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1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

(1) Územní plán řeší území statutárního města Olomouce, které sestává z těchto katastrálních území: Bělidla, 
Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, 
Lošov, Nedvězí u Olomouce, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady u Olomouce, Nový Svět u Olomouce, 
Olomouc-město, Pavlovičky, Povel, Radíkov u Olomouce, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany 
u Olomouce a Týneček. Stejné území je součástí řešení Souboru změn č. IA ÚP Olomouc. 

(2) Hranice území statutárního města Olomouce je zakreslena ve všech výkresech. 

1.1. Postavení města v systému osídlení 

(1) Město Olomouc, které bývalo hlavním městem Moravy a dnes je krajským městem Olomouckého kraje, tvoří 
významné sídlo v rámci České republiky. Leží na křižovatce významných evropských koridorů severojižního (Balt 
– Vídeň – Jadran) a západovýchodního směru (Německo – Praha – Polsko). 

(2) K 1. lednu 2010 žilo v Olomouci dle ČSÚ 100 362 obyvatel. Množství každodenních pracovních příležitostí, 
existence vysokého školství a turistická atraktivita města (včetně památky UNESCO), které přivádějí do města 
další značné množství lidí, způsobuje, že počet skutečně každodenně přítomných osob lze odhadovat přibližně 
v rozmezí 110–130 tisíc osob. 

(3) Důležitou roli pro postavení města v rámci osídlení hraje blízkost dalších sídel v jeho bezprostředním okolí 
v rámci správního území obce s rozšířenou působností a dále širších vazeb, zejména k městům Přerov 
a Prostějov a dále Šternberk, Litovel a Uničov. Tato významná koncentrace obyvatelstva a dobrá dostupnost 
umožňují Olomouci soustředit nejdůležitější veřejnou správu, školství, nadmístní občanské vybavení a značnou 
část pracovních příležitostí Olomouckého kraje, při současném zachování přívětivých podmínek pro život 
obyvatel celé Hané. 

(4) Důležitým momentem pro Olomouc je již zmiňovaná existence vysokého školství v jeho správním území a s tím 
spojené ekonomické aktivity. Olomouc je rovněž sídlem vrchního soudu s působností de facto pro celou Moravu. 

(5) Olomouc tvoří jádro Hornomoravského úvalu sevřeného na západě Drahanskou vysočinou a na východě Nízkým 
Jeseníkem, jejíž nejzazší výběžek je korunován stavbou poutního chrámu na Svatém Kopečku. Samotné město 
je ze západu ohraničeno pásmem vyvýšenin, na jehož nejvýznamnějších vrcholech byly v minulosti umístěny 
fortové pevnosti, které dodnes tvoří významný prostorový fenomén města. Samotné historické jádro Olomouce 
leží na ostrohu nad nivou řeky Moravy a jejích přítoků Mlýnského potoka a Bystřice. Až do roku 1952 bylo jádro 
města obtékáno také ze západní strany, jedno z ramen Mlýnského potoka protékalo dnešní třídou Svobody. 

(6) V souladu se ZÚR OK a v souladu s Územní studií lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v 
rozvojové oblasti RO1 Olomouc jsou v Územním plánu vymezeny plochy pro podnikatelské aktivity, respektive 
plochy smíšené výrobní. 

(7) Z hlediska širších vztahů města Olomouce lze vyjmenovat několik oblastí, které tvoří rekreační zázemí města. 
Jsou to především lesní komplexy v oblasti Svatého Kopečka, Lošova a Radíkova, které jsou z velké části 
součástí přírodního parku Údolí Bystřice. Ten pak mimo řešené území pokračuje dále k severovýchodu až 
k prameni řeky Bystřice. Významnou roli pro rekreaci obyvatel města hraje oblast CHKO Litovelské Pomoraví, 
která proniká k městu ze severní strany v klínu mezi tokem Moravy a Mlýnského potoka. Součástí CHKO 
Litovelské Pomoraví na území sousední obce Horka nad Moravou je také přírodní koupaliště Poděbrady, které je 
oblíbeným místem odpočinku Olomoučanů. Západně a jižně od města nejsou v současné době možnosti 
rekreace dostatečně pestré a dostupné, což je způsobeno především intenzivní zemědělskou činností. Nejbližší 
významnou rekreační oblastí jižně od Olomouce je území u obce Grygov (les Království, staré vápencové lomy), 
kam ZÚR OK směruje významnou rozvojovou plochu pro sport a rekreaci nadmístního významu dle Územní 
studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko-jih (Ing. arch. Ženčák, 
2008). Jihovýchodně od Velkého Týnce se nachází další území s rekreačním potenciálem (oblast kolem vrcholu 
Chlum a toku Loučky). Západně od Olomouce se rekreační území nachází v podobě přírodních parků Velký 
Kosíř (při obcích Slatinice a Drahanovice) a Terezčino údolí (při obci Náměšť na Hané). 

