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D�VODY PRO PO�ÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
 
D�vodem pro po�ízení této územní studie je podmínka Územního plánu Dolany na 
prov��ení využití území lokality Z1 územní studií, jako územn� plánovacím 
podkladem pro rozhodování (stavebního ú�adu) v území, ve smyslu ust. § 25 
stavebního zákona a dále žádost obce Dolany ze dne 20.10.2016 o po�ízení územní 
studie, která byla po�izovateli doru�ena dne 24.10.2016. Lh�ta pro po�ízení územní 
studie je územním plánem stanovena do 4 let od nabytí ú�innosti územního plánu, tj. 
do 26.8.2020.  
 

  
Podklady pro po �ízení územní studie 

Nezbytným podkladem pro po�ízení a zpracování územní studie jsou zejména: 

•  Územní plán Dolany 

•  katastrální mapa 

•  územn� analytické podklady 

•  prohlídka �ešeného území 

   
 
Vymezení �ešeného území 

�ešené území se nachází v k.ú. Dolany u Olomouce, v lokalit� s tra�ovým názvem 
„P�íhony“ a stanovuje se v tomto rozsahu:    

•  zastavitelná plocha ozna�ená územním plánem jako „Z1“ ur�ená pro 
bydlení venkovské (BV); 

•  zastavitelné plocha ozna�ená územním plánem jako „Z46“ ur�enou pro 
ve�ejnou zele	 (ZV), v rozsahu, který sousedí a souvisí s plochou Z1; 

•  plochy p�estavby ozna�ené územním plánem jako „P6“ a „P7“ ur�ené pro 
využití smíšené obytné venkovské (SV); 

•  zastav�né území tvo�ené p�evážn� zahradami rodinných dom� sousedící 
se západním okrajem plochy Z1 a ozna�ené jako plocha „SV“ dle 
územního plánu; 

•  p�ípadné další navazující území nezbytn� související s �ešením územní 
studie, které vzejde z pr�b�hu jejího zpracování, nap�. p�i �ešení 
dopravní a technické infrastruktury apod. 

 
 
 
POPIS NÁVRHOVÉHO �EŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

 

Urbanistické �ešení a limity využití území 

Návrh navazuje na stávající strukturu sousedních lokalit a jejich dopravní a 
technickou infrastrukturu.  
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Navrhovaná struktura území vytvá�í podmínky pro umíst�ní individuáln� �ešených 
rodinných dom� v souladu s funk�ní plochou venkovského bydlení - BV tak, aby 
vytvo�ily kvalitní prost�edí pro bydlení a trávení volného �asu budoucích obyvatel 
�ešené lokality. Rozvíjí v duchu tradi�ních hodnot vesnickou hanáckou zástavbu 
s prostornou ve�ejnou návsí. 
Velikost parcel se pohybuje v p�edepsaných limitech územního plánu od dovoleného 
maxima 1500 m2 do minima 500, resp. 400 m2 (p�i �adové zástavb�). Hustota 
zastav�ní respektuje max. koeficient zastav�ní 0,3. 

Návrh v �ešené lokalit� Z1 po�ítá s vytvo�ením ve�ejného prostranství dle požadavku 
územního plánu v rozsahu min. 2200 m2, p�i�emž min. 60 % této vým�ry je navrženo 
v jedné soust�ed�né ploše.  

Je navržena plocha pro umíst�ní nádob pro ukládání t�íd�ného odpadu, situovanou 
v blízkosti distribu�ní trafostanice DTS1N.   

Na navazující plochu Z46 – plochu ve�ejné zelen�, podél vodote�e Dolanského 
potoka, navazuje �ešená lokalita prost�ednictvím navržené ú�elové nezpevn�né 
komunikace, která spojuje sí� stávajících nezpevn�ných komunikací v území a 
propojuje je od západu na východ podél severní hranice �ešené lokality. 

