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A. NAVRŽENÉ PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ 

A.1. ÚVOD 

Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování o změnách v území, případně může být použita také jako podklad 
pro změnu ÚP Olomouc (zejména členění veřejných prostranství). 

Řešené území zahrnuje rozvojové území jižně od Lipenské ulice mezi obytným územím Rolsberku a areálem Špičkové výtopny 
Olomouc. V rámci územní studie bylo podrobněji prověřeno využití předmětné lokality zejména pro obytnou zástavbu včetně řešení 
koncepce dopravní a technické infrastruktury. 

Tato dokumentace sestává z následujících částí: 

 Část A – obsahuje závěry územní studie, a to zpřesnění podmínek pro rozhodování v dotčeném území (podmínky funkčního 
využití a prostorového uspořádání). 

 Část B – obsahuje komplexní řešení, které na konkrétním příkladu prověřuje regulační podmínky stanovené v části a plní tak roli 
odůvodnění navrženého řešení; navržené řešení je ale pouze jednou z možných variant využití území. 

 Část C – obsahuje související přílohy. 

A.2. ZPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ 

Podmínky pro rozhodování o změnách v území (využití území, prostorové uspořádání území) jsou zobrazeny na výkrese 
A.01 Regulace. 

A.2.1. Využití území 

V území jsou vymezeny pozemky níže uvedených typů, které jsou pro orientaci seskupeny do „souborů pozemků“ označených 
01 až 22. Pro jednotlivé typy pozemků je stanoveno toto využití: 

 pozemky rodinných domů – budou využity zejména pro rodinné domy a související stavby a zařízení;  

 pozemky smíšeného obytného využití – budou využity zejména pro bytové domy, polyfunkční domy s bydlením, stavby 
a zařízení veřejného vybavení, stavby a zařízení pro obchod do 600 m2 HPP, stavby a zařízení pro nerušivé služby a stravování, 
stavby a zařízení pro administrativu, vědu a výzkum a ubytování a související stavby a zařízení; 

 pozemky komerčního vybavení – budou využity zejména pro čerpací stanice pohonných hmot, stavby a zařízení pro služby 
motoristům, stavby a zařízení pro obchod do 600 m2 HPP, stavby a zařízení pro nerušivé služby a stravování, stavby a zařízení 
pro administrativu, vědu a výzkum a ubytování a související stavby a zařízení; 

 pozemky veřejné zeleně – budou využity zejména pro veřejná prostranství s parkově upravenou zelení; je možné zde umístit 
také hřiště či potřebné podzemní sítě technické infrastruktury; 

 pozemky veřejných prostranství – budou využity zejména pro veřejná prostranství, tj. zejména pro ulice včetně potřebné 
dopravní a technické infrastruktury; minimální šířky pozemků jsou stanoveny v grafické části. 

A.2.2. Podmínky prostorového uspořádání 

a) Umístění staveb na pozemcích je definováno prostřednictvím těchto regulačních linií: 

 stavební čára – určuje závazné umístění převažující části průčelí hlavní stavby na pozemku vzhledem k veřejnému 
prostranství; je stanovena jako nepřekročitelná linie pro umístění jakékoliv budovy nebo její části, vyjma arkýřů, markýz, 
stříšek, vyrovnávacích zídek apod; 

 stavební čára volná – je stanovena jako nepřekročitelná linie pro umístění jakékoliv budovy nebo její části směrem 
k veřejnému prostranství, vyjma arkýřů, markýz, stříšek, vyrovnávacích zídek apod.  

 uliční čára – je stanovena jako linie pro umístění možného oplocení na hraně mezi veřejnými prostranstvími a soukromou 
zástavbou. 

b) Výška zástavby je pro jednotlivé soubory pozemků stanovena takto (ve tvaru: „maximální výška římsy, okapní hrany nebo atiky 
/ maximální výška hřebene střechy nebo atiky ustupujícího podlaží po úhlem 45°“): 

 pro soubory pozemků ozn. 01 až 09 je stanovena maximální výška zástavby 5/7 m; 

 pro soubor pozemků ozn. 10 je stanovena maximální výška zástavby 10/14 m; 

 pro soubory pozemků ozn. 11 a 12 je stanovena maximální výška zástavby 13/17 m; 

 pro ostatní soubory pozemků není maximální výška zástavby stanovena. 

c) Další podmínky prostorového uspořádání nejsou v územní studii stanoveny, pro využití území platí podmínky stanovené 
v Územním plánu Olomouc (zastavěnost a minimální podíl zeleně). 

A.2.3. Další podmínky 

Pro využití území se dále stanovují tyto podmínky: 

a) Mezi skupinou pozemků veřejných prostranstvím ozn. 17 a Lipenskou ulicí bude zajištěno pěší propojení přes skupinu 
pozemků ozn. 11. 
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A.01   REGULACE

STAVEBN˝ ¨`RA

LEGENDA

POZEMKY VEØEJNÉ ZELENÌ

POZEMKY VEØEJNÝCH PROSTRANSTV˝

HRANICE A OZNA¨EN˝ SKUPINY POZEMKÙ

KATASTR`LN˝ MAPA � HRANICE POZEMKÙ

KATASTR`LN˝ MAPA � VNITØN˝ ¨LENÌN˝ POZEMKÙ

HRANICE ØE�ENÉHO ÚZEM˝

KÓTA VZD`LENOST˝ PROSTOROVÉ REGULACE

MAPOVÝ PODKLAD:

DIGIT`LN˝ KATASTR`LN˝ MAPA (¨ÚZK, 11/2016)

PÌ�˝ PROPOJEN˝

STAVEBN˝ ¨`RA VOLN`

POZEMKY SM˝�ENÉHO OBYTNÉHO VYU�IT˝

POZEMKY RODINNÝCH DOMÙ

POZEMKY KOMER¨N˝HO VYBAVEN˝

UR¨UJE Z`VAZNÉ UM˝STÌN˝ PØEVA�UJ˝C˝ ¨`STI PRÙ¨EL˝ HLAVN˝ STAVBY

NA POZEMKU VZHLEDEM K VEØEJNÉMU PROSTRANSTV˝; JE STANOVENA JAKO

 NEPØEKRO¨ITELN` LINIE PRO UM˝STÌN˝ JAKÉKOLIV BUDOVY NEBO JEJ˝ ¨`STI

 VYJMA ARKÝØÙ, MARKÝZ, STØ˝�EK, VYROVN`VAC˝CH Z˝DEK APOD.

JE STANOVENA JAKO NEPØEKRO¨ITELN` LINIE PRO UM˝STÌN˝ JAKÉKOLIV 

BUDOVY NEBO JEJ˝ ¨`STI SMÌREM K VEØEJNÉMU PROSTRANSTV˝, VYJMA

 ARKÝØÙ, MARKÝZ, STØ˝�EK, VYROVN`VAC˝CH Z˝DEK APOD.

ULI¨N˝ ¨`RA

MAXIM`LN˝ VÝ�KY Z`STAVBY:

ï»¿â�“ SKUPINY POZEMK¯fi OZN. 01 A¯‰ 09 â�� Vˆ

ï»¿â�“ SKUPINA POZEMK¯fi OZN. 10 â�� Vˆ�¯ 

ï»¿â�“ SKUPINY POZEMK¯fi OZN. 11 A 12 â�� Vˆ�¯ 

ï»¿â�“ OSTATNˆ� SKUPINY POZEMK¯fi â�� Vˆ�¯ KA NEN

MEZI VEØEJNÝMI PROSTRANSTV˝MI A SOUKROMOU Z`STAVBOU

JE STANOVENA JAKO LINIE PRO UM˝STÌN˝ MO�NÉHO OPLOCEN˝ NA HRANÌ
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B. KOMPLEXNÍ NÁVRH 

B.1. ÚVOD 

B.1.1. Účel a cíle územní studie 

Územní studie je pořizována v souladu s § 30 odst. 1 stavebního zákona a má složit prověření, posouzení a navržení podrobnějšího 
využití řešeného území. Podrobnost řešení územní studie odpovídá jejímu měřítku a rozsahu. Územní studie je po vložení do evidence 
územně plánovací činnosti neopomenutelným podkladem pro rozhodování státní správy v konkrétních správních řízeních týkajících se 
rozvoje uvnitř řešeného území. 

Cílem územní studie je prověřit podrobnější podmínky využití území mezi ulicemi Lipenská a Na Výsluní (Pavelkova), zejména s ohledem 
na ochranu stávající navazující obytné lokality před nárůstem automobilové dopravy. Úkolem územní studie je konkretizace podmínek 
vyplývajících z územního plánu se zaměřením na prověření možností dopravního napojení území s cílem nadměrně dopravně 
nezatěžovat stávající obytnou zástavbu. Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování o změnách v území.  

Požadavek na podrobnější prověření území vychází zejména z Územního plánu Olomouc ve znění Souboru změn č. I.A.1, který nabyl 
účinnosti dne 27. 6. 2017 a který jako podmínku pro rozhodování v území požaduje zpracování územních studií US-133 „Hodolany – 
Lipenská“ a US-134 „Hodolany – Na Výsluní. Vzhledem k tomu, že řešená území spolu urbanisticky těsně souvisejí, je pro celé území 
zpracována jedna územní studie. 