1.2. Širší vztahy dopravní infrastruktury 

(1) Obecně 

Územní plán vytváří územní podmínky pro fungování dopravní infrastruktury v rámci města i v rámci jeho širších 
vazeb. 

(2) Pěší a cyklistická doprava 

Územní plán vytváří územní podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu, zvláště pro prostupnost území 
v návaznosti na volnou krajinu. Nejvýznamnější pěší a cyklistické tahy, které napojují město na okolí, sledují toky 
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řek Moravy, Mlýnského náhonu a Bystřice. Významným cílem, mimo lokalit v doteku těchto os, je i poutní chrám 
na Svatém Kopečku. 

(3) Veřejná hromadná doprava 

Územní plán vytváří územní podmínky pro dobré fungování veřejné hromadné dopravy. Z hlediska širších vztahů 
vytváří územní podmínky pro fungování města jako významného cílového a přestupního bodu. Koncepce veřejné 
hromadné dopravy, spolu s koncepcí pěší a cyklistické dopravy, je považována za hlavní pilíř zajištění mobility 
obyvatel města i jeho návštěvníků umožňující přijatelný komfort cestování při minimalizaci negativních 
enviromentálních dopadů. Je podporován především rozvoj tramvajové dopravy, ale i její integrace v rámci 
ostatních složek HD a návaznost na individuální automobilovou dopravu. Při vstupech do města jsou vymezena 
území pro záchytná parkoviště s návazností na linky veřejné hromadné dopravy. Územní plán rovněž vymezuje 
systém přestupních uzlů hromadné dopravy v čele s hlavním terminálem v okolí hlavního železničního nádraží. 

(4) Železniční doprava 

Územní plán vytváří územní podmínky pro dobré fungování železniční dopravy, která napojuje město na okolí 
a na celorepublikový systém železnice. Koncepce železniční dopravy respektuje stávající stav jednokolejné trati 
č. 275, přičemž počítá s možností jeho smíšeného železničního a tramvajového provozu, což by přispělo k lepší 
obsluze VHD především severozápadní části města. Posílením funkce Hlavního nádraží jako hlavního 
přestupního terminálu mezi různými druhy VHD se Územní plán snaží zatraktivnit využití železnice i na kratší 
a střední dojezdové vzdálenosti. Územní plán také vymezuje územní rezervu pro přeložku železniční trati č. 290 
v prostoru severně od ulice Sibiřské – z důvodu zlepšení parametrů křížení ulic Pasteurovy a U Podjezdu 
s železniční tratí č. 270 a pro lepší využití lokality v okolí ul. Edisonovy 

(5) Silniční doprava 

Územní plán vytváří územní podmínky pro uspokojivé fungování nadřazené silniční sítě, která napojuje město 
na okolí. Navrhovaná koncepce silniční dopravy zlepšuje především vymezením tzv. Východní tangenty 
(přeložky silnice I/46) dopravní obslužnost města i kraje, čímž respektuje koncepci rozvoje nadřazené silniční sítě 
i silniční sítě Olomouckého kraje danou vymezením koridorů v PÚR ČR i v ZÚR OK. 

(6) Doprava v klidu 

Územní plán vytváří, v rámci územních možností, podmínky pro snížení deficitu parkovacích kapacit v 
rozhodujících sektorech města. Dále podporuje preferenci využití VHD a pěší dopravy prostřednictvím 
záchytných parkovišť na obvodu města a záchytných parkovišť v pěší docházkové vzdálenosti nejčastějších cílů. 

