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1 .1 .1 .1 . I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J EI D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J EI D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J EI D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J E

1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název akce ÚZEMNÍ STUDIE 30: SELIKO, HODOLANSKÁ
Místo akce Olomouc – Hodolany
Kraj Olomoucký
Účel stavby Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu
Stupeň dokumentace  ÚZEMNÍ STUDIE

1.2. OBJEDNATEL

Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
Sídlo: Olomouc, Hynaisova 10, PSČ 779 00
IČO: 00299308
DIČ: CZ00299308

1.3. INVESTOR

Název: AUTO ČECHÁK s.r.o.
Sídlo: Praha – Smíchov, Plzeňská 989/37, 150 00
IČO: 25851136
DIČ: CZ25851136
Zast. ve věcech smluvních:  Ladislav Čechák - jednatel
Zast. ve věcech technických:  Ladislav Čechák - jednatel

1.4. ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT)

1.4.1. GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Název ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Sídlo Tylova 4, 772 00  Olomouc
IČO 25849280
DIČ CZ25849280
tel. 585 230 780
fax 585 227 166
e-mail alfaprojekt@alfaprojekt.com

1.4.2. OBSAZENÍ PROJEKTU

Vedoucí projektu ing. arch. Pavel Vrba       ALFAPROJEKT     777 309 998 

Urbanistické řešení ing. arch.Jaroslav Štěpán ALFAPROJEKT 732 583 458

Urbanistické řešení ing. arch.Štěpán Zatloukal ALFAPROJEKT 724 794 268

Dopravní řešení ing. Petr Staněk ALFAPROJEKT 602 543 807

El. VN/NN/VO/O2 Vladimír Pokorný ALFAPROJEKT 732 872 945

Kanalizace, voda ing.  Jan Rozsíval IROP 602 633 982

Plynofikace ing. Jindřich Šišák IGEA 602 527 379

Zásobování teplem ing. Rostislav Hynek  ALFAPROJEKT 605 711 123

Sadové úpravy ing. Hana Tomaštíková  ALFAPROJEKT 606 901 271
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1.5. OBSAH DOKUMENTACE

A. TEXTOVÁ ČÁST

A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A2 DOKLADOVÁ ČÁST

B. VÝKRESOVÁ ČÁST

B1. ŠIRŠÍ VZTAHY

B2. STÁVAJÍCÍ STAV

B3. KOORDINAČNÍ SITUACE

B4. ULIČNÍ PROFILY

B5. ULIČNÍ PROFILY

B6. SITUACE SÍTÍ

2 .2 .2 .2 . CCCC H A R A K T E R I S T I K A  Ú Z E M Í  H A R A K T E R I S T I K A  Ú Z E M Í  H A R A K T E R I S T I K A  Ú Z E M Í  H A R A K T E R I S T I K A  Ú Z E M Í  

2.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Řešené území se nachází ve východní části města Olomouce v katastrálním území Hodolany.
Dle návrhu nového územního plánu se jedná o plochu 10/059S o celkové výměře 8,04 ha. Západní
hranice řešeného území je vymezena komunikací ul. Hodolanská a zbytek území tvoří areál bývalého
podniku Seliko Olomouc a lihovaru. Ze severu je pak plocha ohraničena řekou Bystřicí. Z jihu pak
areál vrůstá do struktury obytné zástavby, která ale leží už mimo řešené území. 

2.2. PODMÍNKY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Dle územního plánu města Olomouce je řešené území součástí stabilizované plochy smíšené
výrobní  10/059S. Tato plocha vymezuje dle ÚP následující podmínky využití: 

Kód  plochy Využití  plochy Výměra plochy Max.výška Zastavěnost Struktura zástavby Minimální  podíl  zeleně Poznámka

10/059S V 8,04 10/14m - a - US - 30

S-plochy stabilizované, V-plocha smíšená výrobní, a-areálový typ, ÚS-územní studie

S - plochy stabilizované  v zastavěném území (00/000S),  které se vymezují  pro zajištění
stabilizované struktury zástavby nebo jejich stávajícího vhodného využití.

Podmínky využití:

• ve stabilizovaných plochách v zastavěném území se stávající zastavěnost a funkční
využití nemění, přičemž za změny se nepovažují změny funkce zachovávající nebo
zlepšující  kvalitu  prostředí,  stavby  související  technické  a  dopravní  infrastruktury,
stavby podzemních objektů, stavby doplňující hlavní funkci na pozemcích staveb pro
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bydlení,  přístavby  objektů,  nástavby  o  1  podlaží  nad  převažující  výšku  okolní
zástavby,  které  nepřekračují  maximální  výšku  stanovenou  ve  Schématu  výškové
regulace a polycentrického systému (I/S1); to vše řešené v souladu s požadavky na
ochranu hodnot území a s charakterem území; dále se za změny nepovažují:

- Ve struktuře areálového typu (a) urbanisticky odůvodněná dostavba objektů do
max. 55% zastavění plochy areálu a při zachování minimálního podílu zeleně
15  % a  v  případě  nárůstu  nákladní  dopravy  nad  míru  přiměřenou  místním
poměrům se zajištěním dopravní obsluhy mimo související obytná území;

• v případě  demolice tří a více objemově  průměrných objektů  v dané ploše nebo na
pozemku větším než 5000m² je nutné novou zástavbu ověřit územní studií, pokud se
nejedná o obnovu původního prostorového uspořádání;

• u  stávajících  dočasných  staveb,  které  nejsou  v  souladu  s  podmínkami  Územního
plánu, je možné připustit  prodloužení doby jejich trvání nejpozději  do 8 let od data
nabytí  účinnosti  Územního  plánu;  tato  lhůta  je  lhůtou  k  odstranění  stavby  nebo
k jejímu uvedení do souladu se stanovenými podmínkami Územního plánu.

a-areálový  typ:  zpravidla  oplocený  soubor  pozemků,  staveb  a  zařízení  sloužící  pro  různé
způsoby  využití  (zejména  výroba,  technická  infrastruktura,  doprava  a  občanské  vybavení  pro
vzdělávání  a  výchovu)  zpravidla  s jedním  vjezdem  /  vstupem;  plocha  areálu  je  zpravidla  zčásti
zastavěná,  zčásti  volná,  bez  nároku  na  určení  stavební  čáry;  jeho  součástí  jsou  také  pozemky
provozních prostranství, případně rezervní plochy pro jeho rozšíření a pozemky zeleně

a) Maximální výška zástavby : udává hodnotu maximální výšky ve tvaru maximální výška římsy
nebo okapní hrany /maximální výška hřebene střechy nebo ustupujícího podlaží po úhlem 45°, to vše
měřené  v  nejnižším  místě  původního  terénu  při  obvodu  stavby  orientovanému  k  nejbližšímu
veřejnému prostranství.

b)  Zastav ěnost :  udává  poměr  zastavěné  části  pozemku,  jeho  části  nebo  souboru  několika
pozemků dotčeného stavebním záměrem k jeho celkové rozloze vyjádřené v procentech, přičemž
zastavěnou částí se míní součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb (do tohoto poměru se
nezapočítávají zpevněné povrchy, podzemní garáže apod.).

c) Minimální podíl zelen ě: udává poměr zeleně na rostlém terénu k celkové výměře stavebního
záměru vyjádřený v procentech. Podíl zeleně je ve zvlášť odůvodněných případech možné uspokojit
na veřejných prostranstvích bezprostředně souvisejících se stavebním záměrem v rámci dané plochy
s rozdílným způsobem využití.  

2.2.1. PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ (V)

V celém území lze v souladu s charakterem území, s požadavky na ochranu a rozvoj hodnot a v
souladu s harmonickým měřítkem a vztahy v krajině realizovat terénní úpravy a umÍsťovat pozemky,
stavby a zařízení uvedené jako hlavní nebo přípustné, případně jako podmíněně přípustné, u kterých
bylo prokázáno splnění stanovených podmínek.

Přípustné využití
a) pozemky staveb a zařízení pro výrobu bez rušivých účinků vně dané plochy a s důrazem
na čisté inovační technologie, jejichž zásobování bude vedeno pouze plochami dopravní
infrastruktury;
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b) pozemky staveb a zařízení pro administrativu;
c) pozemky staveb a zařízení pro strategické služby;
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 aleje podél
komunikací, rozptýlená zeleň, meze, remízy, ÚSES apod.;
j) pozemky staveb a zařízení pro obchod do 600 m² hrubé podlažní plochy;
k) pozemky staveb a zařízení pro stravování;
l) pozemky staveb a zařízení pro nerušivé služby;
m) pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení;
n) pozemky polyfunkčních domů bez bydlení;
o) pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu v plochách stanovených v Příloze 

 č.1 (Tabulka ploch);
p) pozemky staveb a zařízení pro vědu a výzkum.
q) pozemky staveb a zařízení pro přechodné ubytování pracovníků;
r) pozemky a stavby hromadných garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby uživatelů
či návštěvníků souvisejícího území;
s) pozemky, stavby a zařízení pro parkování pro vozidla skupin 1, 2 a 3 určené pro přímou
obsluhu stavby nebo území, provozní a manipulační plochy určené pro přímou obsluhu staveb;
t) pozemky zahradnických areálů  v kapacitě  úměrné potenciálu daného území a v souladu s  

jeho charakterem;
u) pozemky staveb a zařízení pro zemědělství v plochách stanovených v Příloze č.1 (Tabulka
ploch);
v) pozemky dočasných staveb a zařízení fotovoltaických elektráren v plochách stanovených
v Příloze č.1 (Tabulka ploch);
w) pozemky staveb a zařízení pro skladování související s hlavním využitím;
x) dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci;
y) pozemky staveb a zařízení pro sběr a třídění komunálního odpadu v plochách stanovených
v Příloze č.1 (Tabulka ploch);
z) pozemky staveb a zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v plochách
stanovených v Příloze č.1 (Tabulka ploch);
aa)  stavby  a  zařízení  fotovoltaických  elektráren  situovaných  na  střechách  nebo  fasádách  

objektů mimo území MPR Olomouc, OP MPR Olomouc a OP NKP;
ab) pozemky staveb a zařízení pro skladování nad 10000 m² hrubé podlažní plochy v plochách
stanovených v Příloze č. 1 (Tabulka ploch).

Podmín ěně přípustné využití
přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze do území
umístit za podmínky prokázání, že jejich řešení, včetně zajištění nároků statické dopravy, je
v souladu s požadavky na ochranu hodnot území (viz body 3.3. a 4.10.) a jejich provoz nesníží
kvalitu obytného prostředí sousedních ploch, nebude mít negativní vliv na krajinný ráz,
na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací)
a kvality ovzduší, neohrozí pohodu bydlení sousedních ploch, neohrozí jejich hodnoty
a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž v obytném území:
a) pozemky staveb a zařízení pro obchod bez vazby na výrobu do 2500 m² hrubé podlažní
plochy, přičemž venkovní parkování bude vybaveno rastrem vzrostlé zeleně;
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b) pozemky staveb a zařízení pro zemědělství;
c) pozemky čerpacích stanic pohonných hmot;
d) pozemky staveb a zařízení pro služby motoristům (např. pneuservisy, autoservisy,
autopůjčovny);
e) pozemky stavebních dvorů a zařízení pro údržbu pozemních komunikací;
f) pozemky staveb a zařízení odpadového hospodářství, např. třídírny odpadů, sběrné dvory,
zařízení pro recyklaci odpadu, likvidaci biologického odpadu a zařízení pro energetické
využívání odpadu;
g) pozemky staveb a zařízení pro skladování do 10 000 m² hrubé podlažní plochy;
h) pozemky staveb a zařízení pro bioplynové stanice;
i) dočasné stavby a zařízení autobazarů.

Nepřípustné využití:
a) pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné
využití, u kterých nebylo prokázáno splnění stanovených podmínek;
b) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s charakterem území stanoveným v bodě

4.10., zejména pozemky staveb pro bydlení;
c) pozemky čerpacích stanic pohonných hmot v plochách stanovených v Příloze č.1 (Tabulka
ploch);
d) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádání
ploch stanovenými v bodě 7.12. a Příloze č.1 (Tabulka ploch);

2.3. ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE

2.3.1. DŮVODY POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE

Územní plán Olomouc vymezuje plochu podmíněnou zpracováním  územní studie US–30: Seliko,
Hodolanská, včetně vymezení pozemků veřejného prostranství velikosti stanovené v bodě 4.10.,
včetně  stanovení  podmínek  pro  ochranu  veřejného  zdraví  před negativními  účinky  dopravy.
Územní studie se po řizuje za ú čelem stanovení  podrobn ějšího využití  ploch a struktury
zástavby  a jejich zapojení do území včetně komplexního řešení srážkových vod a povrchového
odtoku. Územní studie bude sloužit  jako podklad pro rozhodování v území. 

