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1. ÚVOD 
 

 

Údaje o zadání a podkladech 

Územní studie Olomouc – Areál BOW je zpracována na základě objednávky společnosti 
MONT-KOVO, spol. s r.o. ze dne 29. 6. 2018. Výchozím podkladem pro zpracování územní 
studie byla projektová dokumentace k záměru výstavby areálu BOW – Areál První hanácká 
BOW, DSP (Ing. Pavel Čunek, září 2018).  

Řešeným územím Územní studie Olomouc – Areál BOW (dále jen územní studie) jsou po-
zemky parc. č. 388/1 a 388/115 v k.ú. Hodolany. Jde o pozemky, které jsou v Územním plánu 
Olomouc vymezeny jako součást stabilizované plochy smíšené výrobní 10/079S. Důvodem 
pro zpracování územní studie je požadavek, stanovený Územním plánem Olomouc v platném 
znění v bodě 4.7.1. pro stabilizované plochy: 

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. 

     Vzhledem k tomu, že rozloha řešeného území je 19 508 m2, podléhá záměr výstavby areá-
lu První hanácké BOW podmínce zpracování územní studie, která prověří a konkretizuje 
podmínky využití ploch řešeného území v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s charakterem území a zajistí soulad s platným Územním plánem Olomouc a s obecnými po-
žadavky na využívání území.  

Pro zpracování územní studie byly použity následující podklady: 

- Areál První hanácká BOW, DSP (Ing. Pavel Čunek, září 2018);  

- Územní plán Olomouc (KNESL + KYNČL s.r.o.), vydaný Opatřením obecné povahy 
č. 1/2014 Zastupitelstvem města Olomouc, s nabytím účinnosti dne 30. 9. 2014, ve znění 
pozdějších změn (dále jen Územní plán Olomouc); 

- Územně analytické podklady ORP Olomouc – IV. aktualizace (Magistrát města Olomou-
ce, odbor koncepce a rozvoje, prosinec 2016);   

- Aktuální katastrální mapa, převzatá z Katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřic-
kého a katastrálního (www.cuzk.cz). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cuzk.cz)/
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Vymezení řešeného území 

Řešeným územím územní studie jsou pozemky parc. č. 388/1 a 388/115 v k.ú. Hodolany, 
severně ulice Lipenské (silnice I/35), o celkové rozloze 1,95 ha. Řešené území je z jihu lemo-
váno ulicí K Mrazírnám, ze západu a z východu výrobními areály (FROL a.s. Praha, HVB Lea-
sing Czech Republic s.r.o. Praha) a ze severu stávající zahrádkovou osadou.  

V současné době jsou řešené pozemky nevyužité, neudržované a zčásti zarostlé náletovou 
zelení; v katastru nemovitostí jsou vedeny jako orná půda.  

Oba dotčené pozemky jsou ve vlastnictví První hanácké BOW, spol. s r.o., Příčná 84/1, 
Hodolany, 77900 Olomouc. Vlastnické vztahy v řešeném území a jeho bezprostředním okolí 
jsou zobrazeny ve výkrese č. 2. Výkres majetkoprávních vztahů. Údaje o vlastnickém právu, 
druhu a výměře pozemků jsou převzaty z Katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřic-
kého a katastrálního (www.cuzk.cz).  

 

vlastník, adresa 
parcelní číslo                         

pozemku 
výměra                                      

pozemku v m2 

druh pozemku,                       
stavba, příp.                

využití pozemku 

První hanácká BOW, spol. s r.o.,                                
Příčná 84/1, Hodolany, 77900 Olomouc   

388/1 9532 orná půda 

První hanácká BOW, spol. s r.o.,                                
Příčná 84/1, Hodolany, 77900 Olomouc   

388/115 9976 orná půda 

 

 

Vymezení řešeného území na leteckém snímku 

 

http://www.cuzk.cz)/
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Vymezení řešeného území na ortofotomapě 

 

Pohled na řešené území od ulice K Mrazírnám 

 

 

 



 4 

 

2. ŠIRŠÍ VZTAHY 
 

     Řešená lokalita leží ve východní části města Olomouce, v k.ú. Hodolany, ve stabilizované 
výrobní zóně; jde o proluku mezi stávajícími výrobními areály.  

     Ze západu navazují na řešené území pozemky parc. č. 1010/4, 1010/7, 388/22, 388/23 
a 388/25, které jsou, s výjimkou pozemku parc. č. 388/23, rovněž ve vlastnictví společnosti  
První hanácká BOW, spol. s r.o. a v katastru nemovitostí jsou vedeny jako orná půdy, případ-
ně jako ostatní pozemky. Jde o proluku mezi stávajícím areálem společnosti FROL a.s. Praha 
(areál pronajímatelných výrobních hal a skladů) a řešenou plochou, která je podle platného 
územního plánu vymezena jako plocha veřejných prostranství – plocha přestavby 10/076P, 
určená pro výstavbu páteřní komunikace, vedené od ulice Lipenské severním směrem. 

     Z východu navazuje na řešené území stávající areál společnosti HVB Leasing Czech Repub-
lic s.r.o. Praha, z jihu je řešené území lemováno ulicí K Mrazírnám, ze které je také zajištěn 
přístup do řešené plochy. Jižně ulice k Mrazírnám jsou opět situovány stávající výrobní areá-
ly. Na severu navazuje na řešené území stabilizovaná plocha soukromých zahrad 
s charakterem zahrádkové osady – plocha individuální rekreace 10/077S; plocha je zároveň 
v Územním plánu Olomouc vymezena jako územní rezerva UR-59 pro plochu smíšenou obyt-
nou. 