(7) Letecká doprava 

Koncepce letecké dopravy je řešena ve vazbě na polohu města v blízkosti mezinárodních letišť v Brně a Ostravě 
a kvalitu silniční a železniční sítě, která nedává předpoklad pro zásadní rozvoj letecké dopravy v řešeném území. 
S ohledem na potřeby letectví je sledována možnost dalšího využití stávajícího letiště v Neředíně splňujícího 
potřeby sportovního letectví a nepravidelné dopravy vrtulovými letouny. Koncepce letecké dopravy současně 
respektuje a rozvíjí umístění stávajících heliportů. 

(8) Vodní doprava 

Územní plán respektuje nadřazenou územně plánovací dokumentaci ZÚR OK, PÚR ČR a vymezuje územní 
rezervu pro koridor vodní cesty Dunaj – Odra – Labe. 

1.3. Širší vztahy technické infrastruktury 

(1) Zásobování vodou 

Územní plán vytváří územní podmínky pro zásobování města vodou při respektování širších vazeb na okolí. 
Město Olomouc, včetně všech místních částí, je zásobeno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Olomouc 
(SVO), respektive jeho podskupiny Olomouc. Městské části Slavonín a část Nemilan jsou zásobovány pitnou 
vodou z vodovodní sítě ve vlastnictví Vodovodu Pomoraví. Část řešeného území leží v chráněné přirozené 
oblasti přirozené akumulace vod – Kvartér řeky Moravy (Nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb.) a na severu 
v CHKO Litovelské Pomoraví (vyhlášeno vyhláškou MŽP č. 464/1990 Sb.). 

Ze zdrojů se v řešeném území nachází pouze část prameniště Černovír, ostatní zdroje jsou mimo řešené území 
(část prameniště Černovír, Štěpánov, Moravská Huzová, Senice na Hané, Litovel, Březová, Pňovice a jímací 
území Chomoutov). Vody z nich jsou přivedeny buď přímo do vodojemů, nebo na úpravnu vody Černovír. 
Z těchto zdrojů je však v rámci SVO zásobeno ještě 16 okolních menších obcí přes vodovodní síť města. Hlavní 
vodojemy jsou umístěny v řešeném území, s výjimkou vodojemu Křelov, který leží severozápadně od města 
v k.ú. Křelov. 
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(2) Odkanalizování 

Územní plán vytváří územní podmínky pro odkanalizování města při respektování širších vazeb na okolí. Část 
řešeného území leží v chráněné přirozené oblasti přirozené akumulace vod – Kvartér řeky Moravy (Nařízení 
vlády ČSR č. 85/1981 Sb.) a na severu v CHKO Litovelské Pomoraví (vyhlášeno vyhláškou MŽP č. 464/1990 
Sb.). Z těchto dokumentů vyplývají omezení některých činností a přísnější ukazatele přípustného znečištění 
odpadních vod. Z obce Samotíšky se předpokládá odvedení splaškových vod přes kanalizaci města do centrální 
ČOV. 

(3) Odpadové hospodářství 

Územní plán vytváří územní podmínky pro odpadové hospodářství při respektování širších vazeb na okolí. 

(4) Zásobování elektrickou energií 

Územní plán vytváří územní podmínky pro zásobování města elektrickou energií při respektování širších vazeb 
na okolí. Zásobování elektrickou energií je zajištěno z distribuční soustavy 110 kV a 22 kV. Elektrická energie je 
distribuována pro město Olomouc distribuční soustavou 110 kV do napájecích elektrických stanic 
transformačních 110/22 kV Hodolany, Olomouc-sever a Holice. Pro obsluhu jihozápadní části města a také 
navazujícího území za hranicemi města jsou nově navrženy elektrické stanice transformační 110/22 kV 
„Hněvotín“ a „Slavonín“ v k.ú. Slavonín. Distribuční elektrické vedení 110 kV k elektrické stanici 110/22 kV 
„Hněvotín“ prochází jižně od komunikace D35 a zasahuje do k.ú. Velký Týnec, Vsisko, Holice, Nemilany, 
Kožušany, Slavonín a Nedvězí. 

(5) Zásobování plynem 

Územní plán vytváří územní podmínky pro zásobování města plynem při respektování širších vazeb na okolí. 
Město je napojeno na síť hlavních vysokotlakých plynovodů, které tvoří prakticky obchvat řešeného území. 
Hlavními VTL řady jsou 2x DN 500 a DN 300 na západě a částečně severu, řad DN 500 na jihu a jihovýchodě 
a DN 300 ve východní části města. 