Ve vazb� na stávající ú�elovou komunikaci podél západní hranice plochy Z1 byla 
v souladu se zadáním územní studie prov��ována možnost zástavby na prot�jším 
zastav�ném území. To je tvo�eno p�evážn� zahradami rodinných dom�, sousedících 
se západním okrajem plochy Z1 a ozna�ené, dle územního plánu, jako plocha „SV“. 
Možnost využití zastav�ného území „SV“ sousedícího se západním okrajem plochy 
Z1 pro vymezení nových stavebních pozemk� na úkor stávajících, p�ístupných z 
nového ve�ejného prostranství podél pozemku parc. �. 1532, v k.ú. Dolany u 
Olomouce, byla shledána jako problémová. A to z hlediska zastav�nosti a z hlediska 
pot�ebné dimenze koridoru ve�ejného prostoru pro situování technické infrastruktury. 
Možnost zástavby byla variantn� ov��ována už v d�ív�jších zám�rech (v letech 2010 
a 2011). Nebylo však dosaženo konsenzu v umíst�ní koridoru ve�ejného prostoru pro 
obslužnou komunikaci a vedení tech. infrastruktury v minim. ší�ce 8 m, protože 
vlastníci stávajících parcel na ploše SV neakceptovali podílnické ustoupení 
z východní hranice svých pozemk� pro rozší�ení ve�. prostoru. 
Nyní navržené urbanistické �ešení plochy Z1 už vychází z t�chto záv�r� a rastr 
dopravní a technické infrastruktury se odvinul nezávisle na prov��ovaném 
„nepr�chodném“ koridoru parcelou �. 1532. 
 
 
Architektonické regulativy pro individuální zástavb u na jednotlivých parcelách 
rodinných dom � 
 
V souladu s filozofií zástavby tradi�ní návsi budou mít všechny nov� navržené 
parcely neoplocené p �edzahrádky . P�i individuální zástavb� parcel se jedná o 
vhodný nástroj pro sjednocení a kultivované, vzdušné vyzn�ní ve�ejného prostoru, 
bez rušivých element� individuáln� �ešených oplocení, p�edsazených p�ed domy a 
clonících ve�ejný prostor. 
Stanovená stavební �ára ur�uje závaznou linii pro osazení hlavní uli�ní fronty 
objekt� na hranici s rozší�eným ve�ejným prostranstvím.  



ÚZEMNÍ STUDIE DOLANY, LOKALITA „P �ÍHONY“ Z1  

CAD PROJEKT PLUS s.r.o. / 2018 4

Situování podélnou stranou hlavní hmoty p�ízemního objektu bydlení s obytným 
podkrovím ke stavební �á�e je spojeno s limitem orientace h�ebene sedlové st�echy 
soub�žn� s ulicí. Sklon sedlových st�ech je limitován v rozsahu 30-40°. 
V návaznosti na hlavní hmotu, p�isazenou ke stavební �á�e, je do hloubi pozemku 
umožn�na zástavba p�ízemních dvorních k�ídel s možností jejich variantního 
zast�ešení pultovou nebo plochou st�echou. 
V souladu s filozofií zástavby tradi�ní návsi bude v�tší �ást rodinných dom� 
organizovan� osazena vždy jednou stranou na hranici se sousedním pozemkem, a 
to z d�vodu orientace štít� ke sv�tovým stranám (severní nebo východní) a z d�vodu 
efektivního využití dvorní �ásti parcel.   
Sou�ástí návrhu je také n�kolik dvojdomk� na parcelách s užší �elní frontou, které 
budou spojeny spole�nou st�nou na hranici pozemku.  
  
