince -
hotelu. Na těchto plochách se dnes nenachází žádná nová zástavba. Území je nově rozděleno
příjezdovou komunikací do střešních parkovacích ploch obchodního centra Šantovka a napojením na 
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Švýcarské nábřeží. V jihozápadním nároží je dočasně vybudováno odstavné parkoviště pro nákupní 
centrum Šantovka, multifunkční plocha, dětské hřiště a nájezdová silnice s mostem přes Mlýnský 
potok do parkovacích stání na střeše obchodního centra Šantovka. Vojenský areál Sochorových 
kasáren si i přes mnohé přestavby a dostavby jednotlivých objektů zachoval původní urbanistické 
členění plochy.

Návrh změny zástavby lokality dle platného územního plánu:

Řešené území se nachází v jižní části OP MPR Olomouc. Celé území je dle platného Územního plánu 
Olomouc navrženo jako bloková zástavba dvou samostatných na sebe navazujících bloků č. 03/052P a 
03/056P. Je navrženo pro výstavbu městského subcentra a jeho zástavba je určena pro zástavbu 
ploch smíšených obytných (pro bydlení, administrativu a služby a pro objekty plnící funkce 
celoměstského významu). Plocha podél nábřeží Mlýnského potoka by měla být vyhrazena pro 
odpočinek a rekreační sport.

V ÚP je navržena bloková zástavba, dosahující maximální výškovou hladinu 19/23 m, resp. specifickou
výšku č. 2 (pro administrativní objekty s technologickým zařízením) 20/27 m nad terénem. 
Zastavěnost území je dána maximálně 55% s minimálním podílem zeleně 15 % a navrženou liniovou 
zelení podél obvodu celého řešeného území studií US-18.

Pro území obou bloků je určena podmínka pro zpracování společné podrobnější územní studie US-18
upřesňující podrobnější podmínky výše specifikovaného návrhu nové zástavby, přičemž u Krajského 
soudu v Ostravě bylo dne 25. 2. 2015 mezi navrhovatelem Office park Šantova a odpůrcem 
Statutárním městem Olomouc v soudním líčení o návrhu zrušení části Územního plánu Olomouc,
vydaného dne 15. 9. 2014, rozhodnuto o zrušení maximální výšky zástavby 19/23 m a zrušení 
zpřesnění podmínek využití, označené jako specifická výška 2(02) dnem 31. 12. 2015 na pozemcích 
navrhovatele.

V předložené studii Šantova-18 jsou společně zpracovávány bloky 03/052 a 03/056.

Blok č. 03/052P kopíruje areál Sochorových kasáren. Je navržen pro blokovou přestavbu s využitím na 
smíšenou obytnou zástavbu. Rozhodování o změnách výstavby je v celé ploše podmíněno 
zpracováním územní studie, zaměřené na strukturu zástavby a řešící současně i plochu bloku č. 
03/056.  Návrhová výška zástavby byla stanovena 19/23 m se možností specifické výšky č. 2 o 
výškové hladině zástavby  20/27 m. Nový návrh výšky zástavby se bude díky výše uvedeného 
rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě podle všech okolností projednávat v návrhu souboru změn č. 1 
Územního plánu Olomouc. Zastavěnost návrhové plochy je do 55 %, minimální podíl zeleně 15 %.

Blok č. 03/056P je vymezen ze severovýchodu ulicí Wittgensteinovou, ze severu tř. 17. listopadu, 
z jihovýchodu kolejištěm dráhy a ze západu nábřežím Mlýnského potoka a ulicí Šantovou. Je navržen 
pro blokovou přestavbu v celé ploše s využitím na smíšenou obytnou zástavbu. Rozhodování 
o změnách výstavby je podmíněno zpracováním územní studie, zaměřené na strukturu zástavby a 
řešící současně i plochu bloku č. 03/052P. Nový návrh výšky zástavby se bude díky výše uvedeného 
rozhodnutí krajského soudu projednávat v návrhu nové změny Územního plánu Olomouc. 
Zastavěnost plochy je do 55%, minimální podíl zeleně 15%. V ploše bloku je navrženo pěší propojení 
ulice Wittgensteinovy s nábřežím Mlýnského potoka (Švýcarské nábřeží). Uprostřed pěšího průchodu 
je navrženo umístění plovoucího veřejného prostranství. Koridory cyklistické dopravy jsou na území 
bloku navrženy ve stejném směru jako pěší propojení s návazností na ulici Šantovu a cyklostezku 
podél nábřeží Mlýnského potoka.

Připomínky k předložené územní studii US 18-Šantova:

V celém území US 18-Šantova byla původně navržena zástavba s výškovou hladinou 19/23 m a se 
zcela nevhodnou specifickou výškou č. 2 20/27 m nad terénem.  Nový návrh výšky zástavby bloku č. 
03/056 se bude díky výše uvedeného rozhodnutí krajského soudu projednávat v návrhu nové změny 
Územního plánu Olomouc. Považujeme za problematické aplikovat na celé zájmové území studie 
navrženou základní výšku 19/23 m a zásadně nesouhlasíme se specifickou výškou 20/27 m v tomto 
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území, tak jak je vyznačena ve výkresu č. 3 předložené a posuzované územní studie. Současně 
upozorňujeme, že obě výškové hladiny území navržené ve studii mohou být podle našeho názoru 
v rozporu s principy ochranného pásma a MPR Olomouc, protože zvýšení výškové hladiny nad 17 až 
19 m zástavby může negativně narušit panoramatické pohledy na historické jádro města, průhledy na 
dominanty z jihu a nepříznivě ovlivnit jižní okraj území ochranného pásma městské památkové 
rezervace, tedy není v souladu s Výnosem o prohlášení historického jádra města Olomouce za 
památkovou rezervaci, s účelem prohlášení ochranného pásma MPR Olomouc. Za důležitou 
považujeme zejména návaznost stejné výškové hladiny nové zástavby na výškovou hladinu zástavby 
na třídě Svobody. Maximální výšková hladina nové výstavby pro toto území by tedy měla být snížena
na 15/19 m. Dle našeho názoru studie neodstranila důvodné pochybnosti o tom, že výšková hladina 
nad 19 m má již negativní dopad na chráněné panorama historického centra města - toto panorama 
zcela zakrývá, jak je patrno z dálkových pohledů (např. pohled z komunikace Velkomoravské).

Současně nesouhlasíme s vyšším procentem zastavěnosti u jednotlivých bloků navrhované studie,
než je schválené v ÚP-55% (zejm. u bloků č. III a IV). Jakékoliv další zahuštění zástavby by 
jednoznačně vedlo k výstavbě půdorysně větších bloků.

Bloková zástavba v řešeném území (hlavně u bloků III a IV) musí být komponovaná tak, aby 
nevytvářela v bližších pohledech (při průchodu řešeným územím) pohledové bariéry na významné 
dochované dominanty historické památkové rezervace města a naopak je svým situováním, 
průhledy, výškovou hladinou a dispozičním řešením podpořila a zvýraznila. Zároveň musí být 
respektováno v ochranném pásmu obvyklé procento zastavěnosti pozemků a domovních bloků, tedy 
v ochranném pásmu obvyklá historickým vývojem dosažená půdorysná skladba zástavby. Z tohoto 
hlediska požadujeme proto vypracovat více variant návrhu studie ÚS-18 s přihlédnutím k zvýraznění 
dochovaných průhledů na významné pohledové osy MPR Olomouc mezi bloky na kostel sv. Michala, 
kostel P. Marie Sněžné a dóm.

Odůvodnění:

Schválená maximální výška zástavby

Historické jádro města Olomouc bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací jako druhý 
nejhodnotnější a nejzachovalejší urbanistický soubor po historickém jádru města Prahy. Dle 
odůvodnění rozhodnutí o vyhlášení OP MPR Olomouc je účelem zřízení tohoto ochranného pásma 
především zajištění zvýšené ochrany širšího území okolo městské památkové rezervace před 
nepříznivými vlivy a zásahy a s tím související usměrnění stavebně technické činnosti, která by mohla 
nepříznivě ovlivnit celkový výraz a charakter předmětné městské památkové rezervace. Jedná se 
zvláště o zachování dálkových pohledů na historické panorama města a také pohledů směrem 
z městské památkové rezervace do okolí. Účelem ochranného pásma je ochrana chráněného statku 
před vnějším poškozením. Nově navržené lokality se při jakékoliv dnes navržené a schválené výšce 
zástavby ve schváleném ÚP a předložené studii budou rušivě uplatňovat v dálkových pohledech od 
jihu na kostel sv. Michala, jezuitskou kolej s kostelem P. Marie Sněžné a dóm, které jsou situovány na 
nejvýše položených místech městské památkové rezervace. Díky ojedinělé modelaci terénu 
historického jádra města tvoří tyto stavby spolu s věží radnice, kostelem sv. Mořice ad. jedinečnou 
urbanistickou kompozici.

Územním plánem schválená (blok č. 03/052) – 23 m, resp. 27 m, a k 31.12.2015 zrušená krajským 
soudem v Ostravě (blok č. 03/056) výšková hladina navržené zástavby se projeví v navrhované 
lokalitě negativně jak z hlediska dálkových pohledů na historické jádro města, tak i z hlediska 
návaznosti na blokovou zástavbu z konce 19. století, postavenou kolem historického jádra města 
Olomouce. Z hlediska historických hodnot území považujeme za žádoucí maximální výšku nové 
zástavby plošně snížit u obou bloků na celém území na 15/19 m.

Tato zástavba z historického hlediska kontinuálně navazuje na již stojící zástavbu zejm. tř. Svobody 
z přelomu 19. a 20. století, navrženou již před rokem 1900 podle projektu územního plánu 
renomovaného architekta Camillo Sitte.
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Jak je uvedeno ve výše zmiňovaném písemném vyjádření NPÚ, ú.o.p. v Olomouci k návrhu 
novostavby na poz. parc. č. 114/2, 114/3, 114/6, 114/7, 114/18, 114/21, 124/7, 132/1, 550, 554, 575, 
1289, v k. ú. Olomouc – město – novostavba bytového objektu Šantovka Tower ze dne 5.6.2014, č.j. 
SMOL/098195/2014/OS/PP/Ka: "Historickým vývojem dosažené a v současné době ustálené 
panorama (jedinečný obraz a silueta historické zástavby jádra města) patří mezi základní hodnoty 
MPR Olomouc, které je předmětem památkové ochrany. Tato skutečnost byla potvrzena ve Výnosu 
Ministerstva kultury ČSR ze dne 21. 12. 1987 čj. 16.417/87-VI/1, jímž došlo k prohlášení historického 
jádra města za památkovou rezervaci; viz § 4 odst. 1 písm. a) a písm. b), kde se jako předmět 
památkové péče uvádí hmotová a prostorová skladba zástavby a dále hlavní městské dominanty v 
dálkových i blízkých pohledech. Prohlášením historického jádra města Olomouce za památkovou 
rezervaci má být dle Výnosu zabezpečena zvýšená ochrana tomuto historicky nejvýznamnějšímu a 
nejlépe dochovanému urbanistickému souboru na Moravě, který ve své bohaté prostorové skladbě 
zahrnuje vynikající soubory monumentální architektury, opevnění, měšťanských domů i plastik 
dokládajících jeho tisíciletý stavební vývoj od raného středověku až po vysoce hodnotná díla 
architektury 20. století (viz Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 21. 12. 1987 č. j. 16.417/87-VI/1 o 
prohlášení historického jádra města Olomouce za památkovou rezervaci)."