(6) Elektronické komunikace 

Územní plán vytváří územní podmínky pro elektronické komunikace při respektování širších vazeb na okolí. 
Na území města Olomouce jsou provozovány sítě veřejných elektronických komunikací (podzemní a nadzemní 
komunikační vedení, rádiové zařízení, rádiové směrové spoje), které provozují různí operátoři elektronických 
komunikací. 

1.4. Širší krajinné vztahy  

(1) Morfologie krajiny 

Z pohledu geomorfologického členění patří většina území města do geomorfologického celku Hornomoravský 
úval. Východní část území (přibližně od linie Bukovany – Droždín – Samotíšky) přísluší do geomorfologického 
celku Nízký Jeseník. 

Území Hornomoravského úvalu se vyznačuje plochým, rovinatým až mírně zvlněným reliéfem vázaným 
na geologické podloží nezpevněných neogenních a kvartérních sedimentů. 

Od Droždína přes Svatý Kopeček dále k severu se táhne výrazný okrajový svah Nízkého Jeseníku, za kterým 
dále k východu se na podloží zpevněných permokarbonských sedimentů prostírá vyvýšená a poměrně členitá 
krajina dílčí části Nízkého Jeseníku zvané Radíkovská vrchovina, s hlubokým údolím Bystřice, jehož pravobřežní 
svahy zasahují i na území města. 

(2) Využití krajiny 

Centrální část příslušné plochy Hornomoravského úvalu vyplňuje souvisle urbanizované území města Olomouce 
a s ním stavebně srostlých, původně venkovských sídel. 

Souvisle urbanizované partie krajiny jsou prakticky ze všech stran obklopeny typickou hanáckou zemědělskou 
krajinou, s jednotlivými sídly venkovského typu (na území města sem patří zejména Topolany a Nedvězí 
a částečně i Droždín). Určitou výjimkou je severní strana města, kde na urbanizované území navazuje rovinatá 
lesozemědělská krajina Litovelského Pomoraví. 

(3) Vodní toky a plochy, včetně protipovodňových retenčních a protierozních opatření 

Páteří celého území je řeka Morava a její levostranný přítok řeka Bystřice. Jen malá západní část území spadá 
do povodí říčky Blaty. Nejvýznamnější vodní plochou v řešeném území je Chomoutovské jezero, už za hranicí 
města se nachází přírodní koupaliště Poděbrady (k.ú. Horka nad Moravou), kterou využívají obyvatelé Olomouce 
ke střednědobé rekreaci. 
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Protipovodňová opatření, která jsou pro oba hlavní toky navržena, je nutné provádět v celém povodí jak nad 
městem, tak i pod ním. Jinak je jejich význam značně znehodnocen. Jsou to opatření nejenom stavební (hráze, 
rozlivy, poldry), ale i organizační a koordinační s ostatními resorty (např. zemědělství – protierozní úpravy, volba 
plodin apod., lesnictví – hospodaření v lesích, státní správa – snížení odtoků ze zastavěných ploch apod.). 

(4) Ochrana přírody a krajiny  

Severozápadní část území vymezená v zásadě toky Moravy, Oskavy a Mlýnského potoka (a do něj zaústěného 
kanálu od Horky) a mezilehlou silnicí Černovír – Hejčín patří do chráněné krajinné oblasti (CHKO) Litovelské 
Pomoraví. Do území zasahují segmenty všech čtyř zón CHKO (I. zóna – přírodní rezervace Plané loučky, 
II. zóna – přírodní památka Chomoutovské jezero a přírodní památka Bázlerova pískovna, III. zóna – ze severní 
a východní stany Chomoutova a mezi korytem Moravy a silnicí II/446 u Černovíru, IV. zóna – v Chomoutově 
a dále k jihu). 

Maloplošná zvláště chráněná území jsou v území zastoupena jednou přírodní rezervací (PR Plané loučky) 
a dvěma přírodními památkami (PP Bázlerova pískovna a PP Chomoutovské jezero). Všechna se nacházejí 
na území CHKO Litovelské Pomoraví. 