�elní oplocení  bude realizováno až v úrovni navrhované stavební �áry a nemá 
omezení tvaru a výšky, tzn. bude navazovat na architekturu jednotlivých objekt� 
rodinných dom�. V konkrétních p�ípadech, kde to architektonické �ešení a ší�ka �elní 
fronty pozemku umožní, bude dovoleno provést �elní fasádu p�es celou ší�ku parcely 
s vytvo�ením pr�jezdu nebo pr�jezdné garáže.  
Bo�ní a zadní oplocení  mezi jednotlivými stavebními parcelami bude provád�no 
drát�né do výšky 2 m. V kontaktu bo�ních stran pozemk� bydlení s ve�ejným 
prostorem, je u takto limitovaných pozemk� povolen plný plot s výškou 2 m, aby bylo 
funk�ní pohledové odclon�ní pohled� na pozemky a zachování p�ijatelné míry 
soukromí. Jedná se hlavn� o prostory v nároží ulic a v �ásti, kde budou pozemky 
sousedit s ve�ejným prostranstvím.  
 
 

P�eparcelizace uzemí 

Územní studie stanovuje parcelaci vymezené lokality. Celkov� vznikne 45 nových 
stavebních parcel, které v max. mí�e respektují stávající vlastnické vztahy v území.  

Na �ásti uvnit� �ešené plochy s parcelami, orientovanými soub�žn� s obslužnými 
komunikacemi ve sm�ru S-J je navržena p�eparcelizace pro smysluplné využití 
území, nebo� tam situované stávající parcely se nacházejí v hloubi navržených 
obytných blok� a p�ístup k nim není možný v celé jejich délce. 

 

Dopravní infrastruktura 

Dopravní režim v navržené lokalit� se bude �ídit pravidly „Zóna 30“.  

Vjezd do �ešené lokality Z1„P�íhony“ je v souladu s ÚP navržen z komunikace 
III/44311 (jižní p�ístup – p�ístupová pozice P6 podle územního plánu) a ze 
stávající obslužné komunikace v severovýchodní �ásti, navazující na sousední 
lokalitu bydlení – obytnou zónu. V této pozici dojde k mírnému posunu pozice 
plánovaného vjezdu do lokality Z1, a to v rámci efektivní koordinace navržené 
parcelace lokality Z1.  
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Navrhovaná obousm�rná komunikace, napojena v pozici P6 na silnici III/44311 bude 
probíhat v severojižním sm�ru. Rovnob�žn� s ní bude v centrální �ásti �ešeného 
území navržena obousm�rná jednopruhová komunikace s výhybnami p�i vjezdu do 
území.  

V kolmém sm�ru na tyto komunikace jsou navrženy dv� obousm�rné komunikace, 
severn�jší z nich bude ústit do navrhovaného napojení v severovýchodní �ásti 
�ešeného území do stávající sousední obytné zóny.  

Jižn�ji položená bude ve své koncové �ásti zúžena na model jednopruhové 
obousm�rné v ší�ce 4,0 m a bude slep� zakon�ena obratišt�m pro osobní auta, 
situovaným v koridoru ve�ejného prostoru. 

Ší�ka obousm�rných komunikací bude 5,5 m a ší�ka obousm�rné jednopruhové 
komunikace bude 4,0 m s rozší�ením ve výhybnách na 5,5 m.  

Celková ší�ka ve�ejného prostoru s obousm�rnou komunikací bude 9,5 m. Profil 
bude složen z t�chto �ástí: 1,5 m chodník, 5,5 m komunikace, 2,0 m stání pro 
automobily a 0,5 m zelený pás, nebo 2,5 m zelený pás se vzrostlou zelení (v míst� 
bez stání).  

Ší�ka ve�ejného prostoru s obousm�rnou jednopruhovou komunikací bude 8,0 m. 
Profil bude složen z t�chto �ástí: 1,5 m chodník, 4,0 m komunikace / 5,5 m 
komunikace v pozici výhyben, 2,0 m stání pro automobily a 0,5 m zelený pás nebo 
2,5 m zelený pás se vzrostlou zelení (v míst� bez stání).  

Navržené polove�ejné p�edzahrádky parcel u rodinných dom� rozši�ují ve�ejný 
prostor o 6,0 m na jednu nebo ob� strany, podle pozice komunikace v území.  