Objekty s navrženou základní výškou 19/23 m a specifickou výškou 20/27 m mají být situovány 
v ochranném pásmu MPR Olomouc. Jak jsme již výše uvedli, účelem ochranného pásma je zajištění 
zvýšené ochrany širšího území okolo městské památkové rezervace před nepříznivými vlivy a zásahy. 
Jedná se zejména o usměrňování stavebně technické činnosti, která by mohla nepříznivě ovlivnit 
celkový výraz (pozn. pojem výraz znamená v daném kontextu vnější vzhled, tvářnost – viz Slovník 
spisovného jazyka českého. VII. V – Y. Academia, Praha 1989, s. 319) a charakter (pozn. pojem 
charakter znamená v daném kontextu souhrn příznačných znaků věci nebo jevu – viz Slovník 
spisovného jazyka českého. II. H – L. Academia, Praha 1989, s. 127) MPR a jejího okolí. Podle našeho 
názoru se jedná zvláště o zachování dálkových pohledů na historické panorama města a také pohledů 
směrem z městské památkové rezervace do okolí. Účelem ochranného pásma je ochrana chráněného 
statku před vnějším poškozením. K tomu může dojít například měřítkově nebo výškově neúměrnou 
výstavbou na ploše vymezené ochranným pásmem s dopadem na chráněný statek. Eliminovat 
zástavbu tohoto typu je jedním z hlavních smyslů institutu ochranného pásma, které bylo vyhlášeno 
rozhodnutím ONV Olomouc dne 27. 7. 1987 pod č. j. Kult. 1097/87/Tsř. 

Výraz a charakter památkové rezervace je dán mimo jiné jejím panoramatem. Spojení pojmů výraz a 
charakter však nelze zúžit na pouhý obraz daný historickým půdorysem, hmotovou a prostorovou 
skladbou zástavby a hlavními městskými dominantami, ale je nutné jej rozšířit i o význam, hierarchii 
hodnot, tj. charakter, který tato zástavba vyjadřuje a s sebou niterně a neoddělitelně nese. Jiné 
hodnoty (charakter) jsou spojeny s drobnou měšťanskou zástavbou, jiné s městskými paláci a jiné 
například s církevními stavbami atp. Dominantami, které se na charakteru památkové rezervace 
určujícím způsobem podílí, jsou přitom významné duchovní a komunální stavby, tj. hmoty kostelů a 
radnice s jejich věžemi, kupolemi, vysokými střechami atp., vyjadřující právě hierarchii hodnot dle 
jejich konkrétních významů v kulturních dějinách města. Mezi významné kulturní památky 
monumentální architektury a hlavní městské dominanty, resp. hlavní dominanty městské památkové 
rezervace se řadí kostel sv. Václava, kostel sv. Mořice, kostel sv. Michala, kostel Panny Marie Sněžné, 
objekt radnice, objekty bývalého jezuitského areálu, aj. Mezi významná umělecká sochařská díla a 
dominanty památkové rezervace se řadí Čestný sloup Nejsvětější Trojice, Mariánský sloup a soubor 
barokních kašen. Z dalších městských dominant lze jmenovat například kapucínský kostel Zvěstování 
Páně či objekt městské tržnice apod.

Mezi nejcennější součásti kulturního dědictví Olomouce patří národní kulturní památky, ke kterým se 
řadí například katedrála sv. Václava s dvouvěžovým západním průčelím a dominující jižní věží vysokou 
100,65 m, která je situována na Václavském návrší. Tato výrazná městská dominanta, symbol 
městské památkové rezervace, je jednou z nejvýznamnějších součástí dochovaného historického 
panoramatu města. Uplatňuje se v průhledech významnými městskými třídami v samotné rezervaci a 
rovněž v dálkových pohledech. Je součástí románského areálu bývalého knížecího a biskupského 
paláce evropské důležitosti. Nejstarší části stavby spadají do období působení biskupa Zdíka na 
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počátku 12. století. Další významnou národní kulturní památkou je kostel sv. Mořice, který patří 
k vrcholům gotické architektury na Moravě. Charakteristickým prvkem kostela jsou dvě hranolové 
věže západního průčelí, z nichž jižní, neomítaná, je nejstarší součástí stavby. Na tzv. Michalském 
pahorku, nejvýše položeném místě historické části města, je situována další významná kulturní 
památka a městská dominanta kostel sv. Michala. Do své dnešní barokní podoby byl přestavěn 
koncem 17. a počátkem 18. století. Kostel se řadí svou kompozicí tří kopulí na osmibokých tamburech 
mezi ojedinělé stavby v evropském měřítku a bývá srovnáván pouze se třemi stavbami v celé Evropě 
– s kostelem San Salvador v Benátkách (1507-1634, 1574), s kostelem ortodoxní církve ve Lvově 
(1591-1629) a kostelem San Georgio Maggiore v Neapoli (1640-1671). V českých zemích patří kostel 
sv. Michala k nejzajímavějším stavbám poslední čtvrtiny 17. století. Kostel byl postaven na nejvyšším 
místě olomoucké skály. Díky této své vyvýšené poloze se tři kopule sv. Michala vpisují do siluety 
města a hrají v ní roli, jakou kopule zmíněných svatyň v Benátkách, Lvově a Neapoli nemají.1 Mezi 
další významné výškové a architektonické dominanty města a kulturní památky se řadí barokní kostel 
Panny Marie Sněžné, monumentální barokní chrám vybudovaný nad jedním z historických náměstí na 
vysoké terase s předloženým schodištěm a balustrádou. Dvouvěžové průčelí se významně uplatňuje 
v panoramatu města. V sousedství kostela je situována bývalá jezuitská kolej, monumentální barokní 
objekt, který svou střechou výrazně zasahuje do siluety historického jádra města. Na kolej jižním 
směrem navazuje jezuitský konvikt, který se rovněž uplatňuje v siluetě historického jádra města. 
Výraznou výškovou dominantou města je kulturní památka objekt radnice s šestipatrovou 
hranolovou věží završenou pohledově výraznou střechou. Radnice je významná například i 
z uměleckohistorického hlediska díky kapli sv. Jeronýma s nejstarší krouženou klenbou v českých 
zemích a bohatě kamenicky zdobeným arkýřem.

Podle našeho názoru se lze na základě vizualizací poskytnutých v návrhu územní studie důvodně 
domnívat, že objekty s navrženou základní výškou 19/23 m a specifickou výškou 20/27 m budou mít 
negativní dopad na dochované historické panorama historického jádra města z dálkových pohledů.

Negativní zásah do panoramatu historického jádra města se projeví z dálkových pohledů od jihu 
k severu (z ulice Velkomoravské v pozicích poblíž a na mostu přes řeku Moravu a ze Švýcarského 
nábřeží). Objekty se budou dle našeho názoru rušivě uplatňovat v blízkosti kostela sv. Michala, který 
je situován na nejvýše položeném místě městské památkové rezervace na tzv. Michalském pahorku. 
Díky ojedinělé modelaci terénu historického jádra města tvoří tento kostel spolu s věží radnice, 
kostelem sv. Mořice a kostelem Panny Marie Sněžné jedinečnou urbanistickou kompozici. 
V některých pozicích se stavby prostorově vklíní mezi kostel sv. Michala a kostel Panny Marie Sněžné, 
přičemž tento posledně jmenovaný kostel a jeho podnož (bývalý jezuitský areál) při pohybu 
východním či západním směrem pohledově překryjí, opticky nevhodně ovládnou daný prostor. 
Urbanistická kompozice historických výškových dominant, tedy předmět památkové ochrany, bude 
poškozena a znehodnocena.

Domníváme se rovněž, že dojde k nevhodnému narušení dálkových pohledů z jihovýchodu (z okolí 
ulice Wittgensteinovy a mostu přes řeku Moravu) na panorama historického jádra města, tvořené 
kostelem sv. Michala, kostelem Panny Marie Sněžné v popředí s objekty bývalého jezuitského areálu
a kostelem sv. Václava. Objekty s navrženou základní výškou 19/23 m a specifickou výškou 20/27 m 
naruší zmiňované výškové dominanty. Silueta objektů se projevují jednak v pohledovém zakrytí 
kostela sv. Michala, jednak ve vytvoření souvislé vysoké pohledové bariéry vlevo od této kompozice 
od kostela sv. Michala až po historické budovy bývalého jezuitského areálu v pozadí s kostelem Panny 
Marie Sněžné. Podnož uvedené siluety zde tvoří pozůstatek městského opevnění, zakrytá stromovým 
patrem Bezručových sadů. Stromové patro je dnes hodnotnou součástí dochovaného panoramatu 
města. Nad touto zelenou podnoží je viditelná horní část historických budov. Navržená výšková 
hladina znehodnotí dálkový pohled na historické panorama právě svou výškou, neboť nenechává 

                                               
1

Blíže viz R. Švácha, The Church of St. Michael in Olomouc and Its Type, Umění LXI, 2013, č. 5, s. 398–421; česká 
verze článku je dostupná on line na http://www.umeni-art.cz/cz/issue-detail.aspx?v=issue-issue-2154.



Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci | Horní nám. 25, 771 00 Olomouc
T +420 585 204 111 | F +420 585 229 189 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČ 75032333 | DIČ CZ75032333

8

prostor pro pohledové uplatnění nejvyššího místa městské památkové rezervace Michalského 
pahorku s výškovou dominantou kostelem sv. Michala, orámovanou zmiňovanou přirozenou –
historickou – podnoží.

Nezanedbatelnou skutečností je i negativní projev objektů s navrženou základní výškou 19/23 m a 
specifickou výškou 20/27 m při pohledech z památkové rezervace jihovýchodním směrem. Jedná se 
zejména o pohledy z veřejnosti přístupných výškových dominant rezervace, věží historických staveb. 
Objekty se mohou dle našeho názoru významněji uplatňovat při pohledu z věže kostela sv. Mořice -
národní kulturní památky -, a z věže objektu radnice. 