Soustava Natura 2000 je na území města zastoupena ptačí oblastí CZ0711018 Litovelské Pomoraví, EVL 
CZ0714073 Litovelské Pomoraví (obě na území města ve vymezení v zásadě totožném s vymezením 
stejnojmenné CHKO) a EVL CZ0714085 Morava – Chropyňský luh (na území města zasahující od jihu ve vazbě 
na tok Moravy až po most silnice II/570 u Nových Sadů). 

Obecně chráněnými částmi krajiny jsou významné krajinné prvky taxativně vyjmenované zákonem o ochraně 
přírody a krajiny – na území města lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy, případně jezera. 

Severovýchodní část území (vymezená lesní cestou z východní strany ZOO, okrajem lesa u Svatého Kopečku 
a silnicí přes Lošov na Velkou Bystřici) je začleněna do přírodního parku Údolí Bystřice chránícího 
ve vymezeném území jeho soustředěné estetické a přírodní hodnoty. 

(5) Územní systém ekologické stability 

Pro řešení nadregionální a regionální úrovně je podstatná zejména vazba na platné ZÚR OK. Dle ZÚR OK 
územím města prochází nadregionální biokoridor (NRBK) K 136 se dvěma osami, vodní a nivní, vázanými na tok 
řeky Moravy a stanovištní podmínky údolní nivy. Do nivní osy NRBK jsou na území města vložena dvě regionální 
biocentra (RBC) – ze severní strany urbanizovaného území RBC 270 Černovírský les a z jižní strany RBC 272 
Kožušany. Na NRBK K 136 navazují na území města dvě trasy (větve) regionální úrovně ÚSES – kratší vedená 
na území CHKO Litovelské Pomoraví regionálním biokoridorem RK XXX1 přes RBC Plané loučky a delší vedená 
ve vazbě na tok řeky Bystřice tvořená na území města příslušnou částí regionálního biokoridoru RK 1435. 

Pro místní (lokální) úroveň je z hlediska širších vztahů podstatné především zohlednění existujících řešení ÚSES 
ve správních územích sousedních obcí obsažených především v jejich územně plánovací dokumentaci. 

1.5. Vliv Souboru změn č. IA ÚP Olomouc na širší vztahy 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP Olomouc nemá zásadní vliv na území okolních obcí. Z navrhovaných úprav se do širších 
vztahů projevují pouze tyto dílčí změny: 

 I/03 – návrh kanalizace pro napojení Samotíšek na městskou kanalizační síť; Soubor změn č. IA ÚP Olomouc zde 
navazuje na řešení v ÚP Samotíšky – přebírá se řešení prověřené podrobnější dokumentací; 

 I/03 – zrušení navrženého vodovodu v Pavelkově ulici, který procházel přes k.ú. Bystrovany; původní řešení rozvoje 
vodovodní sítě bylo v podrobnější oborové dokumentaci (KVH) přehodnoceno do ÚP Olomouc jsou převzaty aktuální 
záměry; úprava řešení zde nemá na Řešení Změny č. I ÚP Bystrovany vliv (návrh vodovodu tam může být také 
zrušen, pokud je tam z dřívějška zanesen); 

 I/03 – úprava vymezení kanalizace z ČOV Křelov severně od areálu Moravských železáren, která navazuje 
na k.ú. Křelov; jedná se o zapracování stávajícího stavu nově vybudované kanalizace – odtoku z ČOV Křelov 
do blízké vodoteče; úprava řešení zde nemá na Řešení Změny č. I ÚP Křelov-Břuchotín vliv); 

 I/04 – úprava trasy navrhovaného elektrického vedení 110 kV pro zásobování elektrické stanice 110/22 kV 
„Hněvotín“, která zasahuje také do k.ú. Velký Týnec, Vsisko, Kožušany; zapracována je trasa elektrického vedení, 
pro kterou bylo vydáno územní rozhodnutí; v ÚP navazujících obcí bude vhodné trasu také upravit, pokud tam její 
vymezení neodpovídá záměru zpřesněnému v DÚR (obecněji vymezená trasa je také součástí ZÚR OK); 
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2. VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR ČR 

Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, která byla schválena vládou České republiky dne 
15. 4. 2015, stanovuje níže uvedené republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 

Soubor změn č. IA Územního plánu Olomouc je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky. 

