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1 Základní údaje a předmět územní studie 
 
Územní  studie  navrhuje  možné  řešení  využití  ploch  vymezených  platným  územním  plánem  Olomouc  pod 
označením 16/058Z, 16/059P a 16/060Z. V těchto plochách je rozhodování o změnách podmíněno zpracováním 
územní studie US‐85 Řepčín‐ Kopaniny. 
 
Cílem územní studie je prověřit, stanovit a konkretizovat koncepci a podmínky využití těchto ploch v souladu s cíli 
a  úkoly  územního  plánování,  zejména  s charakterem  území  a  s požadavky  na  ochranu  architektonických  a 
urbanistických hodnot v území a zajistit soulad s obecnými požadavky na využívání území. 
 
Obsah územní studie vychází ze zadání, které zpracoval Odbor koncepce a rozvoje MMO v období říjen‐ listopad 
2014. Zejména se jedná o navržení a vyhodnocení: 

– podrobnějších podmínek využití předmětných ploch 
– plošných  a  prostorových  regulativů  pro  zajištění  logického  zapojení  ploch  do  území  včetně  ošetření 

odpovídající struktury zástavby 
– vymezení veřejných prostranství včetně koncepce veřejné zeleně 
– koncepce dopravní a technické infrastruktury 
– řešení starých ekologických zátěží 

 
 
 

2 Údaje o zpracovateli 
 
Zpracovatelem územní studie je : 
 
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. 
Na Lužci 510 
533 41 Lázně Bohdaneč 
 
IČ: 729 55 597 
Autorizace ČKA č. 03 432  
 
ve spolupráci s : 
RotaGroup s.r.o., Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň  
3 Použité podklady 
 
Územní plán Olomouc 
Územně analytické podklady 
Katastrální mapa v digitální podobě 
Koncepce vodního hospodářství města Olomouce, zpracovatel DHI a.s., 2012‐2014 
Dopravní řešení 1.etapy severního spoje Pražská‐Křelovská 

4 Vymezení řešeného území a širší vztahy 
 
Řešené  území  se  nachází  na  severozápadním  okraji  města  Olomouce  v k.ú.  Řepčín  v blízkosti  Moravských 
železáren.  Prostorově  je  vymezeno  zejména  ulicemi  Křelovská  a  Řepčínská  a  dále  plánovanou  severní  větví 
dopravní stavby „přeložka komunikace  II/448“. Řešené území také sousedí se stabilizovanými plochami bydlení 
při ulici Křelovské a Řepčínské. Na řešené území v jižní části navazují rozsáhlé zastavitelné plochy smíšené obytné. 
Území je v současné době dopravně napojeno napojeno z ulic Řepčínská a Křelovská. 
 
Řešené území je tvořeno funkční plochy 16/058Z, 16/059P a 16/060Z. 
Plocha  16/058Z  je  územním  plánem  vymezena  jako  plocha  zastavitelná  smíšená  obytná,  plocha    16/059Pje 
plocha přestavby smíšená výrobní a plocha 16/060Z je plocha zastavitelná smíšená výrobní. 
 
V souvislosti  s dopravně  technickým  řešením  severní větve dopravní  stavby „přeložka komunikace  II/448“ bylo 
řešené území určené územním plánem částečně rozšířeno do plochy 16/160K. Důvodem byla nutnost vytvoření 
napojení  severní  větve  „přeložka  komunikace  II/448“  ve  vhodnějším  úhlu,  jinak  by  nebylo  možno  dodržet 
koncepci dopravní infrastruktury založenou územním plánem. 
 
Dotčenými pozemky jsou ( v rámci funkčních ploch, nikoli pro „přeložka komunikace II/448“) pozemky v k.ú. 
Řepčín: 
parcely č. 394/4, 394/6, 394/8, 394/9, 394/20, 394/21, 511, 512, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 521, 457/2, 
460/10, 460/2, 460/5, 460/6, 460/7, 460/8, 460/9, 460/11, 461/5, 195, 460/8, 1002/8, 1002/9, 1002/10, 
1002/11, 1002/12, 1002/13, 1002/14, 1002/15,  1002/16,  1002/17,  1002/18,  1002/9, 475/56,  475/57, 475/58, 
475/59, 475/60, 462/2, 462/3, 462/5, 475/1, 475/7,  475/98, 475/22,  475/23, 475/24, 475/25,  475/26, 475/27. 
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5 Plošné a prostorové uspořádání řešeného území dle ÚPD a ÚPP 

5.1 Požadavky vyplývající z územního plánu  
 
Územní plán ve své výrokové části ve vztahu k řešenému území požaduje rozvíjet výrobu na plochách 16/059P, 
16/060Z a rozvíjet plochy smíšené obytné 16/058Z. 
 
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.  Využití  ploch  bude  řešeno  v souladu  s podmínkami  přípustného  a  podmíněně 
přípustného využití stanovenými územním plánem Olomouce takto: 

Plochy smíšené výrobní (V) 
 

Hlavní využití: 
– není stanoveno. 

 
Přípustné využití: 

– 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; 

– pozemky staveb a zařízení pro administrativu; 
– pozemky staveb a zařízení pro strategické služby;  
– pozemky vodních toků a ploch;  
– pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření;  
– pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu;  
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury;  
– pozemky veřejných prostranství;  
– pozemky  s  trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu,  zejména aleje podél komunikací, 

rozptýlená zeleň, meze, remízy, ÚSES apod.; 
– pozemky staveb a zařízení pro obchod do 600 m² hrubé podlažní plochy;  
– pozemky staveb a zařízení pro stravování;  
– pozemky staveb a zařízení pro nerušivé služby;  
– pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení;  
– pozemky polyfunkčních domů bez bydlení;  
– pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu v plochách stanovených v Příloze č.1  (Tabulka 

ploch); 
– pozemky staveb a zařízení pro vědu a výzkum. 
– pozemky staveb a zařízení pro přechodné ubytování pracovníků; 
– pozemky a stavby hromadných garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby uživatelů či návštěvníků 

souvisejícího území; 
– 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; 
– pozemky  zahradnických  areálů  v  kapacitě  úměrné  potenciálu  daného  území  a  v  souladu  s  jeho 

charakterem; 
– pozemky staveb a zařízení pro zemědělství v plochách stanovených v Příloze č.1 (Tabulka ploch); 
– pozemky dočasných  staveb  a  zařízení  fotovoltaických  elektráren  v plochách  stanovených  v  Příloze  č.1 

(Tabulka ploch); 
– pozemky staveb a zařízení pro skladování související s výrobou; 
– dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci; 

– pozemky staveb a zařízení pro sběr a třídění komunálního odpadu v plochách stanovených v Příloze č.1 
(Tabulka ploch); 

– pozemky staveb a zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v plochách stanovených v 
Příloze č.1 (Tabulka ploch); 

– stavby a zařízení fotovoltaických elektráren situovaných na střechách nebo fasádách objektů mimo území 
MPR Olomouc, OP MPR Olomouc a OP NKP; 

– pozemky staveb a zařízení pro skladování nad 10 000 m² hrubé podlažní plochy v plochách stanovených v 
Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 

 
Podmíněně 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 řešení a provoz nesníží kvalitu 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: 

 
– pozemky staveb a zařízení pro obchod bez vazby na výrobu do 2 500 m² hrubé podlažní plochy, přičemž venkovní 

parkování bude vybaveno rastrem vzrostlé zeleně; 
– pozemky staveb a zařízení pro zemědělství; 
– pozemky čerpacích stanic pohonných hmot; 
– pozemky staveb a zařízení pro služby motoristům (např. pneuservisy, autoservisy, autopůjčovny); 
– pozemky stavebních dvorů a zařízení pro údržbu pozemních komunikací; 
– pozemky staveb a zařízení odpadového hospodářství, např.  třídírny odpadů, sběrné dvory, zařízení pro 

recyklaci odpadu, likvidaci biologického odpadu a zařízení pro energetické využívání odpadu; 
– pozemky staveb a zařízení pro skladování do 10 000 m² hrubé podlažní plochy; 
– pozemky staveb a zařízení pro bioplynové stanice; 
– dočasné stavby a zařízení autobazarů; 
– pozemky staveb pro výrobu. 

 

Plochy smíšené obytné  (B) 
 
Hlavní využití: 

– není stanoveno. 
 
Přípustné využití: 

– pozemky rodinných domů v lokalitách se zajištěnou ochranou před hlukem; 
– 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; 
– pozemky polyfunkčních domů s bydlením, ve kterých  je 20–50 % hrubé podlažní plochy objektu určeno 

pro  trvalé bydlení, maximálně 600 m² 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; 

– pozemky vodních toků a ploch; 
– pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření; 
– pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu; 
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 
– pozemky veřejných prostranství; 
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– pozemky�s�trvalou�vegetací�bez�primárního�hospodá�ského�významu,�zejména�zahrady,�vnitroetapay�se�
vzrostlou�zelení,�aleje�podél�komunikací,�rozptýlená�zele�,�meze,�remízy,�ÚSES�apod.;�

– pozemky� staveb� a� za�ízení� ve�ejného� vybavení� sloužící� pot�ebám� území� nebo� v� kapacit�� úm�rné�
potenciálu�daného�území�a�v�souladu�s�jeho�charakterem;�

– pozemky�staveb�a�za�ízení�pro�obranu�a�bezpe�nost�státu�v�plochách�stanovených�v�P�íloze��.�1�(Tabulka�
ploch);�

– pozemky� staveb� a� za�ízení� pro� obchod� do� 600� m²� hrubé� podlažní� plochy,� mimo� prodejní� stánky� a�
autobazary;�

– pozemky� staveb� a� za�ízení� pro� nerušivé� služby� a� stravování� sloužící� pot�ebám� území� nebo� v� kapacit��
úm�rné�potenciálu�daného�území�a�v�souladu�s�jeho�charakterem;�

– pozemky�staveb�a�za�ízení�pro�administrativu,�v�du�a�výzkum�a�ubytování�v�kapacit��úm�rné�potenciálu�
daného�území�a�v�souladu�s�jeho�charakterem,�ve�kterých�je�minimáln��70�%�pot�eby�sou�tu�parkovacích�
a�odstavených�stání�situováno�v�rámci�objektu;�

– pozemky� staveb� a� za�ízení� ve�ejného� vybavení� celom�stského� a� nadm�stského� významu� v� m�stském�
centru� a� podél� m�stských� t�íd� �ešené� v� souladu� s� charakterem� území,� ve� kterých� je� minimáln�� 70� %�
pot�eby�sou�tu�parkovacích�a�odstavných�stání�situováno�v�rámci�objektu;�

– pozemky�staveb�a�za�ízení�pro�zem�d�lství�v�plochách�stanovených�v�P�íloze��.1�(Tabulka�ploch);�
– pozemky� staveb� a� za�ízení� pro� sb�r� a� t�íd�ní� komunálního� odpadu� stanovených� v� P�íloze� �.1� (Tabulka�

ploch);�
– stavby�a�za�ízení�fotovoltaických�elektráren�situovaných�na�st�echách�nebo�fasádách�objekt	�mimo�území�

MPR�Olomouc,�OP�MPR�Olomouc�a�OP�NKP.��
�

Podmín�n��p�ípustné�využití:�

p�i�emž�pozemky,�stavby��i�za�ízení�uvedené�níže� lze�do�území�umístit�za�podmínky�prokázání,�že� jejich�
�ešení,�v�etn��zajišt�ní�nárok	�statické�dopravy,�je�v�souladu�s�požadavky�na�ochranu�hodnot�území�(viz�
body�3.3.�a�4.10.)�a�na�pohodu�bydlení,�nemá�negativní�vliv�na�krajinný�ráz,�na�ve�ejné�zdraví�z�hlediska�
ovlivn�ní�hlukových�pom�r	� (v�etn�� negativního�vlivu�vibrací)� a� kvality�ovzduší�a� jejich� �ešení�a�provoz�
nesníží� kvalitu� obytného� prost�edí� souvisejícího� území,� neohrozí� jeho� hodnoty� a� nep�im��en�� nezvýší�
dopravní�zát�ž�v�obytném�území�zejména�v�dané�ploše:�

�
– pozemky�bytových�dom	�s�venkovním�parkováním�vybaveným�vzrostlou�zelení;�
– pozemky� polyfunk�ních� dom	� s� bydlením,� ve� kterých� je� podíl� podlahové� plochy� ur�ené� k� trvalému�

bydlení�menší�než�20�%,�a�polyfunk�ních�dom	�bez�bydlení;�
– pozemky� staveb� a� za�ízení� pro� administrativu,� v�du� a� výzkum� a� ubytování� bez� nároku� situování�

pot�ebných�parkovacích�a�odstavných�stání�v�rámci�objektu;�
– pozemky� staveb� a� za�ízení� pro� obchod� do� 2� 500� m²� hrubé� podlažní� plochy,� na� kterých� je� venkovní�

parkování�vybaveno�rastrem�vzrostlé�zelen�;�
– pozemky� staveb� a� za�ízení� pro� obchod� nad� 2� 500� m²� hrubé� podlažní� plochy� ur�ené� pro� vícepodlažní�

objekty� s� nezbytným� parkováním� situovaným� minimáln�� ze� 70� %� v� rámci� objektu� a� s� venkovním�
parkováním�vybaveným�rastrem�vzrostlé�zelen�,�p�i�emž�jejich�zásobování�bude�vedeno�pouze�plochami�
dopravní�infrastruktury;�

– pozemky� staveb� a� za�ízení� pro� obchod� nad� 2� 500� m²� hrubé� podlažní� plochy� pouze� v�plochách�
stanovených� v� P�íloze� �.1� (Tabulka� ploch)� ur�ené� pro� vícepodlažní� objekty� s� venkovním� parkováním�
vybaveným� rastrem� vzrostlé� zelen�,� p�i�emž� jejich� zásobování� bude� vedeno� pouze� plochami� dopravní�
infrastruktury;�

– pozemky� staveb� a� za�ízení� pro� výrobu� v� kapacit�� úm�rné� potenciálu� daného� území� a� v� souladu� s� jeho�
charakterem;�

– pozemky�staveb�a�za�ízení�pro�skladování�v�kapacit��úm�rné�potenciálu�daného�území�a�v�souladu�s�jeho�
charakterem;�

– pozemky� zahradnických� areál	� v� kapacit�� úm�rné� potenciálu� daného� území� a� v� souladu� s� jeho�
charakterem;�

– pozemky��erpacích�stanic�pohonných�hmot,�pokud�není�jejich�p�ípustnost�vylou�ena�v�ploše�stanovené�v�
P�íloze��.1�(Tabulka�ploch);�

– pozemky�a�stavby�hromadných�garáží�pro�vozidla�skupiny�1�sloužící�pro�pot�eby�obyvatel�a�návšt�vník	�
p�ilehlého�území;�

– do�asné�stavby�prodejních�stánk	;�
– do�asné�stavby�a�za�ízení�autobazar	;�
– pozemky� staveb� a� za�ízení� pro� služby� motorist	m� (nap�.� pneuservisy,� autoservisy,� autop	j�ovny)� v�

kapacit��úm�rné�potenciálu�území�a�v�souladu�s�jeho�charakterem;�
– do�asné�stavby�a�za�ízení�pro�informace,�reklamu�a�propagaci.�

5.2 Požadavky�vyplývající�z�územn��analytických�podklad��a�ze�zvláštních�p�edpis��
�
V�územn��analytických�podkladech�je�území�vymezeno�jako�brownfield�spadající�do�zóny�havarijního�plánování�
z�d	vodu�umíst�ní�podzemního�zásobníku�plynu�v�areálu�Moravských�železáren.�Z�toho�d	vodu�je�ke�studii�
p�iloženo�stanovisko�Hasi�ského�záchranného�sboru�Olomouckého�kraje.��Jako�územní�problém�je�v�územn��
analytických�podkladech�uvedena�návaznost�areálu�na�sousední�obytnou�zástavbu.�

6 Urbanistická�koncepce�
�
V�celém��ešeném�území�je�uvažována�v�souladu�s�územním�plánem�areálová�struktura�zástavby.�
Zastavitelné�plochy�a�plochy�p�estavby�v��ešeném�území�jsou�pro�ú�ely�územní�studie�rozd�leny�na�dv��stavební�
etapy�–�Stavební�etapa�I�a�Stavební�etapa�II.�
D	vodem�je,�že�zm�ny�v�území�jsou�zde�podmín�ny�rozdílnou�etapizací�dopravní�a�technické�infrastruktury.�
�
Stavební�etapa�I.�
�
Je�tvo�ena�plochami�s�rozdílným�zp	sobem�využití�16/059P�a�16/060Z,�které�mají�smíšenou�funkci�výrobní.�
Využití�t�chto�ploch�je�možné�po�díl�ích�úpravách�stávající�dopravní�a�technické�infrastruktury.�
Územní�studie�po�ítá�v�I.�etap��s�objekty�výroby�a�souvisejícími�sklady,�s�logistikou�není�ve�studii�uvažováno.�
�
Stavební�etapa�II.�
�
Je�tvo�ena�plochou��16/058Z�s�funkcí�smíšenou�obytnou.�Územní�studie�p�edpokládá,�že�využití�této�stavební�
etapy�je�podmín�no�vybudováním�severní�v�tve�dopravní�stavby�„p�eložka�komunikace�II/448“,�odkud�je�
navrhován�hlavní�vstup�do�této�stavební�etapy.�Ve�II.�etap��po�ítá�studie�s�administrativními�objekty�a�obchody.�
�
Územní�studie�rozvíjí�a�up�es�uje�regulaci�plošného�a�prostorového�uspo�ádání�stanovenou�územním�plánem�
použitím�regulativ	,�které�jsou�dále�v�textu�definovány.�
�
Definice�regula�ních��ar��
�
Stavební��ára�
�
Je�rozhraním�mezi�stavbou�a�nezastav�nou��ástí�pozemku�a�ur�uje�polohu�hrany�budovy�ve�výši�upraveného�
nebo�rostlého�terénu.�Pro�plochy�p�estavby�a�zastavitelné�plochy�se�strukturou�areálového�typu�je�územním�
plánem�stanoven�požadavek�umís
ovat�objekty�p�ednostn��podél�ve�ejných�prostranství.�Z�tohoto�d	vodu�je�
v�územní�studii�stavební��ára�vymezena�tam,�kde�je�uvažováno�dotvo�ení�prostoru�alespo��n�kterými�objekty�
areálu.�
�
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�
Hranice�zástavby�
�
Nep�ekro�itelná� hranice� trvalého� zastav�ní� budovami.� Zástavba� budovami� se� musí� v�rámci� stavební� etapy�
pohybovat� uvnit�� této� hranice,� ale� nemusí� ji� dosahovat� nebo� sledovat.� Stavební� etapa� ohrani�ená� hranicí�
zástavby� nemusí� být� vypln�na� budovami� zcela,� resp.� maximální� zastav�ní� etapy� je� omezeno� stanoveným�
koeficientem�zastav�né�plochy,�p�ípadn��dalšími�koeficienty.�
�
Koeficient�zastav�né�plochy�
�
Je�definován�jako�maximální�pom�r�zastav�né�plochy�všech�budov�k�celkové�ploše�stavební�etapy�(v�územním�
plánu�uveden�jako�zastav�nost�v�%)�
�
Koeficient�zpevn�ných�ploch�
�
Je�definován�jako�maximální�pom�r�všech�zpevn�ných�ploch�v�etn��zatrav�ovacích�tvárnic�apod.�k�celkové�ploše�
stavební�etapy.�
�
Koeficient�zelen��
�
Je�definován�jako�minimální�pom�r�ploch�zelen��v�etn��zatravn�ných�ploch�bez�ohledu�na�sklonové�a�výškové�
pom�ry�nebo�množství�vysoké�zelen��k�celkové�ploše�stavební�etapy.�
�
Výšková�regulace�
�
Maximální�výška�zástavby�udává�hodnotu�maximální�výšky�stavby�ve�tvaru:�"maximální�výška��ímsy�nebo�okapní�
hrany�/maximální�výška�h�ebene�st�echy�nebo�ustupujícího�podlaží�po�úhlem�45°",�to�vše�m��ené�od�úrovn��
p�ilehlého�ve�ejného�prostranství.�
Výšková�regulace�je�p�evzata�z�územního�plánu�Olomouce�dle�p�ílohy��.�1�–�tabulka�ploch�takto:�
�

�
�
Specifická�výška�1���ur�uje,�že�daná�plocha�má�stanoveny�specifické�hodnoty�maximální�výšky�zástavby,�které�se�
odlišují�od�standardních�výškových�hladin.�
V�ploše�16/059P�–�je�zvýšena�max.�výška�zástavby�z�11/11m�na�13/13m.�
�

6.1 P�edpokládané�kapacity�území�a�struktura�zástavby�
�
Pro�stanovení�p�edpokládaných�kapacit�v�území�byla�v�území�navržena�možná�struktura�a�funk�ní�využití�staveb�
v�obou�stavebních�etapách�v�následující�tabulce:�
�
�

�
Bilance�ploch�a�obsazení�jednotlivých�objekt	:�

STAVEBNÍ�ETAPA� OBJEKT�
po�et�

podlaží
zastav�ná�

plocha� administrativa� výroba� obchod�
�

�� �� �� po�et�osob� plocha� po�et�osob� plocha
po�et�
osob� plocha�

Stavební�etapa�I.� hala���objekt�A� 1�(2)� 25�799� 80���1�sm�na� 3�030� 215���1�sm�na 24�284 � �

St
av

eb
ní

�e
ta

pa
�II

.� objekt�B� 4� 1�767� 265� 5�301� � � 29 1�767

objekt�C� 4� 1�355� 203� 4�065� � � 23 1�355

objekt�D� 4� 730� 110� 2�190� � � 12 730

objekt�E� 4� 730� 110� 2�190� � � 12 730

objekt�F� 4� 1�229� 184� 3�687� � � 20 1�229

objekt�G� 4� 1�152� 173� 3�456� � � 19 1�152
Stavební�etapa�II.�
celkem� celkem�objekty�B�G� 4� 6�963� 1�044� 20�889� � � 116 6�963

�
Bilance�funk�ních�ploch�jednotlivých�stavebních�etap�a�celého�zájmového�území:�

BILANCE�
PLOCH�

zastaviteln
á�plocha�

(m2)�

zastavitel
ná�plocha�

(%)�

zastav�ná�
plocha�

navržená�(m2)�

zastav�ná�
plocha�

navržená�(%)�

max�plochy�
zpevn�né�

(m2)�

max�plochy�
zpevn�né�

(%)�

min.�
plochy�
zelen��
(m2)�

min.�
plochy�

zelen��(%)

plocha�
území��

celkem�

stavební�
etapa�I� 27�834 46,0% 25�799 42,7%� 18�146� 30,0%� 9�073 15,0% 60�488
stavební�
etapa�II� 13�849 55,0% 6�963 27,7%� 7�554� 30,0%� 3�777 15,0% 25�180
celkem��
zájmové�
území� 41�683 48,7% 32�762 38,2%� 25�700� 30,0%� 12�850 15,0% 85�668

�
Vzhledem�k�nutnosti�prov��it�navrhovanou�zástavbu�z�hlediska�ochrany�a�rozvoje�hodnot�m�sta,�byl�vytvo�en�
koncept�možné�struktury�zástavby�viz�výkres��.�07�a�navržené�stavby�zobrazeny�schematicky�v�dálkových�
pohledech�na�historické�jádro�MP�08,�MP�09�a�MP�10�ve�výkrese��.�11.�
Je�z�ejmé,�že�navrhovaná�struktura�a�výškové�uspo�ádání�zástavby�dálkové�pohledy�na�historické�jádro�nenarušují�
více,�než�ostatní�stávající�i�navrhovaná�zástavba�v�jiných�funk�ních�plochách�na�území�Olomouce.�
�

6.2 Navržená�regulace�stavební�etapy��.�I.�
�
Ve�stavební�etap���.�1�jsou�stanoveny�hranice�zástavby�a�stavební��ára�podél�ulice��ep�ínská,�jejichž�poloha�je�
z�ejmá�z�regula�ního�výkresu.�
Koeficient�zastav�né�plochy�budovami�je�max.�0,55,�koeficient�zpevn�ných�ploch�je�stanoven�maximáln��na�0,3�a�
koeficient�zelen��na�minimáln��0,15.�
Maximální�výška�staveb�je�v�ploše�16/060Z�stanovena�na�11/11m�a�v�ploše�16/059P�na�13/13�m.�
�
Stanovení�maximální�výšky�zástavby�je�ur�eno�vždy�dv�ma�výškovými�úrovn�mi�–�X/Y.�
Maximální�výška��ímsy�nebo�okapní�hrany/maximální�výška�h�ebene�st�echy�nebo�ustupujícího�podlaží�po�úhlem�
45°.�
�

6.3 Navržená�regulace�stavební�etapy��.�II�
�
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Koeficient zastavěné plochy budovami je max. 0,55, koeficient zpevněných ploch je stanoven maximálně na 0,3 a 
koeficinet zeleně na minimálně 0,15. 
Maximální výška staveb je v ploše 16/058Z stanovena na 13/17m. 
 
Stanovení maximální výšky zástavby je určeno vždy dvěma výškovými úrovněmi – X/Y. 
Maximální výška římsy nebo okapní hrany/maximální výška hřebene střechy nebo ustupujícího podlaží po úhlem 
45°.  

7 Koncepce dopravy 
 

7.1 Základní koncept obsluhy stavebních etap 
 
Koncepce dopravy vychází z koncepce dopravní infrastruktury založené územním plánem a je prověřena 
dopravně inženýrským posouzením, které je v kompletním znění přílohou územní studie. 
 
Koncepce dopravy vychází jednak z existujícího dopravního napojení řešeného území z ulic Křelovská a Řepčínská 
a  jednak  z uvažovaného  budoucího  napojení  ze  severní  větve  „přeložka  komunikace  II/448“.  Vzhledem 
k etapovitosti dané postupným budováním „přeložky komunikace  II/448“  je hlavní vstup do stavební etapy  č.  I 
uvažován  jako stávající z ulice Řepčínská a  je doplněn existujícím vstupem z ulice Křelovské  jako pomocným  jen 
pro účely IZS. 
Hlavní  vstup  do  stavební  etapy  č.  II  je  podmíněn  vybudování  „přeložky  komunikace  II/448“,  ze  kterého  je 
napojen.  Vzhledem  k charakteru  území  a  variantnímu  funkčnímu  využití  stavební  etapy  č.  II  územní  studie 
nepředepisuje přesnou polohu  tohoto hlavního  vstupu a uvádí přibližný  rozsah,  ve  kterém  se  vstup do území 
může pohybovat. Tento vstup  je uvažován  tak, aby případně v budoucnu umožnil  i dopravní obsluhu sousední 
etapy  č.  I.  Zároveň  je  vstup  z “přeložky  komunikace  II/448“  do  stavební  etapy  č.  II  doplněn  o  komunikační 
propojení do ulice Křelovské, aby nedošlo k vytvoření slepých dopravních závleků. 
 
Dopravní řešení tak reflektuje  jak aktuální stav, tak  i dlouhodobý rozvoj dle zadání ÚS‐85. Dopravně  inženýrské 
posouzení v příloze dále deklaruje,  že nová výstavba na  tomto území a  její dopravní obsluha bude uspokojivě 
fungovat  bez  zablokování  dopravní  situace  v  okolí  a  to  jak  při  realizaci  stavební  etapy  č.  I  bez  „přeložky 
komunikace II/448“, tak při realizaci „přeložky komunikace II/448“ a stavební etapy č.II. 
 

7.2 Podrobné řešení dopravy  
 
Dopravně inženýrské posouzení uvažuje jednak s výstavbou výrobní haly ve stavební etapě č.I a dále s výstavbou 
několika administrativních objektů ve  stavebním etap  č.  II. V  současné době  se předpokládá,  že bude nedříve 
vybudován objekt A – výrobní hala, který je možno napojit na stávající komunikační 
síť. Administrativní objekty B‐F jsou uvažovány jako dlouhodobý záměr, který reflektuje stávající územní plán pro 
danou  rozvojovou  plochu.  Předpokládá  se,  že  tyto  objekty  budou  vybudovány  až  po  dokončení  uvažované 
komunikační sítě v území, tj. zejména stavby „přeložka komunikace II/448“. 
 
Dopravní posouzení bylo rozděleno na dvě stavební etapy. V první etapě, kdy má být vybudována výrobní hala – 
objekt A,  je uvažováno s napojením na stávající komunikační síť. Z  tohoto důvodu  je navrženo hlavní napojení 
areálu haly A pro  veškerou dopravu  z ul.  Řepčínská,  zhruba  v místě  stávajícího  sjezdu. Vzhledem  ke  kapacitě 
areálu a blízkosti signalizovaného železničního přejezdu bude nutné vybudovat samostatný levý odbočovací pruh 
do areálu. Toto  řešení zajistí vyčkávací prostor pro vozidla v případě zastavení provozu v protisměru z důvodu 
signalizace na žel. přejezdu. Tato vyčkávající vozidla tak nebudou blokovat vozidla opouštějící přejezd a nemůže 
tak dojít k zastavení vozidel v prostoru přejezdu. Odbočovací pruh je navržen i z důvodu kapacity vlastního areálu 

(nad 50 PS), stejně jako z důvodu zvýšení bezpečnosti při odbočování. Minimální doporučená délka odbočovacího 
pruhu je 60 m, což umožní případné současné vyčkávání až pro 3 těžká vozidla s přívěsem. 
 