B.1.2. Vymezení řešeného území  

Řešené území se nachází v městské části „Staré Hodolany a Bělidla“ ve východní části statutárního města Olomouc. Ze severu je 
ohraničeno ulicí Lipenskou, z jihu propojením prodloužených ulic Na Výsluní a Pavelkovou. Západní hranici tvoří hrana stávající obytné 
zástavby kolem ulice Vaníčkovy, východní hranici okraj areálu Špičkové výtopny Olomouc. Výměra území je přibližně 5,6 ha. 

Dle Územního plánu Olomouc se jedná zejména o plochy smíšené obytné 10/098Z, 10/099P, 10/101P a 10/102Z a o plochy veřejných 
prostranství 10/100P, 10/106Z, 10/150Z (část), 10/179P a 10/180Z (část). 

B.1.3. Použité podklady 

 Zadání územních studií US-133 „Hodolany – Lipenská“ a US-134 „Hodolany – Na Výsluní“ (MmOl, OKR, 07/2016); 

 Územní plán Olomouc ve znění Souboru změn č. I.A.1 (knesl kynčl architekti s.r.o., 2014–2017); 

 Soubor změn č. I.A.2 Územního plánu Olomouc, návrh pro veřejné projednání (knesl kynčl architekti, 2017); 

 Územně analytické podklady SO ORP Olomouc (MmOl, OKR, 03/2016); 

 Katastrální mapa (ČÚZK, 11/2016), výškopis – vrstevnice po 2 metrech (MmOl, OKR, 11/2016); 

 Ortofotomapa z roku 1954 (VGHMÚř Dobruška, MO ČR, 2009, http://kontaminace.cenia.cz); 

 Ortofotomapa, snímkováno 9. 6. 2014 (ČÚZK, služba WMS, 2016); 

 DÚR Výstavba 28 RD včetně technické infrastruktury, lokalita Za Humny, Olomouc – Hodolany (Ing. Jan Římský, 2016, 2017); 

 Územní studie „Za Humny, Olomouc – Hodolany“ (AMTB s.r.o., 03/2015); 

 Územní studie US-69: Olomouc, Chelčického (Urbanistické středisko Ostrava, 2016); 

 Koncepce vodního hospodářství města Olomouce (DHI a.s., 2014, 2016); 

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

 Geoportál ŘSD včetně Sčítání dopravy 2010 (Ředitelství silnic a dálnic, http://geoportal.rsd.cz, 2017); 

 Databáze geologicky dokumentovaných objektů České republiky (Česká geologická služba, http://www.geology.cz/app/gdo; 2017); 

 fyzický průzkum území (12/2016). 

 
Obr. B01: Řešené území nad ortofotomapou  

 
Obr. B02: Řešené území v platném Územním plánu Olomouc, 2017 (výřez Koordinačního výkresu) 
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B.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

B.2.1. Širší vztahy 

Řešené území leží při ulici Lipenské na rozhraní stávající obytné a výrobní zástavby v k.ú. Hodolany ve východní části Olomouce. 
Západně od něj se nachází zóna s kvalitní strukturou řadové obytné zástavby rodinných domů, východně pak leží areál Špičkové výtopny 
Olomouc a navazující elektrická transformovna 110/22 kV Olomouc–Hodolany. Jižně od řešeného území se nachází pozemky orné půdy 
určené územním plánem pro rozvoj smíšené obytné zástavby včetně subcentra „Rolsberk“. Severní hranici řešeného území tvoří ulice 
Lipenská, kterou prochází silnice I/35 ve čtyřpruhovém uspořádání. Tato silnice tvoří významnou dopravní tepnu, která město napojuje 
na dálnici D35 směrem na Lipník nad Bečvou. Komunikace je významně dopravně zatížená, dle sčítání v roce 2010 zde za den projelo 
zhruba 21 500 vozidel (z toho téměř 3 500 těžkých nákladních). 

Širší vztahy jsou zobrazeny na výkrese C.01 Širší vztahy. 

B.2.2. Využití území 

Část řešeného území (cca 2,4 ha) v jeho severovýchodní části podél Lipenské ulice je součástí zastavěného území – nachází se zde 
zejména samostatná usedlost (rodinný dům) s rozsáhlými pozemky zahrad, dále čerpací stanice pohonných hmot s navazujícím 
autobazarem a poblíž areálu teplárny areál krajského školícího zařízení SCHOLA SERVIS (Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků a středisko služeb školám) s ubytovnou. Zastavěné území zde má charakter městské periferie, což podtrhuje také sousední 
areál teplárny (špičkové výtopny). Zbytek území (cca 3,1 ha) je tvořen pozemky orné půdy, které jsou obhospodařovány jako jeden celek. 
Jižní hranici řešeného území tvoří polní cesta spojující ulice Pavelkovu a Na Výsluní, po její severní straně prochází teplovodní potrubí 
ze špičkové výtopny směrem k Roslberské ulici. Potrubí je zde částečně vedeno nad terénem (ve východní části) a částečně pod zemí. 
Podél cesty prochází k teplárně také koridor podzemních elektrických vedení VN. 

Stav území je znázorněn na výkrese C.02 Současný stav, limity využití území. 

B.2.3. Územní plán 

Celé území je v Územním plánu Olomouc určeno pro smíšené obytné využití (jako zastavitelné nebo přestavbové plochy) a navazující 
veřejná prostranství. Jedná se o plochy smíšené obytné 10/098Z, 10/099P, 10/101P a 10/102Z a o plochy veřejných prostranství 
10/100P, 10/106Z, 10/150Z (část), 10/179P a 10/180Z (část).  

Dle podmínek prostorového uspořádání ploch je pro plochy sm. obytné stanovena maximální výška 13/17m, pro rozvojové plochy je 
stanovena jednotně zastavěnost 15–40 % a min. podíl zeleně 30 %, struktura zástavby je v plochách sm. obytných charakterizovaná jako 
blokový typ. Ulice Lipenská je v ÚP vymezena jako městská třída zahrnující území určené k rozvoji zástavby posilující městský charakter 
území (zejména kompaktní vícepodlažní polyfunkční zástavby s komerčním parterem orientovaným do městské třídy) a ke kultivaci veř. 
prostranství způsobem odpovídajícím významu městské třídy ve struktuře města (nároky statické dopravy u novostaveb je nutné řešit 
přednostně v rámci objektů); městská třída tak plní úlohu rozvojové osy a koncentruje hlavní rozvojový potenciál daného území.  

Využití ploch smíšených obytných 10/098Z, 10/102Z, 10/099P, 10/101P je v ÚP podmíněno etapizací ET-25: „Realizace staveb o výšce 
přesahující úroveň 5/7m je možná až po realizaci komunikace od ulice Lipenské po úroveň ulice Pavelkovy v plochách veřejných 
prostranství 10/100P a 10/150Z.“ Smyslem uvedené etapizace je ochrana stávající obytné zástavby (zejména podél  ulic Vaníčkova, 
Za Humny a Na Výsluní) před nepřiměřeným nárůstem dopravy.  

Využití pásu území podél ulice Lipenské je podmíněno zpracováním územní studie US-44: „Lipenská“, která je určena ke stanovení 
podrobnějšího využití ploch a koridorů dopravních staveb. Využití ploch 10/098Z a 10/099P je podmíněno zpracováním územní studie 
US-133, využití ploch 10/102Z a 10/101P je podmíněno zpracováním územní studie US-134. 

Východním okrajem území (navrženým prostranstvím kolem areálu špičkové výtopny) je v platném ÚP vedena navržená trasa hlavního 
vodovodního řadu TV-01, který má propojit vodovody v ulicích Řezníčkovou a Brunclíkovou. V rámci Souboru změn č. I.A.2 ÚP Olomouc 
je v řešeném území projednáváno nahrazení této trasy trasou významného vodovodního řadu TV-04, který má propojit vodovod mezi 
ulicemi Železniční, Lipenskou, Hollarovou, Pavelkovou a Keplerovou. 

B.2.4. Majetkoprávní vztahy 

Nejvýznamnější část pozemků v řešeném území je v majetku Statutárního města Olomouc. Pás území na západním okraji vlastní 
společnost DEVELOP Holding a.s., areál školícího střediska SCHOLA SERVIS v severovýchodním cípu území je v majetku 
Olomouckého kraje. Ostatní pozemky jsou ve vlastnictví těchto fyzických osob (číselné označení dle výkresu C.03): 

   01 Juraj Buriánek, Jana Kubátová, Radim Perknovský, 
Viliam Perknovský, Eva Škubalová    05 Karel Padziora 

   02 SJM Štěpán a Jana Grygárkovi    06 Štěpán Grygárek, Jana Grygárková 

   03 Hana Šmirková, Pavel Zaoral    07 Antonína Kráčmarová 

   04 Hana Šmirková, Pavel Zaoral, Ludmila Zaoralová    08 Antonína Kráčmarová, Tomáš Rozsypal 

Vlastnické vztahy jsou přehledně znázorněny na výkrese C.03 Majetkoprávní vztahy. 