2.3.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A PODMÍNKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU

Dle  Územního  plánu Olomouc  je  územní  studie  US-30 vymezena  pro  stabilizovanou  plochu
10/059S smíšenou výrobní (V) a řešené území je vymezeno v rozsahu této plochy. 

Plochy  stabilizované  se  vymezují  pro  zajištění  stabilizované  struktury  zástavby  nebo jejich
stávajícího  vhodného  využití.  Ve  stabilizovaných  plochách  v  zastavěném  území  se  stávající
zastavěnost a funkční využití nemění, přičemž za změny se nepovažují změny funkce zachovávající
nebo  zlepšující  kvalitu  prostředí,  stavby  související  technické  a  dopravní  infrastruktury,  stavby
podzemních  objektů,  stavby  doplňující  hlavní  funkci  na  pozemcích  staveb  pro  bydlení,  přístavby
objektů, nástavby o 1 podlaží nad převažující výšku okolní zástavby, které nepřekračují maximální
výšku stanovenou ve Schématu výškové regulace a polycentrického systému (I/S1); to vše řešené v
souladu s požadavky na ochranu hodnot území a s charakterem území; dále se za změny nepovažují
ve struktuře areálového typu (a) urbanisticky odůvodněná dostavba objektů do max. 55 % zastavění
plochy areálu a při zachování minimálního podílu zeleně 15 % a v případě nárůstu nákladní dopravy
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nad míru  přiměřenou místním poměrům se zajištěním dopravní  obsluhy mimo související  obytná
území.

Dle Územního plánu Olomouc lze v souladu s charakterem území, s požadavky na ochranu a
rozvoj  hodnot a v souladu s harmonickým měřítkem a vztahy v krajině  realizovat  terénní úpravy a
umisťovat pozemky, stavby a zařízení uvedené jako hlavní nebo přípustné, případně jako podmíněně
přípustné, u kterých bylo prokázáno splnění stanovených podmínek, v kap. 7, tzn:

2.3.3. POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB 

Územní  studií  budou  definovány  podmínky  pro  umístění  záměrů  v území,   zejména  bude
podrobněji  stanoveno využití  pozemků,  jejich vzájemné uspořádání a vazby v souladu s cíli  a
úkoly  územního  plánování,  vymezení  pozemků,  staveb  či  zařízení  související  dopravní  a
technické infrastruktury a veřejných prostranství, stanoveno podrobnější prostorové uspořádání,
zejména  stavební  čary,  výšky  říms a  hřebenů  střech apod.,  a  dále,  je-li  to  účelné,  navržení
pozemků  pro  odstavování  a  parkování  vozidel,  veřejné osvětlení,  obsluhu území  hromadnou
dopravou apod. V návaznosti na plochu dopravní infrastruktury (10/038S) bude řešen hlavní vstup
do území, při řešení základní kostry dopravní obsluhy areálů budou eliminovány slepé dopravní
závleky.

Územní studie podrobněji rozpracuje koncepci prostorové regulace zakotvené v územním plánu
pro  plochu  smíšenou  výrobní  10/059S,  kde  je  stanoven  areálový  typ  struktury  zástavby  a
maximální  výška  zástavby  10/14  m.  Umístěním  a  prostorovým  uspořádáním  staveb  bude
chráněna pohoda bydlení v navazujících stabilizovaných plochách smíšených obytných 10/056S a
10/058S,  bude  řešena  návaznost  na  stabilizované  plochy  lesní  10/034N,  09/176N  a
stabilizovanou  plochu vodní  a vodohospodářskou 09/177N v nezastavěném území situovanou
v rámci lokálního biokoridoru LBK 12 (ÚSES). 

V souladu s Vyhl. č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území, budou vymezena
veřejná prostranství,  včetně  definovaní stavební  čáry,  uliční  čáry,  případně  maximální  hranice
zástavby a návrhu uspořádání veřejných prostranství. Budou definovány podmínky napojení na
dopravní a technickou infrastrukturu. 

2.3.4. POŽADAVKY NA ROZVOJ LOKALITY A OCHRANU HODNOT ÚZEMÍ

Řešené území se nachází v zastavěném území v těsném sousedství jižního břehu řeky Bystřice.
Jedná se o bývalý areál SELIKO Olomouc obklopený obytnou zástavbou.

 

V souladu s požadavky územního plánu je v ploše 10/ 059S požadováno: 
� rozvíjet ul. Hodolanskou jako městskou třídu. Městské třídy zahrnující území určené pro rozvoj

vícepodlažní kompaktní smíšené zástavby s komerčním parterem orientovaným do městské
třídy (např. polyfunkční domy s bydelním, 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.

� chránit  a  rozvíjet  hodnotné  funkční  využití,  zejména  chránit  pohodu  bydlení  v obytných
lokalitách vhodným způsobem využívání  s ní  sousedících  výrobních  a komerčních  objektů

8/24



Územní studie 30:                                                                                                         SELIKO - HODOLANSKÁ

nebo areálů,  výsadbou  izolační zeleně  v těchto areálech nebo jinými opatřeními řešenými
v rámci těchto areálů,

� chránit a rozvíjet prostupnost podél řeky Bystřice zejména budováním pěších a cyklistických
stezek. chránit a rozvíjet prostupnost ze zástavby směrem k řece Bystřici, chránit a posilovat
prostupnost podél řeky Bystřice formou rekreačního nábřeží v prostoru od ulice Hodolanské
po východní konec ulice Libušiny (k mostu) a chránit  a rozvíjet  územní systém ekologické
stability

� rozvíjet služby motoristům.
� navrhnout propojení ulice Klimeckého a Horovy s jižním břehem řeky Bystřice formou pěšího

průchodu,
� rozvíjet  koridor  cyklistické  dopravy  (mimo  plochy  veřejných  prostranství  a  dopravní

infrastruktury) podél jižního břehu řeky Bystřice,
� rozvíjet liniovou zeleň v ulici Hodolanské
� Ze základní koncepce Územního plánu Olomouc vyplývají dále tyto požadavky:
� v zastavěném  území  a  zastavitelných  plochách  je  nutné  řešit  protihluková  opatření

městotvorným způsobem,
� nově budované veřejné sítě je nutné dimenzovat tak, aby umožnily rozvoj celého rozvojového

území včetně dostavby sousedních stabilizovaných ploch

2.3.5. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Z hlediska  dopravní  infrastruktury  budou  navržena  dopravní  napojení  na  silnici  I/46,  ul.
Hodolanská  v souladu  s ustanoveními  normy  ČSN  73  6102  „Projektování  křižovatek  na
pozemních komunikacích“ a ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. Navržené řešení
nesmí znemožnit budoucí výstavbu křižovatky ul. Hodolanská a nově navržené komunikace DS-
34 propojující ul. Tovární a Hodolanská ve stopě železniční vlečky. 

Dále bude stanovena generovaná doprava z předmětného území, jejíž výsledek bude v průběhu
zpracování  konzultován  se  zadavatelem  a  v případě  vyvstalé  potřeby  bude  územní  studie
doplněna i o kapacitní posouzení komunikační sítě v bezprostředním okolí. 

V územní studii bude prověřena možnost zajištění sjezdu pro cyklisty jedoucí po ul. Hodolanské,
ze směru od ul.Farského na Jantarovou stezku vedoucí po břehu řeky Bystřice a dále v rámci
pěšího  propojení  možnost  navrhnout  smíšenou  stezku  pro  pěší  a  cyklisty  s  napojením  na
Jantarovou stezku.

Součástí technické infrastruktury musí být řešení zásobování pitnou vodou, odvedení splaškových
vod,  hospodaření  s dešťovými  vodami,  zásobování  teplem,  elektrickou energií  a  připojení  na
telekomunikační síť.

V  rámci  koncepce  odkanalizování požaduje  územní  plán  pro  zajištění  podmínek
odkanalizování území zajistit podmínky pro zneškodňování a odvod dešťových vod především v
zastavěném území a v zastavitelných plochách; srážkové vody u konkrétních záměrů  v území
posuzovat jednotlivě v souladu s problematikou hospodaření s dešťovými vodami; dešťové vody v
první řadě na základě hydrogeologických podmínek vsakovat, dále zadržovat a využívat a jejich
regulovaný odtok kanalizací omezit na nezbytně nutné minimum. Zadržování povrchové vody ze
zpevněných ploch v zástavbě řešit přírodě blízkým způsobem.

Pro území města Olomouce byla zpracována územní studie  Koncepce vodního hospodá řství
města Olomouce . Součástí této studie je řešení zásobování pitnou vodou, odvádění splaškových
a dešťových vod. Musí být respektovány požadavky Povodí Moravy. 
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V kapitole zásobování vodou budou navrženy napojovací body, zokruhování, ověření tlakových
poměrů, potřeba požární vody, bude popsán technický stav a kapacita stávajícího vodovodního
potrubí,  popř.  návrhy  opatření.  Z hlediska  odkanalizování  je  potřeba  určit  povodí,  napojovací
body,  ověřit  technický  stav  a  kapacitu  kanalizačního  potrubí,  popř.  navrhnout  opatření.
V dokladové části bude doloženo vyjádření správce sítí a toku. Hospodaření s dešťovými vodami
bude řešeno v rámci veřejného prostranství tak, aby nedocházelo ke kolizi s inženýrskými sítěmi a
zelení.

V  souladu  s Územní  energetickou  koncepcí  bude  prověřeno  využití  na  základě  technicko-
ekonomického hodnocení pro vytápění soustavy centralizovaného zásobování teplem. Podmínky
napojení budou projednány s Dalkia ČR.

2.3.6. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ZE ZVLÁŠTNÍCH
PŘEDPISŮ

Areálem prochází  železniční  vlečka,  která je  současně  s jejím ochranným pásmem v územně
analytických  podkladech  vymezena  jako  limita  využití  území.  Další  požadavky  nejsou
specifikovány.

2.3.7. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ ZELENĚ A REKREAČNÍHO ZÁZEMÍ

V rámci prostorového uspořádání ploch bude zeleň navrhována tak, aby plnila funkci izolační a
ochranné zeleně a oddělovala řešený areál od stávající a navrhované bytové výstavby.

2.4. VÝPIS DOTČENÝCH POZEMKŮ DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Katastrální  území : Hodolany  ( 710873 )

PARC.
ČÍSLO:

MAJITEL: PLOCHA: DRUH POZEMKU: DRUH VYUŽITÍ: VĚCNÉ BŘEMENO:

st.130/2 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

416 Zastavěná plocha 
a nádvoří

- -

st.371 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

715 Zastavěná plocha 
a nádvoří

- -

st.1488 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

14 Zastavěná plocha 
a nádvoří

- -

st.1493 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

136 Zastavěná plocha 
a nádvoří

- -

st.2154 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

16 Zastavěná plocha 
a nádvoří

- -

st.2508 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

90 Ostatní plocha - Věcné břemeno

395/5 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

8870 Ostatní plocha Manipulační plocha Věcné břemeno vedení

395/9 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

1355 Ostatní plocha Jiná plocha Věcné břemeno vedení

395/11 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

944 Ostatní plocha Ostatní komunikace -
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395/13 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

456 Orná půda - Zemědělský půdní fond

395/30 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

261 Ostatní plocha Manipulační plocha Věcné břemeno zřizování a provozování
vedení

395/45 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

1735 Ostatní plocha Manipulační plocha Věcné břemeno

395/54 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

2264 Ostatní plocha Manipulační plocha Věcné břemeno vedení

395/61 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

277 Ostatní plocha Manipulační plocha Věcné břemeno zřizování a provozování
vedení

395/76 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

945 Ostatní plocha Manipulační plocha Věcné břemeno vedení

395/77 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

90 Ostatní plocha Ostatní komunikace Věcné břemeno chůze a jízdy; vedení

402/1 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

1502 Ostatní plocha Manipulační plocha -

992/1 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

1121 Ostatní plocha Jiná plocha -

992/3 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

21 Ostatní plocha Jiná plocha -

993/2 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

1067 Lesní pozemek - -

995/7 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

643 Lesní pozemek - -

1097 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

288 Ostatní plocha Ostatní komunikace Věcné břemeno zřizování a provozování
vedení

1098 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

340 Ostatní plocha Manipulační plocha Věcné břemeno zřizování a provozování
vedení

1172 AUTO ČECHÁK s.r.o., 
Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha5

4598 Ostatní plocha Jiná plocha -

st.
428/1

Bartoň Milan Bc., Matěje z Janova 85/19, 
Bělidla, 77900 Olomouc

1564 Zastavěná plocha 
a nádvoří

- Věcné břemeno vedení

395/7 Bartoň Milan Bc., Matěje z Janova 85/19, 
Bělidla, 77900 Olomouc

264 Zahrada - Zemědělský půdní fond

st.378/1 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

1608 Zastavěná plocha 
a nádvoří

- Věcné břemeno vedení

st.429 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

311 Zastavěná plocha 
a nádvoří

- -

st.1489 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

117 Zastavěná plocha 
a nádvoří

- -

st.1494 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

264 Zastavěná plocha 
a nádvoří

- -

st.2152 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

553 Zastavěná plocha 
a nádvoří

- -

395/4 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

864 Ostatní plocha Ostatní komunikace Věcné břemeno vedení

395/32 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

847 Ostatní plocha Manipulační plocha Věcné břemeno,
Věcné břemeno vedení

395/33 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

2236 Ostatní plocha Manipulační plocha Věcné břemeno vedení

395/44 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

763 Ostatní plocha Zeleň Věcné břemeno vedení;
Věcné břemeno zřizování a provozování
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vedení