Řešeným územím prochází v trase sever-jih stoka dešťové kanalizace DN 1000 a kabelové 
vedení VN, těsně za západní hranicí řešené plochy podzemní parovod DN 600 + DN 250, je-
hož ochranné pásmo plochu okrajově zasahuje. 

 

 
 

3. VAZBA NA ÚZEMNÍ PLÁN 
 

     V Územním plánu Olomouc je řešené území součástí lokality 10 – Hodolany a Rolsberk a je 
vymezeno jako součást stabilizované plochy v zastavěném území 10/079 S, pro kterou jsou 
v územním plánu stanoveny následující podmínky: 

Kód               
plochy 

Využití plochy Max. výška 
zástavby (m) 

Zastavěnost Struktura 
zástavby 

Min. podíl 
zeleně 

Zpřesnění 
využití 

10/079S smíšená            
výrobní 

15/15 - areálový typ - - 

     Z hlediska platného Územního plánu Olomouc jsou tedy uvedené pozemky součástí stabi-
lizované plochy smíšené výrobní, s areálovým typem struktury zástavby; maximální výška 
zástavby je stanovena na 15 m, zastavěnost ani minimální podíl zeleně nejsou stanoveny. 
Okrajově zasahuje do řešeného území koridor technické infrastruktury TV-04 – vodovodní 
řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Železniční, Lipenskou, Hollarovou, Pavel-
kovou a Keplerovou. 
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Výřez z Hlavního výkresu Územního plánu Olomouc 

 

 

Výřez z Koordinačního výkresu Územního plánu Olomouc 
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     Pro plochy smíšené výrobní stanoví Územní plán Olomouc v bodě 7.2. následující podmín-
ky využití: 

7.2. Plochy smíšené výrobní (V) 

7.2.1. Hlavní využití není stanoveno. 

7.2.2. Přípustné využití:  
a) pozemky staveb a zařízení pro výrobu bez rušivých účinků vně dané plochy 

a s důrazem na čisté inovační technologie, jejichž zásobování bude vedeno pouze 
plochami dopravní infrastruktury;  

b) pozemky staveb a zařízení pro administrativu;  
c) pozemky staveb a zařízení pro strategické služby;  
d) pozemky vodních toků a ploch;  
e) pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření;  
f) pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního 

plánu;  
g) pozemky související dopravní a technické infrastruktury;  
h) pozemky veřejných prostranství;  
i)  pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu, zejména aleje 

podél komunikací, rozptýlená zeleň, meze, remízy, ÚSES apod.;  
j)  pozemky staveb a zařízení pro obchod do 600 m² hrubé podlažní plochy; 
k) pozemky staveb a zařízení pro stravování;  
l)  pozemky staveb a zařízení pro nerušivé služby;  
m) pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení;  
n) pozemky polyfunkčních domů bez bydlení;  
o) pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu v plochách, pro které byly 

zpřesněny podmínky využití v Příloze č.1 územního plánu (Tabulka ploch);  
p) pozemky staveb a zařízení pro vědu a výzkum.  
q) pozemky staveb a zařízení pro přechodné ubytování pracovníků;  
r) pozemky a stavby hromadných garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby uži-

vatelů či návštěvníků souvisejícího území;  
s) pozemky, stavby a zařízení pro parkování pro vozidla skupin 1, 2 a 3 určené pro pří-

mou obsluhu stavby nebo území, provozní a manipulační plochy určené pro přímou 
obsluhu staveb;  

t) pozemky zahradnických areálů v kapacitě úměrné potenciálu daného území a v sou-
ladu s jeho charakterem;  

u) pozemky staveb a zařízení pro zemědělství v plochách, pro které byly zpřesněny 
podmínky využití v Příloze č.1 územního plánu (Tabulka ploch);  

v) pozemky dočasných staveb a zařízení fotovoltaických elektráren v plochách, 
pro které byly zpřesněny podmínky využití v Příloze č.1 územního plánu (Tabulka 
ploch);  

w) pozemky staveb a zařízení pro skladování související s výrobou, s výjimkou nebez-
pečných látek;  

x) dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci; 
y) pozemky staveb a zařízení pro sběr a třídění komunálního odpadu v plochách, 

pro které byly zpřesněny podmínky využití v Příloze č.1 územního plánu (Tabulka 
ploch);  
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z) pozemky staveb a zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v plo-
chách, pro které byly zpřesněny podmínky využití v Příloze č.1 územního plánu (Ta-
bulka ploch);   

aa) stavby a zařízení fotovoltaických elektráren situovaných na střechách nebo fasá-
dách objektů mimo území MPR Olomouc, OP MPR Olomouc a OP NKP;  

bb) pozemky staveb a zařízení pro skladování nad 10 000 m² hrubé podlažní plochy 
v plochách, pro které byly zpřesněny podmínky využití v Příloze č. 1 územního plá-
nu (Tabulka ploch);  

cc) dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m2 zastavěné plochy objektu řešené v soula-
du s charakterem území na oplocených pozemcích využívaných jako zahrady. 

