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A. NAVRŽENÉ PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ 

A.1. ÚVOD 

Územní studií byla prověřena a zpřesněna šířka koridoru ulice Kavaleristů tak, aby vyhovovala potřebám a cílové charakteristice 

území. Tím bylo prokázáno, že zbytkové (nepotřebné) části pozemků, které územní plán zahrnul do plochy veřejného 

prostranství 02/094P, lze v souladu s bodem 7.6.3. písm. d) Územního plánu Olomouc využít pro umístění staveb a zařízení 

v souladu s podmínkami ploch veřejného vybavení ÚP Olomouc, respektive plochy 02/037P.  

Zúžení koridoru veřejného prostranství 02/094P a případné umístnění staveb na zbytkové části této plochy je v souladu 

s Územním plánem Olomouc a s cíly a úkoly územního plánování.  

Výstup územní studie, který obsahuje zpřesnění podmínek pro rozhodování v dotčeném území (podmínky prostorového 

uspořádání), je včetně výkresové části uveden v následující kapitole (navržená regulace). V části B této dokumentace je 

připojeno komplexní řešení (průvodní zpráva a výkresová část), které obsahuje konkrétní způsob prověření a funguje tedy jako 

odůvodnění navrženého řešení. V dalších částech jsou obsaženy související přílohy (část C) a vyjádření správců sítí a dalších 

orgánů (část D). 

 

 

A.2. NAVRŽENÁ REGULACE 

A.2.1. VYUŽITÍ ÚZEMÍ  

Územní studie navrhuje zpřesnění funkčního vymezení řešeného území ve výkrese A.01 Regulace na základě bodu 7.6.3. 

písm.d) ÚP Olomouc.  

Územní studie navrhuje tyto podmínky využití území:  

� Plocha veřejného prostranství umožňující zástavbu dle podmínek územního plánu (bod 7.6.3. písm. d ÚP Olomouc)  

– podmínky totožné s podmínkami využití ploch veřejného vybavení ÚP Olomouc. 

� Veřejná prostranství – podmínky totožné s podmínkami využití ploch veřejných prostranství ÚP Olomouc. 

A.2.2. VÝŠKOVÁ REGULACE 

Územní studie navrhuje výškovou regulaci, která je rovněž zobrazena ve výkrese A.01 Regulace: 

� Plocha veřejného prostranství umožňující zástavbu dle podmínek územního plánu (bod 7.6.3. písm. d ÚP Olomouc)  

– výšková regulace totožná s regulací plochy 02/037P ÚP Olomouc. 

� Veřejného prostranství – výšková regulace totožná s regulací plochy 02/094P ÚP Olomouc, tj. maximální výška zástavby 

není stanovena. 

A.2.3. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

Územní studie navrhuje zpřesnění podmínek prostorového uspořádání, a to vymezením stavebních čar a stavebních hranic, 

jejichž umístění je patrné z výkresu A.01 Regulace. Pro účely územní studie jsou charakterizovány takto: 

� Stavební čára – určuje závazné umístění převažující části průčelí hlavní stavby na pozemku vzhledem k veřejnému 

prostranství. Stavební čára je stanovena jako nepřekročitelná pro umístění jakékoliv budovy. Ostatní budovy mohou být 

„uvnitř“ stavební čáry umístěny libovolně. Hlavní budovy na jednotlivých pozemcích mohou tvořit souvislou (tzv. řadovou 

zástavbu) i přerušovanou (tvořenou samostatně stojícími domy) zástavbu. 

� Stavební hranice – určuje rozhraní mezi zastavitelnou částí pozemku a jeho nezastavitelnou částí. Budovy mohou být na 

pozemku „uvnitř“ stavební hranice umístěny libovolně. 
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B.1. ÚVOD 

B.1.1. ÚČEL A CÍLE ÚZEMNÍ STUDIE  

Účelem územní studie je v souladu s § 30 odst. 1 stavebního zákona navržení, prověření a posouzení možných řešení 

vybraných problémů v daném území.  

Cílem územní studie je dle zadání: navrhnout podrobné uspořádání plochy veřejného prostranství 02/094P vymezené územním 

plánem a navazující stávající a navrhované zástavby v dané lokalitě a prověřit, zda případné zmenšení této plochy veřejného 

prostranství (nebo zda případné umístění části stavby na zbylé části plochy veřejného prostranství) je v souladu s Územním 

plánem Olomouc a s cíli a úkoly územního plánování. 