395/46 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

710 Ostatní plocha Ostatní komunikace Věcné břemeno

395/47 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

4247 Ostatní plocha Manipulační plocha Věcné břemeno vedení

395/66 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

192 Ostatní plocha Manipulační plocha Věcné břemeno chůze a jízdy

395/69 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

2441 Ostatní plocha Manipulační plocha Věcné břemeno chůze a jízdy
Věcné břemeno vedení

395/70 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

36 Ostatní plocha Manipulační plocha -

395/71 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

1371 Zahrada - Věcné břemeno vedení;
Věcné břemeno zřizování a provozování

vedení

395/72 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

21 Zahrada - Zemědělský půdní fond

395/73 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

542 Zahrada - Zemědělský půdní fond

395/74 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

2 Ostatní plocha Ostatní komunikace Věcné břemeno chůze a jízdy

395/75 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

28 Ostatní plocha Ostatní komunikace Věcné břemeno chůze a jízdy

841/112 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

501 Ostatní plocha Jiná plocha -

1088 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

248 Ostatní plocha Zeleň -

1089 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

304 Ostatní plocha Zeleň Věcné břemeno,
Věcné břemeno vedení

1090 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

443 Ostatní plocha Ostatní komunikace -

1091/1 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

712 Ostatní plocha Jiná plocha -

1092/1 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

213 Ostatní plocha Zeleň -

1093 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

61 Ostatní plocha Zeleň -

1095 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

93 Ostatní plocha Zeleň -

1164 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

29 Ostatní plocha Jiná plocha Věcné břemeno chůze a jízdy
Věcné břemeno vedení

1178 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

28 Ostatní plocha Jiná plocha -

1179 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

61 Ostatní plocha Jiná plocha -

1180 BARTON TRADING s.r.o., Hybešova 1225/26, Hodola-
ny, 77900 Olomouc 

89 Ostatní plocha Jiná plocha -

st.378/2 Lesaffre Česko, a.s., Hodolanská 1296/34, 
Hodolany, 77900 Olomouc

1150 Zastavěná plocha 
a nádvoří

- -

st.428/2 Lesaffre Česko, a.s., Hodolanská 1296/34, 
Hodolany, 77900 Olomouc

1903 Zastavěná plocha 
a nádvoří

- Věcné břemeno vedení

st.2349 Lesaffre Česko, a.s., Hodolanská 1296/34, 
Hodolany, 77900 Olomouc

854 Zastavěná plocha 
a nádvoří

- -

395/6 Lesaffre Česko, a.s., Hodolanská 1296/34, 84 Ostatní plocha Ostatní komunikace Věcné břemeno zřizování a provozování
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Hodolany, 77900 Olomouc vedení

395/14 Lesaffre Česko, a.s., Hodolanská 1296/34, 
Hodolany, 77900 Olomouc

3766 Zahrada - Zemědělský půdní fond

395/31 Lesaffre Česko, a.s., Hodolanská 1296/34, 
Hodolany, 77900 Olomouc

1212 Ostatní plocha Ostatní komunikace Věcné břemeno chůze a jízdy
Věcné břemeno vedení

395/34 Lesaffre Česko, a.s., Hodolanská 1296/34, 
Hodolany, 77900 Olomouc

201 Ostatní plocha Manipulační plocha Věcné břemeno

395/57 Lesaffre Česko, a.s., Hodolanská 1296/34, 
Hodolany, 77900 Olomouc

960 Ostatní plocha Manipulační plocha -

395/62 Lesaffre Česko, a.s., Hodolanská 1296/34, 
Hodolany, 77900 Olomouc

64 Ostatní plocha Ostatní komunikace Věcné břemeno chůze a jízdy

395/63 Lesaffre Česko, a.s., Hodolanská 1296/34, 
Hodolany, 77900 Olomouc

495 Ostatní plocha Ostatní komunikace Věcné břemeno

395/64 Lesaffre Česko, a.s., Hodolanská 1296/34, 
Hodolany, 77900 Olomouc

345 Ostatní plocha Manipulační plocha Věcné břemeno

395/67 Lesaffre Česko, a.s., Hodolanská 1296/34, 
Hodolany, 77900 Olomouc

8 Ostatní plocha Manipulační plocha -

395/68 Lesaffre Česko, a.s., Hodolanská 1296/34, 
Hodolany, 77900 Olomouc

147 Ostatní plocha Manipulační plocha -

1091/2 Lesaffre Česko, a.s., Hodolanská 1296/34, 
Hodolany, 77900 Olomouc

57 Ostatní plocha Jiná plocha Věcné břemeno chůze a jízdy

1094/2 Lesaffre Česko, a.s., Hodolanská 1296/34, 
Hodolany, 77900 Olomouc

15 Ostatní plocha Ostatní komunikace -

1096 Lesaffre Česko, a.s., Hodolanská 1296/34, 
Hodolany, 77900 Olomouc

40 Ostatní plocha Ostatní komunikace Věcné břemeno cesty

1163 Lesaffre Česko, a.s., Hodolanská 1296/34, 
Hodolany, 77900 Olomouc

162 Ostatní plocha Jiná plocha Věcné břemeno chůze a jízdy

st.1589 Němeček Tomáš Bc., Droždín č.ev. 57,77900 Olomouc
Němečková Eva, Droždín č.ev. 57,77900 Olomouc

918 Zastavěná plocha 
a nádvoří

- -

395/48 Němeček Tomáš Bc., Droždín č.ev. 57,77900 Olomouc
Němečková Eva, Droždín č.ev. 57,77900 Olomouc

171 Ostatní plocha Jiná plocha -

395/49 Němeček Tomáš Bc., Droždín č.ev. 57,77900 Olomouc
Němečková Eva, Droždín č.ev. 57,77900 Olomouc

106 Ostatní plocha Jiná plocha -

395/50 Němeček Tomáš Bc., Droždín č.ev. 57,77900 Olomouc
Němečková Eva, Droždín č.ev. 57,77900 Olomouc

28 Ostatní plocha Jiná plocha -

395/51 Němeček Tomáš Bc., Droždín č.ev. 57,77900 Olomouc
Němečková Eva, Droždín č.ev. 57,77900 Olomouc

3 Ostatní plocha Jiná plocha -

395/52 Němeček Tomáš Bc., Droždín č.ev. 57,77900 Olomouc
Němečková Eva, Droždín č.ev. 57,77900 Olomouc

14 Ostatní plocha Jiná plocha -

395/53 Němeček Tomáš Bc., Droždín č.ev. 57,77900 Olomouc
Němečková Eva, Droždín č.ev. 57,77900 Olomouc

4 Ostatní plocha Jiná plocha -

399/83 Němeček Tomáš Bc., Droždín č.ev. 57,77900 Olomouc
Němečková Eva, Droždín č.ev. 57,77900 Olomouc

94 Ostatní plocha Ostatní komunikace -

st.2168 SAMOVANE a.s., Pařížská 68/9, Josefov, 11000 Praha1 264 Zastavěná plocha 
a nádvoří

- -

st.2169 SAMOVANE a.s., Pařížská 68/9, Josefov, 11000 Praha1 1106 Zastavěná plocha 
a nádvoří

- -

st.2170 SAMOVANE a.s., Pařížská 68/9, Josefov, 11000 Praha1 85 Zastavěná plocha 
a nádvoří

- -

395/1 SAMOVANE a.s., Pařížská 68/9, Josefov, 11000 Praha1 8420 Ostatní plocha Manipulační plocha -

395/8 SAMOVANE a.s., Pařížská 68/9, Josefov, 11000 Praha1 3698 Ostatní plocha Jiná plocha -
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395/15 SAMOVANE a.s., Pařížská 68/9, Josefov, 11000 Praha1 204 Orná půda - Zemědělský půdní fond

392/2 Navrátil Miroslav, Bystrovanská 244/41, 
Bělidla, 77900 Olomouc

3479 Orná půda - Zemědělský půdní fond

392/28 Navrátil Miroslav, Bystrovanská 244/41, 
Bělidla, 77900 Olomouc

599 Orná půda - Zemědělský půdní fond

998/3 Navrátil Miroslav, Bystrovanská 244/41, 
Bělidla, 77900 Olomouc

1595 Orná půda - Zemědělský půdní fond

998/4 Navrátil Miroslav, Bystrovanská 244/41, 
Bělidla, 77900 Olomouc

9 Orná půda - Zemědělský půdní fond

st.2158 Kocián Vlastimil Mgr., Jiráskova 222, 
Tovačov I-Město, 75101 Tovačov

217 Zastavěná plocha 
a nádvoří

- -

395/60 Kocián Vlastimil Mgr., Jiráskova 222, 
Tovačov I-Město, 75101 Tovačov

987 Ostatní plocha Manipulační plocha Věcné břemeno

828/1 Statutární město Olomouc,
Horní náměstí 583, 77900 Olomouc 

79 Ostatní plocha Ostatní komunikace -

828/4 Statutární město Olomouc,
Horní náměstí 583, 77900 Olomouc 

17 Ostatní plocha Jiná plocha -

393/4 Statutární město Olomouc,
Horní náměstí 583, 77900 Olomouc 

5 Ostatní plocha Jiná plocha -

393/2 Statutární město Olomouc,
Horní náměstí 583, 77900 Olomouc 

141 Ostatní plocha Ostatní komunikace -

997 Statutární město Olomouc,
Horní náměstí 583, 77900 Olomouc 

322 Ostatní plocha Ostatní komunikace V.b. Umístění a provoz. elektrorozvodné-
ho 

zařízení

395/43 Česká republika, Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

2 Orná půda - Zemědělský půdní fond

395/12 Česká republika, Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

576 Orná půda - Zemědělský půdní fond

995/6 Česká republika, Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

41 Orná půda - Zemědělský půdní fond

395/38 Česká republika, Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

126 Ostatní plocha Jiná plocha -

995/5 Česká republika, Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 
50008 Hradec Králové

360 Ostatní plocha Jiná plocha -

3 .3 .3 .3 . U R B A N I S T I C K É  Ř E Š E N Í  U R B A N I S T I C K É  Ř E Š E N Í  U R B A N I S T I C K É  Ř E Š E N Í  U R B A N I S T I C K É  Ř E Š E N Í  

3.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Záměr  řeší  vytvoření  podmínek  pro  zástavbu  výrobních  ploch  v  lokalitě  Olomouc,  Seliko-
Hodolanská. Funkce výrobních ploch je definována územním plánem.

Klíčovou otázkou území je dopravní návaznost na ulici Hodolanskou a napojení na technickou
infrastrukturu.  Návrh  vymezuje  hranice  veřejného  prostoru  s pohybem  dopravní  obsluhy,  pěších
i cyklistů. Součástí studie jsou sadové úpravy. 

Areál bývalého závodu Seliko je díky navržené komunikační síti (komunikace zůstává převážně
ve stávající poloze) rozdělena na 3 menší prostorové celky:

14/24



Územní studie 30:                                                                                                         SELIKO - HODOLANSKÁ

I. Plocha je  vymezena  ulicí  Hodolanskou,  dále  pak  areálovou  komunikací  a  nachází  se
v současnosti  převážně  na pozemcích  v  majetku AUTO Čechák.  Pro tuto plochu platí
z hlediska územního plánu následující podmínky: 

-výška zástavby: 10/14m
-struktura zástavby: Areálový typ
-podlažnost: neurčena
-zastavěnost: 55% dle ÚP
-min. podíl zeleně: 15%

II. Plocha je vymezena jižní hranicí bývalého areálu Seliko Olomouc od ulice Hodolanské až
k pěšímu průchodu z ulice Klimeckého. Nachází se zde v současnosti několik vlastníků,
kteří  využívají  většinu  se  zbylých  budov  areálu  Selika  včetně  dominantní  nárožní
administrativní  budovy.  Z  hlediska  územního  plánu  pro  toto  území  platí  následující
podmínky:

-výška zástavby: 10/14m
-struktura zástavby: Areálový typ
-podlažnost: neurčena
-zastavěnost: 55% dle ÚP
-min. podíl zeleně: 15%

III. Plocha je vymezena pěším průchodem z ulice Klimeckého k řece Bystřici a zbytkem územi
vymezeného US směrem na východ. Tato plocha je v současnosti z většiny prázdná a
velká plocha v centrální části je v majetku společnosti Samovane a.s. Z hlediska územního
plánu pro toto území platí následující podmínky:

-výška zástavby: 10/14m
-struktura zástavby: Areálový typ
-podlažnost: neurčena
-zastavěnost: 55% dle ÚP
-min. podíl zeleně: 15%

Ulice Hodolanská bude rozvíjena jako městská třída zejména dodržením navržených uličních a
stavebních čar. V tomto případě se jedná o dostavbu proluk v místě parkoviště u vjezdu do areálu
bývalého Selika. Dále pak o výstavbu na plochách ve vlastnictví AUTO Čechák a v neposlední řadě o
výstavbu liniové zeleně v prostorách třídy Hodolanská.