Komunikace jsou navrženy tak, aby jednotlivé parcely �ešené lokality byly dopravn� 
dob�e dostupné. Sou�ástí navržené dopravní infrastruktury jsou také chodníky pro 
p�ší a parkovací místa na ve�ejných plochách. Celkový po�et ve�ejných parkovacích 
stání pro osobní automobily �ítá v souladu s normovými požadavky 20 míst. 

Oddílné komunikace pro cyklisty nejsou navrhovány. 

Stávající obslužná ú�elová komunikace podél zahrad (umíst�na na západní stran� 
�ešené lokality) bude propojena s nov� navrženou ú�elovou nezpevn�nou 
komunikací, která bude probíhat t�sn� nad severní hranici �ešené lokality v ploše 
Z46/ZV. Ší�ka ú�elové komunikace bude cca 3 m.  

 

Technická infrastruktura        

P�i vedení sítí technické infrastruktury budou respektovány normové technické 
požadavky pro soub�h sítí a jejich bezpe�né odstupy a k�ížení. 

Vodovod 

V �ešeném území bude rozší�ena vodovodní sí� obce. Trasa vodovodní sít� bude 
situována do ve�ejného prostranství. Vodovodní sí� bude navržena tak, aby byla 
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dostupná pro každou parcelu a bude zaokruhována se stávajícími rozvody 
sousedních lokalit.  

Splašková kanalizace 

Pro odvád�ní splaškových vod bude v �ešené lokalit� navržena oddílná splašková 
kanalizace, napojena na stávající obecní kanalizaci svedenou do obecní �istírny. 
Kanaliza�ní sí� bude umís�ována do ve�ejných prostranství.  

Deš�ová kanalizace 

S povrchovými deš�ovými vodami, vzniklými srážkovým dopadem na zpevn�né 
plochy ve�ejných prostranství, bude nakládáno v souladu s platnými normami a 
p�edpisy. Podle výsledk� hydrogeologického pr�zkumu podloží a vsakovací zkoušky 
bude navržen zp�sob zasakování. A to buA p�ímým vsakem do povrchových 
odvod	ovacích za�ízení, tzv. pr�leh� nebo odvád�ním samostatnou oddílnou 
kanalizací, která bude umís�ována do ploch ve�ejného prostranství do podzemních 
reten�ních a vsakovacích za�ízení, sestávajících z akumula�ních voštinových 
za�ízení. V krajním p�ípad�, p�i zjišt�ných nevhodných zasakovacích podmínkách, 
bude pomocí  deš�ové zdrže v severozápadní �ásti lokality nevsáknuta deš�ová voda 
upoušt�na do blízkého vodního toku Dolanský potok. Vsakovací zdrž bude umíst�na 
v ploše Z46/ZV. Podél zadní (západní) hranice navržených pozemk� 3-11 bude 
pozice oplocení ustoupena 2m z d�vodu zachování obslužnosti stávající vsakovací 
p�íkopy podél stávající obslužné ú�elové záhumenní cesty. 

Deš�ová voda na pozemcích budoucích rodinných dom� bude zasakována na t�chto 
pozemcích.  

Vytáp�ní 

Vytáp�ní jednotlivých RD bude �ešeno vlastními zdroji vtáp�ní. Za tímto ú�elem bude 
navržená lokalita zásobována plynem ze STL plynovodu. Nov� navržený STL 
plynovod v �ešeném území bude napojen na stávající STL rozvody v území. Jeho 
hlavní �ad vede v komunikaci III/44311.    

Silnoproud 

Pro zásobení �ešeného území silnoproudou elektrickou energií budou navrženy nové 
zemní kabelové rozvody NN 0,4 kV. Pro pokrytí požadavk� výstavby v �ešené 
lokalit�, bude v souladu s ÚP, �ešena výstavba nové distribu�ní trafostanice DTS1N, 
která pokryje požadovaný odb�r lokality. Trafostanice DTS1N bude napojena na 
kabelové vedení VN 22 kV a bude umíst�na na západním konci ve�ejného 
prostranství vedle stanovišt� kontejner� pro t�íd�ný odpad. Vstup do trafostanice 
bude spojen s obslužnou komunikací zpevn�nou plochou. 