Podrobnost řešení územních studií odpovídá jejich měřítku a rozsahu. Územní studie je podkladem pro další rozhodování 

samosprávy a pro rozhodování státní správy v konkrétních správních řízeních týkajících se rozvoje uvnitř řešeného území. 

B.1.2. POUŽITÉ PODKLADY 

� Zadání územní studie veřejného prostranství 02/094P na ulici Kavaleristů, Olomouc (OKR MmOl, 01/2016); 

� Územní plán Olomouc (KNESL+KYNČL s.r.o., 2014); 

� Územně analytické podklady SO ORP Olomouc 2014 (OKR MmOl, 01/2015); 

� katastrální mapa (ČÚZK, 04/2013);  

� ortofotomapa, snímkováno 7. 6. 2014 (ČÚZK, služba WMS, 2015); 

� Koncepce vodního hospodářství města Olomouce (DHI a.s., 2014); 

� studie, BEA Olomouc (KNESL+KYNČL s.r.o., 2014); 

� DUR, BEA Olomouc – 2. etapa, 3. etapa (KNESL+KYNČL s.r.o., 2014 – 2016); 

� DUR, BEA Olomouc – 5. etapa (Artera projekt s.r.o., 2015 – 2016); 

� Generel cyklistických tras (DHV CR spol. s r.o., 2012); 

� Dokumentace pro stavební povolení Olomouc – ZUŠ Žerotín, Výkres situace (Ing. Luděk Vrba, duben 2016); 

� Protipovodňová opatření Olomouc - II. B etapa; 

� Bezbariérová doprava (trasy a úpravy) ve městě Olomouci (Stavoprojekt Olomouc a.s., 2010). 

B.1.3. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešené území se nachází přibližně 1 km východně od historického centra města Olomouce, v místě bývalého areálu kasáren 

9. května a je v zadání územní studie vymezeno takto: 

Veřejné prostranství ulice Kavaleristů v úseku mezi stávajícím objektem BEA centra a budovou ZUŠ Žerotín je z hlediska 

Územního plánu Olomouc součástí přestavbové plochy veřejného prostranství 02/094P o výměře 1,05 ha. Z hlediska návazností 

na záměry v ploše 02/037P, 02/038P a 02/092P se jako nejmenší možný rozsah územní studie jeví pouze ucelená plocha 

veřejného prostranství 02/094P tzn. kromě úseku ulice Kavaleristů i část ulice Nezvalovy. 

V průběhu zpracování územní studie se po dohodě s pořizovatelem rozšířilo řešené území o západní část plochy 02/092P. 

Z hlediska širších vztahů je zájmové území vymezeno třídou Kosmonautů. Severní hranici tvoří ulice Kavaleristů, která lemuje 

levý břeh řeky Moravy a nabízí možnost vytvoření nového nábřeží klidového charakteru. Z východu je řešená plocha ohraničena 

ul. Vejdovského a areálem základní školy. Dominantou řešené lokality je novostavba BEA centra (rok dokončení 2013), která 

vytváří nový orientační bod v území a zakončuje městskou třídu Kosmonautů. Řešené území je patrné zejména z výkresu B.01 

Širší vztahy. 

B.1.4. Historie 

Jak již sám název ulice Kavaleristů napovídá, je lokalita bývalým vojenským prostorem tzv. Kasáren 9. května, který je vymezen 

ulicemi Kosmonautů, Kavaleristů a Nezvalovy. Vojenské objekty, situované zejména mezi dnešní ulicí Kavaleristů a řekou 

Moravou, byly zbourány na začátku 21. století. Jedinou dochovanou budovou je nynější Základní umělecká škola Žerotín (dále 

jen „ZUŠ“). 

Řešení areálu BEA, nyní v majetku společnosti Regionální centrum Olomouc s.r.o., bylo předmětem několika studií. Poslední 

studie z r. 2013 (KNESL + KYNČL s.r.o.) dělí areál na 5 etap (nultou etapou byla výstavba BEA centra Olomouc dokončená 

v roce 2013 v atraktivní poloze na křížení třídy Kosmonautů a ulice Kavaleristů). 

Přestavbová plocha veřejných prostranství byla vymezena v Územním plánu Olomouc jako koridor veřejného prostranství na 

základě Aktualizace studie regulačních podmínek areálu bývalých kasáren 9. května v Olomouci (CIRCULOS MEOS s.r.o., 

2009). Na základě jednání rady města ze dne 24. 3. 2014 byla studie vyňata z evidence územně plánovací činnosti. 