7.2.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze 
do území umístit za podmínky prokázání, že jejich řešení, včetně zajištění nároků sta-
tické dopravy, je v souladu s požadavky na ochranu hodnot území a jejich řešení a pro-
voz nesníží kvalitu prostředí sousedních ploch, nebude mít negativní vliv na krajinný 
ráz, na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu 
vibrací) a kvality ovzduší, neohrozí pohodu bydlení sousedních ploch, neohrozí jejich 
hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž v obytném území:  
a) pozemky staveb a zařízení pro obchod bez vazby na výrobu do 2 500 m² hrubé pod-

lažní plochy všech objektů záměru, přičemž venkovní parkování bude vybaveno ra-
strem vzrostlé zeleně;  

b) pozemky staveb a zařízení pro zemědělství;  
c) pozemky čerpacích stanic pohonných hmot;  
d) pozemky staveb a zařízení pro služby motoristům (např. pneuservisy, autoservisy, 

autopůjčovny);  
e) pozemky stavebních dvorů a zařízení pro údržbu pozemních komunikací;  
f) pozemky staveb a zařízení odpadového hospodářství, např. třídírny odpadů, sběrné 

dvory, zařízení pro recyklaci odpadu, likvidaci biologického odpadu a zařízení 
pro energetické využívání odpadu;  

g) pozemky staveb a zařízení pro skladování do 10 000 m² hrubé podlažní plochy sa-
mostatně stojících objektů;  

h) pozemky staveb a zařízení pro bioplynové stanice;  
i)  dočasné stavby a zařízení autobazarů;  
j)  pozemky staveb pro výrobu;  
k) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky;  
l)  pozemky staveb a zařízení pro skladování, manipulaci a výrobu nebezpečných látek. 

7.2.4. Nepřípustné využití:  
a) pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně pří-

pustné 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. územního plánu, zejména pozemky staveb pro bydlení;  
c) pozemky čerpacích stanic pohonných hmot v plochách, pro které byly zpřesněny 

podmínky využití v Příloze č.1 územního plánu (Tabulka ploch);  
d) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového 

uspořádání ploch stanovenými v bodě 7.12. a Příloze č.1 územního plánu (Tabulka 
ploch);  
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e) oplocení pozemků, které významně omezí průchodnost územím a naruší harmonic-
ké měřítko území. 

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

 
     Struktura zástavby je definována v bodě 7.12.2. Územního plánu Olomouc v platném zně-
ní – areálový typ zástavby je definován takto:  

- zpravidla oplocený soubor pozemků, staveb a zařízení sloužící pro různé způsoby využití 
(zejména výroba, technická infrastruktura, doprava a občanské vybavení pro vzdělávání 
a výchovu) zpravidla s jedním vjezdem / vstupem; plocha areálu je zpravidla zčásti zasta-
věná, zčásti volná, bez nároku na určení stavební čáry; jeho součástí jsou také pozemky 
provozních prostranství, případně rezervní plochy pro jeho rozšíření a pozemky zeleně. 

 
     Koridor technické infrastruktury TV-04 je dle bodu 5.4.2. Územního plánu Olomouc v plat-
ném znění vymezen jako překryvný prvek, v němž stávající využití pozemků nesmí být měně-
no způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil využití pro vymezené koncepční prv-
ky technické infrastruktury, přičemž v nich mohou být v souladu s podmínkami využití dané 
plochy umístěny dočasné stavby, například oplocení, přístřešky, mobilní objekty, demonto-
vatelné stavby apod.  

 

Výřez z výkresu Koncepce technické infrastruktury 

 

    Uvedené podmínky využití jednotlivých ploch jsou v územní studii respektovány, řešená 
plocha je určena pro výstavbu administrativního a prodejního areálu v souladu s výše uvede-
nými podmínkami; hlavní vodovodní řad je navržen v trase severojižní páteřní komunikace. 
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4. URBANISTICKÁ KONCEPCE 
 

     Řešená plocha je určena pro výstavbu areálu společnosti První hanácká BOW, spol. s r.o.; 
navržený areál je určen pro administrativní zázemí společnosti, showroom pro prezentaci 
výrobků dodavatelských firem, servis, kompletaci přístrojů a skladovací plochu. V řešené 
ploše bude realizována hala o rozměrech cca 36,00 m x 117,00 m, s maximální výškou hlavní 
římsy 10,60 m; budoucí zastavěná plocha je 4159 m2.   

    Dopravní obsluha areálu bude zajištěna stávajícím sjezdem z ulice K Mrazírnám. 

Územní studie v řešeném území upřesňuje vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
v podrobnějším měřítku a stanovuje regulační prvek – stavební čáru.  

 

Definice prvků plošné a prostorové regulace 

    Stavební čára – linie, určující polohu zástavby vůči veřejnému prostranství; ve stavební 
čáře musí být umístěna převažující část hlavní stavby na pozemku, tzn., že nesmí ustupovat 
směrem do hloubky pozemku, ani předstupovat; menší část hlavní stavby a vedlejší stavby 
mohou vůči stavební čáře ustupovat; před stavební čáru mohou předstupovat schodiště, 
závětří, zádveří, balkony, arkýře, římsy, případně jiné konstrukce, přiměřené rozsahem, tva-
rem a funkcí, které jsou součástí hlavního objemu stavby. Pro řešené území je stanovena 
z východní strany, tj. ze strany budoucího veřejného prostranství (s označením dle územního 
plánu 10/076P), ve kterém bude vedena nová dopravní trasa – spojnice mezi ulicí Lipenskou 
(silnicí I/35), ulicí K Mrazírnám a prodloužení této spojnice severně k vodnímu toku Bystřice, 
a to ve vzdálenosti 2,75 m od hranice vymezeného veřejného prostranství.     

     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°“, to vše měřené od úrovně veřejného prostranství, k němuž je orientováno 
průčelí stavby nebo v případě ztížených terénních podmínek v nejnižším místě původního 
terénu při obvodu stavby orientovaném k nejbližšímu veřejnému prostranství. Pro řešené 
území je stanovena shodně s Územním plánem Olomouc na 15 m. 