B.2.5. Hodnoty, limity a problémy využití území 

Hodnoty území 

Hlavní hodnotou území je jeho umístění v blízkosti kvalitní obytné struktury Hodolan a poměrně dobrá dostupnost centra města. Na jižní 
straně pak území navazuje na rozsáhlou rozvojovou lokalitu určenou pro smíšenou obytnou zástavby včetně plánovaného městského 
subcentra „Roslberk“, které bude pro své okolí zajišťovat dostupnost základního občanské vybavení. 

Limity využití území 

Využití řešeného území je omezeno několika limity a ochrannými režimy. Jedná se zejména o tyto: 

 ochranné pásmo silnice I/35 (50 m od osy přilehlého jízdního pásu); 

 ochranné pásmo pozorovacího vrtu ČHMÚ (celé území, vrt leží na pozemku p.č. 239/5 v k.ú. Hodolany); 

 zájmové území MO ČR pro nadzemní stavby – pro veškerou nadzemní výstavbu (celé území); 

 trasa horkovodu Pavelkova – Na Výsluní; 

 trasy podzemních elektrických kabelových vedení VN 22 kV; 

 RR paprsky směřující především k rádiovým zařízením umístěným na obilném silu při Pavelkově ulici (východně od řešeného území); 

 optická trasa elektronického komunikačního vedení společnosti T-Mobile Czech Republic (středem území ve směru S–J);  

 podzemní trasy elektronických komunikačních vedení společnosti CETIN; 

 zemědělské pozemky jsou součástí ZPF I. třídy ochrany (BPEJ 3.56.00); 

Nejvýznamnější limity využití území jsou zobrazeny na výkrese C.02 Současný stav, limity využití území. 

Problémy území 

Mezi hlavní problémy při využití území patří zejména tyto:  

 zajištění ochrany budoucí obytné zástavby před hlukem ze silnice I/35, problematické podmínky pro obsluhu území ze silnici I/35; 

 stávající obytné území západně od řešeného území je dopravně obsluhováno poměrně stísněnými ulicemi Za Humny a Na Výsluní; 

 územím prochází kapacitní sítě technické infrastruktury (horkovod, elektrická vedení VN 22 kV, optický kabel); 

 pro realizaci základní komunikační sítě dle ÚP Olomouc (propojení od Lipenské ulice na jih) jsou nutné demolice objektů podél 
hranice areálu výtopny; 

 stávající zástavba a uspořádání území neodpovídá navrženému cílovému stavu, nutné je celkové přeřešení území. 
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B.3. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 

B.3.1. Urbanistická koncepce 

Navržené řešení je zobrazeno na výkrese B.01 Urbanistický návrh, profily vybraných ulic jsou zobrazeny na výkrese B.04 Uliční profily. 
Jedná se o podrobné prověření jedné z možných variant využití území. 

Východiska 

Návrh urbanistického řešení vychází z podmínek stanovených v Územním plánu Olomouc, který dotčené území vymezuje jako smíšené 
obytné a určuje zde umístění hlavních tras veřejných prostranství. V jižně navazujícím území je v ÚP navrhován rozvoj nové obytné čtvrti 
včetně subcenra („Rolsberk“), které bude zajišťovat základní občanské vybavení pro celé obytné území situované mezi Hodolany a Holici 
(zhruba lze vymezit jako pás území podél Přerovské a Rolsberké ulice ohraničený na severu ulicí Lipenskou a na jihu mostem přes 
železniční vlečku do bývalého MILA). Území nebylo historicky zastavěno z toho důvodu, že zde bylo v dřívějších územních plánech z let 
1955, 1985 i 1999 počítáno s variantami trasováním přeložky silnice I/55 a I/46. Území pak bylo pro zástavbu uvolněno až v rámci změny 
č. XV ÚPnSÚ Olomouc v roce 2010), kdy byla trasa tzv. Východní tangenty odkloněna dále od obytného území, kde je sledována i v dnes 
platném ÚP. 

Západně od řešeného území se nachází stabilizované obytné území s kompaktní řadovou zástavbou rodinných domů kolem ulic 
Vaníčkovy, Máchalovy, Za Humny, Průchodní a Na Výsluní., které navazuje na historickou zástavbu obce Rolsberk (Rollsberg) 
situovanou podél dnešní Rolsberské ulice. Toto obytné území je obsluhováno pouze prostřednictvím dvou úzkých ulic napojených 
na Rolsberskou ulici (ulice Za Humny a ulice Na Výsluní). Historické napojení ulice Vaníčkovy na Lipenskou ulici je zaslepeno. Obytná 
zástavba v řešené lokalitě má společně s uvažovaným rozvojem jižně od řešeného území doplnit a posílit obytnou funkci tohoto území 
a vytvořit zde plnohodnotnou městskou strukturu. 

Na části řešeného území připravuje společnost DEVELOP Holding a.s. zástavbu řadových rodinných domů. 

Navržené řešení 

Cílem řešení je zejména: 

 vytvořit podmínky pro vznik kompaktní zástavby zejména rodinných domů včetně vymezení pozemku pro rekreační zeleň; 

 strukturou nové zástavby navázat na stávající obytnou zástavbu západně od řešeného území; 

 ochrana stávající obytné zástavby západně od řešeného území před nepřiměřeným nárůstem dopravy; 

 propojit ulici Na Výsluní s ulicí Pavelkovou a v tomto koridoru vytvořit podmínky pro průchod kapacitních inž. sítí, zejména teplovodu; 

 vytvořit přirozené centrum území s lokálním parčíkem; 

 vytvořit podmínky pro ochranu obytného území před hlukem z Lipenské ulice; 

 vytvořit podmínky pro vznik městotvorné zástavby podél ulice Lipenské při možném zachování stávající čerpací stanice, která je zde 
vnímána jako důležitá součást vybavení území. 

Jádrem řešení je návrh tří hlavních komunikačních koridorů, jejichž umístění vychází z ÚP. Jedná se o prodloužení ulice Za Humny, 
propojení ulic Na Výsluní a Pavelkovy a nová ulice trasovaná podél hranice špičkové výtopny Olomouc. Tato základní komunikační síť je 
doplněna dalšími ulicemi, jejichž umístění umožňuje efektivní využití území pro řadovou zástavbu rodinných domů. V trasách tří hlavních 
ulic jsou navržena stromořadí, v propojení ulic Na Výsluní a Pavelkovy a v nové ulici podél špičkové výtopny jsou navrženy samostatné 
dopravní pruhy pro cyklisty. Přiměřenost dopravního zatížení stávající obytné zástavby je prokázána výpočtem uvedeným v kap. C.1. 

Vymezení pozemků veřejných prostranství umožňuje zachování stávajícího rodinného domu č.p. 298 a jeho obsluhu. Pro umístění nové 
ulice podél špičkové výtopny je nutná demolice stávajícího objektu č.p. 1135 ve vlastnictví společnosti SCHOLA SERVIS. Návrh počítá 
také s demolicí budovy č.p. 1202 a dalších objektů ležících jižně od čerpací stanice. 

Nejvýznamnější část území je navržena pro realizaci řadových rodinných domů, čemuž je přizpůsobeno trasování ulic. Hloubka parcel 
je 25–30 metrů, nejmenší pozemky mají výměru cca 290 m2, což odpovídá parcelám v přilehlém území kolem ulice Vaníčkovy. Lze říci, 

že nová zástavba bude mít podobný charakter jako zástavba v přilehlém území. Rozdílem bude zejména to, že před novými rodinnými 
domy bude zachováno na soukromých pozemích místo pro odstavování či parkování osobních vozidel (stavební čára závazná 
pro umístění průčelí domů je navržena 6 m od okraje veřejných prostranství). Dle požadavků ÚP Olomouc je možné v první etapě 
(před realizací komunikace podél výtopny) v území umísťovat pouze stavby nepřesahující výškovou hladinu 5/7 m, což odpovídá 
rodinným domům s výškou 1 NP + podkroví nebo ustoupené podlaží. Nicméně je možné konstatovat, že pro intenzitu dopravní zátěže 
generované zástavbou rodinných domů nehraje výška těchto domů zásadní roli. 

Při ulici Lipenské je vymezeno území pro možné zachování a případný rozvoj stávající čerpací stanice pohonných hmot (ozn. A), její 
rozsah je ale ve vazbě na celkové řešení částečně upraven. Vjezd z ulice Lipenské je zachován, stávající výjezd na Lipenskou ulici bude 
po realizaci nové ulice podél špičkové výtopny (s křižovatkou na Lipenské ulici) zrušen a výjezd bude zapojen do této nové ulice. 

V severozápadní části území je podél Lipenské ulice je navrženo umístění „bariérového“ bytového domu (ozn. B), který bude obytnými 
místnostmi orientován na jih a bude chránit dále položenou zástavbu rodinných domů před hlukem. Parter domu může být částečně 
využit pro komerční vybavení, část podlažní plochy může sloužit také např. pro administrativu. Výška domu je uvažována podle podmínek 
ÚP Olomouc, tedy maximálně čtyři celá a jedno ustoupené podlaží (13/17 m). Odstavování a parkování vozidel bude řešeno zejména 
na vlastním pozemku, částečně v podzemních garážích. Na vlastním pozemku bude řešeno i rekreační zázemí obyvatel. 