Společnost Regionální centrum Olomouc s.r.o.podala 12. 1. 2016 podnět Odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města 

Olomouce na pořízení územní studie veřejného prostranství ulice Kavaleristů v úseku mezi stávajícím objektem BEA centra 

a budovou ZUŠ Žerotín. 

B.2. SOUČASNÝ STAV 

B.2.1. Současné využití území 

Plochu veřejného prostranství 02/094P lze rozdělit na tři části: 

� Úsek ulice Kavaleristů od BEA centra k ZUŠ Žerotín  

o zde je v současnosti asfaltová cesta, kterou je vedena stezka se smíšeným pohybem chodců a cyklistů a také je 

umožněno zásobování BEA centra a naproti stojícího objektu DPMO; 

o cesta je lemována mohutným stromořadím, původně zde byla alej, jejíž jedna strana byla vykácena při realizaci 

loňských protipovodňových opatření; 

o příjezd do ulice Kavaleristů je možný z Masarykovy třídy ulicemi Zeyerova, Křižíkova a ze třídy Kosmonautů ulicemi 

Březinova, Křižíkova. 

� Prostor před ZUŠ Žerotín 

o dnes vyasfaltovaná plocha, kde parkují auta obsluhy ZUŠ s nahodile rozmístěnými vzrostlými stromy. 

� Úsek ulice Nezvalovy před novým bytovým domem U Kavalerie 

o tímto úsekem dnes prochází chodník k ZUŠ, který navazuje na stávající chodník v ulici Nezvalově 

o parter bytového domu U Kavalerie je na této straně řešen nevhodně chodníkem v jiné výškové úrovni než je přilehlý 

upravený terén, vyrovnání je řešeno pásem zeleně ve spádu. 

Západní část plochy 02/092P je dnes nevyužívaným prostranstvím zeleně na soukromých pozemcích. 

Řešenou částí ulice Kavaleristů vedou tyto sítě technické infrastruktury: veřejné osvětlení, vodovod LT 100 a splašková 

kanalizace ŽB 2180/2030. Řešeným úsekem ulice Nezvalovy v současnosti vede pouze veřejné osvětlení. 

Z hlediska limitů využití území je řešené území ovlivněno především záplavovým územím Q100 řeky Moravy. Rovněž je 

v řešeném území Zájmové území ministerstva obrany pro nadzemní stavby - pro veškerou nadzemní výstavbu. 
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B.3. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 

B.3.1. Způsob řešení 

1. Prověření a navržení nezbytných šířkových parametrů koridoru ulice Kavaleristů tak, aby vyhovovala potřebám a cílové 

charakteristice území.  

2. prověření a navržení prostorových parametrů zbytkových (nepotřebných) částí pozemků (které ÚP Olomouc zahrnul do 

plochy veřejného prostranství 02/094P), které lze v souladu s bodem 7.6.3. písm. d) Územního plánu Olomouc využít pro 

umístění staveb a zařízení v souladu s podmínkami ploch veřejného vybavení ÚP Olomouc, respektive plochy 02/037P. 

Hmota uvažovaného BEA centra je příkladem jednoho z možných řešení. 

3. navržení prostranství před budovou ZUŠ; 

4. prověření a navržení funkčního využití nové severozápadní části ulice Nezvalovy. 

B.3.2. Urbanistická koncepce 

Řešení vychází z platného Územního plánu Olomouc, který řešené území vymezuje jako plochu veřejného prostranství 02/094P 

a západní část plochy smíšené obytné 02/092P. 

Celková koncepce spočívá v uspořádání území na křížení ulic Kavaleristů a nové severozápadní části ulice Nezvalovy (v ose 

prodloužení ulice Vejdovského) – viz také Obr. č. 01. Ke křížení těchto dvou veřejných prostranství ve tvaru písmene „T“ dochází 

před historickou budovou ZUŠ. Návrh územní studie, který upřesňuje parametry obou ulic, jejich křížení a odstupy okolní 

zástavby, vychází z cílových charakteristik tří hlavních veřejných prostranství podílejících se na obsluze tohoto území: 

� Ulice Kavaleristů – paralelní komunikace s řekou Moravou, která bude tvořit rozhraní mezi klidovou zónou nábřeží 

a velkoměstskou zástavbou podél tř. Kosmonautů. Bude doprovázena stromořadím, které odděluje dvě prostranství 

rozdílného charakteru – prostranství uvnitř uvažovaného centra BEA a nábřeží řeky Moravy. Její hlavní dopravní význam 

bude spočívat ve vedení cyklo a pěších tras. Její šířka západně od ZUŠ tomu bude odpovídat (viz okres A.01 regulace, řezy 

uličního profilu). 