3.2. DOPRAVNÍ KONCEPCE

Celý  areál  bude napojen z  ulice  Hodolanská a bude v  maximální  míře  využívat  už  stávající
napojovací  uzly.  V  územní  studii  byla  prověřena  i  varianta,  kde  bylo  hlavní  areálové  napojení
provedeno v místě budoucí křižovatky ( DS-34 z plochy 10/019P ).Toto řešení se však neukázalo jako
výhodné z hlediska omezení rozhledových trojúhelníků a komplikovanosti přeložky trafostanice, která
se nachází v těchto místech.  Celý areál je svým rozsahem rozlehlý  a navíc  je vrostlý do obytné
struktury  města.  Ve východo-západním  směru  se  pak  jedná  o  400m bariéru.  Ta  je  cca  ve  své
polovině  rozdělena  pěším  a  cyklistickým  propojením  (  ulice  Klimeckého  a  břeh  Bystřičky  ).
Komunikace uvnitř areálu se z převážné většiny bude odehrávat ve stávajících profilech. Hlavní vjezd
do areálu bude situován ve stávajícím místě vedle administrativní budovy. Vedlejší vjezd do areálu
( v současnosti  Auto  Čechák )  bude  rovněž  zachován  ve  stávajícím  místě.  Komunikace  je  pak
navržena tak, aby dostatečně dokázala obsloužit celý areál načleněný na menší celky. Má tak řešit
i v současnosti neobslouženou plochu ve východní části areálu.
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3.3. NÁVRH ULIČNÍCH PROFILŮ

Dopravní kostra v území vytváří několik typických uličních profilů. Podrobně jsou dokumentovány
profily A, B, C, D, E. 

• Uliční  profil  A  -  ulice  Hodolanská :  stávající  tramvajová  trať  v ose,  jednosměrné
jízdní  pruhy jsou mimo řešenou oblast,  avšak bezprostředně  s ní  sousedí.  Liniová
zeleň odděluje výrobní areál od samotné komunikace. Uliční čára vychází a respektuje
prostorové  nároky  stávající  ulice  Hodolanská,  stavební  čára  je  v  tomto  případě
zároveň čarou uliční.

Na vnitřní straně výrobního areálu se nachází stabilizovaná účelová komunikace sloužící k obsluze
areálu o šířce profilu 15m. Jízní pruh o šířce 6,5m je z jedné strany lemován chodníkem a z druhé
zatravněným pruhem se sloupy VO a prostorem pro vedení inženýrských sítí.

• Uliční profil C – řez účelovou komunikací k obsluze areálu až k říčnímu korytu :
komunikace je orientována západo-východním směrem v prostoru stávající  účelové
komunikace vedle bývalé železniční vlečky. Profil o celkové šíři 12m obsahuje jízdní
pruhy o šíři 6,5m, a zatravněné pásy po obou stranách (2,5 a 3m )ve kterých vedou
inženýrské sítě a VO.

• Uliční profil B – území rozd ělené pěším a cyklistickým propojením : Vzhledem k
rozsáhlému bariérovému efektu ohrazeného areálu (400 x 120m) je územním plánem
vymezeno  pěší  propojení  přes současný  areál.  Propojení  mezi  ulicí  Klimeckého a
nábřežím Bystřice tak navíc kopíruje historickou cestu, která tady až do druhé půle 20.
století byla na okraji tehdejšího areálu. Uliční profil o celkové šíři 22m tak obsahuje
zatravněný pás s liniovou zelení, chodník s cyklozteskou, zatravněný pás se sloupy
VO, jizdní pruhy o šíři 6,5m a znovu zatravněný pás.

• Uliční profil D – řez ulící Lermontovova: jedná se o řez stávající ulicí Lermonotova,
na kterou navazuje východní hranice řešeného areálu. Uliční profil zůstávaá zachován
a mění se pouze na své západní straně. Zde vzniká 7m zelený pás obsahující jednak
inženýrské sítě a také liniovou výsadbu vzrostlé zeleně, jak předepisuje UP. Dále je
zde chodník a další zelený pás s VO. Profil končí stavební čarou.

• Uliční profil E – řez výhledového napojení na DS-34:  jedná se o hypotetický řez
alternativním napojením celého areálu v blízkosti křižovatky, která vznikne po napojení
trasy DS-34 (dle UP). 

3.4. REGULAČNÍ PRVKY

V části řešené plochy se nachází ochranné pásmo lesa ( 50m od okraje lesních ploch ).

V řešeném území jsou závazně vymezena veřejná prostranství. Uliční i stavební čára je navržena
jako závazná. Stavební čára je navržena v uličním profilu A. – ulice Hodolanská a je zároveň čarou
uliční. Dále pak uvnitř území kolem pěšího propojení, kde je rovněž zároveň čarou uliční. Ve východní
části kolem ulice Lermontovovy je navržena čára stavební i uliční, avšak v různých pozicích – viz. B3-
Koordinační situace.  (10m od komunikace je  čára uliční a 5,5m od čáry uliční  je situována čára
stavební)

Stavební čára: -linie, na kterou je předepsáno umístit hlavní část průčelí stavby. Stavba nesmí
svým půdorysem tuto  linii  směrem do veřejného prostranství  přesahovat.  Kompaktní  (uzavřená)
stavební  čára je  definována jako plynulá  linie  s  požadavkem řadové výstavby  na její  hraně,  bez
odstupu mezi jednotlivými domy. Jednolitá (otevřena) stavební čára je definována jako plynulá linie
s možností i solitérní výstavby na její hraně, tj. s odstupy mezi jednotlivými domy.

Uliční čára:       -linie, která definuje území vzhledem k veřejnému prostranství.(hranice oplocení)
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4 .4 .4 .4 . D O P R A V N Í  Ř E Š E N ÍD O P R A V N Í  Ř E Š E N ÍD O P R A V N Í  Ř E Š E N ÍD O P R A V N Í  Ř E Š E N Í

4.1. PRINCIPY ŘEŠENÍ, POUŽITÉ PODKLADY

Navržené dopravní řešení zóny vychází ze stávajících dopravních poměrů v lokalitě a reaguje na
zásadní klíčový podklad – nový územní plán města z roku 2014. 

Nejvýznamnější dopravní sítí v území je ulice Hodolanská, která je v současné době průjezdním
úsekem silnice I/46 a významnou sběrnou komunikací. V návrhu ÚP se počítá s přeložením tahu I/46
na východní obchvatovou trasu za hranicemi zástavby města a ponechání ulice Hodolanské jako
páteřní  obslužné  komunikace  pro  vnitroměstské  vztahy.  Komunikace  je  dnes  i  do  budoucna
dvoupruhová s nezvýšeným tramvajovým pásem.

Ze západního směru se na Hodolanskou napojuje návrhový prvek dopravní infrastruktury DS-34,
který zajišťuje připojení nově koncipované polohy autobusového nádraží, vede ve stopě nevyužívané
vlečky a na Hodolanské vytváří novou stykovou křižovatku.

4.2. DOPRAVNÍ NAPOJENÍ

Námi řešená zóna se na dopravní  infrastrukturu napojuje pro dopravní  obsluhu motoristickou
neveřejnou účelovou komunikací, napojenou novou stykovou křižovatkou v místě stávajícího sjezdu
na Hodolanskou. Nemotoristická doprava využívá  stávající  či  navrhované trasy v Hodolanské,  pro
pěší i cyklisty je navržen průchod areálem z Klimeckého k Bystřičce.

Není uvažováno napojení z prostoru ulice Lermontovy, neboť jedinou přístupovou trasou by bylo
vedení přes obytnou zónu, což je z hlediska minimalizace negativních vlivů dopravy nepřijatelné.

4.3. DOPRAVNÍ REŽIM ZÓNY

Dopravní  řešení  zóny  spočívá  ve  vytvoření  dopravní  osy  z neveřejné  účelové  komunikace,
dvoupruhové,  obousměrné,  slepě  ukončené,  která  zpřístupňuje  všechny  dílčí  segmenty
posuzovaného území. Komunikace bude doplněna jednostranným chodníkem.

4.4. HROMADNÁ DOPRAVA

Hromadná doprava je v území zastoupena tramvajovou tratí v ulici  Hodolanská se zastávkami
Husův  sbor  a  Bělidla  s dostupností  do  5  minut  –  zcela  vyhovující.  Návrh  neuvažuje  s úpravami
v hromadné dopravě.

4.5. CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Napříč územím je vedena nemotoristická trasa od ulice Klimeckého k Bystřičce a tímto způsobem
rozděluje území na dva samostatné areály. Předpokládá se smíšená stezka pro chodce a cyklisty.

4.6. STATICKÁ DOPRAVA

Statická  doprava  bude  generována  jednak  dopravní  obsluhou,  především  však  parkováním
zaměstnanců firem. Výpočet potřeby musí být proveden podle CSN 736110 a veškerá generovaná
statická doprava musí být uspokojena na pozemku firmy.
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4.7. VÝPOČET OBJEMU GENEROVANÉ DOPRAVY

Pro  stanovení  intenzity  dopravy  byl  použit  materiál  METODY  PROGNÓZY  INTENZIT
GENEROVANÉ DOPRAVY, materiál, zpracovaný firmou EDIP v roce 2013 a schválený MD.
Intenzita vozidel na vjezdu, vztažená k U = 100 m2 zastavěné plochy:
Podle kapitoly 8.4 se jedná o území průmyslu a výroby, a to P2 lehký průmysl a montážní závody.
Intenzita IAD osobní i nákladní se určí podle údajů z tabulky 8.30. 
Pro P2 je počet cest osobní dopravy na 100 m2 zastavěné plochy ve střední hodnotě 2,0cest/den
v jednom směru.
Počet cest nákladní dopravy na 100 m2 zastavěné plochy je ve střední hodnotě 0,4cest/den v jednom
směru.

Maximální hodnota zastavěné plochy je 35248m2.
IIAD osobní = 35 248*0,01*2 = 704 jízd/den v jednom směru
IIAD nákladní = 35 248*0,01*0,4 = 140 jízd/den v jednom směru

Pro  P2 je  počet  cest  osobní  dopravy  na jednoho zaměstnance ve  střední  hodnotě  0,75cest/den
v jednom směru.
Počet cest nákladní dopravy na jednoho zaměstnance je ve střední hodnotě 0,4cest/den v jednom
směru.

Bilanční počet zaměstnanců je 200.
IIAD osobní = 200*0,7 = 140 jízd/den v jednom směru
IIAD nákladní = 200*0,4 = 80 jízd/den v jednom směru

Je  zřejmé,  že  rozdíl  v generované  intenzitě  je  pro  oba  postupy  dosti  rozdílný.  Vzhledem
k tomu, že zastavěná plocha je maximální hodnotou, která patrně nikdy nebude dosažena, pro určení
počtu generovaných příjezdů/odjezdů vycházíme ze střední hodnoty obou metod.

IIAD osobní je 422 jízd/den v jednom sm ěru

IIAD nákladní je 110 jízd/den v jednom sm ěru

5 .5 .5 .5 . K O N C E P C E  V O D N Í H O  H O S P O D Á Ř S T V ÍK O N C E P C E  V O D N Í H O  H O S P O D Á Ř S T V ÍK O N C E P C E  V O D N Í H O  H O S P O D Á Ř S T V ÍK O N C E P C E  V O D N Í H O  H O S P O D Á Ř S T V Í

5.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Statutární město Olomouc má zpracovánu koncepci vodního hospodářství – generel kanalizace
a  generel  vodovodu,  koncepce  rozvoje  vodohospodářské  soustavy  města  je  jednoznačně

vytyčena závaznou vodohospodářskou částí územního plánu.
Navržené  řešení  nových  úseků  vodovodu  a  kanalizace  v  zájmovém území  splňuje  závazné

požadavky  vodohospodářské  koncepce  města  Olomouce,  přičemž  řešení  navazuje,  doplňuje  a
intenzifikuje již existující vodohospodářskou soustavu v zájmovém území.

5.2. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ DLE VODOHOSPODÁŘSKÉ ČÁSTI ÚP

− zabezpečit vhodné podmínky pro provoz veřejné kanalizace a veřejného vodovodu

− nově urbanizované území řešit oddílnou kanalizační soustavou se zaústěním splaškových vod
do jednotné kanalizace města a odvedením dešťových vod do vodotečí s retardací odtokové
vlny v akumulačním objemu DZ s maximálním využitím vsakovaní

18/24



Územní studie 30:                                                                                                         SELIKO - HODOLANSKÁ

5.3. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU – VODOPRÁVNÍ STAV 

V současnosti  je zájmové území zásobeno vodou z veřejné vodovodní sítě  města,  území  je
odkanalizováno do stoky veřejné kanalizace a do toku Bystřice.