     Struktura zástavby – udává typ struktury zástavby. V řešeném území je požadován areá-
lový typ zástavby, který je definován jako zpravidla oplocený soubor pozemků, staveb a zaří-
zení; plocha areálu je zpravidla zčásti zastavěna, zčásti volná a jeho součástí jsou pozemky 
provozních prostranství, pozemky zeleně, případně rezervní plochy pro rozšíření staveb 
a zařízení. Ve struktuře areálového typu zástavby se objekty umisťují přednostně podél ve-
řejných prostranství. 
      
     V řešeném území jsou vymezeny tři funkční plochy: 

- plocha smíšená výrobní, která zaujímá převážnou část vymezené plochy  

- plocha ochranné a izolační zeleně, vymezená v severní části řešené plochy, která má funk-
ci ochranné a izolační zeleně vůči stávající ploše zahrádkové osady; ta je zároveň 
v Územním plánu Olomouc vymezena jako územní rezerva pro obytnou výstavbu 
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- plocha veřejných prostranství, vymezená na západním okraji řešené plochy pro stavbu 
nové dopravní trasy – spojnice mezi ulicí Lipenskou (silnicí I/35), ulicí K Mrazírnám a pro-
dloužení této spojnice severně k vodnímu toku Bystřice. 

A – plocha smíšená výrobní 
Výměra: 16 917 m2 
Zastavitelná plocha: není stanovena 
Maximální výška zástavby: 15/15 m 
Zastavěnost: není stanovena 
Minimální podíl zeleně: není stanoven 
Struktura zástavby: areálová 
Přípustné a podmíněně přípustné využití: dle bodů 7.2.2. a 7.2.3. Územního plánu Olomouc 
v platném znění 

B – plocha ochranné a izolační zeleně 
Výměra: 1 426 m2 

Ochranná a izolační zeleň by měla být vysazena jako kombinovaný pás dřevin – vyšších keřů 
a málo vzrůstných stromů (dorůstajících výšky maximálně do 10 metrů – asi 1/3, většina vý-
sadby do 7 metrů – 2/3 plochy výsadby). Pás zeleně by měl obsahovat v době vegetace ne-
průhlednou nebo jen velmi omezeně průhlednou linii dřevin (keřů a od země zavětvených 
stromů nebo v linii podsazených keři) v šířce minimálně 3 metry a výšce převážně nad 2 me-
try. Linie může být v jedné přímce, ale výhodněji v několika mírně se pohledově překrývají-
cích liniích rovnoběžných nebo i různoběžných. Podél linie jednotlivě jako solitéry nebo po 
několika kusech dosázené málo vzrůstné stromy, které výškově i půdorysně obohacují linio-
vou výsadbu.  
Sortiment:  
- v neprůhledné linii – keře a malé stromy s převahou opadavých, s použitím i stálezelených 

(např. borovice kleč, zimostráz, ptačí zob vejčitolistý, mahonie), střídaných u keřů ve sku-
pinách po několika kusech, u stromů i jednotlivě 

- podél liniové výsadby – vzrůstné keře a malé stromy s převahou listnatých domácích dru-
hů daného přirozeného stanoviště – biotopy vysokých mezofilních a xerofilních dřevin 
(K3) a omezeně jasanovo-olšových luhů (L2.2). 

C – plocha veřejného prostranství 
Výměra: 1 165 m2 

Přípustné a podmíněně přípustné využití: dle bodů 7.6.2. a 7.6.3. Územního plánu Olomouc 
v platném znění 

 

Etapizace 

    Výstavba na řešené ploše je podmíněna přeložkou stávajícího kabelového vedení VN, které 
prochází středem pozemku a výstavbou vodovodu DN 100, který přivede pitnou vodu 
k budoucímu areálu od ulice Lermontovovy, kde bude napojen na stávající vodovod DN 110. 
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5. KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY 
 

 

Stávající dopravní systém řešeného území, uspořádání stávajících komunikací, 
základní koncepce dopravního řešení ve vazbě na platný Územní plán Olomouce 

Dopravní přístup do řešeného území je v současné době zajištěn z ulice K Mrazírnám, kte-
rá je vedena podél jižního a západního okraje řešeného území. Ulici K Mrazírnám lze 
v současné době charakterizovat jako obslužnou komunikaci funkční skupiny C dle ČSN 73 
6110 (jde o místní komunikaci III. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb.). Její uspořádání je dvou-
pruhové, směrově nerozdělené. Ulice K Mrazírnám je východně zapojena do ulice Pavelkovy, 
která představuje základní dopravní skelet města (dle platného Územního plánu Olomouc) 
s přímou vazbou na ulici Lipenskou (ta je v současné době průjezdním úsekem silnice I/35). 
Západně se ulice K Mrazírnám zapojuje do ulice Lermontovovy, která je však místní komuni-
kací obslužnou, obsluhující i lokality s rodinnými domy. Z ulice K Mrazírnám je pak do řeše-
ného území vybudován zpevněný sjezd (z jihu), který slouží k zajištění základního přístupu 
k dotčeným pozemkům. 