� Třída Kosmonautů – hlavní urbanistická i dopravní osa území mezi centrem a hlavním nádražím (mimo ulici Masarykovu). 

� Severozápadní část ulice Nezvalovy – ulice, která tvoří pěší propojení mezi tř. Kosmonautů a ulicí Kavaleristů, respektive 

nábřežím řeky Moravy. Ulice Vejdovského tvoří dopravní napojení ulice Nezvalovy (její východní části) s třídou Kosmonautů. 

Ulice Vejdovského a severozápadní část ulice Nezvalovy je vstupem do obytného území z rušné tř. Kosmonautů. Propojení 

autem k ulici Kavaleristů není nezbytně nutné. V severozápadní části ulice Nezvalovy se předpokládá pouze pěší a cyklistický 

průtah. Vzhledem k poměrně komfortním šířkovým parametrům prostranství a navržené neprůjezdnosti vozidel směrem 

k ZUŠ je zde vhodné místo pro návrh parkovací plochy. Prodloužení ulice je směrováno na osu budovy ZUŠ, která je tak 

pohledovou dominantou prodloužení osy ul. Vejdovského. 

� Křížení Kavaleristů a severozápadní část ulice Nezvalovy (náměstí před ZUŠ) – v tomto křížení se předpokládá vznik 

klidového prostoru bez významného automobilového provozu. Vzhledem k výše uvedenému charakteru ulic a nesourodé 

struktuře zástavby okolních stavebních bloků je v předpolí budovy ZUŠ navrženo čtvercové prostranství, jehož rozměr 

vychází z proporcí historické budovy ZUŠ. Ta je považována za základní koncepční bod celého prostoru křížení. Severní 

třetina prostranství je určena pro obsluhu ZUŠ (především parkování vozidel), jižní část je určena pro pobytovou funkci. Ta 

spočívá ve volném prostranství vybaveném odpovídajícím mobiliářem, solitérní vzrostlou zelení a uměleckým prvkem (např. 

na křížení os budovy ZUŠ a nové Nezvalovy). Při jihovýchodním rohu prostranství jsou navrženy takové podmínky 

prostorového uspořádání (stavební čáry a hranice), které zaručují jeho hmotové zvýraznění nárožím uvažované budovy. 

V případě jihozápadního nároží je koncepce ponechána otevřenou tak, aby budovy areálu BEA (případně jiného záměru) 

mohly vytvořit svou vlastní kompozici odpovídající významu veřejného vybavení celoměstského charakteru a místa na 

„začátku“ třídy Kosmonautů. 

Křížení ulic Kavaleristů a nové severozápadní části ulice Nezvalovy (v ose prodloužení ulice Vejdovského) rozděluje okolní 

území do třech městských bloků. Návrh vyjadřuje hlavní prostorové limity okolní zástavby na okraji řešeného území, tzn. vychází 

rovněž z cílových charakteristik tří městských bloků které řešená veřejná prostranství obklopují: 

� Nábřeží s budovou ZUŠ – travnatá plocha parkového charakteru lemovaná stromořadím ulice Kavaleristů a břehovou zelení 

řeky Moravy. 

� Centrum BEA – Ulice Kavaleristů, která paralelně prochází podél řeky Moravy tu spolu s tř. Kosmonautů vytváří území tvaru 

ostrého trojúhelníku. Na jeho špici je dnes umístěna výšková budova BEA centra. Ulice Vejdovského včetně severozápadní 

části ulice Nezvalovy uzavírá tohoto rozvojového území v místě bývalých kasáren na východní straně. 

� Obytné území okolo ulice Nezvalovy – blok obytných budov a budov občanského vybavení mezi ulicemi Křižíkovou 

a tř. Kosmonautů. Vzhledem k tomu, že se území nachází mezi historickým centrem a hlavním nádražím, je to území 

s předpokládanou vysokou hustotou zástavby a tomu odpovídající výškou budov. 