Vodovod.
Napojení zájmového území na pitnou a požární vodu je v současnosti řešeno jednak přípojkou

DN 100 mm s vodoměrnou šachtou z ulice Hodolanské, jednak přípojkou DN 150 mm s vodoměrnou
šachtou z ulice Bystrovenské. Řady vnitroareálového vodovodu jsou z trub litinových, ocelových a
PVC, DN 80 až 100 mm. Potrubní řady vnitroareálového vodovodu kapacitně vyhovují stávajícímu
stavu území.

Kanalizace
Kanalizace  zájmového  území  je  v  současnosti  řešena modifikovnou kanalizační  soustavou –

odvádění dešťových vod ze střech a zpevněných ploch zájmového území je v současnosti převážně
dešťovou kanalizací do řeky Bystřice bez retardace odtoku, část potom jednotnou vnitroareálovou
kanalizací – častečně  stoka Gm - do městské kanalizace. Kanalizace splaškových odpadních vod
jednotnou vnitroareálovou kanalizaci  – častečně  opět  stoka Gm - do veřejné kanalizace města –
stoka G o profilu 600/900 mm v ulici Hodolanské.

Stoky modifikované kanalizační soustavy jsou z betonových trub hrdlových, z trub kameninových
a z trub PVC. Objekty na kanalizační síti jsou převážně řešeny jako monolitické (vpusti a výusti) nebo
prefabrikované  (šachty  a  spojné  komory)  železobetonové  stavby.  Stoky  vnitroareálové  dešťové
kanalizace kapacitně převážně  vyhovují stávajícímu stavu území – pouze část jednotné stoky Gm
vykazuje přetížení při vyšších přívalových deštích (pětiletý déšť).

Odtokové pom ěry
Odtokové poměry v území jsou v současnosti stabilizované, převážná část srážkových a tavných

vod je z území odváděna do řeky Bystřice č.h.p. 4-10-03-960, (průtoky Q100 = 76,2 m3*s-1, Qa = 1,90
m3*s-1),  malá část srážkových je potom odváděna do vsaku nebo evapotranspirací (podíl  zeleně),
marginální část srážkových vod z území v současnosti odtéká do jednotné kanalizace města. V území
nedochází k povodňovým stavům z titulu nestabilizovaných odtokových poměrů, kdy dle § 64 zákona
254/2001 Sb., se rozumí povodní i stav, kdy voda může způsobit  škody tím, že z určitého území
nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k
zaplavení  území  při  soustředěném odtoku srážkových  vod  a  kdy Povodeň  může  být  způsobena
přírodními jevy, zejména táním a dešťovými srážkami.

Podzemní vody
Na území areálu byla konstatována stará ekologická zátěž, dosavadní výsledky průzkumů však

nepotvrdily kontaminaci horninového prostředí nebo podzemní vody v míře, která by bránila navržené
koncepci hospodaření s dešťovými vodami v cílovém stavu území.

5.4. POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Koncepce zásobování vodou
Stávající i nově budovaná zástavba v zájmovém území bude v cílovém stavu zásobena pitnou

vodou z kapacity veřejného pitného vodovodu. Potřeba požární vody pro vnější hasební zásah bude
kryta  z  hydrantové  sitě  veřejného  vodovodu,  plnící  místa  požární  techniky  dle  aktualizovaného
požárního  plánu.  V  areálu  bude  zřízena  (za  vodoměrem)  okružní  vodovodní  síť  DN  80  mm
s protipožárními  hydranty  (pro  odvzdušnění  a  odkalení  trasy).  Napojování  jednotlivých  subjektů
přípojkami, osazenými podružnými vodoměry.

Koncepce kanalizace
Stávající i nově budovaná zástavba v zájmovém území bude odkanalizována oddílnou kanalizací,

kdy odpadní vody splaškové budou odváděny stávajícími splaškovými kanalizačními řady do stávající
stoky G jednotné kanalizace města. Stávající kameninovou stokou Gm DN 300 mm budou v cílovém
stavu území odváděny pouze splaškové odpadní vody (Qp = 0,29 l*s-1, Qm = 1,6 l*s-1).  Lze tedy
konstatovat, že kapacita této stoky je dostačující i pro cílový stav území.
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Čisté dešťové vody ze střech stávající i nové zástavby v zájmovém území budou odváděny novou
kanalizací čistých dešťových vod do dešťových nádrží s integrovaným vsakovacím zařízením. Nádrže
budou  situovány  v  blízkosti  nové  zástavby  v  zelených  plochách  tak,  aby  trubní  trasy  dešťové
kanalizace  vod  ze  střech  byly  minimalizovány.  Počet  těchto  objektů  bude  upřesněn  návaznou
projektovou přípravou. Celkový akumulační objem dešťových nádrží bude 200 m3,  tento objem je
dostatečný pro zachycení retardaci výpočtových dešťů s intenzitami dle platné statistické řady dešťů
– viz  tabelární  výpočet  v tab.  VH2.  Akumulované vody budou z jednotlivých nádrží  odváděny ke
zpětnému použití v zájmovém území (technologické, chladící a užitkové vody např. pro splachování
WC), přebytky potom do vsaku. Zasakování srážkových vod bude řešeno systémem povrchového
(rozstřik  po  zelených  plochách)  nebo  podzemního  vsakovacího  zařízení  (zasakovací  studny
integrované s dešťovými nádržemi), v závislosti na konkrétních dispozičních možnostech. Na základě
předběžného HGP lze konstatovat, že v zájmovém území bude možno likvidovat vody tavné a vody
srážkové ze střech, zasakováním do zemního prostředí ve výpočtem stanovené kapacitě.  Přepad
dešťových  vod  z  akumulačních  nádrží  bude  pouze  při  extrémních  dešťových  událostech  mimo
statistickou řadu dešťů. Přepady z vsakovacích zařízení budou v souladu s ČSN 75 9010 zaústěny do
dešťové kanalizace,  odvádějící  dešťové  vody  z  vnitroareálových  komunikací  a  zpevněných  ploch
a odtud přes zařízení dešťové zdrže do vodoteče.

Dešťové vody ze zpevněných ploch a vnitroareálových komunikací budou odváděny stávajícími a
novými dešťovými vnitroareálovými stokami do vodoteče Bystřice přes zařízení nové dešťové zdrže
s integrovaným čistícím zařízením s účinností NEL ≤ 0,02 mg*l-1 (sedimentace, norná stěna a sorpční
filtr)  o  celkovém  objemu  200  m3,  tento  objem  je  dostatečný  pro  zachycení  retardaci  odtoku
výpočtových dešťů  s intenzitami dle aktuálně  platné statistické řady dešťů  – viz  tabelární výpočet
v tab. VH2. Zadržené vody budou z akumulačního prostoru dešťové nádrže  řízeně vypouštěny do
recipientu  –  regulovaný  odtok  je  stanoven  na základě  posouzení  hydraulické  kapacity  recipientu
s přihlédnutím k možnému vzniku hydrobiologického stresu a to max. 200 l*s-1. Přepad dešťových vod
z akumulačního  prostoru  dešťové  zdrže  bude  pouze  při  extrémních  dešťových  událostech  mimo
statistickou řadu dešťů.  Dešťová zdrž bude mít  možnost  uzavření odtoku do vodoteče pro případ
nutnosti akumulovat a následně sanovat kontaminované odpadní vody z ploch a cest v případě rozlití
ropy, oleje či jedů na vozovky či v případě obdobného havarijního stavu v zájmovém území (hasební
zásah apod.). Zaústění dešťových vod ze zdrže do recipientu stávajícím rekonstruovaným výústním
objektem pod bývalým splavem na řece Bystřici. Přepad z dešťové nádrže bude zaústěn rovněž do
vodoteče.

Podrobněji bude dešťová část oddílné kanalizační soustavy navržena v dle ČSN 75 9010 a TNV
759011.

Kanalizované vody, které budou odváděny do kanalizačního sběrače veřejné kanalizace, budou
splňovat limity kanalizačního řádu veřejné kanalizace, odpadní vody odváděné do vodoteče či vsaku
budou splňovat limity nař. vlády č.61/2003 Sb. ve znění NV č.229/2007, NV č.23/2011 Sb. a limity NV
č. 419/2010 Sb.

Odtokové pom ěry
Odtokové poměry  v území v cílovém stavu budou nezměněny.  Odtok  dešťových vod do řeky

Bystřice bude oproti stávajícímu stavu území snížen o cca 430 l*s-1 na max. 200 l*s-1.

5.5. BILANCE NÁVRHOVÉHO STAVU

Bilance jsou provedeny na základě údajů o aktuálních trendech produkce odpadních vod a dle
hydrologických a klimatologických údajů zájmového území.

Vodovod
Tabelární výpočet potřeby pitné vody v cílovém stavu zájmového území je uvedeno v tabulce

VH1 na následující straně. Potřeba vody v areálu (zejména podílu využití dešťových vod) nepřekročí
limitní množství Qp = 0,29 l*s-1, posouzení kapacity vodovodních řadů v okolí areálu tedy není nutné.
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Dešťová kanalizace
Celková  bilance dešťových vod,  odváděných  v  cílovém stavu zájmového území  do vodoteče

Bystřice  a  výpočet  užitného  objemu  dešťových  zdrží  a  užitného  objemu  dešťových  nádrží  jsou
uvedeny v tabulce VH2. 

Splašková kanalizace
Tabelární výpočet produkce splaškových odpadních vod, odváděných v cílovém stavu stokou Gm

zájmového území a vyčíslení jejich kvalitativních parametrů je uvedeno v tabulce VH3.

5.6. ZÁVĚR

Navržené řešení vodního hospodářství respektuje platnou koncepci vodního hospodářství města
a limity, dané vodohospodářskou částí územního plánu města. Zásobení zájmového území pitnou a
požární  vodou  z  vodovodní  sítě  města  zaručí  plnou  saturaci  území,  tlakové  poměry  ve  veřejné
vodovodní  síti  zaručí  dodávku  pitné  a  požární  vody  do  zájmového  území  v  tlakovém  optimu
0,3 až 0,6 MPa.

Návrh  koncepce  budoucí  kanalizační  soustavy  v  zájmovém  území  vychází  z daných
hydrogeologických a geologických podmínek v zájmovém území a z kapacitních možností stávající
kanalizační  sítě.  Navržené  řešení  odkanalizování  zájmového  území  splňuje  požadavek  na
minimalizaci  odváděných množství  odpadních  vod (separace splašků  od vod dešťových,  podpora
vsaku dešťových vod), a je v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 501/2006 Sb. (ve znění 269/2009
Sb.), kdy je odvádění srážkových vod ze zastavěných nebo zpevněných ploch stavebního pozemku
vhodné řešit přednostně vsakováním.

V  souladu  s  ustanovením  této  vyhlášky  budou  nekontaminované  dešťové  vody  ze  střech
stávajících i nových objektů (splňující limity pro vypouštění ve smyslu nařízení vlády ČR č. 23/2011
Sb., ve znění NV č. 229/2007 Sb.), posouzeny jako vody dešťové (neznečištěné) a budou odváděny
do  akumulačních  nádrží  a  využívány  ke  zpětnému  použití,  přebytky  těchto  vod  potom  budou
odvedeny do vsakovacích zařízení (zelené plochy, šachty a jámy). 

Velmi nízce kontaminované dešťové vody ze stávajících i nových vnitroareálových komunikací a
zpevněných ploch (splňující limity pro vypouštění ve smyslu nařízení vlády ČR č. 23/2011 Sb., ve
znění  NV  č.  229/2007  Sb.),  budou  rovněž  posouzeny  (s  ohledem  na  nízké  dopravní  zatížení
vnitroareálových vozovek a manipulačních ploch) jako vody dešťové (neznečištěné), avšak s ohledem
na prevenci  znečištění  podzemních a  povrchových vod  v  případě  havárie  dopravního  prostředku
s důsledkem kontaminace vozovek látkami, škodícími vodám nebudou tyto vody odváděny do vsaku,
nýbrž přes zařízení dešťové zdrže (s integrovaným čistícím zařízením a uzávěrem odtoku) řízeně do
vodoteče. 

V souladu s platnou koncepcí odkanalizování města budou v cílovém stavu území do kanalizační
sítě veřejné kanalizace odváděny z areálu pouze splaškové odpadní vody.