Koncepce dopravního řešení platného územního plánu přímo v řešené ploše nenavrhuje 
žádné záměry, avšak v širším území řeší poměrně razantní změny v dopravním systému. 
Dle členění územního plánu jde o lokalitu 10 – Hodolany a Rolsberk, resp. její východní část, 
kde jsou situovány smíšené výrobní plochy. Navržené změny upravují komunikační systém 
v této průmyslové části Olomouce ve smyslu doplnění nové dopravní spojnice mezi ulicí 
K Mrazírnám a ulicí Lipenskou (silnicí I/35), která je územním plánem řešena v ploše veřej-
ných prostranství s označením 10/082P a prodloužení této spojnice severně k vodnímu toku 
Bystřice v ploše veřejných prostranství 10/076P se záměrem obsluhovat přilehlé plochy indi-
viduální rekreace s možným výhledem pro zástavbu rodinnými domy (plochy 10/075S 
a 10/077S s územní rezervou UR-59). Tyto záměry jsou rovněž sledovány jako veřejně pro-
spěšné stavby. Územní studie tedy řeší nejen vnitřní dopravní obsluhu řešeného území, ale 
naznačuje i možný budoucí rozvoj komunikačního systému přilehlých smíšených výrobních 
ploch, a to ve vazbě na evidovanou Územní studii US-69: Olomouc – Chelčického. 

 

Návrh dopravní obsluhy řešeného území, vnitřní komunikační síť a její technické řešení 

Dopravní systém řešené plochy odpovídá jejímu uvažovanému využití. Známým záměrem 
investora, kterým je První hanácká BOW, spol. s r. o., je realizace objektu s administrativním 
zázemím vedení firmy a zaměstnanců, showroomem pro prezentaci výrobků různých doda-
vatelských firem, servisem, dílnou pro kompletaci přístrojů a skladovací plochou.  

Pro zajištění obsluhy uvažovaného objektu a zajištění odpovídajících manipulačních a par-
kovacích ploch je navržena areálová komunikace (základní šířky 6 m), která je zapojena 
do stávajícího sjezdu z ulice K Mrazírnám. Podél této komunikace vpravo je navržen parkova-
cí záliv s kolmým stáním (39 míst o rozměrech 2,5 x 5 m), vlevo je pak od ulice K Mrazírnám 
navržena samostatná parkovací plocha o kapacitě cca 16 stání a dopravní přístupy k objektu 
pro zásobování. 

Potřeba parkovacích stání pro navrhovaný areál je stanovena podle ČSN 73 6110, a to 
pro stupeň automobilizace 1 : 2,0 (platný Územní plán Olomouc stanovuje pro celé území 
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města koeficient automobilizace 1,0, který lze lokálně měnit pouze v rámci územních studií 
nebo regulačních plánů). 

Provoz areálu se dle investora předpokládá jako jednosměnný s 42 provozními zaměst-
nanci a 26 administrativními zaměstnanci. V následující tabulce jsou uvedeny základní bi-
lanční údaje, nutné pro výpočet minimálního počtu parkovacích stání, včetně určení předpo-
kládaného druhu stavby. 

 

Druh objektu 
Účelová                       
jednotka 

Počet                    
účelových 
jednotek                 
na 1 stání 

Počet                    
účelových 
jednotek 
celkem 

Potřeba 
parkovacích 

míst  

Výroba, sklady zaměstnanec 4 42 14 

Administrativa s malou návštěvností: 
ředitelství podniků* 

kancelářská 
plocha m2 

35 413 15 

Obchod: 
jednotlivá prodejna** 

Prodejní                        
plocha m2 

50 1001 26 

celkem 55 

* včetně rezervy uvažované pro rozšíření kanceláří 

** jde o plochu showroomu s možným prodejem 

Potřebný minimální počet stání pro uvažovaný areál je 55 (investorem byl počet stání 
uvažován rovněž 55). Tato stání budou v plném rozsahu zajištěna na vlastních pozemcích. 

Ideově je územní studií řešeno možné rozšíření objektu, a to vzhledem k velikosti vyme-
zené řešené plochy. Navrženo je tedy prodloužení areálové komunikace severním směrem 
a umístění dalších parkovacích stání a manipulačních ploch. Řešeno je také rozšíření investo-
rem uvažovaného objektu o cca 60 % další zastavěné podlažní plochy (předpokládá se využití 
pro výrobu, sklady a případně prodejnu). Toto rozšíření by vyžadovalo vybudování dalších 
cca 33 – 35 stání v řešeném území. Předběžně je řešeno celkem 38 stání (včetně rozšířených 
stání pro dodávkové automobily) a doplňující manipulační plochy pro těžká nákladní vozidla 
(návěsové soupravy).  

Odvodnění povrchu bude řešeno systémem dešťové kanalizace do retenčních nádrží s ří-
zeným vypouštěním do dešťové kanalizace města, případně vsakováním do okolních zele-
ných ploch. Retenční nádrže budou vybudovány v řešeném území (je doporučeno je řešit 
jako podzemní prefabrikované objekty). Zelené plochy v prostorech komunikací budou před-
nostně využity pro vedení sítí technické infrastruktury. Poloměry nároží jsou stanoveny 
u areálové komunikace pro vozidla skupiny 3, u navazujících parkovacích ploch pro vozidla 
skupiny 1 dle metodiky ČSN 73 6102 Z1 (Projektování křižovatek na pozemních komunika-
cích). Kryt vozovky je navržen jako asfaltový (případně dlážděný u parkovacích ploch), návr-
hová úroveň porušení a třída dopravního zatížení bude stanovena samostatnou dokumenta-
cí. 
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Úpravy okolního komunikačního systému 

Tato kapitola územní studie navazuje na stanovenou koncepci dopravního řešení platného 
územního plánu. Ta navrhuje v blízkém okolí řešeného území výrazné změny komunikačního 
systému, které spočívají ve vybudování nové dopravní spojnice mezi ulicemi Lipenskou 
a K Mrazírnám (v ploše veřejných prostranství (P) s označením 10/081P) a prodloužení této 
spojnice severně k vodnímu toku Bystřice (v ploše veřejných prostranství (P) 10/076P), čímž 
bude zajištěna dopravní obsluha přilehlé plochy individuální rekreace s možným výhledem 
pro zástavbu rodinnými domy (plochy 10/075S a 10/077S s územní rezervou UR-59). Oba 
záměry jsou rovněž sledovány jako veřejně prospěšné stavby (10/076P a 10/081P) s tím, 
že v jejich polohách je také vymezen koridor cyklistické dopravy DC-01 (rovněž jako veřejně 
prospěšná stavba). Do řešeného území tyto stavby nezasahují, ovlivňují však jeho dopravní 
obsluhu.  