Výstavba stavební etapy č. II (objekty B‐F) se předpokládá až po zprovoznění komunikační sítě v širším území, tak 
jak je uvažována v rámci stávajícího územního plánu. Tato komunikační síť by měla převzít a část dopravní zátěže 
ze stávajících komunikací a tím vytvořit kapacitní rezervu pro tuto novou zástavbu. Studie prokazuje, že kapacita 
komunikační sítě je dostatečná i pro výhledovou výstavbu 2. etapy rozvojové zóny. Dále je uvažováno s využitím 
druhého (stávajícího vjezdu) z ul. Křelovská, které však bude omezené pouze na využití vozidly IZS. Ostatní druhy 
dopravy  nebudou moci  tento  vjezd  využívat  vyjma mimořádných  událostí  (nehody  apod.)  Výstavba  v rámci 
stavební  etapy  č.I  bude  koordinována  s  plánovanou  rekonstrukcí  křižovatky  ul.  Křelovská  –  Řepčínská  – 
Svatoplukova, která je připravována městem Olomoucí. Cílem této stavby je zejména zlepšení bezpečnosti v dané 
křižovatce  a  současně  i  usnadnění  průjezdu  nákladních  vozidel  (vylepšení  poloměrů  oblouků  apod).  Takto 
upravené připojení areálu  je schopno z dlouhodobého pohledu zajistit dostatečně kvalitní a kapacitní napojení 
území 1. etapy výstavby a to i po dokončení uvažované komunikační sítě v širším území. 
 
Přístup pro pěší bude zajištěn v místě napojení na ul. Řepčínskou, kde bude vybudován nový přechod pro pěší 
doplněný středním dělícím ostrůvkem. Tento přístup bude vhodné doplnit  i propojením ke stávající cyklostezce 
vedoucí v prostoru mezi ul. Řepčínskou a železniční tratí. Obsluha veřejnou dopravou  je zajištěna v docházkové 
vzdálenosti cca 200 m z autobusové zastávky Řepčín, Máchova. Dobrá dostupnost území  jak MHD,  tak  i pěší a 
cyklistickou dopravou vytváří důležitý předpoklad k minimalizaci zatížení individuální automobilovou dopravou. 
 
Stavba „přeložka komunikace  II/448“  je v územní studii navržena v obdobném uspořádání  jako stavba „1.etapa 
severního spoje Pražská‐Křelovská“, která má vydáno územní rozhodnutí. Komunikace bude řešena v kategorii S 
9,5/60,  tzn.  se  dvěma  jízdními  pruhy.  Vzhledem  k  významu  komunikace  a  její  funkci  bude  tato  komunikace 
zařazena do sítě sběrných komunikací, tzn. že přímá obsluha sousedních areálů z této komunikace bude omezena 
a počet  vjezdů do území bude  limitován. Napojení na ul. Křelovskou by mělo být provedeno pomocí okružní 
křižovatky  (definováno  v  rámci ÚP),  napojení  na  ul.  Řepčínskou  se  předpokládá  formou  stykové  křižovatky  s 
odbočovacími pruhy, alternativně je možné tuto křižovatku řešit jako okružní. 
 
Z důvodu nevhodného úhlu křížení mezi obchvatovou komunikací a ul. Křelovskou (cca 39°), který  je definován 
územním  plánem,  bude  nutné  trasu  obchvatu  v  jeho  jižní  polovině mírně  vychýlit  oproti  trase  definované  v 
územním  plánu.  V územním  plánem  uvažované  stopě  není  možné  zajistit  požadované  návrhové  parametry 
křižovatky zejména z pohledu bezpečnosti (rozhledy, min. poloměry oblouků, průjezdnost pro nákladní dopravu 
apod.).  Pro  obsluhu  vlastního  záměru  stavební  etapy  č.II    bude  na  nové  obchvatové  komunikaci  vybudován 
samostatný odbočovací pruh, který zajistí dostatečně kapacitní a bezpečné napojení všech objektů v  této  části 
rozvojové zóny. Tento vjezd lze umístit v pozici definované dopravní situací, přičemž min. doporučená vzdálenost 
vjezdu od hlavních křižovatek na trase je 200 m. Vjezd bude upraven tak, aby umožnil obsluhu stavební etapy č.II 
a současně umožnil  i případné výhledové napojení stavební etapy č.  I  (hala A). Paralelně s novou obchvatovou 
komunikací bude vybudována společná stezka pro pěší a cyklisty s předpokládanou šířkou 3,0m. Tato stezka bude 
oddělena od obchvatu postranním  zeleným pásem  šířky 3‐7m. Další  stezka by měla být vybudována podél ul. 
Křelovská,  kde  je  z  důvodu  dostupného  prostoru  doporučeno  její  vybudování  podél  jižní  hrany  komunikace. 
Cyklotrasy budou vzájemně propojeny a zahrnuty do sítě cyklostezek v rámci města Olomouce. 
 
Doprava v klidu 
 
V  rámci zpracování  této studie byl stanoven potřebný počet parkovacích stání pro daný areál dle výpočtu ČSN 
736110. V případě stavební etapy č. I (hala A) je dle výpočtu nutno zajistit 155 parkovacích stání pro daný objekt. 
Ve stavební etapě  č.  II  (administrativní objekty B‐F) bude nutné vybudovat minimálně dalších 239 parkovacích 
stání. Stání budou umístěna na venkovních parkovištích přilehlých k  jednotlivým objektům, alternativně pak v 
podzemních garážích pod objekty či v parkovacím domě. V souladu s výpočtem musí být pro celou rozvojovou 
zónu  zajištěno minimálně  394  parkovacích  stání.  Podrobnosti  výpočtu  jsou  uvedeny  v dopravně‐inženýrském 
posouzení v příloze. 
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Intenzita dopravy 
 
Po dokončení stavební etapy č.I (hala A) je očekáváno maximálně 320 příjezdů a 320 odjezdů do/z areálu denně. 
Z  celkového  množství  bude  240  příjezdů  tvořeno  osobními  vozidly.  V případě  nákladních  vozidel  je  možné 
očekávat zhruba 20 až 80 příjezdů nákladních vozidel za 24h  (v závislosti na konkrétním provozovateli výrobní 
haly). V noci  (22:00 – 6:00)  lze předpokládat celkem 57 příjezdů a 57 odjezdů převážně osobních vozidel a ve 
špičkové ranní hodině pak 70 příjezdů a 30 odjezdů vozidel. 
 
Po  dokončení  obou  stavebních  etap  je  očekáváno  celkem  680  příjezdů  a  680  odjezdů  do/z  území  denně.  Z 
celkového množství bude 590 příjezdů tvořeno osobními vozidly. V případě nákladních vozidel je možné očekávat 
zhruba 30 až a 90 příjezdů nákladních vozidel za 24h  (v závislosti na konkrétním provozovateli výrobní haly). V 
noci  (22:00 – 6:00)  lze předpokládat celkem 62 příjezdů a 62 odjezdů převážně osobních vozidel a ve špičkové 
ranní hodině pak 180 příjezdů a 55 odjezdů vozidel. 
 
Dále  je  nutné  zohlednit  tu  skutečnost,  že  v  ploše  výhledové  stavební  etapy  č.I  se  v  současné  době  nachází 
zástavba, která slouží pro provoz logistické firmy. Ta dle dostupných informací a zkušeností s obdobnými provozy 
generuje  až  80  příjezdů  nákladních  vozidel  a  dále  je  nutno  uvažovat  s  cca  40  příjezdy  osobních  vozidel.  Z 
porovnání  je  tedy  zřejmé,  že  nová  zástavba  se  projeví  zejména  v  nárůstu  osobní  dopravy  v  širším  území, 
zatímco dopad nákladní dopravy by měl být nanejvýš obdobný, jako je tomu ve stávajícím stavu. 
 
Pro  vyhodnocení  kapacity  komunikační  sítě  v  území  bylo  nutno  vypracovat modely  dopravního  zatížení  celé 
komunikační sítě s důrazem na významné křižovatky v území. Dopravně‐inženýrské podklady byly zpracovány pro 
tyto postupné horizonty: 

– Model 1A ‐ stávající stav – rok 2015 (dle dopravního průzkumu), 
– Model 1B – krátkodobý výhled – rok 2015 ‐ 2017 – po dokončení 1. etapy záměru 
– Model 2A – výhled – 2030 – při zachování stávajícího stavu 
– Model 2B – výhled – 2030 – po dokončení 1. etapy záměru  
– Model 3 – výhled – 2030 – po dokončení záměru (1+2. Etapa) a dokončení komunikační sítě města 

Olomouce. 
 
Na základě vytvořených dopravních modelů špičkových intenzit byly kapacitně posouzeny nejbližší významné 
křižovatky. Jedná se především o křižovatky Řepčínská – Křelovská a Erenburgova – Na Trati – Tomanova. 
 