V jádru území je u prodloužené ulice Za Humny navrženo umístění bytového domu nebo domu s pečovatelskou službou (ozn. C), 
jehož parter může být částečně využit pro komerční vybavení. Výška domu je uvažována tři celá a jedno ustoupené nadzemní podlaží 
(10/14 m), tedy o jedno podlaží nižší, než zde umožňují podmínky ÚP Olomouc. Odstavování vozidel bude řešeno na vlastním pozemku, 
částečně v podzemních garážích. Na vlastním pozemku bude řešeno i rekreační zázemí obyvatel. 

Jižně od budovy C, kde dochází ke střetu dvou různých geometrií trasování veřejných prostranství (rovnoběžné s ulicí Vaníčkovou x 
rovnoběžně s hranicí špičkové výtopny), je navržen pozemek veřejné zeleně sloužící pro rekreaci obyvatel přilehlého území. Pozemky 
s veřejnou zelení jsou navrženy také podél propojení ulic Na Výsluní a Pavelkovy, kde kromě rekreace obyvatel slouží také pro uložení 
podzemní trasy horkovodu a případně dalších sítí TI.  

Podle podmínek etapizace Územního plánu Olomouc je realizace staveb přesahující úroveň 5/7m (tedy zejména navržených bytových 
domů) možná až po realizaci komunikace podél hranice areálu špičkové výtopny (od ulice Lipenské po úroveň ulice Pavelkovy). V první 
etapě je tedy možné v území umístit pouze stavby nižší, tj. zejména rodinné domy. 

Oplocení soukromých pozemků (zejména rodinných domů) směrem do veřejného prostranství bude umístěno na uliční čáře. Pokud je 
uliční čára shodná se stavební čárou, oplocení může být nahrazeno (zcela nebo z části) průčelím budovy. V urbanistickém řešení je 
oplocení odsunuto na úroveň průčelí budov, což má za následek přidanou estetickou hodnotu veřejných prostranství, které tímto 
způsobem působí vzdušněji a velkoryseji. Neoplocené části pozemků před průčelím budov je možné využít pro předzahrádky a parkování 
osobních vozidel. 
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B.3.2. Kapacity území 

 Navrženo je cca 96 rodinných domů (zejména samostatně stojících). 

 V navržených bytových domech může být umístěno zhruba 100 bytů, 1400 m2 administrativy a 600 m2 komerčních ploch (v parteru). 

 V území může nově bydlet zhruba 590 obyvatel (pokud počítáme obložnost 2,5 ob./1 b.j. v BD a 3,5 ob./RD). 

Přehled základních typů využití navržených v řešeném území je uveden v následující tabulce. 

Způsob využití Celkem [m2] Podíl 

Rodinné domy 27 335 48,5 % 

Bytové domy 7 418 13,2 % 

Komerční vybavení 4 406 7,8 % 

Veřejná prostranství (ulice) 15 223 27,0 % 

Veřejná zeleň 1 959 3,5 % 

Celkem 56 341 100,0 % 

Obr. B03: Tabulka základních typů využití navržených v územní studii (viz schéma na Obr. B04) 

 
Obr. B04: Schéma rozvoje území (rodinné domy, bytové domy, komerční vybavení, veřejná prostranství a veřejná zeleň) 

B.3.3. Zpřesnění podmínek pro rozhodování v území (regulace) 

Využití území (funkční uspořádání) zakreslené na výkrese A.01 Regulace (tj. vymezení jednotlivých typů pozemků) a stanovení jejich 
využití v textové části v kap. A zpodrobňuje vymezení ploch a stanovení jejich podmínek využití v platném Územním plánu Olomouc. 
Jedná se zejména o zpřesnění podmínek využití „stavebních“ pozemků (tj. pozemky rodinných domů, pozemky smíšeného obytného 

využití, pozemky komerčního vybavení) a zpřesnění a doplnění pozemků pro „nestavení“ využití (tj. pozemky veřejné zeleně a pozemky 
veřejných prostranství). V případě umístění východo-západní komunikace v prodloužení ulice Za Humny, která je i součástí platného ÚP 
Olomouc, došlo k jejímu mírnému posunutí cca o 6 metrů severním směrem, aby se zlepšily podmínky pro realizaci první křižovatky (od 
ulice Vaníčkovy), která bylo původně nevhodně umístěna v ohybu ulice. Podmínky ÚP Olomouc takové posunutí koridoru veřejných 
prostranství obecně umožňují. 

Regulační linie zakreslené ve výkresu A.01 Regulace jsou stanoveny tak, aby byly zajištěny dostatečné minimální vzdálenosti zástavby 
podél komunikací a vhodné podmínky pro urbanisticky kvalitní prostorové uspořádání území. Stanoveny jsou regulační linie: stavební 
čára, stavební čára volná a uliční čára. Další typ regulační čáry – stavební hranice – která by určovala pro zástavbu nepřekročitelnou linii 
směrem do vnitrobloku, stanovena není. Autor studie, autorizovaný architekt, se domnívá, že oproti sousedním stávajícím obytným 
blokům, jejichž struktura zástavby vychází z potřeb dob minulých, musí navržená struktura přiměřeně reagovat na současný životní styl 
a potřeby obyvatel. Vzhledem k obdobné hloubce parcel (navržených versus existujících sousedních bloků) je proto nutné vyvážit nároky 
kladené na prostory „před“ a „za“ rodinnými domy. Stanovená stavební a uliční čára je umístěna tak, aby byl vytvořen minimální prostor 
pro parkování vozidel v přední části soukromých pozemků (předzahrádka = 6 m) a na vybraných částech veřejných prostranství. Přitom 
je dosaženo i vizuálně širšího uličního prostranství oproti např. ul. Vaníčkově. Vzhledem k tomu dojde sice ke zmenšení částí parcel 
využívaných pro relaxaci obyvatel domu pod širým nebem, avšak v poměru odpovídajícímu těmto současným potřebám a při vědomí 
toho, že dnes již pozemky neslouží pro doplňkové pěstování zeleniny a chování drobného hospodářského zvířectva a obyvatelé těchto 
domů mají minimální čas na údržbu vegetace. Autor studie je tak přesvědčen, že prostor těchto zadních částí pozemků rodinných domů 
není vzhledem k množství možných typologických řešení zástavby (např. řadová zástavba domů ve tvaru „L“, atriová zástavba) 
a vzhledem k individuálním potřebám toho kterého stavebníka účelné stanovovat, respektive vymezovat nepřekročitelnou stavební 
hranici směrem do hloubky parcel. 

Maximální výška zástavby stanovená v ÚP Olomouc pro rozvojové plochy v řešeném území (tedy výšková hladina 13/17 m) je územní 
studií zpřesněna s ohledem na navržené typy zástavby. Pro stanovení maximální výšky zástavby jsou použity standardní výškové hladiny 
obsažené v ÚP Olomouc (konstrukční výška podlaží je uvažována cca 3 m): 

 Pro zástavbu rodinných domů je stanovena výšková hladina 5/7 m, která umožňuje realizaci objektů s jedním nadzemním podlažím 
a druhým podlažím umístěným v podkroví nebo v podobě ustoupeného podlaží s rovnou střechou. 

 Pro zástavbu bytových domů (případně pro jiné využití dle podmínek uvedených v kap. A) v centrální části území je s ohledem 
na okolní nízkopodlažní zástavbu stanovena výšková hladina 10/14 m, která umožňuje realizaci objektů se třemi nadzemními 
podlažími a s čtvrtým podlažím umístěným v podkroví nebo v podobě ustoupeného podlaží s rovnou střechou. 

 Pro zástavbu podél ulice Lipenské je stanovena výšková hladina 13/17 m, která umožňuje realizaci objektů se čtyřmi nadzemními 
podlažími a s pátým podlažím umístěným v podkroví nebo v podobě ustoupeného podlaží s rovnou střechou. 

 Pro pozemky veřejných prostranství není výška zástavby stanovena, neboť se zde realizace žádných staveb nepředpokládá. 

Další zpřesňující prostorové podmínky nejsou v územní studii stanoveny (zastavěnost, minimální podíl zeleně). Při povolování 
konkrétních záměrů se bude vycházet z podmínek stanovených platném Územním plánu Olomouc. 

Pro zajištění dobré prostupnosti územím bez nutnosti zajištění provozu automobilové dopravy je vymezena trasa pěšího propojení. 

Zpřesnění podmínek pro rozhodování v území, které je součástí kap. A (Navržené podmínky pro rozhodování v území) této 
územní studie je v souladu Územním plánem Olomouc.  

B.3.4. Koncepce dopravní infrastruktury 

Navržené řešení je zobrazeno ve výkrese B.02 Koncepce dopravní infrastruktury, profily vybraných ulic jsou zobrazeny na výkrese 
B.04 Uliční profily. 

Silniční doprava 

Dopravní napojení lokality je uvažováno z ulice Rolsberské (stávající ulicí Za Humny a upravenou ulicí Na Výsluní) a z ulice Lipenské 
(zejména přes novou křižovatku umístěnou mezi čerpací stanicí a špičkovou výtopnou). Z ulice Lipenské je přes odbočovací pruh dále 
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zachován vjezd do areálu čerpací stanice pohonných hmot a dále je navržen další vjezd a výjezd do/z řešeného území pouze s možností 
pravého odbočením průjezdem přes blok bytových domů. 