Spojnice Lipenská – K Mrazírnám byla podrobněji řešena v rámci územní studie US-69: 
Olomouc, Chelčického (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., 04/2016), kde byla koncipová-
na jako páteřní komunikace dotčeného území ve dvoupruhovém typu šířkového uspořádání 
MO2 20 – 23,5/7,5/30 s šířkou jízdních pruhů 2 x 3,25 m, vodících proužků 2 x 0,25 m, bez-
pečnostních odstupů 2 x 0,25 m v hlavním dopravním prostoru a se společnou levostrannou 
stezkou pro chodce a cyklisty (od ulice Lipenské) v odsazené poloze vůči komunikaci. Tato 
nová komunikace si za západní hranicí vynucuje změnu polohy ulice K Mrazírnám a nové za-
pojení stávajících úseků této ulice. Navržené prodloužení je pak předběžně navrženo dvou-
pruhovém typu šířkového uspořádání MO2 20/6,5/30 s šířkou jízdních pruhů 2 x 2,75 m 
(komunikace bude sloužit pouze místní dopravě, přičemž provoz nákladních vozidel se ne-
předpokládá), vodících proužků 2 x 0,25 m, bezpečnostních odstupů 2 x 0,25 m v hlavním 
dopravním prostoru a s levostrannou stezkou pro chodce a cyklisty (od ulice Lipenské) při-
mknuté ke komunikaci. Obě výše uvedené komunikace jsou tedy řešeny v souladu s platným 
územním plánem (umožňují i relativně bezproblémové situování požadovaného koridoru 
cyklistické dopravy). V dopravní obsluze řešeného území bude významnější roli zastávat 
spojnice Lipenská – K Mrazírnám, která může být v budoucnu využita jako přístupová obsluž-
ná komunikace, alternativně k ulici Pavelkově a navazující ulici K Mrazírnám.   

 

Parkování a odstavování vozidel v řešeném území 

Pro parkování a odstavování vozidel je územní studií stanoven stupeň automobilizace 
1 : 2,0 (platný ÚP stanovuje pro celé území města koeficient automobilizace 1,0, který lze 
lokálně měnit pouze v rámci územních studií nebo regulačních plánů). 

Odstavování osobních případně nákladních vozidel v plochách je řešeno na vlastních po-
zemcích. Parkování vozidel návštěvníků a zaměstnanců bude rovněž zajištěno v rámci vyme-
zených ploch. Na vyznačených parkovacích plochách pro osobní motorová vozidla musí být 
vyhrazen počet stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu a orientace a musí 
k nim být zajištěn bezbariérový přístup z komunikace pro chodce. 
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Pěší a cyklistická doprava v řešeném území 

V řešeném území bude chodcům a cyklistům sloužit celý komunikační prostor. Provoz 
v areálu je řešen jako společný, samostatné pěší komunikace jsou navrhovány pro přístup 
do objektů hal, případně mezi jednotlivými funkčními plochami (např. parkovací plochou 
a manipulační plochou v ideovém řešení rozšíření areálu). Pro pěší a cyklistickou dopravu 
nejsou navrženy jiné vstupy mimo stávající sjezd na ulici K Mrazírnám.  

Všechny komunikace pro chodce budou provedeny s úpravami dle vyhl. č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a dle ČSN 
73 6110. Jde o vymezení varovných a signálních pásů a snížení obrub v místě přechodů 
pro chodce – tyto úpravy však nelze s ohledem na měřítko územní studie řešit detailně 
a budou zpracovány v rámci podrobnější projektové dokumentace. Pro cyklisty je doporuče-
no v řešené ploše navrhnout v podrobnější projektové dokumentaci stání pro jízdní kola.  

 

Ostatní druhy dopravy 

Pro potřeby územní studie se za ostatní druhy dopravy považuje především veřejná hro-
madná doprava. Železniční hromadné dopravě osob slouží železniční stanice Olomouc, Hlav-
ní nádraží na celostátní železniční trati č. 270 (cca 1000 m). Nejbližší autobusové zastávky 
se nacházejí v dostupné vzdálenosti od cca 430 m (zastávka Civilní obrana na ulici Libušina 
severně, ovšem s obtížným přístupem do řešeného území) po cca 550 m (zastávka Lipenská 
na ulici Lipenské u křižovatky s ulicí Pavelkovou). Tramvajová doprava je provozována v ulici 
Hodolanské, přičemž nejbližší tramvajová zastávka je vzdálena cca 650 – 700 od řešené plo-
chy (zastávky Hodolanská a Husův sbor). Území lze charakterizovat jako okrajovou zónu měs-
ta, kde je normou doporučena docházková vzdálenost cca 500 m.  

