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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A PŘEDMĚT ÚZEMNÍ STUDIE

Územní studie prověřuje možné využití ploch vymezených platným územním plánem Olomouc pod označením 
16/080K, 16/081S a 16/160K. V těchto plochách je rozhodování v území podmíněno zpracováním územní studie 
US-03 Křelovská. Cílem územní studie je prověřit podrobnější podmínky využití ploch  16/080K, 16/081S a 16/160K 
a současně ověřit možnost využití stabilizované plochy veřejného vybavení 16/081S pro vybudování jezdeckého 
areálu,  rekonstrukci  stávajících  objektů  na  stáje  pro  koně  s  nezbytnými  sklady  a  technickým  zázemím  a  pro 
výstavbu jezdecké haly s venkovní jízdárnou. S tím souvisí také prověření možnosti případného rozšíření plochy 
16/081S.
Zadáním investora je prověřit umístění jezdeckého areálu pro chov koní a sportovní využití,  který umožní také 
pořádání sportovních akcí, soustředění apod., bude tedy obsahovat nezbytné vybavení pro návštěvníky v podobě 
ubytovacího zázemí.
Územní studie US-03 je určena ke stanovení podrobnějšího využití ploch ve prospěch rekreace a jejich zapojení do 
území, pro podrobnější stanovení využití pozemků a jejich vzájemné uspořádání a vazby v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování. Územní studie bude sloužit jako podklad pro změnu územně plánovací dokumentace.

2. ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území se  nachází  v  severní  části  města Olomouce v  katastrálním území Řepčín a  z  hlediska platného 
Územního plánu Olomouc je vymezeno plochami veřejné rekreace 16/080K a 16/160K v nezastavěném území a 
plochou veřejného vybavení 16/081S, jejichž využití je územním plánem podmíněno zpracováním územní studie 
US-03.
Území je vymezeno od jihu ulicí Křelovská, od východu nově navrhovaným propojením ulic Křelovské a Řepčínské 
(DS-05),  od  severu  biokoridorem  podél  svodnice  na  katastru  Křelova  a  od  západu  nově  navrhovaným  pěším 
propojením vedeným v trase historické cesty podél prachárny do Křelova.
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3. PLATNÝ ÚP - PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH
Podmínky využití ploch veřejné rekreace v nezastavěném území a ploch veřejného vybavení jsou uvedeny v bodě 7 
výroku Územního plánu Olomouc. 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 umisťovat 
pozemky, stavby a zařízení uvedené jako hlavní nebo přípustné, případně jako podmíněně přípustné, u kterých 
bylo prokázáno splnění stanovených podmínek.

Definice významu dle platného ÚP

 4.7. Koncepce zastavěného území: pro zajištění kvalitních územních podmínek v urbanizovaném území, stabilizaci 
stávajícího vhodného využití, případně pro jeho změny se vymezují: 

4.7.1. Plochy stabilizované v zastavěném území (00/000S), které se vymezují pro zajištění stabilizované 
struktury zástavby nebo jejich stávajícího vhodného využití. Plochy stabilizované v zastavěném území jsou 
zobrazeny ve výkrese I/01. 

Podmínky využití: 
a) ve stabilizovaných plochách v zastavěném území vyjma ploch uvedených pod písm. c) se stávající zastavěnost a 
funkční využití v zásadě nemění, přičemž za změny se při respektování požadavků na ochranu hodnot území a při 
zajištění souladu s charakterem území nepovažují: 

• změny funkce zachovávající nebo zlepšující kvalitu prostředí; 
• stavby související technické a dopravní infrastruktury, stavby podzemních objektů; 
• stavby doplňující hlavní funkci na pozemcích staveb pro bydlení; 
• přístavby objektů; 
• nástavby nejvýše o 1 podlaží nad převažující výšku okolní zástavby, které nepřekračují maximální výšku 
stanovenou ve Schématu výškové regulace a polycentrického systému (I/S1); 
• ve struktuře areálového typu (a) urbanisticky odůvodněná dostavba objektů v souladu s charakterem 
zástavby a s ohledem na sousedící území, v případě nárůstu nákladní dopravy nad míru přiměřenou místním 
poměrům se zajištěním dopravní obsluhy mimo související obytná území; 
• ve struktuře blokového typu (b) urbanisticky odůvodněné dostavby objektů v prolukách a bezprostředně 
podél veřejných prostranství, která zajišťují jejich dopravní obsluhu a jsou řešena v šířkách odpovídajících jejich 
funkci, to vše směřující k dotvoření blokové struktury se zachováním rekreačního charakteru vnitrobloků; 
• ve struktuře kompaktního rostlého městského typu (m) dostavby objektů v prolukách a v půdorysné stopě 
původních objektů; 
• ve struktuře sídlištního volného typu (p) urbanisticky odůvodněné dostavby nízkopodlažních objektů 
občanského vybavení při zachování rekreačního charakteru veřejných prostranství a vnitrobloků; 
• ve struktuře solitérního typu (s) nejsou stanoveny; 
• ve struktuře kompaktního rostlého vesnického typu (v) dostavby objektů v prolukách analogicky k půdorysné 
stopě původní zástavby a podél veřejných prostranství v souladu s charakterem původní zástavby, to vše se 
zachováním rekreačního charakteru vnitrobloků; 

b) v případě demolice tří a více objemově průměrných objektů v dané ploše nebo na území větším než 5 000 m² je 
nutné novou zástavbu ověřit územní studií, pokud se nejedná o obnovu původního prostorového uspořádání; 

c) ve stabilizovaných plochách individuální rekreace se stávající zastavěnost a funkční využití nemění, přičemž za 
změny se při respektování požadavků na ochranu hodnot území a při zajištění souladu s charakterem území 
nepovažují: 