Pro dopravní napojení území bude nejvýznamnější ulice Za Humny – posouzení kapacity jejího napojení na ulici Rolsberskou 
pro výhledové zatížení (stávající a nová zástavba rodinných domů) je součástí přílohy v kap. C.1. Dle tohoto posouzení je kapacita 
křižovatky Rolsberská x Za Humny pro napojení nové zástavby rodinných domů dostatečná. Uvedené posouzení také ilustruje 
přiměřenost nárůstu dopravního zatížení stávající obytné zástavby západně od řešeného území. 

Po jižním a východním okraji řešeného území jsou navrženy obslužné komunikace se samostatnými pruhy pro cyklisty, komunikace uvnitř 
řešeného území, kde se předpokládá zejména zástavba rodinných domů, jsou navrženy jako obytná zóna s opatřeními pro zpomalení 
provozu (příčné zpomalovací prahy na vjezdech do obytné zóny, zvýšená křižovatková plocha). Řešení obytné zóny je ve studii pouze 
schématické, konkrétní návrh úprav veřejného prostranství (např. zúžení vozovky na 3,5 m s výhybnami, vložení zelených pásů, umístění 
parkovacích stání) bude prověřen v podrobnější dokumentaci na základě konkrétních záměrů v území (zejména ve vazbě na umístění 
vjezdů k navržené zástavbě). V severní části je navrženo ve východo-západním směru pěší propojení (veřejné prostranství s šířkou 4 m), 
které může v případě potřeby sloužit pro průjezd vozidel integrovaného záchranného systému (zejména vozidel hasičských záchranných 
sborů). Místo křížení slepých ulic s pěším propojením pak bude sloužit jako obratiště vozidel. 

Nejmenší šířka navržených ulic obsluhujících rodinné domy je 8 metrů, což odpovídá požadavku § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, na šířku veřejných prostranství pro umístění obousměrné komunikace obsluhující pozemky rodinných domů. 
Navržené bytové domy jsou obsluhovány z veřejných prostranství (ulic) větší šířky – z ulice Lipenské a z prodloužené ulice Za Humny. 

Před realizací bytových domů (či jiné zástavby vyšší než 5/7 m dle Územního plánu Olomouc) je nejdříve nutné vybudovat napojení 
na ulici Lipenskou ulicí podél špičkové výtopny, čímž dojde k vytvoření alternativní trasy napojení území na městský dopravní systém 
a rozložení intenzity dopravní obsluhy mezi více nezávislých dopravních tras. Tento požadavek na etapizaci vyplývá z platného 
Územního plánu Olomouc. 

Statická doprava 

Potřeba odstavných a parkovacích stání je podrobněji vyhodnocena v příloze v kap. C.3. Vyhodnocení potřeby odstavných stání je 
vyhodnoceno pouze pro uvažované bytové domy, v případě rodinných domů budou odstavná stání umístěna přímo na jejich pozemcích.  

Vzhledem k tomu, že ale dosud neexistuje reálný záměr na přestavbu celého území, jedná se pouze o ilustrativní řešení, dokladující 
možnost umístění dostatečného počtu stání v území.  

Celková potřeba řešeného území (vyjma odstavných stání pro rodinné domy, viz výše) je 78 odstavných a 81 parkovacích stání 
(tj. celkem 159 stání). Potřeba bude naplněna návrhem dostatečného množství stání na pozemcích bytových domů (z části v podobě 
podzemních garáží), částečně pak také umístěním stání přímo na ulicích. Bytový dům ozn. B (uvažován s částečně komerčním parterem 
a jedním podlažím administrativy) má potřebu cca 53 odstavných a 57 parkovacích stání. Bytový dům ozn. C (uvažován s částečně 
komerčním parterem) má potřebu 25 odstavných a 7 parkovacích stání. Zástavba rodinných domů má potřebu 17 parkovacích stání. 
Na prodloužené ulici Za Humny, která tvoří osu území, je přitom navrženo umístění 29 stání, které potřebu parkovacích stání 
pro zástavbu rodinných domů (a případně i pro bytový dům ozn. „C“) bez problémů naplní v dobré docházkové vzdálenost od navržené 
zástavby. 

Konkrétní řešení statické dopravy bude součástí navazujících podrobných projekčních dokumentací. 

Hromadná doprava 

Území je obsluhováno ze stávající obousměrné autobusové zastávky „ČSAD“ na ulici Rolsberské, která leží mimo řešené území. 
Výhledově je pak uvažováno se zřízením nové autobusové zastávky na Lipenské ulici u nové křižovatky s ulicí vedoucí podél špičkové 
výtopny (tedy u dnešní čerpací stanice), která by zlepšila obsluhu obytného území hromadnou dopravou. Současná autobusová zastávka 
„Lipenská“ ležící u křižovatky  Lipenská/Pavelkova je pro obsluhu území příliš vzdálená. Výhledově lze případně uvažovat i s průjezdem 
autobusové linky prodlouženou ulicí Pavelkovou – Na Výsluní po jižním okraji řešeného území, která by propojila stávající zastávky 
„ČSAD“ a „Olma“ a na níž by pak bylo možné zřídit zastávku. Konkrétní řešení obsluhy hromadnou dopravou bude záviset na intenzitě 
zástavby a na celkové koncepci trasování linek hromadné dopravy na území města. 

Cyklistická a pěší doprava 

Generel cyklistické dopravy (2012) počítá v řešeném území s vedením stezky ve východo-západním směru mezi ulicemi Na Výsluní 
a Pavelkova. V Územním plánu Olomouc (2014) je navržena trasa směřující od řeky Bystřice na jih přes Lipenskou až k Hamerské ulici.  

V návrhu jsou tyto dvě trasy zapracovány v podobě samostatných dopravních pruhů pro cyklisty umístěných oboustranně v hlavním 
dopravním prostoru obou ulic.  

Pohyb pěších je v řešeném území předpokládán buď po chodnících s šířkou min 1,5 m, které jsou uvažovány podél komunikací s vyšší 
intenzitou provozu (propojení ulic Na Výsluní a Pavelkovy, nová ulice podél špičkové výtopny, prodloužení ulice Za Humny k začátku 
obytné zóny) , nebo přímo po vozovce v případě místních komunikací navržených v režimu obytné zóny. V severní části zástavby je 
navrženo ve východo-západním směru pěší propojení (koridor s šířkou 4 m) zlepšující prostupnost územím a případně sloužící 
pro průjezd vozidel integrovaného záchranného systému. 

B.3.5. Koncepce technické infrastruktury 

Navržené řešení je zobrazeno ve výkrese B.03 Koncepce technické infrastruktury. Navržené trasy sítí technické infrastruktury jsou 
zakresleny pouze schématicky. 

Zásobování vodou 

Stávající obytná zástavba západně od řešeného území je zásobována z vodovodu DN 100 v ulicích Vaníčkově, Za Humny a Na Výsluní. 
Tato síť je zásobována z hlavního řadu procházejícího z ulice Fügnerovy (DN 300) do ulice Rolsberské (DN 240). Na tento hlavní řad je 
napojen i vodovod DN 300 v ulici Lipenské, který přibližně od čerpací stanice dále k východu pokračuje pouze v profilu DN 150. Ochranné 
pásmo vodovodu do DN 500 je 1,5 m od okraje potrubí. Provozovatelem vodovodní sítě je společnost Moravská vodárenská a.s. 

V Koncepci vodního hospodářství jsou v řešeném a navazujícím území navrženy tyto úpravy vodovodní sítě, které mají zajistit dobré 
podmínky pro zásobování vodou (viz přiložené schéma): 

 N_095: Dostavba nového řadu DN 300 propojení ul. Chelčického a ul. Lipenská; 

 N_096: Dostavba nového řadu DN 150 a DN 300 propojení ul.Lipenská k ul. Hamerská; 

 N_152: Dostavba nového řadu DN 150 v ul.Fügnerova/Lipenská; 

 Q_101: Výstavba vodoměrné šachty (průtokoměr) na novém řadu v ul. Lipenská u benzínové stanice; 

 Q_149: Výstavba vodoměrné šachty (stejná pro Q_145) na řadu DN 200 v ulici Fügnerova. 

Postup investic do těchto úprav vodovodní sítě bude dán aktuálními potřebami území a bude reagovat na jeho postupný rozvoj. 

V souladu s Koncepcí vodního hospodářství města Olomouce a s připravovaným Souborem změn č. I.A.2 ÚP Olomouc je po východním 
okraji řešeného území navržena trasa hlavního vodovodního řadu DN 300, která propojuje vodovody v ulicích Železniční, Lipenské, 
Hollarově, Pavelkově a Keplerově (v KVH označeno jako N_095 a N_096). Trasování vodovodu je oproti KVH upraveno dle návrhu 
Souboru změn I.A.2 ÚP Olomouc (vodovod je umístěn do nové komunikace procházející podél špičkové výtopny). 

Pro zásobování obytné zástavby uvnitř řešeného území je navrženo rozšíření vodovodní sítě v profilech DN100 (příp. DN 80 v okrajových 
polohách) s tím, že řady budou vedeny na pozemcích veřejných prostranství a budou z velké části zaokruhovány.  