Navržená základní výška 19/23 m a specifická výška 20/27 m vybočuje z celkového výrazu a 
charakteru historické zástavby v navazujících částech ochranného pásma. Vytvoří tak v souvislém 
prstenci historické zástavby vyvýšenou hmotovou clonu, nové pozadí siluety jihovýchodní partie 
památkové rezervace. Pokud historická zástavba ochranného pásma v základních rysech vychází 
ze struktury a podoby zástavby historického jádra města, zejména partií vzniklých v závěru 19. 
století na území zrušeného městského opevnění, a pokud tato historická zástavba doposud tvoří 
přirozený přechod k chráněnému celku městské památkové rezervace (mezi chráněným celkem a 
svým okolím, tj. ochranným pásmem), pak navržená základní výška 19/23 m a specifická výška 
20/27 m dle našeho názoru negativně naruší základní charakteristiky vyjádřené kompozicí 
prostorů, jejich ztvárněním, ve vztazích mezi územím městské památkové rezervace a územím 
ochranného pásma.

Předložený návrh studie prokazuje, že navržená výšková hladina nové zástavby (specifická výška)
nejen nerespektuje podmínku MK ČR ze dne 12. 11. 2012 (na společném jednání o návrhu ÚP 
Olomouc se Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, a MK ČR dohodli o maximální 
výšce zástavby na výše uvedených plochách 19/23 m), ale i současně prokazuje, že nově navržená
zástavba je z hlediska ochrany MPR Olomouc a jeho nejbližšího okolí, chráněného OP MPR Olomouc, 
naddimenzovaná a ruší nejen dochované, výše jmenované dálkové pohledy, či průhledy na jednotlivé 
dominanty MPR, ale též svou navrženou výškou nenavazuje ani na výškovou hladinu zachované
historické zástavby ochranného pásma, například městské třídy Svobody, a z jejího měřítka a 
charakteru negativně vybočuje.

Zachování ochrany hodnot území, do kterých patří i stanovení limitu maximálních výšek staveb, náleží
do principů prostorové a výškové regulace podle vyhl. č. 500/2006 Sb. Ta odpovídá prostorové 
regulaci ostatních ploch v pásu podél vnitřního městského okruhu. Jak již bylo popsáno ve vyjádření 
NPÚ, ú.o.p. v Olomouci k návrhu novostavby na poz. parc. č. 114/2, 114/3, 114/6, 114/7, 114/18, 
114/21, 124/7, 132/1, 550, 554, 575, 1289, v k. ú. Olomouc – město – novostavba bytového objektu 
Šantovka Tower  ze dne 5. 6. 2014, č.j. SMOL/098195/2014/OS/PP/Ka:  "Městský silniční okruh 
vytváří třída Svobody a ulice 17. listopadu. Třída Svobody tvoří západní a částečně jihozápadní hranici 
přechodu MPR Olomouc a OP MPR Olomouc. Je významnou městskou třídou, jsou na ní situovány 
veřejné budovy (budova Okresního soudu, objekty Univerzity Palackého, Vědecká knihovna, bývalý 
evangelický kostel, objekt bývalého Ředitelství státních drah, bývalý Okresní úřad, který dnes slouží 
jako poliklinika). Třída 17. listopadu obíhá kolem MPR Olomouc jihovýchodním směrem a ústí do 
Masarykovy třídy, která spojuje centrum města s hlavním vlakovým nádražím. Výšková hladina 
většinové zástavby se na třídě Svobody pohybuje do cca 20 m."

Pro vnímání panoramatu jakéhokoliv města a jeho obrazu jsou velmi důležité nejen stav umístění, ale 
i množství a šířka okolní zástavby objektů. Město Olomouc ve svém panoramatu mělo již od dob 
zbourání původní barokní pevnosti větší množství technologických objektů (komínů, sila a teplárna), 
které přesto dálkové a blízké pohledy na jeho panorama nerušily (většinou nebyla pozorovatelem
jejich přítomnost ani vnímána). Teprve nekoordinovanou výstavbou širších výškových objektů 
administrativních budov začaly tyto subtilní stavby nabývat na pohledové důležitosti a spolu s novými
širšími výškovými budovami začaly v pohledech na centrum vytvářet nové, nejvyšší a tím i více 
dominantní patro v panoramatu města, než je historické jádro. I z tohoto důvodu je nutné velmi 
citlivě zvažovat výstavbu jakýchkoliv vyšších objektů na celém území města Olomouce nejen v 
rezervaci a jejím ochranném pásmu. Jiná situace by byla vytvořena v případě, kdy by město vytvořilo 
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plochu pro výstavbu těchto objektů v dostatečné vzdálenosti od hodnotného centra a jeho okolí 
s prokázaným minimálním zásahem do dochovaných panoramat historického jádra města a jeho 
okolí v uzavřeném urbanisticky a kompozičně určeném souboru.

Narušení harmonické rovnováhy výšky a měřítka zástavby ve vztahu k blízkému historickému centru 
města může zcela narušit jeho vnímání. Důležitou je i dostatečná ochrana nejbližšího prostředí
historického centra jako jedinečného urbanistického celku.

Vyšší procento zastavěnosti bloků

Vyšší procento zastavěnosti navržených jednotlivých bloků v předložené studii je z hlediska 
památkové péče nepřijatelné. Zvyšuje pravděpodobnost delší souvislé jednolité a kompaktní 
zástavby na vnější hranici jednotlivých bloků, a tím i vzniku větších kompaktních bloků, navíc zcela 
zakrývajících panorama historického jádra města Olomouce a sjednocujících jej do jedné horizontální 
dlouhé linie.

Účelem institutu ochranného pásma ve smyslu ustanovení §17 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění, je i ochrana památkové rezervace a jejího prostředí. Z toho 
vyplývá, že veškerá zástavba, která poškodí vnímání MPR zevně i zevnitř, nepřijatelným způsobem 
mění vnímání struktury a proporcí a prostorových vztahů historického jádra Olomouce, není v 
souladu s účelem zákonné ochrany. Z toho hlediska by sjednocování a scelování hladiny zastavěnosti 
území a v něm zvyšování hladiny navrhované zástavby nebylo akceptovatelné, protože navrhovaná 
výšková hladina nové zástavby by převyšovala výškovou úroveň stávající zástavby a byly by tímto 
řešením ohroženy nejen blízké i dálkové pohledy na MPR, ale i členitost historického panoramatu 
města. Výška, hmota a umístění nové stavby jsou z hlediska památkové péče velmi důležité z důvodu 
konkrétního dopadu na chráněné hodnoty historického jádra.

Dalším negativním rysem je i vybočení z charakteru a měřítka zástavby nejen historické zástavby 
ochranného pásma, ale i z charakteru a měřítka zástavby situované na území samotné památkové 
rezervace. Pokud historická zástavba ochranném pásma v základních rysech vychází ze struktury a 
podoby zástavby historického jádra města, zejména partií vzniklých v závěru 19. století na území 
zrušeného městského opevnění, a pokud tato historická zástavba doposud tvoří přirozený přechod 
k chráněnému celku městské památkové rezervace, pak navržené zvýšení procenta zastavěnosti 
bloků (zejm. variantní zástavba ve vnitroblocích) dle našeho názoru negativně naruší základní 
charakteristiky vyjádřené kompozicí prostorů, jejich ztvárněním, ve vztazích mezi územím městské 
památkové rezervace a územím ochranného pásma.

Nová zástavba z památkového hlediska by měla kontinuálně navazovat na již stojící historickou 
zástavbu ochranného pásma, zejm. tř. Svobody z přelomu 19. a 20. století, postavenou podle 
projektu renomovaného architekta Camillo Sitte.

Vytvoření více variant návrhu v US-18

Zájmem nejen NPÚ, ú.o.p. v Olomouci jako odborné organizace státní památkové péče, ale obecně i 
památkové ochrany jako takové, je chránit obraz města, stanovit logické prostorové vazby 
s ochranou panoramatu města na jedné straně, a přechod zástavby do volné krajiny na druhé straně,
přičemž v případě nové zástavby na řešeném území je nutné zohlednit zachování současných
pohledových průhledů na dominantní stavby MPR z výrazných prostorových bodů řešené plochy a
z blízké historické zástavby původní barokní pevnosti Salzerova reduta, včetně zachování či 
podpoření průhledů v nově navrhované zástavbě na zpracovávaném území.

Na základě výše uvedených skutečností proto doporučujeme:

- Upravit navrženou základní výšku 19/23 m a specifickou výšku 20/27 m zástavby na maximální 
výšku 15/19 m. 
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- Snížit procento zastavěnosti jednotlivých domovních bloků (zejm. bloků č. III a VI, u nichž 
požadujeme zcela vyloučit zástavbu ve vnitroblocích).

- K ověření vlivů zástavby v zájmovém území doplnit vizualizace hmotové regulace z vícero pozic 
(vizualizace doplnit o pohledy od jihovýchodu směrem k památkové rezervaci, z ulice Velkomoravské 
v pozicích poblíž a na mostu přes řeku Moravu a z více pozic Švýcarského nábřeží /zejm. v období 
vegetačního klidu/, z okolí mostu přes řeku Moravu v ulici Wittgensteinově, ze zvýšené plochy dvora 
veřejně využívané terasy Salzerovy reduty, a dále o pohledy z rezervace směrem na jihovýchod 
z veřejnosti přístupných výškových dominant, a to z věží kostela sv. Mořice a objektu radnice).

- Bloková zástavba v celém území musí být komponovaná tak, aby nevytvářela pohledové bariéry na 
významné dochované dominanty historické památkové rezervace města a naopak je svým 
situováním, průhledy, výškovou hladinou a dispozičním řešením podpořila a zvýraznila. Zároveň musí 
být respektováno v ochranném pásmu obvyklé procento zastavěnosti pozemků a domovních bloků, 
tedy v ochranném pásmu obvyklá historickým vývojem dosažená půdorysná skladba zástavby. Z 
tohoto hlediska požadujeme proto vypracovat více variant návrhu studie ÚS-18 s přihlédnutím k 
zvýraznění dochovaných průhledů na významné pohledové osy MPR Olomouc mezi bloky na kostel 
sv. Michala, kostel P. Marie Sněžné a kostel sv. Václava.

Závěrečné doporučení koncipujeme s vědomím toho, že snížením základní výšky na 15/19 m a 
prověřením dopadů hmotové a zejména výškové regulace US-18 může být z hlediska veřejného 
zájmu (§25 stavebního zákona) nalezeno vhodnější řešení pro ochranu Městské památkové rezervace 
v Olomouci, zejména jejích vizuálních účinku v bezprostředním okolí chráněného území (na ploše 
ochranného pásma MPR) i ze vzdálenějšího okolí.

Závěrem Vás upozorňujeme, že toto vyjádření nenahrazuje stanovisko či správní rozhodnutí věcně a 
místně příslušného výkonného orgánu státní památkové péče.

                                                                                                                Mgr. František Chupík, Ph.D.