B.3.3. Koncepce zeleně 

Koncepce zeleně spočívá v lapidární skladbě vzrostlých stromů do dvou alejí – v ulice Kavaleristů a nové severozápadní části 

ulice Nezvalovy (rastr zeleně obklopující parkovací plochu). Stávající stromořadí při jižní straně ulice Kavaleristů je doplněno na 

severní straně o druhé stromořadí (lípy velkolisté). Nově vzniklé náměstí před budovou ZUŠ je doplněno o solitérním vzrostlým 

stromem. Zeleň doplňuje popínavá vegetace v místě jihozápadního segmentu křížení Kavaleristů a Nezvalovy, která není 

součástí veřejného prostranství, ale tvoří přechod mezi ním a hmotou uvažovaného centra BEA. 

 

Obr. č. 01: Urbanistická koncepce řešeného území (modrou čerchovanou čarou jsou zvýrazněny hlavní osy veřejných prostranství a budovy ZUŠ; červenou 

čárkovanou čarou je zvýrazněn čtvercový předprostor budovy ZUŠ, jehož tvar vychází z proporcí historické budovy;liniová veřejná prostranství lemují aleje). 
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B.3.4. Koncepce zeleně 

Koncepce zeleně spočívá v lapidární skladbě vzrostlých stromů do dvou alejí – v ulice Kavaleristů a nové severozápadní části 

ulice Nezvalovy (rastr zeleně obklopující parkovací plochu). Stávající stromořadí při jižní straně ulice Kavaleristů je doplněno na 

severní straně o druhé stromořadí (lípy velkolisté). Nově vzniklé náměstí před budovou ZUŠ je doplněno o solitérním vzrostlým 

stromem. Zeleň doplňuje popínavá vegetace v místě jihozápadního segmentu křížení Kavaleristů a Nezvalovy, která není 

součástí veřejného prostranství, ale tvoří přechod mezi ním a hmotou uvažovaného centra BEA. 

Šířka veřejného prostranství, jež tvoří ulici Kavaleristů západně od ZUŠ je dimenzována tak, aby v sobě mohla obsahovat 

vzrostlé stromy a zároveň je zástavba při této straně respektovala. Stávající stromořadí bude případně odborně upraveno 

arboristou bez vlivu na šířku veřejného prostranství. Průmět korun může zasahovat i nad „plochu veřejného prostranství 

umožňující zástavbu dle podmínek územního plánu (bod 7.6.3. písm. d ÚP)“. 

Koncepce zeleně (stávající, kácené a navrhované stromy) je patrna z výkresu B.02 - Architektonický návrh, veřejná 

infrastruktura. 

B.3.5. Koncepce dopravní infrastruktury  

Hlavním cílem navrženého řešení dopravy bylo minimalizovat automobilovou zátěž v území a zároveň zajistit patřičné 

zásobování objektů.  

Na základě zadání územní studie nebylo uvažováno s automobilovým propojením mezi ulicemi Kavaleristů a severozápadní 

novou částí ulice Nezvalovy. Tomu i odpovídá vybavení veřejného prostranství dvěma patníky u hranice s parkovací plochou 

(viz výkres B.02 - Architektonický návrh, veřejná infrastruktura), které průjezdu zamezují. Parkovací plocha umístěná mezi 

uvažovanou stavbou centra BEA a bytovým domem v ulice Nezvalově obsahuje 38 kolmých parkovacích stání na terénu. Je 

lemována rastrem vzrostlé zeleně - alejí. Parkovací stání (stojany na kola a plochy pro odpadové kontejnery) pro obsluhu 

budovy ZUŠ, jsou rovněž navrženy v severní části navrženého náměstí (16 stání). Na obr. č. 2 je řešení v rámci aktuální 

Dokumentace pro stavební povolení, které je rovněž akceptovatelné a není v rozporu s koncepcí navrženou touto územní studií. 

Na základě cílové charakteristiky ulice Kavaleristů v části přiléhající k ploše veřejného vybavení 02/037P a částečně i 02/038P 

bylo kladně prověřeno šířkové uspořádání této ulice (viz výkres A.01 Regulace, řezy uličního profilu). Z hlediska dopravního je 

jako dostačující prověřeno 2,5 m pro cyklistickou stezku a 4-5 m pro pěší stezku. Tyto rozměry odpovídají normovým hodnotám 

a odpovídají i navrženým cílovým charakteristikám veřejných prostranství (viz výše). Samostatné trasy pro cyklisty a pěší jsou 

komfortnějšího charakteru než sdružená stezka pro oba dva druhy dopravy. Ve výkrese B.02 je ulice Kavaleristů z dopravního 

hlediska pojata jako chodník s možností pojíždění vozidly HZS, zásobování a cyklostezka. Cyklistické i pěší trasy jsou napojeny 

rovněž do nové severozápadní části ulice Nezvalovy a dále na jih ke křížení s tř. Kosmonautů. 