Spotřeba vody pro nový bytový fond bude Qp = 500 os x 110 l/os/den = 55,0 m3/den. Spotřeba vody pro občanské vybavení 
a administrativu bude Qp = 100 zam x 40 l/zam/den = 4 m3/den. Celkem Qp = 59,0 m3/den (0,68 l/s). Qm = 0,68 l/s x 1,4 = 0,96 l/s 
(82,6 m3/den). 

Konkrétní řešení zásobování vodou bude v rámci navazujících podrobných dokumentací nutné projednat s provozovatelem vodovodní 
sítě, tj. s Moravskou vodárenskou společností. 

Odkanalizování 

Stávající obytná zástavba západně od řešeného území je odkanalizována do jednotné kanalizační sítě – ulice Máchalova se severní částí 
ulice Vaníčkovy je odvodněna stokou GVIIIb (DN 400) do stoky jednotné kanalizace GVIII (DN 400) v Lipenské ulici. Stoky s ostatních ulic 
jsou napojeny do jednotné stoky GX (DN 400) v ulici Za Humny, která je zaústěna do kmenové stoky G procházející Rolsberskou ulicí 
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Obr. B05: Návrh opatření na vodovodní síti uvedených v Koncepci vodního hospodářství (Aktualizace I, 2016) a hranice řešeného území 

 

 

 

plocha s rozdílným způsobem využití výměra 
[ha] 

regulovaný 
specifický odtok 

[l/s/ha] 
koeficient typu 

zástavby 
škrcený odtok 

[l/s] 

10/098Z plocha smíšená obytná 0,91 3 3 3 

10/099P plocha smíšená obytná 1,84 3 3 3 

10/100P plocha veřejných prostranství 0,25 3 2 4 

10/101P plocha smíšená obytná 0,21 3 3 6 

10/102Z plocha smíšená obytná 1,66 3 3 2 

10/106Z plocha veřejných prostranství 0,09 3 2 4 

10/150Z plocha veřejných prostranství 0,32 3 2 1 

10/179P plocha veřejných prostranství 0,14 3 2 5 

10/180Z plocha veřejných prostranství 0,17 3 2  

celkem 5,59   49 

Obr. B06: Tabulka s výpočtem redukovaného odtoku z území 

(DN 1500). Ulicí Lipenskou severně od řešeného území prochází stoka dešťové kanalizace DN 1000, která pokračuje k severu ulicemi 
Příčnou a Lermontovovou a je zaústěna do řeky Bystřice. 

V Koncepci vodního hospodářství je koncepčně navrženo napojení řešeného území směrem k severu do kanalizačních stok 
procházejících severním okrajem Lipenské ulice (splašková DN 400 a dešťová DN 1000). V rámci této územní studie je navržena úprava 
tohoto řešení spočívající v napojení nové zástavby na jednotnou kanalizaci v ulici Za Humny (DN 400), případně na stoku jednotné 
kanalizace DN 400 procházející Vaníčkovou ulicí (pro bytový dům při ulici Lipenské ulici). Toto řešení se jeví s ohledem na investiční 
náklady jako výhodnější, protože není nutné realizovat napojení kanalizace přes frekventovanou Lipenskou ulici, přitom je zachována 
příslušnost území ke kmenové stoce G.  

Alternativou může být (v případě, že by byl s napojením do ulice Za Humny kapacitní problém) odkanalizování celého území 
severozápadním směrem ke styku Vaníčkovy a Lipenské ulice, kde by se kanalizace napojila na jednotnou kanalizaci DN 400 
z Vaníčkovy ulice (stoka GVIIIb) a dále do stoky GVIII v Lipenské ulici, což by více odpovídalo koncepci KVH. 

V trase propojených ulic Na Výsluní a Pavelkovy je navržena nová stoka sloužící pro odvodnění komunikace a případně 
pro odkanalizování výhledové zástavby jižně od řešeného území, která je napojena do stoky G v Rolsberské ulici. 

Srážkové vody budou svedeny do dešťových zdrží s následným vsakováním (a s bezpečnostním přepadem do jednotné kanalizační sítě) 
nebo s regulací odtoku do jednotné kanalizační sítě. Podmínky pro vsakování budou upřesněny v podrobnější dokumentaci. Na základě 
studia podkladů dostupných z databáze vrtné prozkoumanosti České geologické služby lze předpokládat, že podmínky v území jsou 
pro vsakování dešťových vod vhodné (podrobněji viz příloha v kap. C.2.). 

Při řešení odkanalizování území (zejména likvidace dešťových vod) je nutné respektovat TNV 75 9011 a podmínky Koncepce vodního 
hospodářství města Olomouce (KVH). Stávající odtok je orientačně Q = [(4,4 ha x 0,05) + (1,2 x 0,4)] x 162 l/s/ha = 113 l/s. Bez regulace 
se odtok orientačně zvýší na Q = [(1,9 ha x 0,05) + (3,7 x 0,4)] x 162 l/s/ha = 556 l/s.  

Redukovaný odtok z nové zástavby bude dle požadavků Koncepce vodního hospodářství – Studie odtokových poměrů cca 49 l/s. 
Výpočet redukovaného odtoku je součástí níže uvedené tabulky, která je zpracována na základě kap. 8.2.2.2 Studie odtokových 
poměrů). Požadován je zde základní specifický odtok 3 l/s/ha), přičemž u jednotlivých typů ploch je stanoven koeficient typu zástavby, 
který zohledňuje očekávaný vyšší počet škrtících zařízení v ploše. U jednotlivých škrtících zařízení (např. u RD) je ale nutné uvažovat 
nejméně s odtokem 0,5 l/s/ha. 

Při odvádění dešťových vod z veřejných prostranství je vhodné (pokud k tomu budou vhodné prostorové podmínky) využívat 
pro zachycení a vsakování vody z komunikací zasakovací průlehy (upravené jako zatravněné části prostranství podél komunikací) 
v kombinaci s retenčními příkopy s přepadem do jednotné kanalizace.  

Ochranné pásmo kanalizace do DN 500 a hloubky do 2,5 m je 1,5 m a pro větší profily a kanalizace hlubší 2,5 m od okraje potrubí. 
Provozovatelem kanalizační sítě je společnost Moravská vodárenská a.s. 

Řešení obsažené v územní studii, které se liší od řešení navrženého v Koncepci vodního hospodářství (Generelu kanalizace) nebylo 
projednáno s provozovatelem kanalizační sítě. Konkrétní řešení odkanalizování území bude  rámci navazujících podrobných 
dokumentací nutné projednat s provozovatelem kanalizační sítě, tj. s Moravskou vodárenskou společností. 

Zásobování elektřinou 

Řešeným území prochází několik tras elektrických kabelových vedení VN 22 kV, která vychází zejména z elektrické stanice 110/22 kV 
Hodolany. Tyto trasy nebo jejich části bude nutné v závislosti na zástavbě území postupně přeložit do nových tras v rámci navržených 
veřejných prostranství. Jako první bude nejspíše přeložena trasa vedoucí z jihovýchodního cípu řešeného území směrem 
k severozápadu k ulici Lipenské a dále k transformační stanici 22/0,4 kV u autosalonu BMW na Tovární ulici. Další podzemní trasy VN 
22 kV už jsou dotčeny návrhem zástavby pouze okrajově. V severovýchodním cípu území se u čerpací stanice pohonných hmot nachází 
stávající trafostanice 22/0,4 kV. 

Navržená zástavba bude zásobována elektrickou energií z rozšířených rozvodů nízkého napětí, které se nachází zejména v ulici 
Za Humny, Vaníčkova a Lipenská. Pro posílení a zajištění dostatečné kapacity elektrické sítě NN je navržena nová distribuční 
trafostanice 22/0,4 kV umístěná v centru řešeného území u navrženého bytového domu (případně je možné ji umístit na jiném vhodném 
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místě). Ta je napojena kabelovou smyčkou na přeložené podzemní kabelové vedení (viz výše). Podzemní kabelová vedení VN budou 
provedena zemními jednožilovými kabely 3 x 22 kV typu AXEKVCEY 1x240 mm2, uložení kabelů v trasách musí odpovídat platným 
elektrotechnickým normám a předpisům. Technické řešení je podmíněno splněním podmínek, které stanoví provozovatel distribuční 
soustavy VN/NN. Distribuční rozvody NN budou provedeny zemními kabely AYKY 3x240+120 mm2 (nebo obdobnými dle zvyklostí 
provozovatele distribuční sítě) přes systém rozpojovacích a přípojkových skříní. 

Instalovaný výkon celého území bude cca 1 800 kW, soudobé zatížení bude cca 1 100 kW. Tyto hodnoty jsou ale pouze orientační 
vzhledem k tomu, že nelze v této fázi přesně stanovit energetickou spotřebu jednotlivých budov (např. zda bude elektřina využívána 
i k vytápění a o jakou zástavbu půjde – nízkoenergetický / pasivní standard). 

Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení do 110 kV  je 1 m od krajního kabelu. Provozovatelem elektrické sítě je společnost 
ČEZ Distribuce a.s. 