                                                                                                                       ředitel

Vidoval:

Mgr. Ondřej Belšík

vedoucí odboru péče o památkový fond

Příloha:

Dokumentace

Na vědomí:

NPÚ, ú.o.p. v Olomouci, AR, Mgr. Pavel Šlézar

NPÚ, ú.o.p. v Olomouci, PP/G, Ing. arch. Helena Grassová

Národní památkový ústav, generální ředitelství, odbor péče o památkový fond, oddělení specialistů,
ing. arch. Alena Krusová, Valdštejnské nám. 471/3, 118 11 Praha 1



MINISTERSTVO OBRANY
sEKcE EKoNOMICKÁ A MAJETKoVÁ

oDBoR oCHRANY ÚZEMNÍCH z 

^J|'ítJA ŘÍZENÍ PRoGRAMŮ NEMovITÉ INFRASTRUKTURY
Svatoplukova 84, PsČ ols 0o srno _ Židenice, datová schránka hjyaavk

Sp'zn. : 54806/20 1 5-820 1 -OÚZ-BR
V Bmě dne
V1ýtisk ěíslo:
Počet listů:
Pří1ohy:

l?. dubna2015
1

1

112 pI.

ječmen studio
Bořivojova 1

77900 0 LOMOUC

Yěc: lyjádření k existenci inženýr.ských sítí v rámci předprojektové přípraly - Územní
studie US 18 - Olomouc, ul, Santova
k.ú. Olomouc - město

Vyznaěená loka|ita je siiuována v zájmovém území Ministerstva obrany dle ustanovení
$ 175 odst 1 zákona č. 183/200ó Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

Uvedenou lokalitou prochází podzemní telekomunikační vedení Ministerstva obrany
Orientační průběh kabelu je zřejmý z přiloženého mapového podkladu.

Uvedenou |okalitou prochází RR sněr Ministerstva obrany, ktery svoji polohou
omezuje ýstavbu. Z hlediska othrany RR směru nejlyšší výška objektů nepřesáhne 22 m nad
okolní terén. orientační průběh RR směru je zřejmý z přiloženého mapového podkladu.

Tato informace neplní funkci souhlasného zánazného stanoviska k umístění a
realizaci stavby ve smyslu $ 175 zákona' č. 183i200ó Sb. v platném znění.

Pro vydání závazného stanoviska Ministerstva obrany k dané akci v rámci územniho a
stavelrního řízení je nutné předložit projektovou dokumentaci oddělení ochrany územních
zájmů Brno.

Specifikace teteklmunikačních zařízení a síú AČR, zákresy jejich průběhů a další podklady
v listinné nebo digitální formě, lderé žadatel' stavebník nebo jimi pověřerui osoba získali v rámci
přípravy, projednóvání, zpracování dokumentů nebo realizace předmětné stavby nebo v souvislosti
sjejím projednóváním v rómci správních řízení jsou určeny uýhradně pro účel, pro kteý byly
poskytnuty' Tyto dokumený nebudou archivovány mimo dokumentaci předmětné stavby, nebudou
použiý jako podklad pro zpracovóní lokumentace další stavebtí nebo jiné akce a v fuÍdném
případě nebudou poslq;tnuty další osobě.

Vfizuje: Marie Šlézarová - tel. 973402778

Referent společné státní sprály a samosprár,y
Marie ŠLÉZARoVÁ



Adresa pro doručováni:
Sekce ekonomická a majetková Mo, oddělení ochrany územních zájmů Brno
Svatoplukova 2 687184, 662 10 Brno

ISDS: SEM-OUZ Brno-Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 praha, hjyaavk
tčoz sorczegl
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MIMSTERSTVO OBRAIYY
Agentura hospodaření s nemovifým majetken

Odbor rÍzemní sprály majetku Brno
Svatoplukova 26s7l84, PSČ 615 00 Bmo-Židenice, datová schránka lťyaavk

VBmědne lo .dubna20I5
Vytisk číslo: 1
Počet listů: 1

ječmen sfuďo
MgA. Ing' arch. Lukáš Blďek
Lazecká297l57
779 00 Olomouc

Věc: Žádost o vyjádření k rÍzenní studii ,,US l8-Šantovka"

Česká republika - Ministerstvo obrarry, Agentwa hospodďení s nemovit}tn majetkem'
odbor územní sprály majetku Bmo nemá k předložené studii ',US 18-Šanbvkď'připomínek.
Závazné stanovisko po vyjádření dalších odbomých sloŽek Vrám zašle Ministerstvo obrany
Sekce ekonomická a rnajetková odbor ochrany územních zájmů a iizent progÍamů nemovité
infi'aštruktury 

:z |onis 

z I7 .3.2015.

Vyřizuje: Ing. Antonín Laibner, tel. 9734O2'l6l5,mob. 602573090

Doručovací adresa: Agentura hospodďení s nemoviým majetkem, odbor uzemní správy
majetku, Svatoplukova 84, 66210 Bmo



KRAJsKÁ HYGIENIcKÁ sTANIcE
or.oMoucKÉno xna.rB sn sÍllnnn v oLoMoUcI

Wolkerova6,779 ll Olomouc, tel.585719 111, e-mail: podatelna@khsolc.cz, lD:.1zyai4b

Č;. : I(HSoC/06424l20I5loC/HoK
Sp. značk*-: KHsoC/06424l2015
Vyřizuje : MUDr' Eva Cehovská
Čj' odesílatele : xxx

Magistrát města olomouc
Odb.koncepce a rczvo1e
Hynaisova 10
779 1 1 Olomouc
v zastoupení
ječmen studio
MgA.Ing.arch. Lukáš Blažek
Lazecká297/5I
779 00 Olomouc

Stanovisko k urbanistickésfudii ,,Us - 18 - Šantova, k.ú. Olomouc".

Na zakiadě žádosti doručené Krajské hygienické stanici olomouckého kaje, dále jen
KHS' dne 18.3.2015 ěj. KHSoC/06424l2oI5loClHoK, o vydríní stanoviska kurbanistické
studii 

''IJS - 
18 - Santova, k.ú' Olomouc", předložené společností ječmen studio, MgA. Ing.

arch. Lukáš Blažěk, Lazecká 297l5I, olomo,lc (zrnocnění ze dne doručení na KHS 9.4.2015),
posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle $82 odst. 1, 2 písm' i) zákona č' 25812000 Sb.,
o ochraně veřejného zdravi a o změně některých souvisejících ziákonů' ve znění pozdějších
předpisů' jako dotčený správní ďad ve smyslu $ 82 odst' 2 písm. j) tohoto zríkona, v souladu
s $4 odst. 2 písm. b) ziíkona č' 18312006 Sb., o územním plrínovrání a stavebním řádu
(stavební zríkon), ve mění pozdějších předpisů, urbanistickou studii,,US - 18 - Šantova,
l<.ú. Olomouc" (dále jen US).

Po zhodnocení souladu předložené US se zájmy chrríněnými orgánem ochrany
veřejného zdraví, s poŽadavky stanoven:rmi ziíkonem ě. 258/2000 Sb., o ochraně veřeiného
zdtaví a o změně někteých souvisejících ziíkonů, ve znění pozdějších předpisů, (dríle jen
zákon ě. 258/2000 Sb.), nařízením v1ády č. 27212011' o ochraně zdraví před nepřízniými
účinky hluku a vibrací' (dále jen NV ě.2'12/2011 Sb.), vyhláškou č.252/2004 Sb., kterou se
stanoví hygienické poŽadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody,
ve znění pozdějších předpisů' (dálejen lyhláškaě.25212004 Sb')' lydává I&ajská hygienická
stanice olomouckého kraje se sídlem v olomouci toto

stanovisko:
,,Us _ 18 _ Šantova, k'ú' .olomouc", orgán ochrany

souhlasí'

V souladu s $ 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na níže uvedenou podmínku :

s odkazem na ustanovení $ 82 odst' 2 písmj) zákona ě. 25812000 Sb', za úěelem zajištění
ochrany veřejného zdravi před hlukem z dopravy (drážní' silniční) a stacionrámích zdrojů
hluku' budou projektové dokumentace pro následné řízení dle stavebního zríkona doplněny
o akustické studie zohledňující vliv uvedených zdrojů hluku v denní a noční době na budoucí
chriáněné venkovní prostory staveb navrhovaných objektů s bydlením s cílem, aby po realizaci

V Olomouci dne 9.4.2015

s předloženou urbanistickou sfudii
veřejného zdraví
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staveb byly splněny hygienické limiý hluku upravené $ 1l a $ 12 odst. 3 příl'č.3 k nďízení
vlády č.2721201l Sb. Akustické studie budou podkladem pro hodnocení a iízení zdravotnich
rizik dle $ 82 odst. 2 písm.t) zžkona č.25812000 Sb. V případě, že by byla nutnost nawhnout
účirurá protjhluková opatření' prioritou jsou tato opatření ve venkovním pÍostoru a nikoli na
fasádě , 'chrráněného" 

objektu (okna).

Odůvodnění :
Způsob ělenění ploch řešeného íuemi (03/052P, 03/056P) je lymezení veřejných

ploch a koridoru a zastavitelných ploch bloků I. _ N. Urbanistickou studií se navrhuje u
staveb 5 nadzemních podlaží se 2 ustupujícími podlažími niástaveb a polozapuštěným patrem
stání vozidel pod objekty do rirovně cca 1,5m pod uroveň terénu. Stiíní vozidel se uvažuje i na
terénu, ulice budou lemoviíny obchodním paÍteÍem a službami. Maximání ýška římsy/atiky
bude 19m a ustupujícího podlďí/hřebene 23m. Ve vnitroblocích I. _ IV. budou odpočinkové
zóny rezidentů, soukromé předzahrádky. Do bloku V. u dětského hřiště Santa Maria se
navrhuje mateřská školka.

Pokud se ýká zaiištění ochrany veřejného zdraví před negativními účinkv hluku
z doprav.v, je tato problematika urbanistickou studií řešena tak, že bloky r. a II. budou pii
obvodu území tvořit bariérový objekt. Chráněné veřejné prostory budouod hluku z dopravy
na městských komunikacích chrráněny hmotou budov do ýšky minimálně r2m. Fásády
přiléhající ke kbmunikaci Wittgensteinova a 17.listopadu budou řešeny materiály se zr1ýšenou
neprůaučností a nebo technickými opatřeními' Jedná se opatření řešená násleáujícím
sfupněm projektové dokumentace. K danému závazku KHS uvádí, že z pohledu KHS
v rámci územniho plrínovaní mohou bý pozemkv rodinnÝch. bytových a polvfunkčních domů
s bydlením umístěny v lokďitách se zajištěnou ochranou před hlukem ("i" p"a.i*u rHs
uvedená ve stanovisku k upravenému nál'rhu územního plánu olomouce
č j. KHsoC/03 5 92 l 20 l 4 l oC lHoK ze dne 8.4.20 1 5).