B.3.6. Koncepce technické infrastruktury 

Návrh územní studie se nedotýká řešení stávajícího vedení sítí technické infrastruktury vyjma těchto případů: 

� Rovněž je přeloženo vedení veřejného osvětlení kvůli reorganizaci prostoru v nové severozápadní části ulice Nezvalovy - viz 

výkres B.02 - Architektonický návrh, veřejná infrastruktura. 

� Je navržena úprava vedení vodovodu DN150 (ozn. N_078) tak, aby došlo k souběhu s ostatními sítěmi technické 

infrastruktury v rámci veřejného prostranství – viz výkres B.02 - Architektonický návrh, veřejná infrastruktura. 

Ulice Kavaleristů je z hlediska hospodaření s dešťovými vodami přírodě blízkým způsobem odvodněna směrem k nábřeží řeky 

Moravy. Parkoviště v severozápadní části ulice Nezvalovy i navržené náměstí je odvodněno přes dešťovou kanalizaci BEA 

centra do řeky Moravy způsobem odpovídajícím TNV 75 90 11 Hospodaření se srážkovými vodami – viz výkres B.02 - 

Architektonický návrh, veřejná infrastruktura. 

B.4. VZTAH K ÚZEMNÍMU PLÁNU 

Na území města Olomouce v současnosti platí územní plán vydaný v roce 2014. Řešené území zahrnuje plochu veřejného 

prostranství 02/094P a částečně plochu smíšenou obytnou 02/092P. 

B.4.1. Soulad s cíly a úkoly územního plánování  

Řešení ÚS je v souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména: 

� Zajištěním šířky umožňující vedení cyklistické a pěší trasy (na pozemcích města Olomouce a soukromých pozemcích) 

a zajištění dostatečné šířky veřejného prostranství stávajícího stromořadí (na soukromých pozemcích) je dostatečným 

způsobem zajištěn veřejný zájem. Zbytková plocha veřejného prostranství (na soukromých pozemcích), která není dle 

prověření v této územní studii nutnou součástí veřejného prostranství, je navržena k využití dle podmínek sousední plochy 

veřejného vybavení (v souladu s bodem 7.6.3. písm. d ÚP). Tím je dosaženo souladu mezi veřejným a soukromým zájmem 

v území. 

� Při řešení byly zohledněny přírodní, civilizační a kulturním hodnoty území, kterými jsou na úrovni území studie stromořadí, 

průchodnost územím a hmotová kompozice budovy ZUŠ.  

� Zabezpečením dostatečné šířky veřejného prostranství podél ulice Kavaleristů je zajištěna průchodnost a průjezdnost 

územím (společenský a hospodářský potenciál území), rekreační funkce formou stromořadí (přírodní potenciál území) 

a možnost výstavby na zbytkové části plochy veřejných prostranství (hospodářský potenciál území). Vytvořením náměstí před 

budovou ZUŠ je zajištěn hospodářský potenciál území. Tím je celkově zohledněn přírodní, společenský i hospodářský 

potenciál území a jsou tak vytvořeny předpoklady pro udržitelný rozvoj tohoto území. 

� Možností výstavby na zbytkové ploše veřejného prostranství dle ÚP (při zohlednění dostatečné šířky veřejného prostranství 

v ulici Kavaleristů) lze chápat jako hospodárné využití zastavěného území. 

 

Obr. č. 02: Dokumentace pro stavební povolení: Olomouc – ZUŠ Žerotín, Výkres situace (Ing. Luděk Vrba, duben 2016); 
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Řešení ÚS je v souladu s koncepcí územního plánu, která zpřesňuje cíle a úkoly územního plánování, zejména s body: 

a) Bod 4.4.1. ÚP: „Městské centrum zahrnující zejména historické jádro vymezené městskou památkovou rezervací 

a rozvojovou oblastí směrem k hlavnímu nádraží mezi zástavbou podél Masarykovy třídy a třídy Kosmonautů, 

vymezené k rozvoji vícepodlažní kompaktní smíšené zástavby s komerčním parterem (např. polyfunkční domy 

s bydlením, stavby veřejného vybavení s komerčním parterem, bytové domy s komerčním parterem, hotely) 

orientovaným zejména do městských tříd a ke kultivaci veřejných prostranství způsobem odpovídajícím významu 

centrální části města, zejména řešením nároků statické dopravy u novostaveb v rámci objektů.“  