Zásobování plynem  

Ulicí Lipenskou prochází plynovod STL DN 300, který vychází z regulační stanice RS VTL/STL u areálu špičkové výtopny a zásobuje 
regulační stanici STL/NTL u Barákovy ulice. Z ní je vyvedena síť NTL, která zásobuje i obytné území ležící západně od řešené lokality. 
Ulicí Rolsberskou prochází NTL plynovod DN 200, na který je napojena nízkotlaká plynovodní síť DN 110 v ulicích Za Humny, 
Na Výsluní, Vaníčkova, atd. 

Do řešeného území je navrženo rozšíření nízkotlaké plynovodní sítě v profilu DN 100. Bytový dům u Lipenské ulice může být napojen 
také na přilehlý STL plynovod. Zemní plyn může být využit pro vaření, přípravu TUV a vytápění v maximální variantě. Zejména u RD je 
možná alternativa využití alternativních zdrojů energií až po pasivní objekty. Spotřeba plynu navržených staveb určených zejména 
pro bydlení bude orientačně maximálně 280,0 m3/hod. Podmínky napojení dle skutečných požadavků na spotřebu (zejména vytápění) 
bude nutné upřesnit na základě konkrétních záměrů.  

Ochranné pásmo plynovodu dle zákona 458/2000 Sb. v platném znění je u STL a NTL plynovodů v zástavbě 1,0 m od okraje potrubí. 
Provozovatelem plynovodní sítě je společnost innogy GasNet s.r.o. 

Zásobování teplem 

Řešená lokalita leží v sousedství Špičkové výtopny Olomouc, jižním okrajem řešeného území prochází páteřní horkovod propojující 
špičkovou výtopnu s olomouckou teplárnou. Také v blízkosti severovýchodního okraje řešeného území prochází horkovod směřující 
ze špičkové výtopny na sever do průmyslové zóny a podél řeky Bystřice dále do zástavby města. Vzhledem k blízkosti stávajících 
horkovodů by mohlo být uvažováno s jejich využití pro vytápění bytových domů, konkrétní způsob vytápění ale bude určen až na základě 
aktuálních podmínek při zpracování konkrétních projektů. 

V jižní části řešeného území je navržena úprava stávajícího nadzemního horkovodu – navrženo je jeho umístění pod zem a korekce jeho 
trasy vzhledem k návrhu nové městské ulice a dalších souběžných sítí tech. infrastruktury (pro jeho nové umístění je vhodný zelený pás). 

Ochranné pásmo teplovodu je dle zákona 458/2000 Sb. v platném znění 2,5 m od okraje zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie. 
Provozovatelem sítě CZT je společnost Veolia Energie ČR, a.s. 

Elektronické komunikace 

Řešeným území (zejména jeho okraji) prochází množství sdělovacích vedení – jedná se zejména o kabely společnosti CETIN a optické 
kabely společnosti T-Mobile a RIO Media. Optická trasa T-Mobile přitom prochází středem území ve směru sever – jih a je ve střetu 
s navrženým řešením zástavby. Proto je navržena její přeložka do trasy veřejného prostranství podél špičkové výtopny. Do nové zástavby 
budou podle potřeby rozšířeny sítě elektronických komunikací vyskytující se v navazujícím území. 

B.3.6. Koncepce zeleně 

Součástí urbanistického řešení je návrh pozemků veřejné zeleně a návrh stromořadí umístěných v uličních profilech. 

Pro veřejnou zeleň určenou zejména k rekreaci obyvatel jsou určeny tyto pozemky: 

 pozemek ležící ve vazbě na bytový dům ve středu území určený pro centrální parčík; 

 zelený pás podél propojení ulic Na Výsluní a Pavelkovy.  

Pozemky veřejné zeleně mají celkovou výměru 1 959 m2 (z toho centrální parčík 988 m2 a zelený pás 972 m2). Tato výměra naplňuje 
požadavek § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – v řešeném území se dle Územního plánu Olomouc vyskytuje 
cca 2,6 ha zastavitelných ploch smíšených obytných, potřeba veřejných prostranství dle vyhlášky je tedy 1 300 m2 (na každé 2 ha 
zastavitelných ploch je potřeba vymezit 1 000 m2 veřejných prostranství). 

Stromořadí jsou navržena v těchto hlavních ulicích: 

 v prodloužené ulici Za Humny, kde jsou stromy oddělují skupiny podélných parkovacích stání; 

 v propojení ulic Na Výsluní a Pavelkovy (na jižním okraji ulice je nutné umístění stromů koordinovat s řešením obsluhy navazujícího 
rozvojového území); 

 v ulici procházející podél špičkové výtopny (na západní straně ulice je nutné umístění stromů koordinovat s vjezdy k navrhované 
zástavbě řadových domů). 

Řešení ponechává možnost doplnit stávající stromořadí podél Lipenské ulice, které je již mimo řešené území. 

Druh dřevin pro jednotlivé výše uvedené případy bude zvolen v podrobnější dokumentaci (zejména s ohledem na výšku vzrůstu, tvar 
koruny a odolnost vůči městskému prostředí), kde bude také prověřeno umístění jednotlivých stromů na základě konkrétní situace 
(zejména přesného zaměření sítí technické infrastruktury). 

Další stromy a zelené pásy je možné případně umístit v rámci veřejných prostranství obytné zóny (při zúžení vozovky na 3,5 m 
s výhybnami), pokud to bude prověřeno v podrobnější dokumentaci na základě konkrétních záměrů v území (zejména ve vazbě 
na umístění vjezdů k navržené zástavbě). 

Součástí „ostatních veřejných prostranství“ vymezených na výkrese B.01 budou zejména nezpevněné plochy se zelení. Jejich umístění 
bude prověřeno v podrobnější dokumentaci. Zeleň bude také součástí soukromých pozemků dle požadavku na minimální podíl zeleně, 
zejména v podobě zahrad rodinných domů. 

 

B.4. ZÁVĚR 

V územní studii bylo prověřeno jedno z možných využití předmětné lokality zejména ve prospěch rodinných domů, částečně 
i pro další druhy smíšené obytné zástavby. Vymezeny byly dostatečně široké koridory veřejných prostranství sloužící pro 
obsluhu území a také pozemky veřejné zeleně jako zázemí obytné zástavby. Síť navržených ulic lokalitu vhodně napojuje 
na okolní území se stabilizovanou i uvažovanou zástavbou. Součástí řešení je koncepce dopravní a technické infrastruktury. 
Šířky veřejných prostranství umožňují v hlavních ulicích vedení samostatných dopravních pruhů pro cyklisty, vedení páteřních 
sítí technické infrastruktury a umístění stromořadí. 

Na základě tohoto konkrétního řešení byly stanoveny obecné podmínky pro rozhodování v území, které částečně zpřesňují 
podmínky stanovené v platném Územním plánu Olomouc. Jedná se o podmínky funkčního využití a vybrané podmínky 
prostorového uspořádání zástavby. Jedná se zejména o regulační linie, které vytváří vhodné podmínky pro vznik kvalitní 
urbanistické struktury – obestavění nových ulic zástavbou umístěnou na jedné stavební čáře – i pro vznik dostatečně 
kapacitních veřejných prostranství a stanovení maximální výšky zástavby. Navržené řešení je v souladu s podmínkami 
Územního plánu Olomouc. 

V rámci územní studie byla posouzena kapacita stávající křižovatky Rolsberská/Za Humny a bylo konstatováno, že pro dopravní 
napojení zástavby rodinných domů v dotčené lokalitě vyhovuje. Dále bylo na základě dostupných podkladů z databáze vrtné 
prozkoumanosti zjištěno, že geologické podmínky v území jsou vhodné pro zasakování dešťových vod. 

Závěr územní studie, který obsahuje zpřesnění podmínek pro rozhodování v dotčeném území (podmínky funkčního využití 
a prostorového uspořádání) je včetně výkresové části uveden v kapitole A. této dokumentace. 
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C. PŘÍLOHY 

C.1. POSOUZENÍ KAPACITY KŘIŽOVATKY ROLSBERSKÁ/ZA HUMNY 

C.1.1. Východiska 

Posuzováno je napojení celého řešeného území na ulici Za Humny.  

Z posuzované křižovatky Rolsberská x Za Humny neexistují data sčítání dopravy. Do výpočtu byly použita dostupná data ze sousední 
křižovatky Lipenská x Rolsberská x Hodolanská. 

Intenzity dopravy byly prověřeny ve středu v polovině měsíce (duben, květen, červen), nejzatíženější průměrný den vychází na středu 
15. 6. 2016. Tyto intenzity byly převzaty do výpočtu. 

Profilová intenzita na Rolsberské ulici v místě za křižovatkou s ulicí Za humny jsou tyto:  

 dopolední špička (7:20-8:20): 1.515 vozidel; 

 odpolední špička (15:10-16:10): 1.868 vozidel. 

C.1.2. Posouzení 

Stávající intenzita dopravy na ulici Za humny byla odborně odhadnuta následujícím způsobem:  

 napojeno je 67 domů, počítána jsou 2 auta na objekt a obrátkovost 1,5; z toho vyplývá celkem 201 vozidel na vjezdu a 201 vozidel 
na výjezdu za 24 hodin; 

 ranní špička je 80 vozidel na výjezdu a 20 vozidel na vjezdu; odpolední špička je 40 vozidel na výjezdu a 80 vozidel na vjezdu; vše je 
uvažováno v rozdělení cca 80 % směr centrum a 20 % směr Přerov. 