• stavby související dopravní a technické infrastruktury; 
• stavby podzemních objektů mimo území ochranného pásma kolem kulturních památek areálu chrámu 
Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a areálu bývalého premonstrátského kláštera Hradisko; 
• stavby do 10 m² zastavěné plochy doplňující hlavní funkci pozemků rekreačních chat vyjma garáží a skladů 
(např. přístřešky, pergoly, bazény apod.), a to mimo území ochranného pásma kolem kulturních památek areálu 
chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a areálu bývalého premonstrátského kláštera Hradisko; 

• dostavby chat v souladu s charakterem území, a to dostavby samostatně stojících zahrádkářských chat na 
pozemcích o velikosti min. 250 m² a dostavby samostatně stojících rekreačních chat na pozemcích o velikosti 
min. 400 m²; na pozemcích o menší výměře, minimálně však 160 m², je možné umisťovat stavby o zastavěné 
ploše do velikosti 10 % plochy pozemku; 

d) u stávajících dočasných staveb, které nejsou v souladu s podmínkami Územního plánu, je možné připustit 
prodloužení doby jejich trvání nejpozději do 8 let od data nabytí účinnosti Územního plánu; tato lhůta je lhůtou k 
odstranění stavby nebo k jejímu uvedení do souladu se stanovenými podmínkami Územního plánu; 
e) ve stabilizovaných plochách jsou nad rámec podmínek uvedených v bodech 7.1.–7.11. přípustné stavby na 
stávajících pozemcích rodinných domů. 

4.7.2. Plochy přestavby (00/000P), tj. plochy pro změnu využití v zastavěném území, které se vymezují pro 
zajištění recyklace současně zastavěného území z důvodu špatné struktury zástavby nebo špatného využití a 
zároveň pro ochranu území nezastavěného před dalším neodůvodněným zastavěním. Plochy přestavby jsou 
zobrazeny ve výkrese I/01. 

Podmínky využití: 
a) nelze-li vyloučit staré zátěže, je zapotřebí přednostně vyhotovit ekologický audit, pokud již nebyl vyhotoven; 

b) ve struktuře blokového typu (b) zástavby se objekty s hlavní funkcí umisťují bezprostředně podél veřejných 
prostranství, která zajišťují jejich dopravní obsluhu a jsou řešena v šířkách odpovídajících jejich funkci; 

c) ve struktuře areálového typu (a) zástavby se objekty umisťují přednostně podél veřejných prostranství; 

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

e) ve struktuře kompaktního rostlého vesnického typu (v) zástavby se objekty s hlavní funkcí umísťují přednostně 
podél veřejných prostranství. 

4.7.3. Plochy rekultivace (00/000R), tj. plochy pro změnu využití v zastavěném území, které se vymezují 
pro přeměnu nežádoucího současně zastavěného území na území s nestavebním charakterem, tedy pro přeměnu 
zastavěného území v území nezastavěné. Plochy rekultivace jsou zobrazeny ve výkrese I/01. 

Podmínky využití: 

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

4.8. Koncepce nezastavěného území: pro zajištění kvalitních územních podmínek v nezastavěném území, jeho 
ochrany, stabilizaci stávajícího vhodného využití, případně pro jeho změny se vymezují: 

4.8.1. Plochy stabilizované v nezastavěném území (00/000N), které se vymezují pro zajištění 
stabilizovaného prostředí a pro potvrzení jejich stávajícího vhodného využití. Plochy jsou zobrazeny ve výkrese 
I/01. 

Podmínky využití: 

a) v plochách stabilizovaných v nezastavěném území se stávající využití pozemků nemění, přičemž za změny se 
nepovažují změny využití zachovávající nebo zlepšující kvalitu prostředí a jednotlivé stavby uvedené v podmínkách 
využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území umístěné v souladu s charakterem území a 
řešené v souladu s požadavky na ochranu hodnot území. 

4.8.2. Plochy pro změnu využití v nezastavěném území (00/000K), které se vymezují za účelem přeměny 
nezastavěného území s nevhodným využitím. Plochy jsou zobrazeny ve výkrese I/01. Podmínky využití se nad 
rámec podmínek ploch s rozdílným způsobem využití nestanovují. 
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4.9. Koncepce ploch zastavitelných: pro zajištění kvalitních územních podmínek pro rozvoj sídla se vymezují: 

4.9.1. Plochy zastavitelné (00/000Z), které se vymezují vně současně zastavěného území, zejména pro 
bydlení, rekreaci a občanského vybavení a pro zajištění hospodářských podmínek sídla. Plochy zastavitelné jsou 
zobrazeny ve výkrese I/01. 