Vzhledem k charakteru a situovríní železnice ě.275 z olomouce do Senice na Hané je
uvažoviíno se smíšeným pÍovozem železniěni a tramvajové dopravy vúseku,,Hlavní nádraží_ Repčín", doporuěuje se ňízent nové zastávky. V rozvojovém území nebude prumyslová
zástavba. Zdrojem pitné vody bude veřejný vodovod města. Zdrojem tepla bude horkovod
a každá skupina objektů bude napojena pomocí objektové předávací stanicá.

výše uvedená podmínka je stanovena v souladu s ustanovením $ 82 odst. 2 písm' j)
zékona ě.258/2000 Sb., a to za účelem zajištění ochrany veřejného zdraví před negátivními
vlivy hluku z proyozn stacionámích a linioých zdrojů hluku v denní a nóční doňě, neboť
není žádoucí z\yšovat zátéž obyvate|stva hlukem. Pokud se dká stávaiících stacionámích

zdrojem hluku v území spolu s dopravou.
Při lydrání tohoto stanoviska vychrízel orgiín ochrany veřejného zdraví z podkladů,

kteqými jsou následující dokumenty:
Zádost o stanovisko ze dne doručení 18.3.2015 spolu s dokument ací územrn studie ,,US _ 18

!s]:lr olomouc"' zpracovate| ječmen studio, Lukáš Blažek, Lazecká 51, olomouc,
03/2015 a plná moc od statut{ímího města olomouc, odb. koncepbe a rozvoje ze dne doručení
na KHS 9.4.2015 t L.*./" MUDr' Eva Čehovská

Rozdělovník: 
v9doucí odd. hygieny obecné a komunální

p. Adresát + dokument
2. KHS - spis



spft'va železn'Ční dopŘvri cest!

Správa železniční dopravní cesty' státní organizace
oblastní ředitelství olomouc

Nerudova 1

772 58 oLOMOUC

Váš dopis zn.:

ze dne: 4.3.2015
Naše zn.: 81/2015/oPD
Naše č.j.: '' z+lqtzots-oŘ olc-oPs/sÍo
Počet listú: 2

Počet příloh| 1

Poěet listú přiloh: 1

Vyř'zuje: Ing. Otakar Srovnal
TeléÍon: 9'12 742 221
Mobil:

E-mait: Srovnal@szdc.cz

oatum: 26.3.2015

Věc: Souhrnné stanor'isko k existenci inžení-rslr,ých sítí

Na ákladě předloŽené žádosti a dokumentace \rydáVá Správa Že|ezniční dopravní cesty, státní
organizace (dále jen SŽDC), oblastní ředitetství olomouc (dále jen oŘ olomouc), dle zákona
ě.183/2006 Sb., o územním plánování a star'ebním řádu (stavební zákon) v platném znění

' Souhrnné sÍanorisko k existenci inženýrských sítí
A - Identifikační údaie stavby:
Stavba: IJS l8 _ šantova
Trať: č.275 olomouc _ Senice na Hané

' (trď podle TTP č.3 13A Kostelec na Hané Olomouc hl.n.)
TUD]J ?2| 126 Areá] vleček Olomouc - O]ornouc-Nová Ulice: cca km l -51 5 1 .800:
ochrarmé pásmo regionáIni dnáhy

Kat. území: 710504 Olomouc-město;
Stavebník: Magistrát města o|omouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 34ll0,119 00

Olomouc
Žadatel: ječmen studio, MgA.Ing'arch. Lukáš Blažek, Lazecká 297 /51,779 00 olomouc

B _ Inženýrské sítě a kontaktní spojení:
1. V příloze je infomativně zakeslena kabelová trasa ve správě SŽDC. oŘ olomouc, Správa

sdě1ovací a zabezpečovacítechniky (SSZT). objednávku na přesné wtyčení její po1ohyje případně
nutné zaslat v předstihu 14_ti dnů na adresu oŘ olomouc. Pro urychlení lze objednávku poslat
elektronickou poštou kontaktnímu pracovníkovi pro zajištění v}.tyčení _ Ing. Janka Hojgrová,
Íel.: 912 74l 7z8. mobil.tel.: '725 344 876' e-mail: hojgrova@szdc.cz. V objednávce musí b]ýt
uvedeno čj. tohoto stanoviska.

Nejméně 15 dnů před potřebným v1.tyčením, případně Zahájením prací, musí bý kopie objednávlry
a toto stanovisko předloženy vedoucímu provozního střediska olomouc, p. Vratislav Polák,
tel.: 9]7 7 4I 262, mobil.tel.:. 606 184 194' ktený Zajistí v}tyčení. Splatnost vydané faktury je l4 dní
od tystavení.

2. Loka|ita územní studie se nedoýká inženýrs\ich sítí a zai1zení ve správě a majetku
ČD Telematika a.S..

spráVa železničnl dopravní césty, siátní olganizace s ídlo: DláŽděná 1oo3/7' 1 10 oo Praha .1

zapsaná v obchodním rejstříku u lúěstského soudu V Praze' oddíl A' Vložka 
1Č| 7og 94 234 DIc': Cz7og 94 23448384

u4/vw. szd c. cz

jeČmen studio
l\4gA'lng.arch' LUkáŠ B!aŽek

Lazecká 297 l5'|
779 00 Olomouc

1tL



C _ ostatní:
Územní sfudie zasahuje do ochranného pr{sma dráhy a musí bý projednIína dle zákona

č.266194 Sb., o drahách, v platrrém znění, s DÉŽrím rířadem, Nerudova 1, 772 00 olomouc.
Soúrnné stanovisko se ýká pouze existence inženynských sítí v rozsahu dle předložené

dokumentace s platností 2 let od data vydání a nelzeje použít kjiným účelům.

spÍáva železniění dopravni
státni orqanizace

oblastní
Nerudova í 

'lČ: 70994234'

Kašpar
rlzentm

ředitelství C)lomouc
Přiloha:
- lnformativní zákes kabelové trasy ssZT;

správa ŽelezničnÍ dopravní cesty' státni o19anizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu V Praze' oddíIA, Vložka
48384
r/vww.szdc.cz

sídlo: Dlážděná 1003/7' 110 00 Praha í
lČ: 7o9 94 234 D|Č| cz7og 94 234

2t2
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,Y.lYDRAZl\I URAT)
Nerudova 1,,772 58 OLOMOUC

liltil]Iililtiililililtililililtill]]1ilililtiltil ilililtililil
CRDUX00SCEQV

ječmen studio
MgA'Ing.arch. Lukáš Blažek
Lazecká 29'l /51
779 00 Olomouc

VAS DOPIS ZN,/ZE DNE

18.3.2015

NAšE zN.:
t4o-ol(o001si 1s/sj
DUCR-1s7s6/1s/Sj

vYfuzuJ ErrEL.
Jt'jDr' Jitka skopaloVá

+420 972 74! 3Í5 (linka 217)

oLo140uc
19.03.2015

Věc : Studie "US 18 Šantovka" v k.ú. olomouc-město

K Vaší žádosti o r,1'jádření ke shora uvedené stavbě sdělujeme, že ke studii nemáme námitek.
Upozoňujeme. Že jednotlivé navlŽené staiby. které bujou zasahoval do ochranného pásma

dráhy (tramvajové a Želeaniční), je nutno projednat před rycriním územního loáodnutí s DráŽním
úřadem podle $ 9 ákona č. 26611994 Sb., o drráhách' ve mění pozdějších předpisů.

Stavby lze povolit a realizovat na zilkladě projektové dokumentace Zajišt'Úící ochranu proti
hluku dle přílohy 1 část B vyhlášky č. 49912006 Sb', o dokumentaci staveb' Stavby musí být
provedeny tak, aby byly splněny podmínky ochlany proti hluku stanovené v $ 8 odst. i písm' d).
vyhlášky č'26812009 Sb., o techniclcých poŽadavcích na staYby. v návamosti na naříZení vlády č.
2'Iz/z01l Sb., o ocfuaně zdraví pŤed nepřímiliÝmi účinky hluku a vibrací.

Žadna t*t stavby ani jejího příslušenství a součiístí (včetně zeleně) nesmí zasahovat do
roáledového pole řidiče silničního vozidla na přejezdu v souladu s ČSN z: 6380 Že\eznlční přejezdy
a přechody.

Rozhled řidiěe nesmí být omezovlán stavbami jakéhokoli určení' v roáledovém po1i nesmí být
nic, co by ztěžovalo rozhled, zejména v něm nesmí být vysazovány stlomy a keře, pěstovány vysoké
polní plodiny, Zakládány zahrady, zřizoviny ploty nebo zídky nebo protihlukové clony, pokud by pro
rozhled nepřímivě zasahovaly do lýše větší neŽ 0,9 m nad vozovku.

Drážní úřad
Wlconova 300/8
121 06 Praha 2

pověřená vedoním oblasti olomouc

1.,
li'il ltllŤl{{

Ing. Dan{ Komárková

r
E-mail:

9727413',t5
olomouc@ducr.cz

fax: 972741315,97274'1791 lČo| 613 794 25
Bankovní spojení; 33129-01'l l07 10



MINISTERSTVO OBRANY
SEKCE EKoNOMICKÁ A MAJETKoVÁ

oDBoR ocHRANY ÚzouNÍcrr zÁlwis
a ŘÍznNÍ pnocnllrŮ NBnrovrrÉ INrnminÚrrurrv

Svatoplukova 84, psČ 6ls 0o srno Židenice, datová schránka hjyaavk

V Bmě dne
V]ýtisk číslo:
Počet listů:

f{ .breznazols
1

1
ječmen studio
Bořivojova 1

77900 0 LoMOUC

Věc: územní studie US 18 -Šantova
k.ú. Olomouc - město

Posouzení vaší žádosti o lyjádření k ýše uvedené akci si lyžádá de|ší lyřizovací lhůtu.

Vzhledem k tomu' Že_ 
-stavba 

se nachází v zájmoých územích Ministelstva obrany
lymezených v souladu s $ 175 zákona ě. 18312006 Sb., odesíláme dnešního dne projektovou
dokumentaci ke konzultaci odbomým složkrím AČR.

V souladu s $ 1ó1 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů sdělujeme, že
může dojít ke kolizi stavby se sdělovacími a inženýrskými sitěmi^ Ministerstva obrany.
Podmínky jejich ochrany trudou uvedeny v závazném stanovisku, které vám neprodleně
zašleme po obdÉení lyjádření odborných složek AČR'

Současně upozoniujeme, že závazné stanovisko, které bude lydano Sekcí ekonomickou a
majetkovou Mo nebude nenahrazovat souhlas Ministerstva obrany zastoupený Agenturou
hospodďení s nemovi!ým majetkem v případech, xdy je čR-Mo účastníkem izemního a
stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitostí (pozemků, stavby,příp. jiného věcného práva) dotčených stavebním záměrem nebo vtasiník nemoYitostí
sousedících. V této problematice samostatně oslovte Agenturu hospodaření s nemovi|ým
majetkem Mo (v souladu se zápisem na listu vlastnictví) s žádostí o vydání stanoviska účastníka
řízení nebo sjednání smluvního vztahu (doručovací adresa: Agentura hospodaření s nemovidm
majetkem, odbor územní sprá''y majetku Bmo, Svatopluko va 2aa7 B+' 662 1ó Bmo).