Dále byla stanovena generovaná doprava z nové zástavby, a to takto:  

 navrženo je celkem 96 rodinných domů, počítána jsou 2 auta na objekt a obrátkovost 1,5; z toho vyplývá celkem 288 vozidel 
na vjezdu a 288 vozidel na výjezdu za 24 hodin;  

 ranní špička je 115 vozidel na výjezdu a 30 vozidel na vjezdu. Odpolední špička 60 vozidel na výjezdu a 115 vozidel na vjezdu; vše je 
uvažováno v rozdělení cca 80 % směr centrum a 20 % směr Přerov.  

Bylo posouzeno napojení (křižovatka) ulice Za Humny na Rolsberskou na ranní i odpolední špičku při stavu intenzit z křižovatky Lipenská 
x Rolsberská s přičtením pohybů ze stávající zástavby v území okolo ulice Za humny a s přičtením uvažované výstavby 96 RD dle návrhu 
územní studie. Jednotlivá posouzení dle TP 188 (dopolední a odpolední špička) jsou přiložena v další části. 

C.1.3. Závěr 

Kapacita křižovatky Rolsberská x Za Humny dle výpočtu na výše stanovené zátěže vyhoví. To znamená, že uvažovanou 
zástavbu rodinných domů v celém řešeném území je možné napojit pouze na ulici Za Humny. Vhodné je zde také zmínit fakt, 
že do výpočtu nebyla zahrnuta sousední křižovatka Rolsberská x Na Výsluní, která část uvažovaných intenzit odčerpá 
(minimálně intenzity od Přerova). 
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C.2. POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ VSAKOVÁNÍ 

C.2.1. Východiska 

Možnosti vsakování dešťových vod v území byly posouzeny na základě existujících dat vrtné prozkoumanosti dostupných na webovém 
portále České geologické služby (http://mapy.geology.cz). 

V řešeném území se nachází dva dříve realizované vrty – vrt ID 427930 a vrt ID 428160. Jejich umístění je patrné z následujícího 
schématu, údaje získané k těmto vrtům jsou připojeny na konci kapitoly. U obou vrtů byly získány informace o geologickém profilu, 
u jednoho z vrtů jsou k dispozici i hydrologické údaje. 

 

 
Schéma umístění vrtů v řešeném území a jeho okolí, barevně je odlišena hloubka vrtů (žlutá 0–5 m, sv. zelená 10–15 m, tm. zelená 15–25 m) 

Vrt ID 428160 

Vrt je proveden do dostatečné hloubky (15,3 m). Nejsou dostupné údaje o koeficientu hydraulické vodivosti, ale je známa výška ustálené 
hladiny spodní vody, a to -3,5 m pod terénem. 

Hloubka [m] Stratigrafie Popis 

0.00 – 0.40 Kvartér hlína jílovitý světlá hnědá 

0.40 – 1.80 Kvartér jíl písčitý hnědá žlutá příměs: štěrk 

1.80 – 8.40 Kvartér štěrk písčitý jílovitý světlá hnědá 

8.40 – 8.80 Kvartér jíl písčitý světlá hnědá příměs: štěrk 

8.80 – 13.20 Kvartér štěrk písčitý hrubozrnný hnědá 

13.20 – 14.00 Terciér jíl prachovitý žlutá 

14.00 - 15.30 Terciér jíl prachovitý šedá 

Vrt ID 427930 

Vrt je proveden pouze do hloubky 2,8 m, nejsou dostupné údaje o koeficientu hydraulické vodivosti. 

Hloubka [m] Stratigrafie Popis 

0.00 – 0.20 Kvartér hlína hnědá štěrk 

0.20 – 1.00 Kvartér písek hlinitý šedá zelená štěrk 

1.00 – 2.80 Kvartér písek ulehlý hlinitý šedá zelená příměs: jíl 

C.2.2. Posouzení 

Vrt ID 428160 

Předpoklad koeficientu hydraulické vodivosti je k = 1.10-4.  

Pro vsak je vhodná vrstva 1,80 až 8,40 m. 

Vrt ID 427930 

Předpoklad koeficientu hydraulické vodivosti je k = 1.10-5 až 1.10-6 

Údaje z tohoto vrtu jsou nedostatečné k určení možnosti vsaku. Doplnili jsme předpokládané koeficienty hydraulické vodivosti podle 
popisu hornin. Dle údajů, které jsou k dispozici je vsak podmíněně možný až nevhodný. Doporučujeme přihlédnout k vrtu ID 428160. 

Předpokládáme, že při případném prohloubení vrtu ID 427930 bude prokázána rovněž přítomnost štěrkových či štěrkopískových lavic 
s vhodným koeficientem hydraulické vodivosti. Předpoklad se opírá o skutečnost, že celé území leží v historické údolní nivě řeky Moravy 
a relativně malá vzdálenost vrtů, které máme k dispozici, dává očekávání přibližně stejných geologických poměrů. 

C.2.3. Závěr 

Na základě studia podkladů dostupných z databáze vrtné prozkoumanosti České geologické služby lze předpokládat, 
že podmínky v území jsou pro vsakování dešťových vod vhodné. 
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C.3. BILANCE STATICKÉ DOPRAVY 

Výpočet potřeby odstavných a parkovacích stání je proveden na základě ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, podle vzorce  

N = O0 . ka + P0 . ka . kp, 

kde N je celkový počet stání, O0 je základní počet odstavných stání, P0 je základní počet parkovacích stání, ka je součinitel vlivu stupně 
automobilizace a kp je součinitel redukce počtu stání. 

Výpočet je proveden pro navržené budovy. Pro navržené rodinné domy byla uvažována pouze potřeba parkovacích stání, neboť potřeba 
odstavných stání bude uspokojena na jejich pozemcích mimo veřejná prostranství. Do výpočtu nebyl zahrnut areál čerpací stanice 
pohonných hmot, neboť její potřeba stání bude uspokojena v rámci jejích pozemků. 

Při výpočtu bylo uvažováno s těmito hodnotami: 

 ka = 1,0  součinitel vlivu stupně automobilizace; dle Územního plánu Olomouc; 

 kp = 1,0  součinitel redukce počtu stání; dle tabulek 30 a 31 ČSN 73 6110. 

Výpočet podle výše uvedeného vzorce je obsažen v následující tabulce. Celková potřeba odstavných a parkovacích stání pro jednotlivé 
funkce (N) je uvedena v posledním sloupci. Náplň bytových domů (počty bytů jednotlivých kategorií, občanské vybavení, administrativa) 
vychází z reálných velikostí navržených budov a je zvolena jako ilustrativní příklad využití území. Reálně mohou být v území realizovány 
i jiné stavby, jejichž potřeba stání může být  odlišná. Splnění normových požadavků na řešení statické dopravy pak bude součástí 
konkrétních správních řízení. Pro výpočet parkovacích stání pro obytné okrsky je uvažována obložnost 2,5 ob./byt v bytovém domě 
a 3,5 ob./byt v rodinném domě. 

Výpočtem bylo zjištěno, že celková potřeba rozvojového území (mimo stavby vyjmuté z výpočtu, viz výše) je 159 stání. Uvedené 
množství je generováno zejména bytovými domy a bude uspokojeno zejména na jejich pozemcích (z části v podobě podzemních garáží). 
Navržené řešení zajišťuje vhodné podmínky pro uspokojení potřeby odstavných a parkovacích stání (podrobněji viz kap. B.3.3. 
této územní studie) 

 Dle tabulky 34 ČSN 736110 Odstavná stání Parkovací stání Výpočet dle ČSN 736110 (požadovaný počet stání) 

Objekt Druh stavby Účelová jednotka 
Počet účel. 
jednotek na  

1 parkovací stání 
Počet účelových 

jednotek 
Počet účel. 
jednotek na  

1 parkovací stání 
Počet účelových 

jednotek 
Oo 

základní počet 
odstavných stání 

Po 
základní počet 

parkovacích stání 

O 
počet odstavných 

stání 

P 
počet parkovacích 

stání 

N 
celkový počet  

stání 

obytný dům – činžovní byt o 1 obytné místnosti 2 20   10  10 0 10 

obytný dům – činžovní byt do 100 m2 celkové plochy 1 35   35  35 0 35 

obytný dům – činžovní byt nad 100 m2 celkové plochy 0,5 4   8  8 0 8 

obytné okrsky obyvatel   20 148  7 0 7 7 

jednotlivá prodejna prodejní plocha v m2   50 500  10 0 10 10 

administrativa s malou návštěvností kancelářská plocha v m2   35 1390  40 0 40 40 

B 

celkem        53 57 110 

obytný dům – činžovní byt o 1 obytné místnosti 2 35   18  18 0 18 

obytný dům – činžovní byt do 100 m2 celkové plochy 1 7   7  7 0 7 

obytný dům – činžovní byt nad 100 m2 celkové plochy 0,5 0   0  0 0 0 

obytné okrsky obyvatel   20 105  5 0 5 5 

jednotlivá prodejna prodejní plocha v m2   50 100  2 0 2 2 

C 

celkem        25 7 32 

RD obytné okrsky obyvatel   20 336  17 0 17 17 

Celkem       78 76 78 81 159 
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