Ve�ejné osv �tlení 

Spolu s rozvody NN bude vybudováno nové ve�ejné osv�tlení (VO), které bude 
navazovat na stávající VO. Bude se jednat o ve�ejné osv�tlení na uli�ních stožárech 
parkového typu, výšky cca 4 až 5 metr�.  
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Spoje a telekomunika �ní sí� 

Budou respektovány stávající sít� a vedení. V �ešeném území budou navrženy trasy 
pro umíst�ní sítí elektronických komunikací, resp. chráni�ek pro n�. 

Ukládání a zneškod 	ování odpad � 

Svoz komunálních odpad� v lokalit� bude provád�n v obecním režii, dle smluvního 
vztahu obce s pov��enou organizací. Pro sb�r t�íd�ných složek odpadu je navrženo 
stanovišt� kontejner� s t�íd�ným odpadem. Stanovišt� je dob�e p�ístupné p�šky i 
vozidly. Nachází se v SZ �ásti lokality, v sousedství pozice navržené trafostanice, se 
kterou sdílí p�ístupovou zpevn�nou plochu vedle navrženého ve�ejného prostranství. 

 

Ve�ejná prostranství 

Ucelená plocha navrženého ve�ejného prostranství má rozlohu 1320 m2 (60% 
z celkové požadované vým�ry ve�ejného prostranství) se nachází v severní �ásti 
�ešené lokality, podél obousm�rné obslužné komunikace v ší�ce 16,4m. Utvo�ena je 
ze souvislé parkové plochy s odpo�inkovou �ástí se vzrostlou zelení a d�tského 
h�išt�. Podél obslužné komunikace ze severní a východní strany, bude prostranství 
ohrani�eno chodníkem, z jižní strany bude od parcel rodinných dom� odd�leno 
plným plotem. Podél západní strany je navrženo ohrani�ení živým plotem od 
navržené pozice plochy pro kontejnery, na kterou bude navazovat trafostanice 
DTS1N.  

Ostatní �ást ve�ejného prostranství o rozloze 880 m2 (40% z celkové požadované 
vým�ry ve�ejného prostranství) je tvo�ena zatravn�nou �ástí se vzrostlou zelení, 
lemující navržené komunikace v �ešeném území. V této �ásti budou rovn�ž 
situována parkovací stání pro osobní automobily na drenážní dlažb�.  

Výsadba svým druhovým složením bude složena p�edevším z listnatých strom�, 
bude odpovídat historicky p�vodním d�evinám. Umíst�ní zelen� bude koordinováno 
s umíst�ním technické infrastruktury.  

V ploše Z46/ZV - ploše ve�ejné zelen� podél Dolanského potoka, je spole�n� 
s navrženou dopl	kovou zelení navrženo d�tské h�išt�. Tato ve�ejná plocha sestává 
z velké �ásti z ploch soukromých pozemk�, navazujících na navržené parcely 
rodinných dom�. Ve�ejná plocha, v souladu s územním plánem a ochranným 
pásmem vodote�e a požadovaným charakterem krajinné zelen�, nesmí být 
oplocena. Jednotliví vlastnící pozemk� na ploše mohou realizovat volnou výsadbu, 
nap�. formou ve�ejných sad�. 

 

Protipovod 	ová opat �ení 

Dle historických zkušeností obyvatel obce, byla severovýchodní �ást území lokality 
Z1 postižena p�i ni�ivých povodních v roce 1997, kdy došlo k rozlití Dolanského 
potoka. Rozlití bylo cca na ploše nyní navrhovaných parcel �. 33-36 a 40-45. Tato 
historická zkušenost m�že být ov��ena podrobn�jší dokumentací v dalším stupni 
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projektu zástavby území. Obecn� se dá doporu�it osazení nivelety podlahy p�ízemí 
budoucích rodinných dom� na výše jmenovaných parcelách nad úrove	 upraveného 
terénu, pop�. celkové zvýšení této �ásti území.  