Přístup na zastávky je zajištěn prostřednictvím navržených a stávajících komunikací. Navr-
žený dopravní systém svými parametry rovněž umožňuje zavedení hromadné autobusové 
dopravy i k řešené ploše. Uvažovat lze s autobusovou dopravou, jejíž linky by byly vedeny 
po ulici Pavelkově v průmyslové zóně a návazně po páteřní komunikaci v návaznosti na řeše-
né území. Umístění zastávek by však muselo být řešeno podrobnější projektovou dokumen-
tací.  

 

Ochranná dopravní pásma, ostatní limitující dopravní prvky 

Řešené území není dotčeno žádným ochranným dopravním pásmem. Na vjezdu do řeše-
ného území je nutno respektovat rozhledové trojúhelníky dle metodiky ČSN 73 6110 
(tzn. neumísťovat do těchto polí žádné překážky bránící rozhledu jako např. reklamní pouta-
če, zeleň apod.). 
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6. KONCEPCE ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 

 

Zásobování pitnou vodou 

     Zásobování řešeného území pitnou vodou je navrženo v souladu se studií Koncepce vod-
ního hospodářství města Olomouce (dále jen KVH). Dle KVH prochází těsně za západní hrani-
cí řešené plochy navržený vodovodní řad DN 300 – propojení ulic Chelčického a Libušiny 
(N_094). Jde o vodovodní řad, který propojí jižní a východní část města a bude využit přede-
vším pro zásobování rozvojových ploch v této oblasti. Trasa tohoto navrženého vodovodního 
řadu přímo řešeným územím neprochází, je však dokumentována ve výkrese č. 5. Koncepce 
technické infrastruktury. 

     S využitím výše uvedeného navrženého vodovodního řadu DN 300, vedeného z ulice Li-
penské v trase navržené severojižní páteřní komunikace (N_094), který bude napojen na no-
vě rekonstruovaný vodovodní řad v ulici Lipenské (R_168), se pro zásobování areálu BOW 
neuvažuje. Pro zásobování areálu BOW pitnou vodou bude vybudován nový vodovod, přive-
dený k řešené ploše od západu, od ulice Lermontovovy, kde se napojí na stávající veřejný 
vodovod PVC 110 a bude veden v souběhu s ulicí K Mrazírnám východním směrem k areálu 
BOW. Délka navrženého vodovodu je 257,60 m.  

 

Výpočet potřeby vody 

     Výpočet potřeby vody pro řešené území je proveden podle Směrnice č. 9 z roku 1973 
a přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích). Pro bilance je orientačně uvažováno se 70 zaměstnanci areálu. 

Počet EO         70 EO  

Denní průměrná potřeba vody   Qp = EO x specifická potřeba  
     Qp = 70 x 70 = 4 900 l/den = 0,17 l/s  

Maximální denní potřeba vody   Qm = Qp x kd  
     Qm = 4 900 x 1,5 = 7 350 l/den = 0,26 l/s  

Maximální hodinová potřeba vody  Qh = Qm x kh  
     Qh = 7 350 x 1,8 = 13 230 l/den = 0,46 l/s  

Roční potřeba vody       Qr = Qp x 250  
     Qr = 4 900 x 250 = 1 225 m3/rok  

      

 

Likvidace odpadních vod 

Řešenou plochou prochází ve směru sever-jih řad dešťové kanalizace DK2 DN 1000. Tento 
řad je v navazující evidované Územní studii US-69: Olomouc, Chelčického navržen k přeložení 
do trasy budoucí severojižní komunikace, vedené ve vymezené ploše veřejných prostranství 
10/076P (podle platného Územního plánu Olomouc); územní studie areálu BOW ponechává 
tento řad beze změny a využívá jej pro odvedení dešťových vod z areálu.  
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Splaškové vody z areálu budou likvidovány v domovní ČOV, situované ve východní části 
areálu; vyčištěné odpadní vody budou zaústěny do stávající stoky dešťové kanalizace DK2 
DN 1000. 

     Při nakládání s dešťovými vodami je třeba postupovat dle platné legislativy – podle §20, 
odst. 5c) vyhl. 501/2006 Sb., obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších 
předpisů, §6, odst. 4 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ČSN 759010 
a TNV 759011, kde se uvádí: 

     Zastavěné plochy nebo zpevněné plochy, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopa-
dem atmosférických srážek, musí mít zajištěno jejich odvádění. Odvádění srážkových vod 
se zajišťuje přednostně zasakováním. V případě nedostatečné vsakovací schopnosti půdního 
a horninového prostředí prokázané hydrogeologickým průzkumem, navrhuje se jejich zadr-
žování s regulovaným odtokem. Následně se odvádí (regulovaným odtokem nebo bezpeč-
nostním přepadem) do povrchových vod přednostně (tj. do vodoteče nebo dešťové kanaliza-
ce), jestliže nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací. Mož-
nost vsakování musí být v rámci následné projektové dokumentace prověřena hydrogeolo-
gickým posudkem. 

Dešťové vody ze střech, areálových komunikací a zpevněných ploch budou svedeny do re-
tenční zasakovací nádrže, osazené v zelené ploše areálu. Dle hydrogeologického posouzení je 
zasakování možné, předpokládaný koeficient vsaku k = 5*10-5 m/s. Bezpečnostní přepad re-
tenční nádrže bude napojen do stávající stoky dešťové kanalizace DK2 DN 1000. 