Z kapacitních posouzení křižovatky Řepčínská – Křelovská vyplývá, že se stávající křižovatka v dopravní špičce ve 
stávajícím stavu (rok 2015) pohybuje na velmi dobré úrovni kvality dopravy B tj. zdržení ještě bez front. V případě 
výstavby  1.  etapy  areálu  nedochází  k  významné  změně  úrovně  kvality  dopravy.  Z  dlouhodobého  pohledu  je 
situace  v  dané  křižovatce  obdobná,  jelikož  i  v případě  nárůstu  dopravy  dle  předpokládaného  vývoje  do  roku 
2030,  se  bude  křižovatka  i  nadále  pohybovat  na  úrovni  kvality  dopravy  B  a  to  v  případě  bez  i  s  plánovanou 
výstavbou 1. Etapy. Ve výhledu po roce 2030 a po dokončení komunikační sítě města Olomouce, stejně jako obou 
etap  výstavby  v  rozvojové  zóně,  dochází  k  velmi mírnému  zhoršení  ÚKD  na  úroveň  C,  přičemž  však  rezerva 
kapacity v daném výhledu zůstává nadále vysoká. Z uvedeného je tedy zřejmé, že předmětná křižovatka nebude 
významně ovlivněna provozem záměru a současně nepředstavuje omezení pro dané rozvojové území. V rámci 
uvažovaného  využití  podle  územní  studie  je  tedy  možné  ponechat  křižovatku  ve  stávajícím  (případně 
rekonstruovaném) stavu. 
  
Intenzity provozu v křižovatce Erenburgova – Na Trati – Tomanova se dle posouzení stávajícího stavu (2015) blíží 
k  její  teoretické  kapacitě,  omezení  lze  pozorovat  zejména  na  levých  odbočeních  z  vedlejších  komunikací.  V 
případě  výstavby  plánovaného  záměru  stavební  etapy  č.  I  se  daná  křižovatka  bude  pohybovat  na  hranici  své 
teoretické  kapacity,  tj. na  stupni úrovně  kvality dopravy  E  (nestabilní  stav)  s  velmi  vysokými  ztrátovými  časy. 
Přestože kapacita křižovatky nebude překročena, její rezerva je v daném případě velmi malá (jednotky vozidel) a 
není tak vyloučeno, že bude docházet k nárazovému překračování kapacity dané křižovatky.  V případě zachování 

stávajícího  režimu  provozu  v  křižovatce  jakožto  neřízené  křižovatky,  je  tedy  možné  konstatovat,  že 
pravděpodobně  dojde  v  blízké  budoucnosti  k  překročení  její  kapacity  a  bude  nutné  přistoupit  k  opětovnému 
zprovoznění  světelného  signalizačního  zařízení  a  to  bez  ohledu  na  realizaci  záměru.  V  dlouhodobém  výhledu 
2030 byla křižovatka  tudíž posuzována pouze  jako světelně  řízená. Ve výhledu bez  realizace záměru se bude v 
tomto výhledu křižovatka pohybovat na stupni úrovně kvality dopravy C, tj. na uspokojivé charakteristice kvality 
dopravy. V případě realizace záměru může dojít k velmi mírnému zhoršení úrovně kvality dopravy na stupeň D, tj. 
na  charakteristiku  kvality  dopravy  uspokojivou.  Rezerva  kapacity  přitom  zůstává  na  dostatečné  hodnotě. 
V daném  případě  se  jedná  o  běžně  dosahovanou  úroveň  kvality  dopravy  v  městském  prostředí,  která 
nepředstavuje  zásadní omezení pro dopravu v pohybu v dané  lokalitě. Celkově  je  tedy možné konstatovat,  že 
daná  křižovatka  je  v  případě  opětovného  zprovoznění  světelného  signalizačního  zařízení  schopna  fungovat  s 
dostatečnou  úrovní  kvality  dopravy  i  rezervou  kapacity  bez  ohledu  na  zprovoznění  stavební  etapy  č.I.  Daná 
křižovatka  nepředstavuje  zásadní  omezení  pro  výstavbu  1.  etapy.  Po  dokončení  komunikační  sítě  města 
Olomouce lze předpokládat částečný pokles dopravy v dané křižovatce, čímž by mělo výhledově dojít ke zlepšení 
úrovně kvality dopravy až na stupeň B. 
 
Dopravní  studie  tedy  prokázala,  že  stavební  etapa  č.  I  bude  fungovat  na  stávající  komunikační  síti  bez 
významného zhoršení dopravní situace v lokalitě. Dopravní studie prokazuje, že dopravní připojení uvažované 
lokality  výstavby  je možné  a  nezpůsobí  podstatné  zhoršení  dopravní  situace  a  životního  prostředí  v  okolí 
výstavby.  Jako pravděpodobná podmínka  se  jeví opětovné  zprovoznění  světelného  signalizačního  zařízení  v 
křižovatce Erenburgova – Na trati – Tomanova. 
Dopravní  studie  dále  prokázala,  že  po  vybudování  stavby  „přeložka  komunikace  II/448“  bude možné  bez 
dopravních závad realizovat i stavební etapa č. II. 

8 Koncepce veřejných prostranství 
 
Stavební etapa č. I 
 
Funkční  využití  rozvíjející  výrobu  determinuje  uspořádání  prostoru  z hlediska  veřejných  prostranství.  Celá 
stavební etapa je ve vlastnictví jednoho vlastníka a předpokládá se uzavření celého výrobního areálu oplocením 
s kontrolovanými vstupy. Z toho důvodu je stavební etapa veřejnosti nepřístupná a neprostupná. 
Veřejná prostranství zde tedy nevznikají nová, je respektována ulice Řepčínská. 
 
Stavební etapa č. II 
 
Koncepce  veřejných  prostranství  je  zde  determinována  velkou  škálou  funkcí,  které  jsou  z hlediska  územního 
plánu přípustné, či podmíněně přípustné. 
Územní studie neomezuje funkční využití dané územním plánem, pouze zde nedoporučuje funkci bydlení. 
Územní  studie  navrhuje  vytvoření  veřejných  prostranství  podél  navržené  dopravní  infrastruktury  a  to  jednak 
podél severní větve „přeložky komunikace II/448“ a jednak podél vnitřní místní komunikace.  
 
Uspořádání veřejných prostranství, resp. uspořádání uličních profilů je zřejmé z výkresu charakteristických řezů. 
 
Stavba  „přeložka  komunikace  II/448“,  tzn.  obchvatová  komunikace  určená  územním  plánem,  je  navržena  v 
obdobném  uspořádání  jako  stavba  „1.  etapa  severního  spoje  ‐  Pražská‐Křelovská“,  která má  vydáno  územní 
rozhodnutí  (Řez  A‐A).  Komunikace  bude  řešena  v  kategorii  S9,5/60,  tzn.  se  dvěma  jízdními  pruhy.  Na  tuto 
komunikaci bude navazovat pás zeleně v šířce 7,75 m a dále cyklistický a pěší pruh o celkové šíři 3m. Na hraně 
pěšího pruhu je uvažována hranice veřejného prostranství. 
 
Vnitřní  komunikace  je  navržena  s oboustranným  chodníkem  š.  2  m,  jehož  vnější  hrana  je  zároveň  hranicí 
veřejného prostranství. Územní  studie předpokládá,  že  jednotlivé areály v rámci  stavební etapy  II. mohou, ale 
nemusí být oploceny. Komunikace z Křelovské ulice označená ve výkresové části čárkovaně jako „ Možná obsluha 
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areálu“  je naznačením možnosti rozdělit areál vnitřní komunikací, která však nemusí být realizována, pokud  to 
nebude vyvoláno potřebami vnitřní dopravní obsluhy. 

9 Koncepce  zeleně 
 
Územní studie předpokládá vytvoření liniové veřejné zeleně podél severní větve „přeložky komunikace II/448“. 
Dále  vytvoření  liniové  veřejné  zeleně  podél  části  ulice  Křelovská mezi  navrhovanou  okružní  křižovatkou  na 
Křelovské a pomocným vjezdem do stavební etapy č.II.  
Ostatní plochy zeleně  jsou uvažovány  jako neveřejné, které  řeší zapojení do krajiny na soukromých pozemcích 
investorů. 
Zejména  se  jedná o  liniovou  izolační  zeleň  kolem  celého  stavební etapy  č.  I, dále  liniovou  zeleň podél  vnitřní 
místní komunikace stavební etapy č. II. 
 
Ve  stavební etapě  č.  I  je dále navržen protihlukový val,  jehož  cílem  je oddělit  stabilizované plochy bydlení od 
výroby.  Tento  val  bude  terasovitě  uspořádán,  ohumusován  a  doplněn  zelení  v celém  rozsahu  tak,  aby  se 
podpořila jeho protihluková funkce. 
 
V rámci  obou  stavebních  etap  je  požadováno,  aby  podíl  plochy  zeleně  tvořil minimálně  15%  plochy  stavební 
etapy (koeficient zeleně min. 0,15). 
 

10 Koncepce technické infrastruktury 
 

10.1 Dešťová kanalizace 
 
Stávající stav 
V dostupné  lokalitě  se  nevyskytuje  oddílná  stoka  dešťové  kanalizace.  Dešťová  kanalizace  DN  600  ústící  do 
Mlýnského  náhonu  se  nachází  v ulici  Máchova.  Připojení  na  tuto  stoku  je  z hlediska  majetkoprávních  a 
technických velmi komplikované a z tohoto důvodu není řešeno. 
Na jižní straně zájmového území prochází částečně otevřená, částečně zatrubněná svodnice č. 1248, která se pro 
odvodnění areálu  jeví  jako nejvhodnější  řešení, do které však v současnosti nesmí být zaústěny žádné dešťové 
vody nebo přepady  z retencí  či  vsakovacích objektů  řešeného  areálu  –  kapacita  je  již  vyčerpána  a  je  ji nutné 
chránit pro další výhledové stavby (komunikace, lokalita Pražská atd.) 
Jednotná  kanalizace  vhodná  pro  napojení  regulovaného  odtoku  dešťových  vod  z území  se  nachází  v ulici 
Křelovská. Jedná se o kanalizační stoku BXIXd SKL 900 z roku 2007. Do kanalizace BXIXd a BXIXb  je doporučeno 
zaúsťovat  pouze  regulované  odtoky  či  havarijní  přepady  z akumulace  či  vsakovacích  objektů  navržených  dle 
stávající legislativy (tedy toto zaústění do kanalizace má přednost před zaústěním do svodnice 1248). Mělo by se 
tedy jednat o mnohem menší přítoky než v součtu 240 l/s. Nutné projednat s provozovatelem kanalizace  MOVO 
a.s. Možnost  napojení  regulovaného  odtoku  z území  a  jeho  konkrétní množství  je  řešeno  se  správcem  sítě 
Moravská vodárenská a.s. 
Severně  od  zájmového  území  se  nachází  otevřená  svodnice  č.  1131,  která  ústí  do  zatrubnění  v  areálu  spol. 
Moravské železárny, a.s., které je ve vlastnictví této společnosti, a následně ústí do Mlýnského potoka ve správě 
Povodí Moravy,  s.p. Brno. V této  svodnici  se  nachází  volná  kapacita  pro  odvádění  dešťových  vod  z přilehlého 
území. 
Dle geologického průzkumu zde tvoří horninové prostředí lokality střídavé vrstvy jílů a písků – prostředí částečně 
vhodné pro vsakování. 
Dle  informací z 1. Výrobního výboru konaného v pátek 10. dubna 2015 na odboru koncepce a rozvoje MMO  je 
možné do stávající  jednotné kanalizace nacházející se v  lokalitě vypouštět dešťové vody regulovaným odtokem 
v množství 3 l/s/ha. 