 

 

 

 

Zpracoval kolektiv autor� projek�ní kancelá�e CAD PROJEKT PLUS s.r.o. 

�erven 2018 
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P�ÍLOHA: ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

Zpracoval po�izovatel 
 
D�vody pro po �ízení územní studie 

(1) D�vodem pro po�ízení této územní studie je podmínka Územního plánu Dolany na prov��ení 
využití území lokality Z1 územní studií, jako územn� plánovacím podkladem pro rozhodování 
(stavebního ú�adu) v území, ve smyslu ust. § 25 stavebního zákona a dále žádost obce Dolany ze dne 
20.10.2016 o po�ízení územní studie, která byla po�izovateli doru�ena dne 24.10.2016. Lh�ta pro 
po�ízení územní studie je územním plánem stanovena do 4 let od nabytí ú�innosti územního plánu, tj. 
do 26.8.2020.  

  
Podklady pro po �ízení územní studie 

(2) Nezbytným podkladem pro po�ízení a zpracování územní studie jsou zejména: 

•  Územní plán Dolany; 

•  katastrální mapa; 

•  územn� analytické podklady. 

(3) Tyto podklady mohou být v p�ípad� pot�eby zpracovatelem územní studie rozší�eny o další, jako 
nap�. prohlídka �ešeného území, výškopisné a polohopisné zam��ení �ešeného území, letecké 
snímky, vyjád�ení o existenci jednotlivých technické infrastruktury, pr�zkumy a m��ení (nap�. 
hydrogeologické).     
 
Vymezení �ešeného území 

(4) �ešené území se nachází v k.ú. Dolany u Olomouce, v lokalit� s tra�ovým názvem „P�íhony“ a 
stanovuje se v tomto rozsahu:    

•  zastavitelná plocha ozna�ená územním plánem jako „Z1“ ur�ená pro bydlení venkovské 
(BV); 

•  zastavitelné plocha ozna�ená územním plánem jako „Z46“ ur�enou pro ve�ejnou zele� 
(ZV), v rozsahu, který sousedí a souvisí s plochou Z1; 

•  plochy p�estavby ozna�ené územním plánem jako „P6“ a „P7“ ur�ené pro využití 
smíšené obytné venkovské (SV); 

•  zastav�né území tvo�ené p�evážn� zahradami rodinných dom� sousedící se západním 
okrajem plochy Z1 a ozna�ené jako plocha „SV“ dle územního plánu; 

•  p�ípadné další navazující území nezbytn� související s �ešením územní studie, které 
vzejde z pr�b�hu jejího zpracování, nap�. p�i �ešení dopravní a technické infrastruktury 
apod. 

 
 
Požadavky na �ešení územní studie 

(5) Územní studie ve svém �ešení naplní a up�esní specifické podmínky a požadavky na �ešení 
územní studie stanovené pro jednotlivé zastavitelné plochy dle kap. I.3.2. územního plánu:  

 Z1 

•  podmínka realizace p�ívodního vodovodního �adu; 
•  požadavek deš�ové zdrže, trafostanice; 
•  rozší�ení kapacit a intenzifikace �OV;  
•  požadavek územní studie s vymezením plochy ve�ejného prostranství v 

rozsahu min. 2 200 m2, min. 60% této vým�ry realizovat v jedné 
soust�ed�né ploše; 

P6, P7 

•  podmínka realizace p�ívodního vodovodního �adu; 
•  rozší�ení kapacit a intenzifikace �OV; 
•  umístit stavby s chrán�nými venkovními a vnit�ními prostory v takové 

vzdálenosti od zdroje hluku (komunikace III/44311), aby byly spln�ny 
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hygienické limity hluku v denní a no�ní dob� – dokladovat v následném 
�ízení dle SZ; 