�Vyhodnocení souladu: Územní studie prověřila a zpřesnila nezbytnou šířku koridoru veřejných prostranství (ulice 

Kavaleristů) vymezeného územním plánem a v souladu s ním může být jeho zbytková plocha využita ve prospěch 

plochy sousední, respektive plochy veřejného vybavení včetně stanovených podmínek prostorového uspořádání, které 

reflektují význam městského centra. 

b) Bod 3.2.3. písm. a) ÚP: „rozvíjet historické jádro a území mezi ním a hlavním nádražím jako městské centrum; posílit 

městský charakter třídy 17. listopadu a Kosmonautů.“ 

�Vyhodnocení souladu: Územní studie prověřila a zpřesnila nezbytnou šířku koridoru veřejných prostranství (ulice 

Kavaleristů) vymezeného územním plánem a v souladu s ním může být jeho zbytková plocha využita ve prospěch 

plochy sousední, respektive plochy veřejného vybavení včetně stanovených podmínek prostorového uspořádání, které 

reflektují význam městského centra. 

c) Bod 3.2.5. písm. a) ÚP: „posilovat jasnou diferenciaci a hierarchizaci městských prostor, a to veřejných, 

polosoukromých a soukromých, což umožňuje zejména bloková struktura zástavby.“ 

�Vyhodnocení souladu: Územní studie prověřila a navrhla nezbytnou šířku koridorů veřejných prostranství (zejména 

ulice Kavaleristů) na základě jejich cílových charakteristik (viz kap. Urbanistická koncepce.). Tyto charakteristiky 

nastavují diferenciaci a hierarchizaci veřejných prostranství uvnitř i v bezprostřední blízkosti řešeného území. Zbytková 

část plochy veřejného prostranství 02/094P, která se dle bodu 7.6.3. písm. d) řídí podmínkami plochy veřejného 

vybavení 02/037P, má platným územním plánem určenou strukturu zástavby – tj. areálový typ. 

d) Bod 3.2.5. písm. b) ÚP: „územně zajistit základní potřeby veřejného zájmu, tj. rozvíjet veřejná prostranství, veřejné 

vybavení, prostupnost území a dopravní i technickou infrastrukturu.“ 

�Vyhodnocení souladu: Územní studie prověřila a navrhla nezbytnou šířku koridorů veřejných prostranství v řešeném 

území a jejich zbytkové plochy určila k využití dle podmínek ploch sousedních, tj. ploch veřejného vybavení. Navržená 

veřejná prostranství jsou plně prostupná. Řešení dopravní a technické infrastruktury viz kap. B 3.4. a B 3.5. 

e) Bod 3.3.2. písm. a) ÚP: „chránit a rozvíjet stromořadí v obraze města a krajiny zajištěním dostatečného profilu uličního 

prostoru v plochách a koridorech dopravní infrastruktury a veřejných prostranstvích, zejména těch, které leží na hranici 

kompaktního sídla.“ 

�Vyhodnocení souladu: Územní studie prověřila a zpřesnila nezbytnou šířku koridoru veřejných prostranství (ulice 

Kavaleristů) s šířkovým parametrem umožňující výsadbu stromořadí. Územní studie navrhla stromořadí rovněž do 

koridoru severozápadní části ulice Nezvalovy. 

f) Bod 3.3.2. písm. b) ÚP: „chránit veřejná prostranství a zázemí pro každodenní rekreaci preferováním výstavby 

odstavných parkovacích míst v rámci objektů.“ 

�Vyhodnocení souladu: Územní studie navrhla prostupnost a průjezdnost na jízdních kolech ve směru všech koridorů 

veřejných prostranství v řešeném území. V místě křížení ulice Kavaleristů a severozápadní části ulice Nezvalovy je 

navrženo automobily neprůjezdné prostranství, převážně určené pro pobytovou rekreaci a zčásti i pro parkování vozidel 

ZUŠ. 

g) Bod 3.3.2. písm. d) ÚP: „chránit a rozvíjet prostupnost území:  

� chránit a rozvíjet prostupnost zastavěného území, včetně ploch přestaveb a zastavitelných ploch  