6 .6 .6 .6 . P L Y N O F I K A C EP L Y N O F I K A C EP L Y N O F I K A C EP L Y N O F I K A C E

6.1. ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Napojení  řešené lokality je možné na STL plynovod DN200 v prostoru ul.Lermontovova.  STL
plynovod dn110 PE100SDR17,6-opláštěný v délce cca 460m   je veden v souběhu s kanalizací ve
vzdálenosti min. 1,5m. Napojení bude provedeno osazením přechodky PE/ocel – DN100/dn110 bez
omezení   provozu  STL  plynovodu  DN200.  STL  plynovod  povede  k okraji  řešeného  území  k ul.
Hodolanská  tak  aby  byly  vytvořeny  podmínky  pro  napojení  všech  budoucích  odběratelů  plynu.
Jednotlivý odběratelé plynu budou na navržený STL plynovod napojeni přípojkovými T-kusy dn110/
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příslušná dimenze  dle hodinového odběru plynu. Plynovod bude vyprojektován a postaven v souladu
s platnými  TPG,ČSN  (v  době  projektování  a  realizace  stavby)  a  energetickým  zákonem.
Předpokládaný  celkový odběr z řešené lokality Qmax=150m3/hod.

7 .7 .7 .7 . T E P L O F I K A C ET E P L O F I K A C ET E P L O F I K A C ET E P L O F I K A C E

7.1. ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Zpracovávané  území  se  nachází   v lokalitě  napojené  na  CZT  (Centrální  zásobování  tepla)
v městě Olomouci. V daném území jde o parní rozvod. Dodavatelem tepla je firma Veolia a.s. Objekty
nově stavěné v dotčeném území budou prioritně připojeny na tento parní rozvod, což je v souladu
s územním plánem města Olomouce. Možné využití pozemků v dané lokalitě je popsáno v kapitole
2.2.1.  Potřeba  tepla  při  současných  znalostech  využití  území  je  0,6  MW/h  (pro  celé  území).
V objektech budou zřízeny domovní, parní předávací stanice. Jde o stanice tlakově nezávislé, jak je
v Olomouci zvykem. Rozvod páry ze stávající větve dovnitř daného území bude veden v případě páry
v neprůlezném ŽB kanálku, izolovaném proti zemní vlhkosti. Potrubí kondenzátní bude provedeno
v tzv. bezkanálové technologii, předizolovaným potrubním systémem. Parní předávací stanice bude
vybavena  regulací  dle  místních  zvyklostí.  Měření  spotřeby  tepla  bude  na  straně  kondenzátu,  je
dodávkou  firmy  Veolia.  Objekty  jejichž  potřeba  tepla  bude  nižší  než  0,1  MWh  a  nebudou  mít
společného  majitele,  nebudou  z technicko  provozních  důvodů  připojeny  k rozvodu  CZT.  Zdrojem
tepla mohou být nástěnné, plynové kondenzační kotle pokud objekt bude v blízkosti (do 10m) rozvodu
plynu. Další možnou variantou je instalace tepelných čerpadel (TČ). Tepelná čerpadla v provedení
vzduch-voda, případně země-voda.  

8 .8 .8 .8 . Z Á S O B O V Á N Í  E L E K T R I C K O U  E N E R G I ÍZ Á S O B O V Á N Í  E L E K T R I C K O U  E N E R G I ÍZ Á S O B O V Á N Í  E L E K T R I C K O U  E N E R G I ÍZ Á S O B O V Á N Í  E L E K T R I C K O U  E N E R G I Í

8.1. VENKOVNÍ ELEKTROROZVODY

8.1.1. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

Napěťová soustava                         3+PEN; 3x400/230V; AC; 50 Hz;  TN - C
VN 3 stř. 22kV IT

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Živých částí     :   polohou, izolací

Neživých částí :   samočinným odpojením od zdroje, zemněním

    VN  - IT zemněním v soustavě kde není přímo
 uzemněný nulový bod

Vnější vlivy     AB 8  -  venkovní vlivy 

8.1.2. PŘÍPOJKY VN 

Nové  trafostanice  budou napojeny  ze  stávajících  vedení  VN 22kV,  které prochází  v blízkosti
prostoru budoucí výstavby. Nové trafostanice budou připojeny na tato vedení smyčkově. Napojení
bude provedeno kabely 22-AXEKVCE 3x(1x240) a spojkami Raychem. Projekční práce a realizaci
přípojek VN zajistí provozovatel DS ČEZ Distribuce.
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8.1.3. TRAFOSTANICE

V prostoru  výstavby  se  nachází  stávající  velkoodběratelská  trafostanice,  která  bude  zrušena.
Jednotlivé části ateálu pak budou mít vlastní velkoodběratelské trafostanice. Předpokládaná kapacita
trafostanic  bude  u  velkoodběratelských  250-400kVA.  Výstavbu  velkoodběratelských  trafostanic  si
zajistí jednotliví odběratelé, při dodržení podmínek provozovatele DS. Trafostanice budou vybaveny
na straně VN rozvaděči SM6 MarlimGerin a na NN straně rozvaděčem pro 8-10vývodů. Předpokládá
se, že trafostanice budou typové polozapuštěné.

8.1.4. ROZVODY NN 

Vybudování distribučních rozvodů NN se v uvažovaném prostoru nepředpokládá. 

8.1.5. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Podél  nové  obslužné  komunikace  bude  vybudováno  veřejné  osvětlení,  které  bude  na
výložníkových stožárech 8m. Stožáry budou osazeny svítidly se sodíkovou výbojkou 150W. Napojení
VO bude ze stávající distribuční trafostanice do rozvaděče VO, kde bude umístěno měření spotřeby
el.energie. 

8.1.6. VŠEOBECNĚ

Kabely  budou  ukládány  ve  volném  výkopu  do  pískového  lože,  zákryty  u  kabelů  NN budou
výstražnými  fóliemi,  u  kabelů  VN zákrytovými  deskami.  Při  přechodech komunikací  a  při  křížení
s ostatními  inženýrskými  sítěmi  budou  kabely  chráněny  uložením  do  dvoudílných  plastových
ochranných trubek Kopohalf. Návrh pokládky bude odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

Pokládka kabelů může být prováděna pouze do terénu po provedených HTU.

8.1.7. PŘELOŽKA VEDENÍ O2

Zájmovým územím prochází stávající metalický kabel vedení O2. Toto vedení bude přeloženo do
nové trasy. Na stávající vedení bude nové vedení naspojkováno. Celková délka přeložky bude 780m.

 

9 .9 .9 .9 . S A D O V É  Ú P R A V YS A D O V É  Ú P R A V YS A D O V É  Ú P R A V YS A D O V É  Ú P R A V Y

9.1. ULIČNÍ PROFIL A

Velkoryse dimenzovaná komunikace, jejímž středem vede tramvajová trasa a oboustranná silnice
umožňuje  použití  vysokých  kosterních  dřevin  se širokou  korunou  (jednostranná  alej).  Navržené
stromy však musí být  odolné vůči  negativním městským vlivům (smogu, prachu, znečištění),  vůči
posypovým solím a vůči  proudění větru. Dřeviny by měly být vysázeny na cca 8,5 m širokém, do
budoucna pečlivě  udržovaném travnatém pásu, nepředpokládá se plošná výsadba keřů ani květin.
Vzájemná vzdálenost mezi stromy by měla být 8 metrů (maximálně 10 metrů). 

 Pod korunami dřevin vede chodník o šířce 2 metry.  Mezi chodníkem a průjezdnou komunikací
jsou na travnatém páse umístěny stožáry veřejného osvětlení.  Zde by bylo možné variantně založit
živý plot ze stále zelených keřů, který by odclonil pěší trasy od frekventované komunikace.   Dřeviny
by byly tvarovány a udržovány ve výšce cca 1,2 m. 

Na  protilehlé  straně,  kde  se  s výsadbou  vzrostlých  stromů  nepočítá,  by  byl  tento  živý  plot
oddělující silnici a chodník vítaným prvkem.

9.2. ULIČNÍ PROFIL B

Obslužná komunikace v rámci areálu předpokládá komornější pojetí výsadeb a umožňuje opět
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pouze jednostrannou alej  listnatých stromů  umístěnou podél  chodníku pro pěší.  Chodník spolu s
cyklostezkou budou od průběžné komunikace odděleny zatravněným pásem o šířce  3m.  

Vzhledem  k  předpokládané  snížené  rychlosti  motorových  vozidel  v rámci  areálu  není  třeba
oddělovat pěší trasy a cyklostezku od komunikace – z tohoto důvodu se zde s výsadbou živého plotu
nepočítá.  S ohledem  na  prostorové  parametry  by  měla  být  maximální  šířka  koruny  vysázených
stromů 5 metrů, stromy však mohou být umístěny hustěji vedle sebe, ve vzájemné vzdálenosti cca 6
metrů.

1 0 .1 0 .1 0 .1 0 . P O Ž Á R N Í  Ř E Š E N ÍP O Ž Á R N Í  Ř E Š E N ÍP O Ž Á R N Í  Ř E Š E N ÍP O Ž Á R N Í  Ř E Š E N Í

  Tento projekt řeší možné využití daného území. V současnosti se nachází na daném území
bývalý výrobní podnik Seliko, který je majetkově rozdělen mezi několik vlastníků. Předpokladem je, že
území bude využito pro výstavbu výrobních nebo skladovacích objektů. Povolená výška jednotlivých
objektů dle platného ÚP je stanovena na 10 – 14 m. Územím je navržena centrální komunikace,
propojující parcely daného území. Je navržena dvouproudá komunikace šířky minimálně 6 m. 

   V bezprostřední blízkosti území se nachází vodovodní řady : na ulici Hodolanská o DN 130,
napojení bývalého výrobního závodu Seliko – DN 80, napojení areálu vodovodní přípojkou DN 80 na
straně opačné k ulici Hodolanská -  DN700 a DN 130. 

  Výrobní  a  skladovací  objekty  s plochou  PÚ  do  1500  m2 mohou  být  zabezpečeny  nově
vybudovaným hydrantem napojeným na vodovodní řad DN 130, který je schopen zabezpečit odběr
9,5 l/s.  V případě  objektu s plochou PÚ větší  než 1500 m2 je povinen majitel  pozemku a objektu
vybudovat na svém pozemku venkovní požární nádrž, která zabezpečí chybějící odběr požární vody. 

  V případě objektu s požární výškou do 12 m je nutné zabezpečit  přístupovou komunikaci do
vzdálenosti 10 m od vchodů do objektu, kde se předpokládá vedení protipožárního zásahu. V případě
objektu s požární  výškou nad 12 m bude u tohoto objektu vybudována nástupní plocha splňující
požadavky ČSN 730804 čl. 13.4.

V Olomouci dne 28.04.2015                                                                  ing.arch. Štěpán Zatloukal

       a kolektiv zpracovatelů
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zakázka no.: Tabulka

Potřeba vody - cílový stav Potřebný objem řídícího vodojemu - navýšení objemu řídícího vodojemu

0 max. deficit min.zásoba
minimální užitný 

objem 1)
minimální 

požární zasoba 
Minimální 

rezervní objem

0 l*s-1 l*h-1 l l m3 m3

70 0,28 1000,00 0,00 0,000 0,000 72,000 -24,000

30 Rozložení potřeby pitné vody během dne - kapacita vodojemu:

kh max 3,6 0,4 Prázdnění Plnění � Užitný objem

kh min 0,17 0,6 l * h-1 l l l

Obyvatelstvo - cílový rok Zaměstnanci - cílový rok 1 0 - 1 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

O stav 0 O nárůst 0 Z stav 200 Z nárůst 0
počet zaměst. v 

hl. směmě:
2 1 - 2 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

Q m3*den-1 m3*h-1 l*s-1 Q m3*den-1 m3*h-1 l*s-1 80,00 3 2 - 3 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

Ocelkem Qp 0,00 0,00 0,00 Zcelkem Qp 20,00 0,83 0,23 potřeba 4 3 - 4 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

Qh max 0,00 0,00 0,00 Qh max 0,70 1,56 m3*směna-1 5  4 - 5 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

Qh min 0,00 0,00 0,00 Qh min 0,38 0,10 8,00 6 5 - 6 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

Technologie - cílový rok Potřeba požární vody - cílový rok: 7 6 - 7 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

8 7 - 8 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

9 8 - 9 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

m3*rok-1 m3*den-1 m3*h-1 l*s-1 8,0400 0,20 1,00 2,00 10 14,5 10 9 - 10 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

Technologie 1442 4,0 0,16 0,05 11 10 - 11 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

0,00 0,00 12 11 - 12 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

0,00 0,00 0,00 8,0400 5,00 1,00 0,02 10 3,6 13 12 - 13 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

0,00 0,00 14 13 - 14 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

0,00 0,00 15 14 - 15 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

celkem 1441,93 3,95 0,16 0,05 16 15 - 16 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

Úhrnná množství potřeby pitné a požární vody v cílovém roce: 17 16 - 17 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

18 17 - 18 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

19 18 - 19 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

QsR m3*rok-1 20 19 - 20 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

QsD m3*den-1 21 20 - 21 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

m3*h-1 22 21 - 22 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

l*s-1 23 22 - 23 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

QsH m3*h-1 24 23 - 24 0,04167 1000,000 1000,000 0,000 0,0000

QsMAX l*s-1 1,00000 24000,000 24000,000 24000,000

užitný 0,000 ≤ 0,000 m3

požární neuvádí se ≤ 0,000 m3

min max min.hladina max.hladina m.n.m. max. min. rezervní neuvádí se ≤ 0,000 m3

278,40 282,90 0,05 celkový 0,000 ≤ 0,000 m3

1) - minimální užitný objem pro vyrovnání denních nerovnoměrností v odběru pitné vody 2.) zásoba ve VDJ bude při QD = 24 m3*den-1 pro 0,00 dnů.