Podmínky využití: 

a) ve struktuře blokového typu zástavby (b) se objekty s hlavní funkcí umisťují bezprostředně podél veřejných 
prostranství, které zajišťují jejich dopravní obsluhu a jsou řešena v šířkách odpovídajících jejich funkci; 

b) ve struktuře areálového typu zástavby (a) se objekty umisťují přednostně podél veřejných prostranství; 

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

d) ve struktuře kompaktního rostlého vesnického typu (v) zástavby se objekty s hlavní funkcí umísťují přednostně 
podél veřejných prostranství.

Definice využití dle platného ÚP

7.3. Plochy veřejné rekreace (R) 

7.3.1. Hlavní využití: 

a) pozemky veřejných prostranství, zejména pozemky veřejné zeleně a parků; 
b) pozemky veřejné rekreace v nezastavěném území (např. rekreační louky, přírodní koupaliště, pláže). 

7.3.2. Přípustné využití, které souvisí s převažujícím hlavním využitím nebo je s ním slučitelné: 

a) pozemky vodních toků a ploch; 
b) pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření; 
c) pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu; 
d) pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 
e) pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu, zejména aleje podél komunikací, 
rozptýlená zeleň, meze, remízy, ÚSES apod.; 
f ) pozemky staveb a zařízení, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, například 
cyklistické stezky, in-line stezky, turistické trasy, běžecké trasy, jezdecké trasy, neoplocená veřejná tábořiště, 
hygienická zařízení, ekologická a informační centra, neoplocená hřiště včetně golfových; 
g) drobná doprovodná a sakrální architektura (např. kapličky, boží muka, turistické přístřešky, altánky, odpočívadla 
a plastiky); 
h) parkování vozidel v pásu do 6 m od pozemku dopravní infrastruktury umístěného v plochách dopravní 
infrastruktury či veřejného prostranství; 
i) pozemky staveb a zařízení pro provoz botanické zahrady a rozária, pro které byly zpřesněny podmínky využití v 
Příloze č. 1 (Tabulka ploch) jako "zázemí botanické zahrady a rozária"; 
j) dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m2 zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem území na 
oplocených pozemcích využívaných jako zahrady, vyjma území CHKO Litovelské Pomoraví, na území ochranného 
pásma kulturních památek jen do 4 m2 zastavěné plochy. 

7.3.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze do území umístit 
za podmínky prokázání, že jejich řešení a provoz, včetně zajištění nároků statické dopravy, neohrozí plnohodnotné 
hlavní využití plochy, nemá negativní vliv na krajinný ráz, neohrozí hodnoty daného území (viz body 3.3. a 4.10.), 
kvalitu prostředí souvisejícího území a jeho hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž v obytném území. 

a) pozemky staveb pro stravování, kulturu a nerušivé služby sloužících potřebám daného území s venkovním 
parkováním vybaveným vzrostlou zelení; 
b) pozemky, stavby a zařízení pro chov zvířat, který souvisí s rekreačním využíváním souvisejícího území (např. chov 
koní, mini ZOO); 
c) pozemky a stavby podzemních garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby uživatelů souvisejícího území 
maximálně na 25 % plochy; 
d) pozemky oplocených hřišť; 
e) dočasné stavby a zařízení pro informace; 
f ) pozemky odstavných a parkovacích ploch pro vozidla skupiny 1 určené pro přímou obsluhu staveb a území v 
souvislosti s hlavním využitím, s venkovním parkováním vybaveným vzrostlou zelení; 
g) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky. 

7.3.4. Nepřípustné využití: 

a) pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití, u kterých 
nebylo prokázáno splnění stanovených podmínek;
b) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s charakterem území stanoveným v bodě 4.10., zejména 
pozemky staveb pro bydlení, pozemky a stavby hromadných garáží pro vozidla skupiny 2 a 3 a pozemky staveb a 
zařízení pro energetické zpracování odpadu; 
c) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádání ploch stanovenými v 
bodě 7.12. a Příloze č.1 (Tabulka ploch); 
d) v nezastavěném území a plochách rekultivace nelze vymezovat pozemky a umisťovat stavby a zařízení uvedené v 
bodě 7.3.3. písm. a) až e); 
e) oplocení pozemků, které významně omezí průchodnost územím a naruší harmonické měřítko krajiny. 

7.3.5. Podmínky prostorového uspořádání ploch (maximální výška zástavby, zastavěnost, struktura 
zástavby a minimální podíl zeleně) jsou obecně stanoveny v bodě 7.12. a určeny pro konkrétní plochy v Příloze č. 1 
(Tabulka ploch).

7.5. Plochy veřejného vybavení (O) 

7.5.1. Hlavní využití: 

a) pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení, ve kterých je minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích a 
odstavných stání u novostaveb situováno v rámci objektu. 