Při řešení konkrétních návrhů zařízení pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV) v rámci 
následné projektové dokumentace je nutno vycházet z Koncepce vodního hospodářství měs-
ta Olomouce (dále KVH), která obsahuje zásady návrhu hospodaření s dešťovými vodami 
podle TNV 759011. Výpočet zařízení HDV by se měl řídit dle TNV 759011 a KVH, kdy pro vý-
počet přípustného odtoku srážkových vod se doporučuje hodnota specifického odtoku 
3 l/s/ha, avšak hodnota regulovaného odtoku z  jednoho zařízení HDV nemá být z provozních 
důvodů nižší než 0,5 l/s. Objem vsakovacího nebo retenčního zařízení bude navržen na déšť 
periodicity 0,2 (v případě opatření s bezpečnostním přelivem) nebo 0,1 (v případě opatření 
bez přelivu) dle ČSN 75 9010. Zařízení HDV musí být navrženo dostatečně kapacitní, provo-
zem zařízení nesmí dojít k podmáčení pozemků jiných vlastníků. Při realizaci stavby a jejím 
provozu nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod v této lokalitě a  ke zhor-
šení odtokových poměrů. Dešťové vody musí být likvidovány na pozemku vlastníka objek-
tu. Je nutné řešit retenci srážkových vod tak, aby byl zachován vlastnický princip HDV – 
tj. zařízení pro retenci se musí vždy nacházet na pozemku toho vlastníka, ze kterého jsou 
vody v objektech HDV retentovány. 

     Srážkové vody z komunikací a zpevněných ploch je nutno přednostně likvidovat vsaková-
ním pomocí vhodných terénních úprav a zasakovacích průlehů, případně jejich zadržováním 
v retenčních nádržích (povrchových nebo podzemních) a regulovaným odváděním prostřed-
nictvím stávající a navržené dešťové kanalizace do toku Bystřice (mimo řešené území). Sráž-
kové vody z větších parkovišť (cca nad 10 stání) a jiných zpevněných ploch, kde může dojít 
ke kontaminaci dešťových vod ropnými látkami, je nutno předčišťovat v odlučovačích rop-
ných látek (lapolech). 
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Zásobování elektrickou energií 

V okolí řešeného území jsou provozována distribuční kabelová vedení vysokého napětí 
22kV z rozvodny 110/22 kV Hodolany. Z této distribuční soustavy jsou napojeni jak význam-
nější odběratelé elektrické energie s vlastními elektrickými transformačními stanicemi 
22/0,4 kV, tak distribuční transformační stanice 22/0,4 kV provozovatele sítě.  

Potřebný soudobý příkon pro nové objekty se navrhuje zajistit ze stávající trafostanice 
DTS Hodolany – U mrazíren, která je situována severozápadně řešeného území, a to pro-
střednictvím přípojky nízkého napětí. Trasy vedení NN v grafické části územní studie nejsou 
řešeny. 

Na síti VN je pak územní studií navrženo realizovat přeložku stávajícího kabelového vedení 
VN, které prochází řešenou lokalitou ve směru sever-jih, a to do uličního prostoru prodlou-
žené ulice Chelčického. 

 

Zásobování plynem 

Řešené území se nachází v blízkosti stávající regulační stanice VTL/STL, která je situována 
na ulici Lipenské. Z této regulační stanice je vyveden středotlaký plynovod DN 300, a to sou-
běžně s ulicí Lipenskou a dále podél ulice Pavelkovy a K Mrazírnám, k řešené lokalitě, kde je 
jeho trasa v současné době ukončena.  

Vzhledem k plošné plynofikaci Olomouce a blízkosti tras stávajících STL plynovodů (viz vý-
še), se uvažuje také s rozšířením plynofikace trubním rozvodem plynu pro navržený areál 
BOW. Napojovacím bodem bude plynovod v ulici K Mrazírnám. Budoucí odběratel bude na-
pojen přípojkou ukončenou ve skříni H.U.P., s nízkotlakým regulátorem a plynoměrem, která 
bude osazena přibližně v hranici parcely. 

 

Zásobování teplem 

Podél západní hranice řešeného území je veden stávající podzemní parovod DN 600 + DN 
250, jehož ochranné pásmo plochu okrajově zasahuje. V evidované Územní studii US-69: 
Olomouc, Chelčického je navrženo, v zájmu uvolnění pozemků pro realizaci sběrného dvora, 
částečné přeložení parovodu do budoucího uličního prostoru spojky ulic Lipenské 
a K Mrazírnám. Do řešeného území však tento záměr nezasáhne. 

V souladu s Územní energetickou koncepcí statutárního města Olomouce je navrženo, aby 
pro zásobování teplem byly upřednostněny systémy CZT (v blízkosti řešené plochy je veden 
parovod). Možnosti zásobování je však nutno prověřit podrobnější dokumentací. 

 

Elektronické komunikace 

Řešeným územím nejsou vedeny žádné telekomunikační kabely a situována žádná tele-
komunikační zařízení. Stávající vedení jsou realizována v uličním prostoru ulice K Mrazírnám 
(avšak za východní hranicí řešené plochy). Nové datové a telekomunikační sítě, případně 
úpravy tras stávajících sítí v lokalitě, budou řešeny v uličních prostorech. Jejich napojení se 
předpokládá ze stávajících telekomunikačních kabelů vedených podél ulice K Mrazírnám. 
Trasy těchto vedení však nejsou předmětem řešení územní studie. 
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7. ZÁVĚR 
 

      Územní studie Olomouc – Areál BOW je zpracována dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Řešení územní studie je v souladu s platným Územním plánem Olomouc, které rozvíjí 
do větších podrobností. Návrh řešení technické infrastruktury je třeba chápat jako orientač-
ní, který bude upřesněn podrobnější projektovou dokumentací.   

Po schválení pořizovatelem budou údaje o územní studii vloženy do evidence územně 
plánovací činnosti. 
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