� chránit a vytvářet dostatečně široký profil přidruženého prostoru pro pěší v rámci uličního prostoru uvnitř 

hranice kompaktního sídla;  

� chránit a vytvářet dostatečně široký profil uličního prostoru pro obousměrný provoz silničních vozidel 

v plochách a koridorech veřejných prostranství a dopravní infrastruktury;“ 

�Vyhodnocení souladu: Územní studie navrhla prostupnost a průjezdnost na jízdních kolech ve směru všech koridorů 

veřejných prostranství v řešeném území, přičemž šířky těchto prostorů odpovídají cílové charakteristice jednotlivých 

veřejných prostranství i normovým parametrům (viz kap. Koncepce dopravní infrastruktury). V místě křížení ulice 

Kavaleristů a severozápadní části ulice Nezvalovy je navrženo automobily neprůjezdné prostranství (viz kap. Koncepce 

dopravní infrastruktury). 

h) Územní plán dále pro tuto lokalitu (02 Masarykova) stanovuje tyto požadavky: 

� „rozvíjet veřejné prostranství na ploše 02/094P; 

� rozvíjet liniovou zeleň ulice Kavaleristů.“ 

�Vyhodnocení souladu: Viz výše 

B.4.2. Návrh regulace – zpřesnění podmínek využití území  

S ohledem na cílovou charakteristiku veřejných prostranství v řešeném území a koncepce jejich dopravní funkce, které jsou 

součástí této územní studie (viz kap. Urbanistická koncepce), je možné pro povolování změn v dotčeném území využít podmínky 

využití ploch veřejného vybavení, a to včetně území vymezených v Územním plánu Olomouc jako součást plochy veřejných 

prostranství 02/090P. Tato skutečnost vyplývá ze znění bodu 7.6.3. písm. d) Územního plánu Olomouc (podmínky využití ploch 

veřejných prostranství). Tento bod umožňuje využití „zbylé části veřejného prostranství v souladu s podmínkami využití 

bezprostředně sousedící plochy s rozdílným způsobem využití za podmínky, že byla územním rozhodnutím, regulačním plánem, 

případně územní studií nebo dohodou o parcelaci upřesněna poloha pozemků veřejných prostranství, pro které byla plocha 

navržena“. 

S ohledem na cílovou charakteristiku plochy na křížení ulic Kavaleristů a severozápadní části ulice Nezvalovy (předprostor před 

budovou ZUŠ) a navržené koncepce její pobytové funkce (viz kap. Urbanistická koncepce) bylo veřejné prostranství vymezeno 

i na části plochy smíšené obytné 02/092P. Tato možnost vyplývá z bodu 7.1.2. písm. h) Územního plánu Olomouc (podmínky 

využití ploch smíšených obytných), který jako přípustné využití stanovuje „pozemky veřejných prostranství“. 

Využití území stanovené touto územní studií je v souladu s podmínkami využití ploch Územního plánu Olomouc. 

B.5. ZÁVĚR 

Územní studií byla prověřena předmětná lokalita ve vazbě na územní plán, přičemž byla zpřesněna šířka koridoru 

veřejného prostranství ulice Kavaleristů a prostorové parametry nového náměstí před budou ZUŠ. Zároveň s tím byly 

nastaveny hlavní prostorové limity okolní zástavby – stavební čáry a hranice. Stávající stromořadí v ulici Kavaleristů 

bylo doplněno o stromořadí na severní straně ulice směrem k řece Moravě. Pro novou severozápadní část ulice 

Nezvalovy byla navržena výsadba aleje vzrostlých stromů. 

Využití území stanovené touto územní studií je v souladu s podmínkami využití ploch Územního plánu Olomouc. 

Resumé územní studie, které obsahuje návrh podmínek pro rozhodování v řešeném území, je včetně výkresové části 

uvedeno v části A. - Navržené podmínky pro rozhodování v území. 
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C. PŘÍLOHY 
 

 C.01 Investiční záměry společnosti RCO, majetkoprávní vztahy 1 : 2 000 
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D. VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 

 D.1 ČEZ distribuce, a.s. 
 D.2 O2 Czech republic, a.s. 
 D.3 Technické služby města Olomouce, a.s. 
 D.4 RWE Distribuční služby, s.r.o. 
 D.5 Moravská vodárenská, a.s.  
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D.3. TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OLOMOUCE, A.S. 
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D.4. RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY, S.R.O. 
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D.5. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, A.S. 
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