7.5.2. Přípustné využití, které souvisí s převažujícím hlavním využitím nebo je s ním slučitelné: 

a) pozemky vodních toků a ploch; 
b) pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření; 
c) pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu; 
d) pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 
e) pozemky veřejných prostranství; 
f ) pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu, zejména aleje podél komunikací, 
rozptýlená zeleň, meze, remízy, ÚSES apod.; 
g) byty správců budov či areálů; 
h) stavby a zařízení pro obchod, stravování a nerušivé služby o výměře maximálně 600 m² hrubé podlažní plochy 
integrované do objektu s hlavním využitím; 
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i) pozemky staveb a zařízení kempů a veřejných tábořišť v plochách, pro které byly zpřesněny podmínky využití v 
Příloze č.1 (Tabulka ploch); 
j) pozemky staveb a zařízení specifické rekreace s převládajícím přírodním charakterem (např. ZOO, golfová hřiště, 
jezdecké areály včetně jízdáren) v plochách, pro které byly zpřesněny podmínky využití v Příloze č.1 (Tabulka 
ploch); 
k) pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu v plochách , pro které byly zpřesněny podmínky využití 
v Příloze č.1 (Tabulka ploch); 
l) pozemky staveb a zařízení pro veřejná pohřebiště v plochách, pro které byly zpřesněny podmínky využití v Příloze 
č.1 (Tabulka ploch); 
m) pozemky staveb a zařízení pro vědu a výzkum, pro které byly zpřesněny podmínky využití v Příloze č. 1 (Tabulka 
ploch); 
n) stavby a zařízení fotovoltaických elektráren situovaných na střechách nebo fasádách objektů; 
o) dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m2 zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem území na 
oplocených pozemcích využívaných jako zahrady, vyjma území CHKO Litovelské Pomoraví. 

7.5.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze do území umístit 
za podmínky prokázání, že jejich řešení a provoz, včetně zajištění nároků statické dopravy, neohrozí plnohodnotné 
hlavní využití plochy, nemá negativní vliv na krajinný ráz, neohrozí hodnoty daného území (viz body 3.3. a 4.10.), 
kvalitu prostředí souvisejícího území a jeho hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž v obytném území: 

a) pozemky staveb a zařízení pro administrativu, vědu a výzkum, nerušivé služby, stravování a ubytování související 
s hlavním využitím v souladu s jeho charakterem, ve kterých je minimálně 50 % potřeby součtu parkovacích a 
odstavných stání u novostaveb situováno v rámci objektu a venkovní parkování je vybaveno rastrem vzrostlé 
zeleně; 
b) pozemky a stavby hromadných garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby návštěvníků a obyvatel 
souvisejícího území; 
c) pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení bez nároku situování potřebných parkovacích a odstavných stání v 
rámci objektu; 
d) dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci; 
e) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky. 

7.5.4. Nepřípustné využití: 

a) pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití, u kterých 
nebylo prokázáno splnění stanovených podmínek; 
b) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s charakterem území stanoveným v bodě 4.10., zejména 
pozemky staveb pro bydlení. 
c) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádání ploch stanovenými v 
bodě 7.12. a Příloze č.1 (Tabulka ploch); 
d) oplocení pozemků, které významně omezí průchodnost územím a naruší harmonické měřítko území. 

7.5.5. Podmínky prostorového uspořádání ploch (maximální výška zástavby, zastavěnost, struktura 
zástavby a minimální podíl zeleně) jsou obecně stanoveny v bodě 7.12. a určeny pro konkrétní plochy v Příloze č. 1 
(Tabulka ploch).

Příloha č. 1: Tabulka ploch

Zeleň rekreační krajiny je určena k zajištění zázemí rekreaci obyvatel v přírodě blízkém prostředí na přechodu 
hranice kompaktního sídla - s tím, že veškeré způsoby využití musí sloužit přírodní kultivaci ploch a rekreačním 
potřebám v měřítku úměrném zachování krajinného rázu území.

Celé území je součástí rekreačně-přírodního prstence, který obepíná zástavbu na jihozápadě města, slouží jako 
zázemí  pro obyvatele přilehlých obytných čtvrtí a umožňuje průchodnost jeho územím podél i skrze něj. Tvoří 
"zelenou nárazníkovou" bariéru mezi zástavbou města a rychlostní komunikací R35 a má charakter rekreačně 
přírodního území. 
Západní hranou řešeného území prochází překryvný prvek pěší propojení. Komunikace podél jižná hrany řešeného 
území má být řešena včetně cyklistické dopravy a zeleně liniové. V souladu s generelem cyklistických tras bude 
cyklistická doprava řešena jako Stezky pro chodce a cyklisty.

Upřesňujícím požadavkem Územního plánu Olomouc na rozvoj Lokality 16 (Pražská a Řepčín) je dle bodu 4.a) 
rozvíjet pro potřeby rekreace v krajině plochy 16/080K a 16/160K formou zeleně rekreační krajiny, propojit silnici 
II/635 (ulici Křelovskou) s polní cestou vedoucí od Křelova formou pěšího průchodu východně kolem hotelu 
Prachárna, rozvíjet liniovou zeleň podél ulice Křelovské.