Během  provedeného  geologického  průzkumu  byla  zjištěna  hladina  podzemní  vody  v hloubce  6,6m.  Ustálená 
hladina podzemní vody se nachází 5,3m pod terénem 219,32 m.n.m. 
Na  základě  Vyhlášky MZ  292/2002  Sb.,  o  oblastech  povodí  ve  znění  pozdějších  předpisů,  spadá  posuzovaná 
lokalita do oblasti povodí Dunaje, dílčí povodí Morava. Zájmové území  je odvodňováno tokem Mlýnský potok  ‐ 
číslo hydrologického pořadí 4‐10‐03‐1140‐0‐30. 
V zájmovém území byla v minulosti zpracována studie „Odvádění povrchových vod v lokalitě ul. Křelovská“, v níž  
bylo navrženo protipovodňové opatření na ochranu nemovitostí na ul. Křelovská, a to záchytná hrázka na konci 
ul. Křelovské. Územní studie zaznamenává a respektuje protipovodňová navržená opatření. Tato opatření jsou 
zaznamenána ve výkrese 08 ‐ Koncepce technické infrastruktury. 
 
 
Navrhované řešení  
Dešťová kanalizace bude zajišťovat odvod dešťových vod ze střech objektů, a z přilehlých zpevněných ploch. Na 
kanalizaci  zajišťující  odvod  dešťových  vod  z parkovišť  a  odstavných  ploch  budou  osazeny  odlučovače  ropných 
látek. 
Hospodaření s dešťovými vodami je řešeno dle platné legislativy a studie „Koncepce vodního hospodářství města 
Olomouce“.  
Dešťové  vody  budou  primárně  vsakovány  a  zadržovány  na  pozemcích  záměru.  Při  hospodaření  s  dešťovými 
vodami budou v co nejvyšší možné míře využita přírodě blízká opatření. Při návrhu zpevněných liniových staveb 
bude respektován stávající terén a zástavba tak, aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů. 
Pro odvodnění navržené  komunikace  „přeložky komunikace  II/448“ bude proveden  jednostranný odvodňovací 
silniční příkop. Sklon komunikace bude jednostranný směrem k odvodňovacímu příkopu na západní straně. 
 
Navržené trasy nových stok dešťové kanalizace jsou patrné z výkresu č. 08 Koncepce technické infrastruktury. 
Ve  výkresu  jsou  vyznačeny  napojovací  body  jednotlivých  sítí  pro  stavební  etapy  č.  I  a  II  a  jsou  zde  graficky 
(barevně) rozlišeny veřejné a areálové části vedení jednotlivých sítí. 
 
Odvod  dešťových  vod  ze  stavební  etapy  č.  I  –  (plochy  16/060Z  a  16/059P)  určené  pro  výstavbu  výrobně 
skladovacího  areálu  A  ‐  bude  zajištěný  do  retenčně  vsakovací  nádrže  (poldru)  na  severním  okraji  území. 
Z retenčně vsakovacího poldru  je navržen bezpečnostní regulovaný odtok do svodnice  č. 1131  (napojovací bod 
dešťové kanalizace č.1) a do kanalizační stoky BXIXd SKL 900, v ulici Křelovská (napojovací bod dešťové kanalizace 
č.3) na křížení ulice Křelovská a stávajícího vjezdu na pozemek (v návrhu vjezd HZS). 
Finální  velikost  a  tvar  retenčně  vsakovacího  poldru  bude  navržena  na  základě  konkrétního  umísťovaného 
projektu  –  dle  velikosti  skutečných  zastavěných,  zpevněných  a  zatravněných  ploch.  Velikost  dále  ovlivní 
geologická skladba podloží důkladně vyhodnocená na základě podrobného hydrogeologického průzkumu, který 
bude proveden v rámci projektu pro stavební povolení. 
Plošná  výměra  stavební etapy  č.  I  činí 6,0 ha, povolený odtok  z území  činí 3  l/s/ha –  celkový povolený odtok 
z území stavební etapy č. I činí 18 l/s 
 
Odvod  dešťových  vod  ze  stavební  etapy  č.  II  –  (plocha  16/058Z)  určené  pro  výstavbu  administrativně 
obchodních objektů B‐G ‐ bude zajištěný do retenčně vsakovací nádrže (poldru) – v severním cípu stavební etapy 
č.  II. Z retenčně vsakovacího poldru  je navržen bezpečnostní regulovaný odtok do svodnice č. 1131  (napojovací 
bod  dešťové  kanalizace  č.1)  a  do  kanalizační  stoky  BXIXd  SKL  900  v ulici  Křelovská  –  napojovací  bod  č.2  na 
západním ukončení stávajícího řadu v ulici Křelovská. 
Finální velikost retenčně vsakovací nádrže (poldru) bude určena na základě konkrétního umísťovaného projektu – 
dle velikosti skutečných zastavěných, zpevněných a zatravněných ploch. Velikost dále ovlivní geologická skladba 
podloží  důkladně  vyhodnocená  na  základě  podrobného  hydrogeologického  průzkumu,  který  bude  proveden 
v rámci projektu pro stavební povolení. 
Plošná výměra  stavební etapy  č.  II  činí 2,5 ha, povolený odtok  z území  činí 3  l/s/ha –  celkový povolený odtok 
z území stavební etapy č. II činí 7,5 l/s. 
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Kontaminace zeminového prostředí ‐ zhodnocení rizik při likvidaci srážkových vod vsakováním 
Samostatnou přílohu územní  studie  tvoří  „Posouzení  kontaminace  zeminového prostředí  vybranými  toxickými 
těžkými kovy, zhodnocení rizik při likvidaci srážkových vod vsakováním do geologického prostředí“ – zpracováno 
firmou RADON EXPRES s.r.o. 
 
Podle sdělení objednatele je uvažováno s částečným zasakováním srážkových vod ze střech budoucích objektů a 
zpevněných ploch z budoucího výrobně‐skladovacího areálu.  Srážkové  vody  ze  střech  budoucích  objektů  lze 
zasakovat s minimálními technickými opatřeními. Před zaústěním do vsakovacího zařízení doporučujeme umístit 
sedimentační  jímku nebo  filtr na hrubé nečistoty  (listí,  tráva, prach atd.). Tím se zabrání zanášení vsakovacího 
zařízení, které snižuje  jeho životnost. Při vsakování srážkových vod z manipulačních, pojezdových a parkovacích 
ploch doporučujeme do systému vsakování zařadit zařízení umožňující záchyt ropných  látek (LAPOL), případně  i 
jiných nebezpečných látek, pokud se v budoucím provozu areálu počítá s jejich užíváním. 
Při  návrhu  systému  vsakování  bude  nutné,  vzhledem  k očekávané  nižší  hodnotě  koeficientu  vsaku  Kv    a  s 
ohledem na očekávané hydrogeologické charakteristiky a srážkové poměry zájmové lokality, systém řešit tak, aby 
umožňoval  dostatečnou  retenci  zasakovaných  vod.  Vody  pak  budou  předávány  do  geologického  prostředí 
postupně v závislosti na očekávané propustnosti místního prostředí.  
V blízkosti  vsakovacích  zařízení,  doporučujeme  vysázet  vhodný  typ  vegetace.  Vhodný  typ  rostlin  s vysokou 
evapotranspirací  (výparem)  z listů  by  znamenal  v období  vegetace  částečný  (nezanedbatelný)  úbytek  vod 
určených  finálně  k vlastnímu  zasakování  do  geologického  podloží.  Vody  lze  dále  vhodně  využívat  jako  vody 
požární, technologické apod.  
Na základě získaných archivních podkladů lze konstatovat, že v daném zájmové území není, ve smyslu Vyhlášky č. 
13/1994 Sb. a kritériích znečištění zemin podle metodického pokynu MŽP z r. 1996, kontaminované. Při likvidaci 
přebytečných srážkových vod ze zpevněných ploch a střech budoucích objektů, tak nehrozí rozšíření kontaminace 
do podzemních vod ani kontaminace zemin v okolí stávajícího/budoucího areálu. 
Vzhledem  k faktu,  že  posouzení  je  vypracováno  na  základě  údajů  starých  cca  7  let,  doporučujeme,  v  případě 
jakýchkoliv  pochybností,  provést  podrobný  ekologický  audit  dané  lokality. Nový  ekologický  audit  ‐  posouzení, 
doporučujeme  pro  stupeň  dokumentace  pro  stavební  povolení.  Součástí  auditu  budou  provedeny  odběry  a 
analýzy směsných vzorků místních zemin a příslušné laboratorní rozbory podzemních vod.  
 