Vyřizuje: Marie Šlézarová - te1.č. 973402778

&b9!- apro doručování
Sekce ekonomická a majetková Mo, oďdělení ochrany územních zíjmů Brno
Svatoplukova 2687l84,Psč 6ó2 10 Brno
ISDS: SEM-OUZ Brno-Ministerstvo obrany, Tychonova l, 160 0l praha, hjyaavk
IČo;60162694

Vedoucí oddělení ochrany územních zájmů
Ing. Lenka MAR oVÁ







 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4  
 
doplnění US 18 k ověření vlivu zástavby v zájmovém území 
 





ÚZEMNÍ STUDIE 18 „ŠANTOVA“ 
 
 
POŘIZOVATEL 
Magistrát města Olomouce 
odbor koncepce a rozvoje 
Hynaisova 34/10, 779 00, Olomouc 
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. arch. Jana Křenková 
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Marek Černý 
 
 
ZHOTOVITEL 
MgA., Ing. arch. Lukáš Blažek   
ječmen studio 
Lazecká 297/51, 779 00, Olomouc   
lukasblazek@jecmen.com 
+420 608 480 997 
ČKA 03 674 
IČ: 739 51 455 
DIČ: CZ 8006245313 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doplnění US-18 Šantova k ověření vlivu zástavby v zájmovém území 
 
 
 
 
SEZNAM: 
 
01 vyznačení pozice zákresů 
02 výšky Sitteho bloků kolem Třídy Svobody 
03 výšky objektů dle Sitteho regulace kolem Třídy 17. Listopadu 
04 zastavěnost Sitteho bloků kolem Třídy Svobody 
05 sobor 13ti srovnávacích zákresů – tj- srovnání současného stavu se zákresem objemů navrhované regulace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doplnění US-18 Šantova k ověření vlivu zástavby v zájmovém území 
 
Na základě požadavku Národního památkového ústavu, pracoviště Olomouc (č.j. NPÚ-391/20267/2015 ze dne 
5/5/20105) doplňuji územní studii o  vizualizace návrhové regulace do fotografií stávajícího stavu. Seznam 
stanovišť je uveden na výkresech. 
 
Zákresy navrhované hmotové regulace jsou předkládány formou srovnávacích dvojic – stávající stav a  návrh.  
 
 
 
Vybrané fotografie byly doplněny pro ověření viditelnosti městského jádra: 
 
Zákres č. 03 ze středu mostu přes Moravu na ulici Velkomoravské 
- výška je dovozena z dvoupodlažního objektu 
 
Zákres č. 11 z paty mostu přes Moravu na ulici Velkomoravské/Švýcarského nábřeží 
- doplňuji výškovou úroveň římsy stávajících domů v Šantově ulici (cca 15/18 m – římsa/hřeben). Území 
poloostrova soutoku Mlýnského potoka a Moravy je dle územního plánu území určené k zástavbě s výškovou 
hladinou 17/21 m. Konstatuji, že silueta historického jádra mimo průhledů ulicemi, nebude vidět. Viditelné 
zůstanou částečně věže kostelů a radnice.  
 
 
Zákres č. 04 z mostu přes řeku Moravu (MK 27) na ulici Wittgensteinova 
Zákres č. 09 od jihovýchodu za napojením Wittgensteinovy ulice  
- doplňuji siluetu navrhované administrativní budovy "Nová Envelopa" s vydaným územním  
  rozhodnutím.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci dne 18. května 2015     Lukáš Blažek 
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LEGENDA

řešené území US 18-Šantova
parcely katastru nemovitostí
členění ploch ostatní
chráněné průhledy

využití ploch:
plochy smíšené obytné  - bloková zástavba (viz bod 7.1 výrokové části územního plánu)
plochy veřejného prostranství - vodní tok / vodní plocha
veřejné prostranství - požadavek na plochu velikosti min. 0,1 ha

zastavitelnost ploch:
jednotná uliční a stevební čára
variantní jednotná uliční a stevební čára
povinně zastavitelný úsek jednotné uliční a stevební čáry / např. úsek nároží/¨
nepřekročitelná hranice zástavby do vnitrobloku
zachovávané stávající objekty

ostatní:
volné nábřeží
architektonicky (stavebně) upravené nábřeží - náplavka
most
železniční /tramvajová/ autobusová zastávka
ochranné pásmo dráhy 

______________________
neobsazeno

stávající stav   návrh

VÝKRES
urbanistická koncepce 1/1000

II.

DATUM
03/2015

POŘIZOVATEL
Magistrát města Olomouce 
odbor koncepce a rozvoje
Hynaisova 10
779 00 Olomouc

ZHOTOVITEL
Lukáš Blažek - ječmen studio ČKA 03 674
Lazecká 51, 779 00 Olomouc
IČ: 739 51 455
lukasblazek@jecmen.com +420608480997

AKCE
Územní studie
US-18 Šantova, Olomouc

 Č. VÝKRESU

0350 75 1000 25

AKTUALIZACE KE DNI: 16.09.2015 !

VI.

I.

Tržnice

pevnůstka

Švýcarské
nábřeží

sportoviště
Lokomotiva

průhled na 
chrám svatého 
Michala

řeka 
Morava

Mlýnský
potok

nábřeží OC
Šantovka

park

park

propojení centra se soutokem

rozvíjet průhled na chrám sv. Michala

rozvíjet průhled na chrám
 sv. M

ichala

zelené nábřeží  - propojení centra se soutokem

obchodní 
centrum 
Šantovka

kvalitní fasáda OC Šantovka

bastion

rozvíjet průhled na chrám sv. Michala

C
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příčná osa - zakončení ulice

21,2

11.0

27.5
19.0

21.7
16.4

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
03/056P
nábřežní park
3704m2 (z toho hřiště 1114)

IV.-V.
11.0

18.8

20.0

24.8

25.0

50.0

25.0

20.0

73.0

20.0

18.5

25.0

50.0

25.0

17.5

III.

21.0

78.0

42.032.2

20.8

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
03/052P
náměstí
1292m2

16.5



ŘEZ BLOKY "I." a "II." A NÁBŘEŽÍM _C  1:500

ŘEZ DVOREM BLOKU "II." _D  1:500

ŘEZ NÁBŘEŽÍM A PŘÍČNOU ULICÍ S NÁMĚSTÍM _E  1:500

ŘEZ BLOKY "III.", "IV.-V." A NÁBŘEŽÍM _F  1:500

ŘEZ BLOKY A VEŘ. PROSTRANSTVÍM _B  1:500

1.np 

2.np 
3.np 
4.np 
5.np 
6.np 
7.np 

1.np 
2.np 
3.np 
4.np 
5.np 
6.np 
7.np 

1.np 
2.np 
3.np 
4.np 
5.np 
6.np 

1.np 
2.np 
3.np 
4.np 
5.np 
6.np 
7.np 

1.np 
2.np 
3.np 
4.np 
5.np 
6.np 
7.np 
8.np 

1.np 
2.np 
3.np 

4.np 
5.np 

suterén

6.np 
7.np 

suterén

2.np 
3.np 

5.np 
4.np 

2.np 
3.np 
4.np 
5.np 

1.np 
2.np 
3.np 
4.np 
5.np 
6.np 
7.np 

terén terén

2.np 
3.np 
4.np 
5.np 
6.np 
7.np 

1.np 
2.np 
3.np 
4.np 
5.np 
6.np 
7.np 

1.np 
2.np 
3.np 
4.np 
5.np 
6.np 
7.np 

1.np 

2.np 
3.np 
4.np 
5.np 
6.np 
7.np 

1.pp

2.np 
3.np 
4.np 
5.np 
6.np 
7.np 

1.pp 

1.pp 1.pp 1.pp 1.pp 

1.pp 

1.pp 1.pp 1.pp 1.pp 1.pp 

řešené území

3.np 
4.np 
5.np 

3.np 
4.np 
5.np 

nábřeží 03/056P - blok "IV.-V." ulice 03/056P - blok "III."
11,1% 11,1% zeleně

řešené území
ulice

řešené území

řešené území

řešené území

ulice

ulice
03/052P - blok "I."

 zvýšená platforma - 25% zeleně

03/052P - vnitroblok "II."-3% zeleně nástavba

veřejné prostranství (náměstí)ulice03/056P - blok "VI."

uliceVP - náměstí
obytný most

ulice03/056P - blok "IV.-V."ulice
12% zeleně

max.výška římsy/atiky dle ÚP-19m

max.výška uskočeného podlaží/hřebene dle ÚP-23m

max.výška římsy/atiky dle ÚP-19m

max.výška uskočeného podlaží/hřebene dle ÚP-23m

max.výška římsy/atiky dle ÚP-19m

max.výška uskočeného podlaží/hřebene dle ÚP-23m

max.výška římsy/atiky dle ÚP-19m
max.výška uskočeného podlaží/hřebene dle ÚP-23m

max.výška římsy/atiky dle ÚP-19m

max.výška uskočeného podlaží/hřebene dle ÚP-23m

minimální výška přípustného vyložení-5m

parkovací objekt, bydlení

zachovat římsy

Ml. potok

Ml. potok

Ml. potok kanál

Morava nástavba03/052P-zvýšená platforma

03/052P - blok "II."

03/052P - blok "I." 03/052P - blok "II."

LEGENDA

řešené území US 18-Šantova

využití ploch:
řešené území US 18-Šantova
plochy smíšené obytné  - bloková zástavba (viz bod 7.1 výrokové části územního plánu)
plochy veřejného prostranství - nábřeží, náměstí
plochy veřejného prostranství - ulice
plochy veřejného prostranství - vsakovací pásy
plochy veřejného prostranství - zeleň 
plochy veřejného prostranství -vodní tok/vodní plocha
plochy rekreačních dvorů - soukromé, polosoukromé

zastavitelnost ploch:
zastavitelné plochy
čára definující uskočení podlaží nad římsou/atikou - dle UP
fixní - jednotná uliční a stavební čára (po minimální výšku římsy/atiky)
doporučené - jednotná uliční a stavební čára (minimální až maximální výška římsy/atiky)
doporučené - variantní stavební čára - podlažnost, vnitřní čáry bloků
doporučené perforování objektů - přípustné nezastavění uliční čáry - 30%

ostatní:
liniová a soliterní zeleň - stromy

VÝKRES
řezy územím 1/500

DATUM
03/2015

POŘIZOVATEL
Magistrát města Olomouce 
odbor koncepce a rozvoje
Hynaisova 10
779 00 Olomouc

ZHOTOVITEL
Lukáš Blažek - ječmen studio ČKA 03 674
Lazecká 51, 779 00 Olomouc
IČ: 739 51 455
lukasblazek@jecmen.com +420608480997

AKCE
Územní studie
US-18 Šantova, Olomouc

Č. VÝKRESU

0410 500 20 30 40

I.

III.