Řešeným územím prochází plynovod VTL a vodovodní řad hlavní.

Nad řešeným územím prochází směrem východ - západ také mariánská osa ze Sv. Kopečku.

4. PLATNÝ ÚP - POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

Územní studie se zabývá začleněním stávajího, dříve zemědělského, areálu včetně nově navrhovaných objektů do 
okolní pohledově otevřené krajiny. 
Lokalita neleží ve významných pohledech MP-08 a MP-09 stanovených ÚP. Místa pohledů prověřujících průhledy 
na významné dominanty byly zvoleny na významných stanovištích se vztahem k panoramatu města Olomouce. 
Území je prověřeno z dálkových pohledů ve vztahu k významným dominantám v okolí, jako kostel sv. Cyrila a 
Metoděje, Klášterní Hradisko, dóm sv. Václava, bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém kopečku. 
Ze základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot se k řešenému území vztahují zejména 
následující požadavky:

- chránit a rozvíjet morfologii urbanizované krajiny, tj. součinnost působení tvaru zemského povrchu, a zásahů 
člověka
- chránit a rozvíjet místa důležitých pohledů, která jsou vymezena pro ochranu a rozvoj 
- chránit a rozvíjet přechod urbanizovaného území do krajiny výsadbou izolační zeleně
- chránit a rozvíjet prostupnost sídla do krajiny, chránit a případně obnovovat historickou cestní síť
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5. HISTORICKÉ A MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

Z historických map (II.  vojenské mapování) vyplývá, že území bylo nezastavěné, lemované poměrně hustou sítí 
cest, které sloužily pro přístup vlastníků na pole. Některé z hlavních cest pak sloužily i pro spojení sousedících obcí.

V  současnosti  jsou  jednotlivé  pozemky  v  řešeném  území  ve  vlastnictví  soukromých  majitelů  a  z  většiny 
obhospodařované zemědělsky. Investorovi se podařilo scelit pozemky přiléhající k areálu bývalého zemědělského 
družstva.

6. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Řešené území bylo dle současného ÚP rozděleno do tří celků, a to na východní straně část plochy 16/080K, na 
západní  straně  území  část  plochy  16/160K,  které  jsou  vymezeny  jako  nezastavitelné  území,  plochy  veřejné 
rekreace. V prostřední části kopíruje rozsah současného pozůstatku zemědělského statku plocha 16/081S jako 
plocha zastavitelná, využitelná jako plocha veřejného vybavení. 
Navrhovaná  struktura  zástavby  je  areálový  typ.  Zakreslené  umístění  staveb je  orientační  a  nelze  je  brát  jako 
závazné a neměnné. Z principu zaměření a uspořádání areálu vyplývá, že bude, obdobně jako zemědělské statky, 
ohraničen ploty s vjezdovými bránami. Vnitřní provoz tak bude podléhat poloveřejnému režimu. Oplocení bude 
přírodě  blízkého  charakteru,  částečně  drátěné  oplocení  porostlé  popínavou  zelení,  případně  doplněné  živým 
plotem z keřů. Ohrady pro koně budou z dřevěných ohrad, doprovozené opět zelení, která není pro koně jedovatá, 
ale bude tvořit bariéru vůči veřejnosti, jejíž fyzický kontakt s koňmi není žádoucí a může mít pro koně i fatální 
následky.
Navrhované úpravy spočívají v rozšíření zastavitelných ploch veřejného vybavení na východ, po hranici zamýšlené 
DS-05 "přeložky komunikace II/448" a na severozápad, na úkor plochy 16/080K.

Regulační čáry:

Stavební čáry určující polohu hrany budovy se nestanovují.

Hranice zástavby je nepřekročitelná hranice trvalého zastavění budovami. Zástavba budovami se musí  v rámci 
stavební etapy pohybovat uvnitř této hranice, ale nemusí ji dosahovat nebo sledovat. Plocha ohraničená hranicí 
zástavby nemusí být vyplněna budovami zcela, resp. maximální zastavění je omezeno stanoveným koeficientem 
zastavěné plochy.

Koeficient zastavěné plochy je definován jako maximální poměr zastavěné plochy všech budov k celkové výměře 
řešené plochy. 

Navrhovaný koeficient zastavění budovami je maximálně 25%
Navrhovaný koeficient zeleně je minimálně 40%

Výšková regulace

Maximální výška zástavby udává hodnotu maximální výšky stavby ve tvaru: "maximální výška římsy nebo okapní 
hrany / maximální výška hřebene střechy nebo ustupujícího podlaží pod úhlem 45°", měřené od úrovně přilehlého 
veřejného prostranství.

Navrhovaná výšková regulace pro plochy veřejného vybavení  je  7/10. Tato výška odpovídá současné zástavbě 
území. Navrhované stavby mají uvažovanou maximální výšku 10 m, což přibližně odpovídá stávajícím budovám.