Součástí podkladů pro zpracování územní studie bylo provedení analýzy odebraných vzorků podzemní vody, a to 
v již existujících zkušebních vrtech (vrt č. 3 a 4.) nacházejících se v řešeném areálu, viz příloha. 
Objednatel analýzy: Prague Star s.r.o., tř. Svornosti 1177/57, Olomouc, samotný odběr a analýza byla provedena 
Zkušební laboratoří č. 1255 Litolab s.r.o. 
Z výsledků provedené analýzy vyplývá, že zájmové území není kontaminované, dále je však ve stupni projektové 
dokumentace pro stavební povolení doporučeno provést podrobný inženýrskogeologický průzkum. 
V  rámci  provedených  testů  byla  zkoumána  kvalita  podzemních  vod  a  půdy,  viz  příloha.  Přiložené  protokoly 
deklarují dodržení všech stanovených norem složkových zákonů.  
Provedené analýzy neindikují, že by v rámci posuzovaného území došlo ke kontaminaci podzemních vod  i půdy 
nad míru  obvyklou. Území  je  již  v  současnosti  využíváno  jako  logistický  areál,  to může  ovlivnit  kvality  půdy  i 
povrchových  a podzemních  vod  v budoucnu,  takové  stavy  jsou  však  zcela obvyklé. Ani případná  kontaminace 
půdy a vod by ale nebránila  realizaci záměru v území, naopak. Prezentované protokoly v příloze  jsou zejména 
pozitivní  zprávou  pro  investora,  neboť  případná  realizace  se  s  nejvyšší  pravděpodobností  obejde  bez  sanace 
území. V rámci realizace projektu budou provedeny komplexní analýzy v souladu s platným zákonným rámcem, 
které prokáží skutečný stav v území jako celku. 
 
 

VÝPOČET MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD 
NAVRŽENÝ STAV 

     

Součinitele odtoku srážkových povrchových vod 

Druh plochy  Výměra [m2] Podíl v %  Součinitel odtoku  Redukovaná 
plocha [m2] 

STAVEBNÍ ETAPA Č.I 
Zastavitelné plochy  nad 10 000 
m2  27834  46,0%  0,9  25051 

Účelové a manipulační plochy  18146  30,0%  0,7  12702 
Plochy zeleně  14508  24,0%  0,1  1451 
Celková řešená plocha  60488        39204 
Průměrný součinitel odtoku  0,65          

STAVEBNÍ ETAPA Č.II 
Zastavitelné plochy  nad 10 000 
m2  13849  55,0%  0,9  12464 

Účelové a manipulační plochy, 
parkoviště  7554  30,0%  0,7  5288 

Plochy zeleně  3777  15,0%  0,1  378 
Celková řešená plocha  25180        18130 
Průměrný součinitel odtoku  0,72          

Celkem 

Celková řešená plocha  85668        57333 

Průměrný součinitel odtoku  0,67          

Plocha pro odvod 
dešťové vody        AE =  85668 m2 
Průměrný součinitel odtoku z 
odvodňované plochy   =  0,67 ‐ 
Redukovaná 
plocha           Ared =  57333 m2 
     

VÝPOČET MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD 
     
Lokalita     Olomouc   

Periodicita deště  p =  0,5 rok‐1 
Intenzita deště dle regionu (pro 15 min. 
déšť)  i =  0,0162 l / s . m2 

Půdorysný průmět odvodňované plochy  A =  85668 m2 
Součinitel odtoku vody z odvodňované 
plochy  C =  0,67   
                       
Množství dešťových 
odpadních vod     Qr = i ∙ A ∙ C =  928,80 l / s 
 
 

10.2 Splašková kanalizace 
 
Stávající stav 
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Jednotná  kanalizace  vhodná  pro  napojení  splaškových  odpadních  vod  vznikajících  v  území  se  nachází  v ulici 
Křelovská.  Jedná se o kanalizační stoku BXIXd SKL 900 z roku 2007. Napojení na stoku a  její kapacitní možnosti 
jsou řešeny se správcem sítě Moravská vodárenská a.s.  
 
Navrhované řešení  
Navržené trasy nových stok splaškové kanalizace jsou patrné z výkresu č. 08 Koncepce technické infrastruktury. 
Ve  výkresu  jsou  vyznačeny  napojovací  body  jednotlivých  sítí  pro  stavební  etapy  č.  I  a  II  a  jsou  zde  graficky 
(barevně) rozlišeny veřejné a areálové části vedení jednotlivých sítí. 
Bilance množství splaškových vod je uvedena v tabulce níže „Bilance potřeby vody a množství splaškových vod“. 
 
Stavební  etapa  č.I  –  (plochy  16/060Z  a  16/059P)  určený  pro  výstavbu  výrobně  skladovacího  areálu  A  bude 
napojený v napojovacím bodě č.3 na křížení ulice Křelovská a stávajícího vjezdu na pozemek (v návrhu vjezd HZS). 
Celkové roční množství splaškových vod pro stavební etapu č. I 17 890 m3/rok 
Celkové  denní množství splaškových vod pro stavební etapu č.I činí 49 013 l/den 
  
Stavební etapa č.II – (plocha 16/058Z) určená pro výstavbu areálu administrativně obchodních objektů B‐G bude 
napojený v napojovacím bodě č.2 na západním ukončení stávajícího řadu v ulici Křelovská.  
Celkové množství splaškových vod pro stavební etapu č.II činí 16 632 m3/rok 
Celkové  denní množství splaškových vod pro stavební etapu č.II činí 45 567 l/den 

10.3 Zásobování pitnou vodou  
Stávající stav 
Lokalita bude napojena na vodovodní řad v Křelovské ulici DN 100 LT z roku 1954. Technický stav vodovodu je dle 
poskytnutých informací v dobrém stavu.  
Zbytková kapacita vodovodu DN 100 činí 8 l/s. 
 
Navrhované řešení  
Na  ukončení  stávajícího  vodovodního  řadu  DN  100  v Křelovské  ulici  bude  navázáno  pokračování  řadu  dále 
Křelovskou ulicí, které bude v rámci budování komunikace „přeložka komunikace  II/448“ vedeno dále v profilu 
této komunikace pro zásobování přilehlých areálů – tato část vodovodního řadu je navržena jako veřejná.  
Skrz  stavební etapu  č.  II  je navržena vnitřní propojovací komunikace obsluhující  jednotlivé areály etapy  č.  II a 
propojující ulici Křelovská  s navrženou  komunikací  „přeložka  komunikace  II/448“. V profilu  komunikace budou 
vedeny  veškeré  sítě  včetně  vodovodu.  Vodovodní  řad  pod  touto  propojující  komunikací  je  uvažován  jako 
soukromý – areálový, budovaný současně s jednotlivými areály v lokalitě. 
Z  navržených  hlavních  zásobních  řadů  budou  připojeny  jednotlivé  objekty  a  areály  přípojkami.  Trasy  přípojek 
nejsou v grafické příloze řešeny.  
Pro požární účely budou na vodovodních řadech osazeny požární hydranty – upřednostňovány budou hydranty 
nadzemní.  Při  zasíťování  řešené  lokality  bude  brán  zřetel  na  další  plánovanou  zástavbu  v  navazujícím  území 
(dostatečné dimenze, možnost zokruhování, způsob dočasného ukončení ...). 
Navržené trasy nových vodovodních řadů jsou patrné z výkresu č. 08 Koncepce technické infrastruktury. 
Ve  výkresu  jsou  vyznačeny  napojovací  body  jednotlivých  sítí  pro  stavební  etapy  č.  I  a  II  a  jsou  zde  graficky 
(barevně) rozlišeny veřejné a areálové části vedení jednotlivých sítí. 
Bilance množství potřeby vody je uvedena v tabulce níže „Bilance potřeby vody a množství splaškových vod“. 
 
Stavební  etapa  č.I  –  (plochy  16/060Z  a  16/059P)  určený  pro  výstavbu  výrobně  skladovacího  areálu  A  bude 
napojený vodovodní přípojkou v napojovacím bodě č.1 na křížení ulice Křelovská a stávajícího vjezdu na pozemek 
(v návrhu vjezd HZS). Vodovodní přípojka bude sloužit pro zásobování objektu pitnou a užitkovou vodou.  
Z vodovodní přípojky bude dále napouštěna požární nádrž pro zásobování areálu požární vodou.  
Výpočet  potřebných  kapacit  požárního  vodovodu  může  být  proveden  až  v dalších  stupních  projektové 
dokumentace, na základě požadavků konkrétního umísťovaného provozu a jeho plošných kapacit. 
 

V objektu je uvažováno s provozem výroby a skladování. 
Maximální sekundový průtok pro stavební etapu č.I  činí 3,41 l/s 
Průměrný sekundový průtok pro stavební etapu č.I činí 0,85 l/s 
Celková roční potřeba vody pro stavební etapu č.I činí 17 890 m3/rok 
 
 
Stavební etapa č.II – (plocha 16/058Z) určená pro výstavbu areálu administrativně obchodních objektů B‐G bude 
napojený v napojovacím bodě č.2 na západním ukončení stávajícího řadu v ulici Křelovská.  
Navržené vodovodní  řady a na ně navazující přípojky budou sloužit pro zásobování objektů pitnou a užitkovou 
vodou.  
Z vodovodní  přípojky  bude  dále  napouštěna  požární  nádrž  umístěná  rovněž  uvnitř  stavební  etapy  č.  II  pro 
zásobování areálu požární vodou.  
Výpočet  potřebných  kapacit  požárního  vodovodu  může  být  proveden  až  v dalších  stupních  projektové 
dokumentace, na základě požadavků konkrétních provozů a jejich plošných kapacit. 
 