II.
C

C

D
E

F

E

F

B

B

03/052P

minimální výška přípustného vyložení-5m

minimální výška přípustného vyložení-5m

minimální výška přípustného vyložení-5m

minimální výška přípustného vyložení-5m

03/052P - zvýšená platforma - 25% zeleně

podlažnost podzemních podlaží není definována

podlažnost podzemních podlaží není definována

podlažnost podzemních podlaží není definována

podlažnost podzemních podlaží není definována

podlažnost podzemních podlaží není definována

nábřeží

AKTUALIZACE KE DNI: 16.09.2015 !

IV.-V.

VI.
03/056P

D

předzahrádky

1.np 
2.np 

4.np 
5.np 
6.np 
7.np 

1.pp 

3.np 

1.pp 

VP (nábřežní park)

VP (nábřežní park)

6.np 
7.np 

1.np 

maximální výška římsy dle Vyhl.501/2006-17,5m



VÝKRES
uliční profily 1/200

DATUM
03/2015

POŘIZOVATEL
Magistrát města Olomouce 
odbor koncepce a rozvoje
Hynaisova 10
779 00 Olomouc

ZHOTOVITEL
Lukáš Blažek - ječmen studio ČKA 03 674
Lazecká 51, 779 00 Olomouc
IČ: 739 51 455
lukasblazek@jecmen.com +420608480997

AKCE
Územní studie
US-18 Šantova, Olomouc

Č. VÝKRESU

05.1

LEGENDA

řešené území US 18-Šantova

využití ploch:
řešené území US 18-Šantova
plochy smíšené obytné  - bloková zástavba (viz bod 7.1 výrokové části územního plánu)
plochy veřejného prostranství - nábřeží, náměstí
plochy veřejného prostranství - ulice
plochy veřejného prostranství - komunikace (motorová doprava)
plochy veřejného prostranství - komunikace (nemotorová doprava)
plochy veřejného prostranství - vsakovací pásy (zatravňovací dlažba)
plochy veřejného prostranství - zeleň 
plochy veřejného prostranství -vodní tok/vodní plocha
plochy rekreačních dvorů - soukromé, polosoukromé
koridory inženýrských sítí

zastavitelnost ploch:
zastavitelné plochy
čára definující uskočení podlaží nad římsou/atikou - dle UP
fixní - jednotná uliční a stavební čára (po minimální výšku římsy/atiky)
doporučené - jednotná uliční a stavební čára (minimální až maximální výška římsy/atiky)
doporučené - variantní stavební čára - podlažnost, vnitřní čáry bloků
doporučené perforování objektů - přípustné nezastavění uliční čáry - 20%

ostatní:

liniová a soliterní zeleň - stromy (po vysazení a v plném vzrůstu)
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LEGENDA

řešené území US 18-Šantova

využití ploch:
řešené území US 18-Šantova
plochy smíšené obytné  - bloková zástavba (viz bod 7.1 výrokové části územního plánu)
plochy veřejného prostranství - nábřeží, náměstí
plochy veřejného prostranství - ulice
plochy veřejného prostranství - komunikace (motorová doprava)
plochy veřejného prostranství - komunikace (nemotorová doprava)
plochy veřejného prostranství - vsakovací pásy (zatravňovací dlažba)
plochy veřejného prostranství - zeleň 
plochy veřejného prostranství -vodní tok/vodní plocha
plochy rekreačních dvorů - soukromé, polosoukromé
koridory inženýrských sítí

zastavitelnost ploch:
zastavitelné plochy
čára definující uskočení podlaží nad římsou/atikou - dle UP
fixní - jednotná uliční a stavební čára (po minimální výšku římsy/atiky)
doporučené - jednotná uliční a stavební čára (minimální až maximální výška římsy/atiky)
doporučené - variantní stavební čára - podlažnost, vnitřní čáry bloků

ostatní:

liniová a soliterní zeleň - stromy (po vysazení a v plném vzrůstu)

maximální výška římsy dle Vyhl.501/2006-17,5m (1:1 šířka 
a výška ulice)
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PROFIL ZKLIDNĚNÉ VNITŘNÍ ULICE MEZI BLOKY "I." A "II,"  1:200
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minimální výška přípustného vyložení-5m

podlažnost podzemních podlaží není definována
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05.5200 15105

1.np 

1.pp 

2.np 

3.np 

4.np 

5.np 

6.np 

7.np 

1.np 

1.pp 

2.np 

3.np 

4.np 

5.np 

6.np 

7.np 
max.výška římsy/atiky dle ÚP-19m

max.výška uskočeného podlaží/hřebene dle ÚP-23m

45°45
°

TI

1.7 3.0 3.8

1.5
min.

4.0 5.0 6.0 5.0 4.8

ul
ič

ní
 / 

st
av

eb
ní

 č
ár

a

lin
io

vá
 z

el
eň

Ac
er

 p
la

ta
no

id
es

vý
šk

a 
cc

a.
 1

1m
ší

řk
a 

ko
ru

ny
 c

ca
. 8

m

1.5
min.

1.5
min.

ch
od

ní
k

pa
rk

ov
ac

í
st

án
í

ob
sl

už
ná

ko
m

un
ik

ac
e 

-
as

fa
lt

(z
ůž

it 
st

áv
aj

íc
í)

ze
le

ný
 p

ru
h

ch
od

ní
k

lin
io

vá
 z

el
eň

Ac
er

 p
la

ta
no

id
es

vý
šk

a 
cc

a.
 1

1m
ší

řk
a 

ko
ru

ny
 c

ca
. 8

m

ul
ič

ní
 / 

st
av

eb
ní

 č
ár

a

03/056P - blok "III."03/056P - blok "IV." ulice - 24,8m

1.5
min. TI

kanalizace

7.0

TI

6.5 3.0 5.1 1.7
8.3

ŘEZ OBSLUŽNOU ULICÍ - STÁVAJÍCÍ VOZOVKA 1:200
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LEGENDA

řešené území US 18-Šantova

využití ploch:
řešené území US 18-Šantova
plochy smíšené obytné  - bloková zástavba (viz bod 7.1 výrokové části územního plánu)
plochy veřejného prostranství - nábřeží, náměstí
plochy veřejného prostranství - ulice
plochy veřejného prostranství - komunikace (motorová doprava)
plochy veřejného prostranství - komunikace (nemotorová doprava)
plochy veřejného prostranství - vsakovací pásy (zatravňovací dlažba)
plochy veřejného prostranství - zeleň 
plochy veřejného prostranství -vodní tok/vodní plocha
plochy rekreačních dvorů - soukromé, polosoukromé
koridory inženýrských sítí

zastavitelnost ploch:
zastavitelné plochy
čára definující uskočení podlaží nad římsou/atikou - dle UP
fixní - jednotná uliční a stavební čára (po minimální výšku římsy/atiky)
doporučené - jednotná uliční a stavební čára (minimální až maximální výška římsy/atiky)
doporučené - variantní stavební čára - podlažnost, vnitřní čáry bloků

ostatní:

liniová a soliterní zeleň - stromy (po vysazení a v plném vzrůstu)

LEGENDA

řešené území US 18-Šantova

využití ploch:
řešené území US 18-Šantova
plochy smíšené obytné  - bloková zástavba (viz bod 7.1 výrokové části územního plánu)
plochy veřejného prostranství - nábřeží, náměstí
plochy veřejného prostranství - ulice
plochy veřejného prostranství - komunikace (motorová doprava)
plochy veřejného prostranství - komunikace (nemotorová doprava)
plochy veřejného prostranství - vsakovací pásy (zatravňovací dlažba)
plochy veřejného prostranství - zeleň 
plochy veřejného prostranství -vodní tok/vodní plocha
plochy rekreačních dvorů - soukromé, polosoukromé
koridory inženýrských sítí

zastavitelnost ploch:
zastavitelné plochy
čára definující uskočení podlaží nad římsou/atikou - dle UP
fixní - jednotná uliční a stavební čára (po minimální výšku římsy/atiky)
doporučené - jednotná uliční a stavební čára (minimální až maximální výška římsy/atiky)
doporučené - variantní stavební čára - podlažnost, vnitřní čáry bloků
doporučené perforování objektů - přípustné nezastavění uliční čáry - 20%

ostatní:

liniová a soliterní zeleň - stromy (po vysazení a v plném vzrůstu)
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řešené území
ulice - 11,1m03/056P - blok "VI."veřejné prostranství (nábřežní park)

max.výška římsy/atiky dle ÚP-19m

max.výška uskočeného 
podlaží/hřebene dle ÚP-23m

PROFIL VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - LAGUNY A NÁMĚSTÍ S ULICÍ 1:200
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LEGENDA

řešené území US 18-Šantova

využití ploch:
řešené území US 18-Šantova
plochy smíšené obytné  - bloková zástavba (viz bod 7.1 výrokové části územního plánu)
plochy veřejného prostranství - nábřeží, náměstí
plochy veřejného prostranství - ulice
plochy veřejného prostranství - komunikace (motorová doprava)
plochy veřejného prostranství - komunikace (nemotorová doprava)
plochy veřejného prostranství - vsakovací pásy (zatravňovací dlažba)
plochy veřejného prostranství - zeleň 
plochy veřejného prostranství -vodní tok/vodní plocha
plochy rekreačních dvorů - soukromé, polosoukromé
koridory inženýrských sítí

zastavitelnost ploch:
zastavitelné plochy
čára definující uskočení podlaží nad římsou/atikou - dle UP
fixní - jednotná uliční a stavební čára (po minimální výšku římsy/atiky)
doporučené - jednotná uliční a stavební čára (minimální až maximální výška římsy/atiky)
doporučené - variantní stavební čára - podlažnost, vnitřní čáry bloků
doporučené perforování objektů - přípustné nezastavění uliční čáry - 20%

ostatní:

liniová a soliterní zeleň - stromy (po vysazení a v plném vzrůstu)

VI.

IV.-V.

III.

II.I.

STÁVAJÍCÍ STAV

PO REALIZACI STUDIE 
VODÁCKÉHO AREÁLU

ch
od

ní
k

PARKOVÁ ÚPRAVA  s důrazem na použití 
místních dřevin a charakteru lužního lesa

NEUPRAVENÝ BŘEH S NÁLETOVÝMI DŘEVINAMI  ,  PANELY ČÁSTEČNĚ ZPEVNĚNÁ PARKOVACÍ PLOCHA

NÁBŘEŽÍ VODÁCKÉHO AREÁLU, KTERÉ JE PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ JINÉ STUDIE!
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Magistrát města Olomouce 
odbor koncepce a rozvoje
Hynaisova 10
779 00 Olomouc

ZHOTOVITEL
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LEGENDA

řešené území US 18-Šantova
parcely katastru nemovitostí
jednotná uliční a stavební čára
členění ploch ostatní
pozn.: tvarování veřejných prostor (koridorů ulic, apod.) je definováno v uličních profilech
ÚPNSÚ zastavitelné území - celé území vymezené územní studií US 18

využití ploch:
plochy veřejného prostranství - komunikace (motorová doprava)
plochy veřejného prostranství - komunikace (nemotorová doprava)
železniční trať
plochy veřejného prostranství - zeleň / vsakovací pásy 
plochy veřejného prostranství - vodní tok / vodní plocha
veřejné prostranství - požadavek na plochu velikosti min. 0,1 ha

zastavitelnost ploch:
jednotná uliční a stavební čára
variantní jednotná uliční a stavební čára
pozn.: tvarování veřejných prostor (koridorů ulic, apod.) je definováno v uličních profilech

ostatní:
liniová zeleň - stromy
soliterní strom
kovová mříž v dlažbě pro strom
zpomalovací práh/pojížděný chodník
nádoby na tříděný odpad
most
železniční /tramvajová/ autobusová zastávka
ochranné pásmo dráhy 

doprava:
místní obslužná komunikace / páteřní komunikace města / přibližná poloha
železniční trať  /  tramvajová trať
autobusová linka MHD
pěší komunikace
pěší komunikace - odlišný povrch veřejného prostranství
komunikace pro cyklisty
účelová komunikace, sjezd, manipulační plocha
parkovací objekt nadzemní
______________________
neobsazeno

stávající stav   návrh

P

VÝKRES
koncepce dopravy 1/1000

odpadodpad

DATUM
03/2015

AKCE
Územní studie
US-18 Šantova, Olomouc

Č. VÝKRESU

0650 75 1000 25

AKTUALIZACE KE DNI: 16.09.2015 !