Navržené regulativy

využití plochy výměra plochy 
(ha)

max. výška 
zástavby (m)

zastavěnost struktura 
zástavby

min. podíl 
zeleně

zpřesnění 
podmínek využití

O 6,84 7/10 do 25 % a 40 % specifická 
rekreace

Mariánská osa vedená z baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém kopečku ke kostelu Navštívení Panny Marie v 
Jednově prochází přímo nad řešeným územím. Z obou významných kostelů však bylo prokázáno, že do pohledové 
osy nebude zástavbou území v navrhovaných intencích zasaženo.

7. PŘEDPOKLÁDANÉ KAPACITY ÚZEMÍ

Vzhledem k zaměření areálu na chov koní a související aktivity se navrhují stáje a výběhy pro koně v celkovém 
počtu cca 40 koní. Personál a majitelé koní představují přibl. 50 osob. Návštěvníci areálu a ubytování představují 
přibl. 40 osob. 

Rozsah navrhovaných budov, počet jezdeckých hal a jízdáren vychází ze zkušeností s obdobnými jezdeckými areály 
a nároky na opohybování takovéhoto počtu koní.

Zábor ZPF - zákon 334/1992 Sb. o ochraně ZPF - rozbor podstatných bodů:
- § 4 odst. 1, c) co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských 
účelévých komunikací - hydrologické a odtokové poměry se zlepší, a to právě vybudováním nových zemědělskách 
účelových komunikací, doprovázených zasakovacími průlehy

- § 4 odst. 1, d) odnímat jen nejnutnější plochu ZPF - předpokládá se odnětí ze ZPF pouze ploch pod navrhovanými 
objekty a zpevněnými plochami, včetně jízdáren. Ostatní plochy sloužící pro výběhy, pastviny koní, doprovodná 
zeleň v areálu apod. nejsou výstavbou dotčeny a kvalita zemědělské půdy zde nebude dotčena.

- § 4 odst. 2 za nezbytný případ se považuje zejména neexistence ploch uvedených v odst. 1 na území obce, na 
kterém má být záměr, který se dotýká ZPF, realizován. - V tomto případě se jedná o záměr vybudování jezdeckého 
areálu se zázemím pro chov koní. Jedná se o aktivitu blízkou přírodě, avšak plošně náročnou, zejména z důvodu 
značných ploch potřebných pro výběhy koní a louky užívané jako pastviny či pro sklizeň sena. Obecně se uvádí 
potřeba 1 ha / 1 koně, jako plocha, která uspokojí jak nároky na pohybování koní, tak krmení  na rok.
V tomto případě je uvažováno s plochami menšími, což bude kompenzováno vhodným managementem 
pohybování koní (režim pobytu na pastvinách, řízený pohyb, atd.) a nutností opatřování krmné píce a podestýlky z 
externích zdrojů. Nezbytné skladovací prostory pak musí být umístěny v areálu.
Umístění jezdeckého areálu v současném intravilánu města je problematické jednak z důvodu plošných nároků a 
jednak z důvodu "zemědělského" charakteru této činnosti. Jedná se o chov poměrně velkých zvířat, byť pro 
rekreační či sportovní účely. Nároky koní na pohyb, krmení a odklid hnoje zůstává stále značný.

- §5 odst. 1 předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF ve srovnání s jiným řešením - zábor ZPF pro 
budovy a zpevněné plochy představuje sice nárůst, ale jak již bylo uvedeno výše, jezdecký areál lze jen obtížně 
umístit v intravilánu města. Navíc dotčená plocha bude využívána přírodě blízkým způsobem, který významně 
nenaruší ani odtokové poměry, ani zemědělskou schopnost půdy (s výjimkou ploch vyňatých).
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8. KONCEPCE DOPRAVY

Koncepce dopravy vychází z koncepce dopravní infrastruktury založené územním plánem. Vychází jednak z 
existujícího dopravního napojení z ulice Křelovská a jednak z uvažovaného budoucího napojení ze severní větve 
"přeložka komunikace II/448". Je kladen důraz na pěší prostupnost území a rozšíření sítě cyklotras v souladu s 
požadavky územního plánu.

Automobilová doprava je do areálu přivedena stávajícím sjezdem. Pro dopravní obslužnost zemědělskými stroji, 
kdy je potřeba nejlépe přímé napojení na polní účelové komunikace, budou sloužit areálové komunikace napojené 
přímo na zemědělské účelové komunikace. Cyklostezky, resp. stezky pro chodce a cyklisty, jsou navrženy podél 
navrhované "přeložky komunikace II/448" a také z ulice Křelovské podél západní hranice řešeného území, podél 
prachárny směrem ke Křelovu. Území je dobře dostupné pro pěší návštěvníky i cyklisty. Jelikož se jedná o rekreační 
plochy pro denní rekreaci obyvatel, nebude navrženo účelové parkoviště. Případné odstavné plochy doporučujeme 
umístit podél navrhované "přeložky komunikace II/448" nebo v místě sjezdu z této komunikace v severovýchodním 
rohu řešeného území.
Uvedené účelové komunikace v plochách veřejné rekreace budou veřejně přístupné. Jejich povrch bude mlatový.
Komunikace v plochách veřejného vybavení se budou nacházet uvnitř areálu a budou poloveřejné. Zde bude 
umožněn pohyb se svolením majitele a bude podléhat jeho režimu, příp. provoznímu řádu.