(6) Územní studie ve svém �ešení naplní a up�esní podmínky pro po�ízení územní studie dle kap. 
I.11. územního plánu:   

•  stanovit parcelaci lokality; 

•  navrhnout dopravní a technickou infrastrukturu pro zajišt�ní obsluhy zástavby dle navržené 
parcelace v lokalit�; 

•  vymezit ve�ejná prostranství minimáln� v rozsahu dle kap. I.3.2. územního plánu; 

•  ur�it prostorové možnosti zástavby ve smyslu základní a urbanistické koncepce územního 
plánu a dle podmínek využití; 

•  vymezit sídelní zele� a p�ší propojení 

(7) Územní studie ve svém �ešení naplní a up�esní podmínky funk�ního a prostorového využití 
dot�ených ploch (BV, SV, ZV) dle kap. I.6.2. územního plánu a urbanistickou koncepci dle kap. I.3.1. 
územního plánu. 

(8) Územní studie, v souvislosti s požadavky bod� (5) až (7), stanoví urbanistickou koncepci 
�ešeného území zejména:  

•  vymezením ploch ve�ejných prostranství a ploch ur�ených pro stavební pozemky (ust. § 2 
odst. 1b stavebního zákona); 

•  stanovením podmínek pro umis�ování hlavních staveb ve vztahu k ve�ejným prostranstvím 
(použitím tzv. stavebních �ar); 

•  stanovením podmínek pro umíst�ní a provedení uli�ního oplocení (tj. zejména �ešení tzv. 
p�edzahrádek jako oplocených �i neoplocených); 

•  stanovením podmínek pro umíst�ní a provedení jednotlivých staveb na stavebních pozemcích 
(tj. zejména organizace umis�ování staveb s ohledem na ust. § 25 vyhl. �. 501/2006 Sb. o 
obecných požadavcích na využívání území, ve zn�ní pozd�jších zm�n.   

(9) Územní studie dále prov��í: 

•  možnost využití zastav�ného území „SV“ sousedícího se západním okrajem plochy Z1 pro 
vymezení nových stavebních pozemk� na úkor stávajících, p�ístupných z nového ve�ejného 
prostranství podél poz. parc.� 1532 v k.ú. Dolany u Olomouce; 

•  �ešení, které ve vysoké mí�e zohlední stávající parcelaci území a rovnom�rn� rozloží plochy 
ve�ejného prostranství mezi jednotlivé vlastníky pozemk�, nebo �ešení návrhu p�eparcelace 
území;  

(10)  �ešení územní studie bude, v souladu s cíli a úkoly územního plánování podle ust. § 18 a § 19 
stavebního zákona, zajiš�ovat udržitelný rozvoj lokality, spo�ívající ve vyváženém vztahu soukromých 
a ve�ejných zájm�, bude zajiš�ovat hospodárné využití lokality s ohledem na p�íznivé životní prost�edí 
a soudržnost obyvatel, bude rozvíjet p�írodní, kulturní a civiliza�ní hodnoty území, v�etn� 
architektonického a urbanistického d�dictví. 

(11) Pro navržené využití �ešeného území územní studie prov��í a navrhne jednotlivé složky 
dopravní technické infrastruktury: 

•  komunikace vozidlové 

•  komunikace pro p�ší 

•  komunikace pro cyklisty 

•  ve�ejná parkovací stání  
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(12) V souladu s bodem I.4.1.1. územního plánu bude dopravní obsluha �ešeného území zajišt�na z 
p�ilehlých komunikací a zejména základními sm�ry vjezd�, ozna�enými šipkami v grafické �ásti 
územního plánu. Tj. z jihozápadního okraje p�es plochu P6 (SV) a ze severovýchodu z plochy PV. 