Maximální sekundový průtok pro stavební etapu č. II  činí 3,95 l/s 
Průměrný sekundový průtok pro stavební etapu č.II činí 0,99 l/s 
Celková roční potřeba vody pro stavební etapu č.II činí 16 632 m3/rok 
 
 

Bilance potřeby vody a množství splaškových vod 

Obsazenost objektu 

Provoz  za den  Celkem    
administrativa  1124  1124  zaměstnanců
obchod  112  112  zaměstnanců
sklad (výroba)  645  645  zaměstnanců
CELKEM  1881  1881  zaměstnanců

Specifická potřeba vody na den dle vyhlášky 120/2011 Sb. 

qB,1 = 50  l/os.den  zaměstnanci, administrativa 

qB,2 = 40  l/os.den  zaměstnanci, obchody 

qB,3 = 70  l/os.den  zaměstnanci, sklady 

Průměrná denní potřeba vody: 
QP,1 = 56200  l/den 
QP,2 = 4480  l/den 

QP,3 = 45150  l/den 
 

 

QP = 105830  l/den 

Maximální denní potřeba vody: 

kd = 1,5  ‐ 
B_do 5000 
obyvatel 
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Qm =  158745  l/den 

Maximální hodinová spotřeba vody: 
 

 

kh =  4  ‐ 
B_ostatní 
zástavba 

Qhmax =  26457,5  l/hod 

Maximální sekundový průtok 
Qh =  7,35  l/s 

Průměrná hodinová spotřeba vody: 
Qh =  6614,375  l/hod 

Průměrný sekundový průtok 
Qs =  1,84  l/s 

Roční potřeba vody 

Směrná roční potřeba vody   dle vyhlášky 120/2011 sb. 

Prodejny ‐ WC, umyvadla a tekoucí teplá voda   18 m3/rok 

Kancelářské budovy ‐ WC, umyvadla a tekoucí teplá voda  14 m3/rok 

Provozovny ‐ WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování  26 m3/rok 

   Počet jednotek  Potřeba vody za rok  Celkem potřeba vody 
Administrativa     1124  14  15736,0 
Obchod  112  18  2016,0 
sklad (výroba)  645  26  16770,0 
CELKEM           34522,0 

Celková roční potřeba vody pro soc. 
účely  Qr =  34522,0 m3/rok 

Celková roční potřeba vody  Qr =  34522,0 m3/rok 

Roční množství splaškových vod 

Celkové množství splaškových vod pro soc. účely  Qr =  34522,0 m3/rok 

Celkové množství splaškových vod  Qr =  34522,0 m3/rok 
 
 

10.4 Zásobování zemním plynem (vytápění a ohřev TV) 
 

Stávající stav 
Podél  jižní  hranice  území  –  v profilu  komunikace  Křelovská  –  vede  stávající  plynovodní  řad  NTL  DN  225 
z materiálu PE‐80. Zmíněný NTL řad vede pod úrovní chodníku a je ukončen na západní hranici zástavby. 
Dále na jižní straně ulice Řepčínská – mimo zastavěné území vede VTL plynovod z materiálu ocel DN 200, který se 
v prostoru budoucí okružní křižovatky láme (na trase osazen trasový uzávěr) a jehož trasa vede dále severojižním 
směrem. 
 
Navrhované řešení  
Možnosti napojení byly konzultovány s distributorem plynu v lokalitě RWE GasNet. 
Lokalita  bude  napojena  na  nízkotlaký  plynovod,  který  vede  podél  jižní  hranice  území  v ulici  Křelovská.  Dle 
vyjádření společnosti RWE, která  je v daném území distributorem zemního plynu  je možné realizovat odběr ve 
výši 245 m3/hod pro fy. SPV red s.r.o. z uvedeného NTL plynovodu DN 225 z materiálu PE‐80,který je v majetku  
RWE GasNet. Provozní tlak plynovodu je cca 2 kPa. 
Navržené trasy nových vodovodních řadů jsou patrné z výkresu č. 08 Koncepce technické infrastruktury. 
Ve  výkresu  jsou  vyznačeny  napojovací  body  jednotlivých  sítí  pro  stavební  etapy  č.  I  a  II  a  jsou  zde  graficky 
(barevně) rozlišeny veřejné a areálové části vedení jednotlivých sítí. 
 
Stavební  etapa  č.I  –  (plochy  16/060Z  a  16/059P)  určený  pro  výstavbu  výrobně  skladovacího  areálu  A  bude 
napojený v napojovacím bodě č.1 na křížení ulice Křelovská a stávajícího vjezdu na pozemek (v návrhu vjezd HZS).  
 
Potřeba tepla pro vytápění a ohřev TV 1650kW 
Spotřeba zemního plynu 155 m3/h 
 
Stavební etapa č.II – (plocha 16/058Z) určená pro výstavbu areálu administrativně obchodních objektů B‐G bude 
napojený v napojovacím bodě č.2 na západním ukončení stávajícího řadu v ulici Křelovská.  
 
Potřeba tepla pro vytápění a ohřev TV 1400kW 
Spotřeba zemního plynu 130 m3/h 

10.5 Zásobování elektřinou 
 
Stávající stav 
Území  je  v současnosti  napojeno  na  síť  VN  22  kV  společnosti  ČEZ  Distribuce.  Z páteřního  vedení  vedoucího 
severojižním směrem po západní straně území je provedena přípojka VN do stávajícího areálu (stavební etapa č. 
I) 
Zde  je v  současné napojena  stávající venkovní  trafostanice DTS OC_9655,  ze které  jsou napájeny dále objekty 
uvnitř stávajícího areálu. 
 
Navrhované řešení  
Řešení zásobování elektrickou energií pro oba stavební etapy bylo projednáváno se společností ČEZ Distribuce. 
Zásobování  navrhovaných  objektů  elektrickou  energií  bude  řešeno  ze  dvou  nových  velkoodběratelských 
trafostanic, umístěných do  Iokality dle předložené studie.  Jejich napojeni na sít’ VN 22 kV ČEZ Distribuce bude 
provedeno vlastními kabelovými přípojkami VN, které budou napojeny na nový koncový stožár VN16, umístěný 
dle předložené situace. Na něm budou osazeny 2 nové odpínače pro napojení kabelových přípojek. 
Navržené  trasy  nových  rozvodů  VN  ,  NN,  překládané  a  rušené  trasy  jsou  patrné  z výkresu  č.  08  Koncepce 
technické infrastruktury. 
Ve  výkresu  jsou  vyznačeny  napojovací  body  jednotlivých  sítí  pro  stavební  etapy  č.  I  a  II  a  jsou  zde  graficky 
(barevně) rozlišeny veřejné a areálové části vedení jednotlivých sítí. 
 
Stavební etapa č.I – (plochy 16/060Z a 16/059P) se společností ČEZ je vyjednávána přeložka vedení VN a stávající 
trafostanice na dispozičně vhodnější místo v rámci stavební etapy  č.I  (plochy 16/060Z a 16/059P)  ‐ určený pro 
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výstavbu  výrobně  skladovacího  areálu  A.  Z této  nové  trafostanice  TS  1  bude  elektrickou  energií  zásobován 
zmíněný výrobně skladovací areál. 
Požadovaný  rezervovaný  příkon  0,8 MW  pro  etapu  č.I  lze  předběžně  zajistit  ze  stávající  sítě  VN  22kV  č.  16. 
Konkrétní rezervace příkonu bude zajištěna po podání nových žádostí o připojení, uzavření smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o připojení a splnění závazků z ní vyplývajících. 
 
Stavební etapa  č.II  ‐  (plocha 16/058Z)  ‐ určený pro výstavbu areálu administrativně obchodních objektů B‐G – 
bude osazena nová odběratelská trafostanice TS 2 umístěná v rámci ploch stavební etapy č.2. 
Požadovaný  rezervovaný  příkon  0,6 MW  pro  etapu  č.II  lze  předběžně  zajistit  ze  stávající  sítě  VN  22kV  č.  16. 
Konkrétní rezervace příkonu bude zajištěna po podání nových žádostí o připojení, uzavření smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o připojení a splnění závazků z ní vyplývajících. 

10.6 Elektronické komunikace 
Stávající stav 
 
Sdělovací vedení společnosti O2 Czech Republic a.s. vede jak po jižní straně řešeného území v ulici Křelovská, tak i 
po východní straně – ulicí Řepčínská. Sdělovací vedení na severní straně ulice Řepčínská uhýbá a prochází skrz 
zájmové území stavební etapy č. I. Z vedení v ulici Křelovská na jižní straně je pak napojen stávající areál (stavební 
etapa č. I) 
 
Navrhované řešení  
Navržené trasy nových rozvodů elektronických komunikací, překládané a rušené trasy jsou patrné z výkresu č. 08 
Koncepce  technické  infrastruktury.  Ve  výkresu  jsou  vyznačeny  napojovací  body  jednotlivých  sítí  pro  stavební 
etapy č. I a II a jsou zde graficky (barevně) rozlišeny veřejné a areálové části vedení jednotlivých sítí. 
 
Stavební etapa č.I – (plochy 16/060Z a 16/059P) V rámci realizace výrobně skladovacího areálu A ‐ uvolnění 
plochy pro realizaci záměru ‐  bude provedena přeložka kabelu elektronických komunikací společnosti O2 Czech 
Republic a.s. na severní hranici zájmového území. 
Připojovací body byly projednány se společností O2 Czech Republic a.s. a pro stavební etapa č. I byl stanoven 
stávající zemní metalický kabel o kapacitě 50 párů a HDPE trubka pro OK přímo u plánovaného objektu A 
(připojovací bod je patrný z výkresu č. 08 Koncepce technické infrastruktury) 
 
Stavební etapa č.II – (plochy 16/060Z a 16/059P)  
Připojovací body byly projednány se společností O2 Czech Republic a.s. a pro stavební etapa č. II – objekty B‐G byl 
stanoven stávající metalický rozvaděč OLST 3904 o kapacitě 30 párů a HDPE trubka pro OK u ulice Křelovská. 
(připojovací bod je patrný z výkresu č. 08 Koncepce technické infrastruktury) 
 
 


