Areál bude oplocený, na příjezdových komunikacích uzavřený branami pro zajištění bezpečnosti koní a majetku.

9. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ZELENĚ A REKREACE

Jedná se o zvlněné vyvýšené území otevřené do okolní krajiny, se zastoupením stávajících přírodních a krajinných 
hodnot v blízkém i vzdálenějším okolí. Okolí řešeného území tak dotvářejí břehové porosty podél vodních toků, 
mající  také  funkci  územního  systému ekologické stability,  menší  souvislé  porosty  krajinné  zeleně,  výhledy na 
významné kluturní památky.
Územní  studie  předpokládá vytvoření  rozsáhlých ploch veřejné zeleně jako volně přístupných rekreačních luk 
zpřístupněných mlatovými chodníky a doprovozenými stromovou zelení, alejemi a další doprovodnou zelení.
Veřejná zeleň bude formou alejí vytvořena podél ulice Křelovská a podél hlavních komunikačních tras v areálu i 
mimo něj. V severní části území, podél biokoridoru, bude provedena výsadba zeleně na něj navazující a tvořící 
veřejný lesopark. Ve vlastním areálu je rovněž navržena soustava alejí a doprovodné zeleně tvořící kompoziční osy 
a poskytující příjemnější mikroklima vzhledem ke slunci i převládajícímu směru větru.
Nově věřejně zpřístupněné plochy mohou být doplněny drobným mobiliářem, odpočívadly, naučnými tabulemi, 
venkovními posilovacími stroji, či jinými vhodnými zařízeními rozvíjejícími možnosti sportu a rekreace.
Samotný jezdecký areál bude tvořen několika budovami, jejichž uspořádání jak půdorysné, tak výškové se snaží 
minimalizovat  negativní  dopady na krajinný  ráz  okolní,  člověkem přetvořené,  převážně zemědělské krajiny.  V 
širším  kontextu  je  území  v  sousedství  sjezdu  z  jedné  z  hlavních  dálnic  připojujících  město  Olomouc  a  dle 
zaevidované územní studie ÚS-85 "Řepčín - Kopaniny" také v sousedství ploch výrobních a smíšených obytných. 
Dle uvedené ÚS je zde navržena zástavba o maximální výšce 11/11, 13/13 m a v jihozápadní části území dokonce 
13/17  m.  Tato  lokalita  navíc  bude  od  námi  řešeného  území  oddělena  novou  severní  větví  dopravní  stavby 
"přeložka komunikace II/448". Z tohoto hlediska je výstavba jezdeckého areálu o max. výškách zástavby 7/10 m 
vhodným  přechodem  vysoce  urbanizované  industriální  zástavby  areálového  typu  k  přírodě  blízkému  území 
umožňujícímu veřejnou rekreaci.

10. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

V území se v dostupné vzdálenosti nenachází oddílná kanalizace.
Likvidace dešťových vod bude tedy řešena převážně zásakem do zatravněných ploch. Část dešťových vod ze střech 
objektů bude jímána a používána k zálivce zeleně v areálu a kropení povrchů jízdáren. Přepad dešťových vod bude 
veden buď do svodnice na jižní straně ulice Křelovské nebo do biotopového jezírka v jižní části řešeného území.
Komunikace a zpevněné plochy, včetně mlatových chodníčků, budou spádovány vždy do přiléhlé zelené plochy.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Dostupný kanalizační řad se nachází v jihovýchodním rohu území, a to ve vzdálenosti asi 250 m od stávajícího 
sjezdu. Z tohoto důvodu se pro počáteční etapy výstavby (v rozsahu 10 koní, byt správce) likvidace splaškových 
vod navrhuje v domovní čističce odpadních vod s odvodem vody do biotopového jezírka pro dočištění. Pro další 
etapy výstavby bude areál napojen na centrální čistírnu odpadních vod Olomouc. Zejména s ohledem na koncept 
TI přilehlého území řešeného ÚS-85 bude výhodné se napojit a tyto projektované IS ihned po jejich dokončení.

Odpadní vody z mytí koní jsou běžné vody stejné kvality jako dešťové a budou primárně zasakovány do zelených 
ploch.

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V současnosti  je  zemědělský  areál  zásobován vlastní  studnou nacházející  se  v jížní  části  území,  východně  od 
příjezdové komunikace.
V první etapě výstavby, pro zlepšení kvality odebírané vody, bude vybudována nová studna v severní části území 
na vyvýšeném místě. Pro další etapy výstavby bude provedeno napojení na skupinový městský rozvod vody v ulici 
Křelovská.
Pro další  etapy výstavby bude areál  napojen na centrální  vodovodní  řad v Olomouci.  Zejména s ohledem na 
koncept TI přilehlého území řešeného ÚS-85 bude výhodné se napojit a tyto projektované IS.

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTŘINOU

V současnosti  je  zemedělský areál  napojen na síť  elektrické energie trafostanicí  OC 4000 -  Křelov  ZD. Příkon 
trafostanice je dostačující i pro zásobování zamýšleného záměru.