Droždín SELIKO, Hodolany

hydrost.přetlak

Objem vodojemu 

VH1xÚzemní studie 30: SELIKO, Hodolanská

součet

území

nadmořská výška lokality

POZNÁMKY:

akce:

m.n.m. m.n.m. MPa

4,44 0,06 10,0000 14,50

Řídící vodojem

vodojem
Tlaková ztráta

3,95 0,0495

0,28

max.
0,00 8,00 0,33 36,0000 44,33

0,00

0,00 0,83 0,16 0,0021 1,00

0,00 0,23 0,05 0,0006

∑∑∑∑

φφφφ

0,00 7300,00 1441,93 18,0720 8760,00

0,00 20,00 24,00

Průtok O Z T

0,001 10,0

P

18,1

celkem výpočtová potřeba požární vody

průměr (l*s-1) max.(l*s-1) celkem (m3*rok-1)

potřeba pro 
požáry                

(m3*rok-1)

stav.plochy (ha)
Požárně 

chráněné území 
(ha):

počet hydrantů v 
území                
(ks)

počet zkoušek za 
rok na hydrant

 délka 
vyzkoušení 

hydrantu (h-1)

 vydatnost pro 
vyzkoušení      

(l*s-1)

potřeba pro 
zkoušky hydrantů

četnost požárů v 

území* (požárů 
za rok)

počet požárů 

současně* 
(požár-1)

 délka požárního 

zásahu* (h)

 vydatnost pro 
hasební zásah        

(l*s-1)T
Potřeba pitné vody - technologie

P
nové plochy (ha)

O Z

z 
to

ho
 h

la
vn

í s
m
ě
na

0 200

365

Směrná potřeba pitné vody

Obyvatelé l*zam-1*směna-1

čas

2+3 směna h
součinitel hodinové nerovnoměrnosti

sm
ě
nn

os
t

1.směna
Počet pracovních dnů v roce

minimální přítok do VDJ

vybavenost

100 l*zam-1*směna-1

hromadné stravování
Zaměstnanci

čisté provozy - mytí,pití,WC

pitná vody

0



zakázka no.: Tabulka

Výměra Výměra red.plocha odtok

% m2 m2 m3*rok-1 přepočet EO t * rok-1 mg * l-1 přepočet EO t * rok-1 mg * l-1

35,00 28140,0000 0,9000 25326,0000 15955,3800 CHSK 0,120 0,024 1,50 0,169 9,00

35,00 28140,0000 0,8000 22512,0000 14182,5600 NL 0,043 0,032 2,00 0,376 20,00

15,00 12060,0000 0,6000 7236,0000 4558,6800 BSK5 0,060 0,016 1,00 0,113 6,00

mm * rok-1 15,00 12060,0000 0,0100 120,6000 75,9780 P 0,025 0,000 0,00 0,000 0,00

100,00 80400,0000 0,6865 55194,6000 34772,5980 6

0,1 k 1,00 0,1 k 1,00

celkem

Retenční objem pro odtok výpo čtového dešt ě s periodicitou  n   = 

x VH2

630

Bilance odvád ěných vod deš ťových

Součet

Průměrná kvalita deš ťových vod, odvád ěných z území:

1 5

střechy komunikace a ostatní plochy

Travnaté plochy a zahrady

akce:

koef.
Roční úhrn 

srážek v oblasti:
Charakter ploch:

Územní studie 30: SELIKO, Hodolanská

UKAZATEL kg*d-1*EO-1

Retenční objem pro odtok výpo čtového dešt ě s periodicitou  n   = 

Střechy

Vozovky

Chodníky a dlážděné plochy 

intensita přítok ze střech  vsak+odtok retence přítok ze střech intensita přítok z ploch  odtok do rcp. retence přítok z ploch

mm min h l*s-1 l*s-1 m3 m3*rok-1 mm min h l*s-1 l*s-1 m3 m3*rok-1

11,30 5 0,08 953,9460 130,0000 247,18 0,010 159,55 11,3 5 0,08 1125,1 200,00 277,52 0,010 188,17

18,00 10 0,17 759,7800 130,0000 377,87 0,020 319,11 18 10 0,17 896,1 200,00 417,63 0,020 376,34

22,10 15 0,25 621,8940 130,0000 442,70 0,035 558,44 22,1 15 0,25 733,4 200,00 480,10 0,035 658,60

24,60 20 0,33 519,1830 130,0000 467,02 0,050 797,77 24,6 20 0,33 612,3 200,00 494,77 0,050 940,86

28,10 30 0,50 395,3670 130,0000 477,66 0,065 1037,10 28,1 30 0,50 466,3 200,00 479,31 0,065 1223,12

30,50 40 0,67 321,8513 130,0000 460,44 0,075 1196,65 30,5 40 0,67 379,6 200,00 430,99 0,075 1411,29

33,30 60 1,00 234,2655 130,0000 375,36 0,090 1435,98 33,3 60 1,00 276,3 200,00 274,62 0,090 1693,55

36,50 120 2,00 128,3888 130,0000 -11,60 0,100 1595,54 36,5 120 2,00 151,4 200,00 -349,80 0,100 1881,72

37,50 240 4,00 65,9531 130,0000 -922,28 0,110 1755,09 37,5 240 4,00 77,8 200,00 -1759,93 0,110 2069,89

38,60 360 6,00 45,2585 130,0000 -1830,42 0,100 1595,54 38,6 360 6,00 53,4 200,00 -3167,07 0,100 1881,72

39,70 480 8,00 34,9112 130,0000 -2738,56 0,090 1435,98 39,7 480 8,00 41,2 200,00 -4574,22 0,090 1693,55

40,70 600 10,00 28,6325 130,0000 -3649,23 0,075 1196,65 40,7 600 10,00 33,8 200,00 -5984,35 0,075 1411,29

41,80 720 12,00 24,5053 130,0000 -4557,37 0,065 1037,10 41,8 720 12,00 28,9 200,00 -7391,49 0,065 1223,12

45,00 1080 18,00 17,5875 130,0000 -7284,33 0,050 797,77 45 1080 18,00 20,7 200,00 -11615,91 0,050 940,86

rozložení
trvání srážky trvání srážky

rozložení

45,00 1080 18,00 17,5875 130,0000 -7284,33 0,050 797,77 45 1080 18,00 20,7 200,00 -11615,91 0,050 940,86

46,50 1440 24,00 13,6303 130,0000 -10054,34 0,035 558,44 46,5 1440 24,00 16,1 200,00 -15891,11 0,035 658,60

64,00 2880 48,00 9,3800 130,0000 -20843,14 0,020 319,11 64 2880 48,00 11,1 200,00 -32648,41 0,020 376,34

71,90 4320 72,00 7,0252 130,0000 -31875,06 0,010 159,55 71,9 4320 72,00 8,3 200,00 -49692,45 0,010 188,17

477,66 1,000 15955,38 494,77 1,000 18817,22

délka trasy délka trasy akumulace počet výška objem v Akumulace délka trasy délka trasy akumulace počet výška objem v Akumulace

skutečná započitatelná  v potrubí šachet nastoupání šachtách v potubí DN skutečná započitatelná  v potrubí šachet nastoupání šachtách v trase

(mm) (bm) (bm) (m3) (ks) (m) (m3) (m2) (mm) (bm) (bm) (m3) (ks) (m) (m3) (m2)

600 900,00 900,00 254,340 10 1,00 31,400 285,740 600 1300,00 780,00 220,428 26 1,00 81,64 302,068

800 0,00 0,000 0 0,00 0,000 0,000 800 0,00 0,000 0 0,00 0 0,000

900 0,00 0,000 0 0,00 0,000 0,000 900 0,00 0,000 0 0,00 0 0,000

1100 0,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000 1100 0,00 0,000 0 0,00 0 0,000

1200 0,00 0,000 0 0,00 0,000 0,000 1200 0,00 0,000 0 0,00 0 0,000

Akumulace odpadní vody v potrubních trasách - stoky  čisté deš ťové vody:

objem MAX objem MAX

Akumulace odpadní vody v potrubních trasách - stoky  špinavé vody:

DN 

1300 0,00 0,000 0 0,00 0,000 0,000 1300 0,00 0,000 0 0,00 0 0,000

1400 0,00 0,000 0 0,00 0,000 0,000 1400 0,00 0,000 0 0,00 0 0,000

Průměr šachty 2,00 celkem: 254,340 10 celkem: 31,400 285,740 Průměr šachty 1,00 celkem: 220,43 26 celkem: 302,068

vsak a využití akumulované vody 130,00 l*s-1

15955 m3*rok-1 18817 m3*rok-1

954 l*s-1 0 l*s-1 1125 l*s-1 200,00 l*s-1

200 m3
0 m3*rok-1 200 m3

18817 m3*rok-1

286 m3 302 m3

Užitná Plocha Užitná Plocha

Akumulace v potrubí

PARAMETRY NAVRŽENÉ RETENCE ŠPINAVÉ VODY

Objem DZ Nádrž - prizmatický tvarNádrž - kruhová Objem DZ Nádrž - kruhová Nádrž - prizmatický tvar

PARAMETRY NAVRŽENÉ RETENCE ČISTÉ VODY

Schema retence čisté vody

Akumulace v potrubí

odtok do Bystřice

Schema retence špinavé vody

Přítok

odtok do Bystřice

Akumulace čisté vody - DZ 

Přítok

Akumulace DZ 

Užitná Plocha Užitná Plocha

výpočtový návrhový hloubka hladiny Poloměr Průměr délka šířka výpočtový návrhový hloubka hladiny Poloměr Průměr délka šířka

[m3] [m3] (m) (m2) (m) (m) (m) (m) [m3] [m3] (m) (m2) (m) (m) (m) (m)

191,92 200,00 1,77 112,99 6,00 12,00 5,65 20,00 192,70 200,00 1,77 112,99 6,00 12,00 9,42 12,00

Objem DZ Nádrž - prizmatický tvarNádrž - kruhová Objem DZ Nádrž - kruhová Nádrž - prizmatický tvar



zakázka no.:

k 0,2764 ODPADNÍ VODY SPLAŠKOVÉ - OBYVATELÉ a ZAM ĚSTNANCI ODPADNÍ VODY OSTATNÍ - TECHNOLOGIE
exp. 1,1484 Směrná produkce odpadních vod - obyvatelstvo Produkce jiných biologicky odbouratelných odpadních vod

druh OV: m3*rok-1 m3*den-1 l*s-1

QT-ostatní ostatní 1298 4,99 0,06

QT-podnik 0,00 0,00

O Z O Z celkem QT-podnik 0,00 0,00

0 200 0 100 100 kh max 2,00 Qtlg-podnik 0,00 0,00

kh min 0,60 Qtlg-podnik 0,00 0,00

Směrná produkce odpadních vod - zaměstnanci Qtlg-podnik 0,00 0,00

Qtlg-podnik 0,00 0,00

Qtlg-podnik 0,00 0,00

Qtlg-podnik 0,00 0,00

QT-podnik 0,00 0,00

0,4 QT-podnik 0,00 0,00

0,6 Qtlg-podnik 0,00 0,00

Produkce odpadních vod - obyvatelstvo Qtlg-podnik 0,00 0,00

Q m3*den-1 m3*h-1 l*s-1 Qtlg-podnik 0,00 0,00

Qp 0 0,00 0,00 Qtlg-podnik 0,00 0,00

Qh max 0 0,00 0,00 Qtlg-podnik 0,00 0,00

Qh min 0 0,00 0,00 Qtlg-podnik 0,00 0,00

Produkce odpadních vod - zaměstnanci Qtlg-podnik 0,00 0,00

Q m3*den-1 m3*h-1 l*s-1 Qtlg-podnik 0,00 0,00

Qp 20,00 0,83 0,23 Qtlg-podnik 0,00 0,00

Qh max 5,60 1,56 Qtlg-podnik 0,00 0,00

Qh min 0,38 0,10 Qtlg-podnik 0,00 0,00

m3*směna-1 m3*h-1 l*s-1 Qtlg-podnik 0,00 0,00

8,00 16,00 2,22 1298 4,99 0,06

Kvalita odpadních vod splaškových obyvatelstvo a zaměstnanci Kvalita jiných, biologicky odbouratelných odpadních vod *:

Q 200,0000 20000 7300 Q 3555,439 4991 1297,735

CHSK 0,1200 12,000 4,380 600,00 CHSK 0,120 2,133 0,779 600,00

NL 0,0430 4,300 1,570 215,00 NL 0,043 1,067 0,389 300,00

BSK5 0,0600 6,000 2,190 300,00 BSK5 0,060 0,711 0,260 200,00

N-NH4 0,0084 0,840 0,307 42,00 N-NH4 0,008 0,107 0,039 30,00

N-NO3 0,0034 0,340 0,124 17,00 N-NO3 0,003 0,036 0,013 10,00

N-NO2 0,0002 0,020 0,007 1,00 N-NO2 0,000 0,036 0,013 10,00

P 0,0025 0,250 0,091 12,50 P 0,003 0,004 0,0013 1,00

Obyvatelstvo 0

Zaměstnanci 7300

Technologie 1298

Obyvatelstvo 0,00

Zaměstnanci 20,00

Technologie 4,99

Obyvatelstvo 0,00

Zaměstnanci 0,83

Technologie 0,21

Obyvatelstvo 0,00

Zaměstnanci 0,23

výhled 0 0 0 0,0 0 0 0 Technologie 0,06

Obyvatelstvo 0,00

Zaměstnanci 5,60

Poznámky: Technologie 0,21

Obyvatelstvo 0,00

Zaměstnanci 1,56

Technologie 0,06

112

l*
os

ob
a-1

*d
en

-1

1,0

1,6

bytový fond 150

hodinový

sekundový
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170
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0,137

0,056
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Úhrnná množství odpadních vod:

UKAZATEL

celkem

12

kg*d-1*EO-1

100

UKAZATEL

l*
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m
-1

*s
m
ě

na
-1

Počet obyvatel:

Zaměstnanci

Počet 
zaměstnanců 

celkem:

zaměstnanců v 
hl.směně: 80 produkce 

hl.směny =

365
2+3 směna

0

200

směnnost
1.směna

Obyvatelstvo

SELIKO, Hodolanská
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Období Území (dle ÚpnSÚ)
obyvatelé 

(počet)
zaměstnan
ci (počet)

Tabelární výpo čet po čtu napojených ekvivalentních obyvatel

EO = 0,2764 * O1,1484

přepočet na EO

dle BSK5

území příslušné k OK:

Tabelární výpo čet produkce odpadních vod 

x

mg * l-1
8598

mg * l-1UKAZATEL kg * den-1 t * rok-1

Producent

t * rok-1

EO

Kvalita bezdeštného odtoku (obyvatelstvo, zaměstnanci, ostatní, 
biologicky odbouratelné odpadní vody)

210,5957
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čisté provozy - mytí,pití,WC

Pracovních dnů 
v roce

součinitel hodinové nerovnoměrnosti

20

100
70
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0,29
N-NH4

0,0600

CHSK

0,947

6,711 2,450

0,346

600,00

1,959

5,159

40,19

Územní studie 30: SELIKO, Hodolanskáakce: tabulka VH3

φφφφ

roční

m3*h-1

l*s-1

QsD m3*den-1



































































ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
ÚS 30: SELIKO Hodolany

SMĚR:
MOHELNICE, BRNO

SMĚR:
PŘEROV

SMĚR:
ŠTERNBERK

SMĚR:
OSTRAVA

CENTRUM MĚSTA
OLOMOUCE

ORTOFOTOMAPA 50.léta  20.stol.

ORTOFOTOMAPA stávajícího stavu

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ    1:3000
Alfaprojekt Olomouc, a.s.      březen 2015

S

Uzemní Studie 30: SELIKO, Hodolanská
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AUTO ČECHÁK s.r.o., Plzeňská 989/37, Smíchov, 15000 Praha 5

BARTON TRADING s.r.o., Matěje z Janova 85/19,
Bělidla, 77900 Olomouc

SAMOVANE a.s., Pařížská 68/9, Josefov, 11000 Praha 1

Lesaffre Česko, a.s., Hodolanská 413/32,
Hodolany, 77900 Olomouc

Bartoň Milan Bc., Matěje z Janova 85/19,
Bělidla, 77900 Olomouc

Navrátil Miroslav, Bystrovanská 244/41, Bělidla,
77900 Olomouc

Kocián Vlastimil Mgr., Jiráskova 222, Tovačov I-Město,
75101 Tovačov

Němeček Tomáš Bc., Droždín č.ev. 57, 77900 Olomouc 1/2
Němečková Eva, Pavelkova 1089/20a, Hodolany, 77900 Olomouc 1/2

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

Česká republika, Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

Česká republika, Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

PLOCHY OBYTNÉ

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA OLOMOUCE

PLOCHY REKREACE

PLOCHY VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ

PLOCHY LESNÍ

PLOCHY VODNÍ

PLOCHY DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

OBECNÉ
HRANICE ŘEŠENÉ PLOCHY ( 10/059S )

STABILIZOVANÁ ZÁSTAVBA
V ŘEŠENÉ OBLASTI

KATASTRÁLNÍ MAPA

PLOCHY VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA VÝHLEDOVĚ
K ODSTRANĚNÍ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

NTL PLYNOVOD

STL PLYNOVOD

KANALIZACE JEDNOTNÁ

VODOVOD

ROZVODY TELEKOMUNIKACÍ

ROZVODY VN - PODZEMNÍ

TEPLOVOD

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KANAL. DEŠŤOVÁ  ZRUŠENÁ

TRAFOSTANICE

TRAMVAJOVÁ TRAŤ

CYKLOSTEZKY

PĚŠÍ PROPOJENÍ

LINIOVÁ ZELEŇ

PLÁN. KOMUNIKACE  DS-34

OCHRANNÉ PÁSMO LESA - 50m

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ Q100

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM  LBC-12

HODNOTNÁ ČÁST KRAJINY

TRASA CYKLOSTEZKY
"JANTAROVÁ STEZKA"

NAPOJENÍ CYKLOSTEZKY
NA ULICI HODOLANSKOU

STÁVAJÍCÍ  STAV  ÚZEMÍ     1:2000
Alfaprojekt Olomouc, a.s.      březen 2015
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Vodoměrná šachta

Vodoměrná šachta

D
N

 1
5
0

Vsakovací studna
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ŘEZ  IZ

OBECNÉ
HRANICE ŘEŠENÉ PLOCHY ( 10/059S )

STABILIZOVANÁ ZÁSTAVBA
V ŘEŠENÉ OBLASTI

KATASTRÁLNÍ MAPA

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA VÝHLEDOVĚ
K ODSTRANĚNÍ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
STÁVAJÍCÍ / NAVRŽENÉ

NTL PLYNOVOD

STL PLYNOVOD

KANALIZACE JEDNOTNÁ

VODOVOD

ROZVODY TELEKOMUNIKACÍ

ROZVODY VN - PODZEMNÍ

TEPLOVOD

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KANAL. DEŠŤ. Z KOMUNIKACE
KANAL. DEŠŤ. ZE STŘECH
KANAL. DEŠŤOVÁ  ZRUŠENÁ

TRAMVAJOVÁ TRAŤ

CYKLOSTEZKY

PLOCHY VÝROBNÍ

STABILIZOVANÁ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE
SLOUŽÍCÍ K OBSLUZE AREÁLU
SMÍŠENÁ STEZKA
PRO CHODCE A CYKLISTY

VZROSTLÁ ZELEŇ - STROMOŘADÍ

VSTUP / VJEZD DO ÚZEMÍ

STAVEBNÍ ČÁRA

ZATRAVNĚNÉ PLOCHY / BARIÉROVÁ ZELEŇ

OCHRANNÉ PÁSMO LESA - 50m

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ Q100

VÝHL. NAPOJENÍ AREÁLU NA UL. HODOLANSKÁ

ULIČNÍ ČÁRA

ST. ČÁRA TOTOŽNÁ S ULIČNÍ

PLÁN. KOMUNIKACE  DS-34

TRASA CYKLOSTEZKY
"JANTAROVÁ STEZKA"

NAPOJENÍ CYKLOSTEZKY
NA ULICI HODOLANSKOU

č.bodu souřadnice X souřadnice Y
1 -544552.590 -1121373.011
2 -544486.167 -1121526.576
3 -544556.967 -1121376.027
4 -544495.232 -1121519.792
5 -544781.180 -1121423.321
6 -544760.636 -1121422.329
7 -544778.629 -1121466.041
8 -544759.510 -1121450.087
9 -544734.433 -1121502.051
10 -544737.034 -1121511.577
11 -544749.547 -1121530.381
12 -544716.197 -1121559.262
13 -545066.104 -1121430.031
14 -545030.770 -1121475.530
15 -545004.958 -1121504.353
16 -544994.082 -1121494.337
17 -544978.150 -1121488.965
18 -544950.590 -1121556.321
19 -544935.398 -1121541.997
20 -544631.722 -1121550.545
21 -544500.341 -1121493.822

TABULKA VYTYČOVACÍCH BODŮ

I. výška zástavby: 10/14m
struktura zaástavby: Areálový typ
podlažnost: neurčena
zastavěnost: 55% dle ÚP
min. podíl zeleně: 15%

II. výška zástavby: 10/14m
struktura zaástavby: Areálový typ
podlažnost: neurčena
zastavěnost: 55% dle ÚP
min. podíl zeleně: 15%

III. výška zástavby: 10/14m
struktura zaástavby: Areálový typ
podlažnost: neurčena
zastavěnost: 55% dle ÚP
min. podíl zeleně: 15%

LEGENDA PLOCH

KOORDINAČNÍ  SITUACE     1:2000
Alfaprojekt Olomouc, a.s.      březen 2015
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chodník jízdní pruhy zatravnění navrhovaný areálnavrhovaný areálzatravnění + tichodníkjízdní pruhzatravněníchodník jízdní pruh tramvajový pásstávající zástavba Hodolanská zatravnění

uliční profil A

uliční profil B

jízdní pruhychodník cyklonavrhovaný areál navrhovaný areálzatravněnízatravnění zatravnění

maximální výška uskočeného podlaží dle ÚP +14m

úh
el 
45
°

úh
el 
45
°

úhel 45°

maximální výška římsy/atiky dle ÚP +10m

maximální výška uskočeného podlaží dle ÚP +14m

maximální výška římsy/atiky dle ÚP +10m

maximální výška dle ÚP +14m

uliční profil E

jízdní pruhy navrhovaný areálzatravněnístávající areál chodník

maximální výška uskočeného podlaží dle ÚP +14m

maximální výška římsy/atiky dle ÚP +10m

úh
el 
45
°

zatravněnístávající zástavba

STAVEBNÍ ČÁRA

ULIČNÍ ČÁRA

ST. ČÁRA TOTOŽNÁ S ULIČNÍ

ULIČNÍ PROFILY       1:200
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jízdní pruhyzatravněnínavrhovaný areál navrhovaný areál

uliční profil C

maximální výška dle ÚP +14m

z.pás

uliční profil D

jízdní pruhy + parkovací pruhchodníknavrhovaný areál stávající zástavbazatravnění

maximální výška uskočeného podlaží dle ÚP +14m

úhel 45°

maximální výška římsy/atiky dle ÚP +10m

zatravnění - izolační zeleň předzahrádkachodník

cyklostezka nábřeží

maximální výška uskočeného podlaží dle ÚP +14m

maximální výška římsy/atiky dle ÚP +10m

úhel 45°

z.pás

řez IZ

pásmo izolační zeleněnavrhovaný areál stávající plocha obytná

STAVEBNÍ ČÁRA

ULIČNÍ ČÁRA

ST. ČÁRA TOTOŽNÁ S ULIČNÍ

ULIČNÍ PROFILY        1:200
Alfaprojekt Olomouc, a.s.      březen 2015
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INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
STÁVAJÍCÍ / NAVRŽENÉ

NTL PLYNOVOD

STL PLYNOVOD

KANALIZACE JEDNOTNÁ

VODOVOD

ROZVODY TELEKOMUNIKACÍ

ROZVODY VN - PODZEMNÍ

TEPLOVOD

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KANAL. DEŠŤ. Z KOMUNIKACE
KANAL. DEŠŤ. ZE STŘECH
KANAL. DEŠŤOVÁ  ZRUŠENÁ

STABILIZOVANÁ ZÁSTAVBA
V ŘEŠENÉ OBLASTI

KATASTRÁLNÍ MAPA

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA VÝHLEDOVĚ
K ODSTRANĚNÍ

VZROSTLÁ ZELEŇ - STROMOŘADÍ

VSTUP / VJEZD DO ÚZEMÍ

PLOCHY VÝROBNÍ

STABILIZOVANÁ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE
SLOUŽÍCÍ K OBSLUZE AREÁLU
SMÍŠENÁ STEZKA

VÝHL. NAPOJENÍ AREÁLU NA UL. HODOLANSKÁ

ST. ČÁRA TOTOŽNÁ S ULIČNÍ

PLOCHA ZELENĚ

SITUACE       SÍTÍ                1:2000
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