03/056P
blok III.
objekty A, B, C, D

03/056P
blok IV.-V.
objekty A, B, C, D,E,F

03/052P
blok I.
objekty:
A, B, N1 
+ S, N3, N4, N5

03/052P
blok II.
objekty:
N2, F, G
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P1

K1

K4

K5
P8

K2

P3
P4

P2

P5

P7

1 .9 23. 8
1 6.0

1. 5

5.0 6.0 4.5

8.0

2.5 2.5
20.5

3.5

3.5

3.4
4.0

5.1
6.021.2

3.1

5.0

28.643.6

5.0
21.7
12.4

2.0 2.4



A
B

S
F

N3

N4

N1

N2

G

N5

03/056P
blok VI.
objekt G

03/052P
blok I.
objekty:
A, B, N1 
+ S, N3, N4, N5

03/052P
blok II.
objekty:
N2, F, G
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03/056P
blok III.
objekty A, B, C, D

03/056P
blok IV.
objekty A, B, C, D

zásak.

zásak.

zásak.

zásak.

zásak.

zásak.

zásak.

zásak.

zásak.

zásak.

Napojovací bod O2 CR

Nová trafostanice

Nová trafostanice

LEGENDA

řešené území US 18 Šantova
parcely katastru nemovitostí
jednotná uliční a stavební čára
variantní jednotná uliční a stavební čára

využití ploch:
plochy veřejného prostranství - komunikace (motorová doprava)
plochy veřejného prostranství - komunikace (nemotorová doprava)

plochy veřejného prostranství - vsakovací pásy
plochy veřejného prostranství - zeleň           
plochy veřejného prostranství -vodní tok/vodní plocha
veřejné prostranství - požadavek na plochu velikosti min. 0,1 ha

ostatní:
liniová zeleň - stromy
soliterní strom
most
železniční /tramvajová/ autobusová zastávka

stávající stav   návrh

zásak.

Napojovací bod VN 01

Napojovací bod VN 02

Napojovací bod Centrální vytápění 

Napojovací bod Centrální vytápění 

Napojovací bod Centrální vytápění 

Napojovací bod venkovní osvětlení

ST
O

KA
 D

56
-3

DL
.

97
 M

DN30
0

DN
30

0

ŘÁD 56
-3

TLT 10
0-1

02,0
0M

STOKA D56
-4

DL. 98,0
0 M

DN300

DN300

ST
OK

A 
D5

6-
2

DL
.

88
 M

DN
30

0

DN
30

0

DN
40

0

DN
40

0

DN
40

0
DN300

ST
O

KA
 D

56
-1

DL
.

21
9 

M

STOKA D56-1

DN
25

0

ST
O

KA
 S

56
-4

DL
.

11
0 

M

DN
25

0

DN
25

0

ŘÁ
D 

56
-1

TL
T 

15
0-

18
5M

STOKA S56-3

DL. 50 M
DN250

STOKA S56-2

DL. 62 M

DN250

STOKA S52-1
DL. 50 M

KT250

KT
30

0

KT300

KT400

KT
25

0

KT
25

0

ST
O

KA
 S

52
-1

-1

DL
.

10
0 

M

STO
KA CC

REKO
NSTRUKCE

KT 500 - 27 M KT400

KT
50

0

ŘÁ
D 

52

RE
KO

NS
TR

UK
CE

TL
T 

15
0-

12
5,

3M

ŘÁD 52-1
TLT 100-208M

Ř
ÁD

 5
2-

1

ŘÁD 52a

TLT 150-86M

ŘÁD 52-1-1

TLT 100-56M

ŘÁD 56

TLT 150-10,5M

DATUM
08/2015

POŘIZOVATEL
Magistrát města Olomouce 
odbor koncepce a rozvoje
Hynaisova 10
779 00 Olomouc

ZHOTOVITEL
Lukáš Blažek - ječmen studio ČKA 03 674
Lazecká 51, 779 00 Olomouc
IČ: 739 51 455
lukasblazek@jecmen.com +420608480997

AKCE
Územní studie
US-18 Šantova, Olomouc

Č. VÝKRESU

07
VÝKRES
koncepce veřejné infrastruktury 1/1000

KONCEPCE TECH. INFRASTRUKTURY
AGP projekèní atelier s.r.o.
Jungmannova 12, 779 00 Olomouc
atelier@agpol.cz
585 208 464

AKTUALIZACE KE DNI 16.09.2015 !

50 75 1000 25

03/056P
blok V.
objekty E,F
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Magistrát města Olomouce 
odbor koncepce a rozvoje
Hynaisova 10
779 00 Olomouc

ZHOTOVITEL
Lukáš Blažek - ječmen studio ČKA 03 674
Lazecká 51, 779 00 Olomouc
IČ: 739 51 455
lukasblazek@jecmen.com +420608480997
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rekreace

rekreace

03/56P = 38247 m2
700+200+27+20+60+204+28
+154+273+84+19+19+67+149+179
+33+301+398+29+200+314
+zeleň mezi stáními (200) 
= 3662m2
3662/38247 = 9,575%P
požadavek: 
15% - 9,575% = 5,425% z celku = 2075,05m2 

součet bloků III., IV.-V.= 9575+9014=18589m2
2075,05/18589= 11,163% z plochy bloků III., IV.-V. 
bude zeleň na rostlém terénu

celkem=3662+2075,05= 5936,93m2

BILANCE ZELENĚ:
(ověření požadavku UP na 
15% zeleně na terénu)

03/52P = 17247 m2
33+68+61+65+48+52+23+52+67+88+63+75
+ostrůvky náměstí(202)
= 964 m2

964/17247 = 5,589%P
15% - 5,589 = 9,411% z celku = alespoň 1623,05 m2 z bloků

blok I.=7081; zeleň=1770,25 (25%)
blok II.=5442; zeleň=163,256 (3%)
zeleň v I.aII. celkem = 1933,51 m2 (11,21% z 03/52P)

11,21 + 5,589 = 16,799% z 03/52P tvoří zeleň na rostlém terénu

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
03/052P
náměstí
1292m2

odpad

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
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nábřežní park
3704m2 (z toho hřiště 1114)
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03/056P
blok III.
objekty A, B, C, D

03/056P
blok IV.-V.
objekty A, B, C, D,E,F

03/052P
blok I.
objekty:
A, B, N1 
+ S, N3, N4, N5

03/052P
blok II.
objekty:
N2, F, G

1 .9 23. 8
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VÝKRES
koncepce zeleně 1/1000

DATUM
03/2015

AKCE
Územní studie
US-18 Šantova, Olomouc

Č. VÝKRESU

0850 75 1000 25

AKTUALIZACE KE DNI: 16.09.2015 !
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LEGENDA

řešené území US 18-Šantova
parcely katastru nemovitostí
koridory liniové zeleně dle ÚP
jednotná uliční a stavební čára
členění ploch ostatní
variantní jednotná uliční a stavební čára
katastr nemovitostí

využití ploch:
plochy veřejného prostranství - komunikace (motorová doprava)
plochy veřejného prostranství - komunikace (nemotorová doprava)
železniční trať
plochy veřejného prostranství / vnitrobloků - zeleň na rostlém terénu / vsakovací pásy
plochy výsadby trvalek a travin
plochy veřejného prostranství - vodní tok/vodní plocha
plochy ÚSES dle ÚP
veřejné prostranství - požadavek na plochu velikosti min. 0,1 ha

zeleň:
liniová zeleň - stromy
soliterní strom
doporučená zeleň
kovová mříž v dlažbě pro strom

Prunus umineko
Platanus acerifolia
Amelanchier lamarckii - vícekmen
Magnolia soulangeana - vysokokmen
Acer platanoides
Corylus colurna - doplnění stávají výsadby
Tilia cordat ´Greenspire´
Ulmus ´New Horizon´
Acer rubrum 
Acer campestre ´Elsrijk´
Stávající strom

ostatní:
rekreační plocha (dětské hřiště, herní prvek, cvičí prvek, lavička, apod.)
most
železniční /tramvajová/ autobusová zastávka

VELIKOST A SPON STROMŮ:
A_úzké ulice_maximální spon = 11m, šířka koruny = 4-5m
B_široké ulice_maximální spon = 12m, šířka koruny = nad 8m 
(stromořadí kolem třídy 17.listopadu bude dosazeno totožnými druhy a šířka korun bude 
vycházet ze stávající výsatby, tj. nižší)
C_veřejná prostranstvÍ_maximální spon=15m, šířka koruny = nad 10m
D_dominantní solitera_šířka koruny = nad 10m 
(v ploše VP-nábřežní park bude provedena parková úprava viz. poznámka a s možností 
osázení formací velkého vzrůstu či dominantními soliterami)

POZNÁNKA:
V PLOŠE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ (NÁBŘEŽNÍ PARK) BUDE PROVEDENA PARKOVÁ 
ÚPRAVA  S DŮRAZEM NA POUŽITÍ MÍSTNÍCH DŘEVIN A CHARAKTERU LUŽNÍHO LESA, 
KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉ STUDIE V DALŠÍM STUPNI PD!

stávající stav   návrh
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ZELEŇ
03/052P, blok "I."
zeleň na rostlém terénu tvoří v součtu 25% plochy bloku I.
zeleň není vymezena

ZELEŇ
03/052P, blok "II."
zeleň na rostlém terénu tvoří v součtu 3% plochy bloku II.
zeleň není vymezena
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C/(D) ZELEŇ
03/056P, blok "III."
zeleň na rostlém terénu tvoří 11,1% plochy bloku III.
zeleň není vymezena 

ZELEŇ
03/056P, blok "IV.-V."
zeleň na rostlém terénu tvoří 11,1% plochy bloku IV.-V.
zeleň není vymezena
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