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Napojení areálu na sítě elektronických komunikací bude provedeno bezdrátově. V případě požadavku investora na 
kabelové napojení, např. optickým kabelem, bude toto řešeno investorem.

11. ZDŮVODNĚNÍ

Navrhované zastavitelné plochy navazují na zastavěné území a jsou navrhovány tak, aby byl co nejméně narušen 
krajinný ráz místa. Začlenění do krajiny je podrobněji popsáno v bodě 9. 
Při návrhu byly uvnitř řešeného území navrženy plochy zastavitelné. Vzhledem k malým možnostem nové zástavby 
pro účely chovu koně a jezdeckého areálu ve stávajícím zastavěném území obce jsou navrženy zastavitelné plochy 
navazující na toto zastavěné území. Zastavitelné plochy jsou řešeny na základě požadavků investora a zároveň 
vlastníka pozemků na rozšíření stávajících zastavěných ploch ve prospěch objektů zázemí pro chov koní. Návrh 
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zastavitelných ploch umožňuje  přirozený rozvoj  zastavěného území a  zároveň významně neomezuje  územním 
plánem požadované využití území pro veřejnou rekreaci, neboť ponechává prostorově velkorysé veřejně přístupné 
plochy  a  koridory.  Zeleň  rekreační  krajiny,  která  se  nyní  v  území  nenachází,  neboť  se  jedná  o  zemědělsky 
obdělávané plochy, je navržena v rozsahu řešeného území. Mimo vlastní areál pro chov koní jsou navrženy plochy 
pro veřejnou rekreaci a krajinnou zeleň, které budou volně přístupné a budou součástí zamýšleného spojitého 
prstence nezastavěného území spojujícícho severní partie města s jižními, který je součástí koncepce rekreace 
městského významu. V území bude možno jak provozovat rekreační aktivity, tak bude možno územím procházet 
ve směru jak radiálním (z Křelova do Olomouce), tak tangenciálním (ve smyslu severojižního propojení stávajících 
nezastavěných nezmědělských ploch 16/089N a 16/162N).
Zastavitelné plochy jsou navrženy s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny, ochrany hodnot území, ochrany 
půdního fondu a lesa. Návrh zastavitelných ploch respektoval limity území.
Řešené území nepředstavuje nový zásah do krajiny,  jedná se o kultivaci stávajícího fyzicky i  morálně dožilého 
areálu pro chov koní. Území je napojeno stávajícím sjezdem z ulice Křelovské i na další zemědělské komunikace v 
okolí, nepředstavuje tedy zátěž pro dopravní infrastrukturu.

Chov koní v intravilánu je sice za určitých podmínek technicky možný, představuje však řadu kompromisů jak pro 
chovatele, koně, i okolní zástavbu a obyvatele. Umístění na okraji obce,v návaznosti na plochy zeleně a rekreační 
krajiny a v návaznosti na dopravní i technickou infrastrukturu s dobrou dopravní dostupností se jeví jako ideální jak 
z hlediska funkce, tak I z hlediska prostorového uspořádání řešeného území.

Chov koní a vybudování jezdeckého areálu je záměr s přírodě blízkým charakterem, který propojuje prvky denní 
rekreace s kulturním využitím krajiny  extenzivním způsobem. Nezbytné stavby doprovázející  současný způsob 
chovu koní, jako jsou stáje, haly, skladovací objekty, apod. jsou v přímé úměrnosti k rozsahu a náročnosti chovu 
těchto ušlechtilých zvířat. Tak jako se zvyšují standardy lidského života, zvyšují se i standardy života zvířat, která 
člověk chová. Můžeme to vidět u drobných domácích mazlíčků, projevuje se to však i v chovu a využití koní. Již po 
několik  desetiletí  není  kůň  hospodářským  zvířetem  chovaným  pro  práci  nebo  maso.  Je  to  často  vrcholový 
sportovec a/nebo člen rodiny.  Podle  toho se  mu dostává péče  a  vysokého  komfortu.  V moderních  stájích a 
jezdeckých centrech jsou nezbytností kryté haly, jízdárny s kvalitním povrchem, kruhové jízdárny, kolotoče, mycí 
boxy,  solária,  případně  bazény.  Samozřejmostí  jsou  výběhy  a  pastviny.  Výhodou je,  pokud  na  areál  navazují 
dostatečné plochy, které slouží pro vyjížďky či vycházky, zároveň však poskytují píci pro krmení.
Jak bylo uvedeno, vzhledem k nedisciplinovanosti veřejnosti, není možné vést veřejné cesty přímo mezi ohradami 
nebo  v  těsné  blízkosti.  Je  však  možné  a  žádoucí,  aby  návštěvníci  lokality  mohli  koně  obdivovat  v  ohradách, 
vychutnali si malebnou scenerii pasoucího se stáda, aniž by byli koně ohroženi lidmi či psy a lidé, případně děti, 
zase koňmi. Předkládaný návrh vytváří podmínky pro takovouto symbiózu.

V Olomouci dne 2. února 2018

A2 ARCHITEKTI s.r.o.
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