(13) Územní studie vytvo�í p�edpoklady pro zajišt�ní parkovacích a odstavných stání na pozemcích 
staveb (v souladu s p�íslušnou normou). Stavební a uli�ní �ára bude navržena i s ohledem na 
možnost odstavení vozidla na vjezdu, aniž by toto zasahovalo do ve�ejné komunikace (v�etn� 
p�ípadného chodníku). 

(14) V �ešeném území bude navrženo rozší�ení vodovodní sít� (i pro pot�eby požární vody). 
Vodovodní sí� bude v maximální možné mí�e zokruhována a bude umis�ována do ve�ejných 
prostranství. 

(15) Pro odvád�ní splaškových vod bude v �ešeném území navržena oddílná splašková kanalizace, 
napojená na stávající obecní kanalizaci ukon�enou obecní �istírnou. Kanaliza�ní sí� bude umis�ována 
do ve�ejných prostranství. 

(16) Územní studie bude �ešit hospoda�ení se srážkovými (deš�ovými) vodami v souladu s platnou 
legislativou, a tedy p�edevším vsakováním na pozemcích budoucích staveb (v�etn� komunikací), 
nebo zadržováním a regulovaným vypoušt�ním do vod povrchových. Pro odvád�ní nevsáknutých, �i 
pozdržených deš�ových vod bude v �ešeném území navržena oddílná deš�ová kanalizace, 
umis�ovaná do ve�ejných prostranství. Podkladem pro návrh tohoto �ešení bude hydrogeologický 
pr�zkum, p�ípadn� pouze odborný odhad hydrogeologických podmínek, nap�. na základ� 
dostate�ného množství použitelných podklad� (archivní pr�zkumy v nejbližším okolí apod.).  

(17) Pro zásobení �ešeného území zemním plynem bude v rámci ve�ejných prostranství navrženo 
rozší�ení plynovodní sít�; 

(18) Pro zásobení �ešeného území silnoproudou elektrickou energií budou navrženy nové zemní 
kabelové rozvody (0,4kV), p�ípadn� i v�etn� úprav t�ch stávajících. Požadavkem územního plánu je v 
této souvislosti dále �ešit: 

•  pro pokrytí požadavk� výstavby v lokalit� Z1 bude �ešena výstavba nové distribu�ní 
trafostanice DTS1N, která pokryje požadovaný odb�r lokality, bude budováno nové vedení NN 
v lokalit� Z1 s propojením NN do stávajících sítí NN; 

•  koridor pro výstavbu kabelového vedení VN 22 kV pro napojení nové distribu�ní trafostanice 
DTS1N (kompaktní kiosková) v lokalit� Z1;   

(19) Spolu s rozvody NN bude budováno nové ve�ejné osv�tlení (VO), které bude navazovat na 
stávající VO. P�edpokládá se výstavba VO na parkových stožárech cca 4 – 5m výšky. 

(20) V �ešeném území budou navrženy trasy pro umíst�ní sítí elektronických komunikací (resp. 
chráni�ek pro n�). 

(21) Územní studie bude p�edpokládat vytáp�ní jednotlivých staveb vlastními zdroji vytáp�ní.  

(22) Územní studie bude p�edpokládat pravidelný svoz komunálního odpadu z �ešeného území a 
individuální odvoz n�kterých jeho vyt�íd�ných složek nap�. do sb�rového dvora a kompostárny. 
Územní studie v �ešeném území prov��í návrh nového vhodného místa pro umíst�ní nádob pro 
ukládání t�íd�ného odpadu. 

(23) Územní studie prov��í a navrhne umíst�ní (výsadbu) �i dopln�ní zelen� v rámci ve�ejných 
prostranství a dot�ené �ásti plochy Z46 (ZV). Zejména návrhem zatravn�ných ploch a strom�, pop�. 
ke��). Výsadba svým druhovým složením bude odpovídat historicky p�vodním d�evinám. Umíst�ní 
zelen� bude koordinováno s umíst�ním technické a dopravní infrastruktury. 
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