Čl. (14): 

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. 

Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana 
by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive 
obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup 
k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 

> Respektováno. Řešení jednotlivých dílčích změn v rámci Souboru změn č. IA navazuje na komplexní řešení 
dosud platného Územního plánu Olomouc a nemá významný vliv na jím stanovené koncepce ochrany a rozvoje 
území, které jsou v souladu s prioritami PÚR ČR. 

Čl. (14a): 

Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní 
zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 

> Není pro Soubor změn č. IA ÚP Olomouc relevantní (nejedná se o venkovské území). 

Čl. (15): 

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální 
soudržnost obyvatel. 

Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat 
při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 

> Není pro Soubor změn č. IA ÚP Olomouc relevantní. Nejsou navrženy takové změny, které by mohly generovat 
sociální segregaci. 

Čl. (16): 

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením 
před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. 
Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu 
s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 

> Respektováno. V rámci Souboru změn č. IA jsou lokálně rozvíjeny, doplňovány či korigovány koncepce 
rozvoje území stanovené v dosud platném ÚP Olomouc. Jedná se o rozvoj komplexního řešení územního plánu 
krajského města prostřednictvím jeho dílčích změn. 

Čl. (16a): 

Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který 
představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek. 
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Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 

> Respektováno. V rámci Souboru změn č. IA jsou lokálně rozvíjeny, doplňovány či korigovány koncepce 
rozvoje území stanovené v dosud platném ÚP Olomouc, který byl zpracován jako komplexní dokument 
s vazbami na nadřazenou územně plánovací dokumentaci, územně plánovací dokumentaci okolních obcí a 
územně plánovací podklady a zajišťuje tedy v rámci svých možností nutnou úroveň koordinace rozvoje území. 

Čl. (17): 

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření 
pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto 
územích. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 

> Není pro Soubor změn č. IA ÚP Olomouc relevantní. Nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy nad rámec již 
vymezených. 

Čl. (18): 

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými 
a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 

> Není pro Soubor změn č. IA ÚP Olomouc relevantní, neboť v jejím rámci jsou řešeny pouze dílčí úpravy dosud 
stanovených koncepcí rozvoje města Olomouce. 

Čl. (19): 

Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, 
zemědělského, vojenského a jiného původu). 

Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného 
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je 
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 

> Respektováno. V rámci Souboru změn č. IA ÚP Olomouc jsou vytvořeny vhodné podmínky pro hospodárné 
využívání zastavěného území včetně ploch s nevhodným využitím zařazeným do ploch přestavby, a to zejména 
úpravou podmínek pro využití ploch podle významu v rámci dílčí změny I/02. Součástí je také úprava koncepce 
rozvoje areálu bývalého mlýna v Chválkovicích, který lze částečně označit za brownfield. 

Čl. (20): 

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit 
a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je 
to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, 
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných 
pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského 
a lesního půdního fondu. 

Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování 
a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných 
prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. 

V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky 
a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 

> Respektováno. V rámci Souboru změn č. IA ÚP Olomouc byly vymezeny nové zastavitelné plochy v návaznosti 
na zastavěné území nebo již dříve vymezená rozvojová území, aby byl zachován kompaktní tvar zástavby 
(s výjimkou plochy pro elektrickou stanici 110/22 kV, která je kvůli zajištění vhodného odstupu od zástavby 
umístěna mimo zastavěné území při křížení železnice polní cesty). Dále byla také lokálně upravena výšková 
regulace vybraných území z důvodu zajištění vhodných podmínek pro jejich rozvoj. Odůvodnění změn výškové 
regulace a jejího vlivu na krajinný ráz je součástí kap. D 3 tohoto odůvodnění. 
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Čl. (20a): 

Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména 
při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání 
sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 

> Respektováno. V rámci Souboru změn č. IA není navrženo srůstání sídel do neprostupných celků ani takové 
koridory technické nebo dopravní infrastruktury, které by mohly propustnost krajiny narušit.. Řešení navazuje 
na koncepci dosud platného ÚP, který se snaží o vymezení zástavby do kompaktních tvarů a zajištění 
prostupnosti nezastavěné krajiny. Nový stavební rozvoj je navržen ve vazbě na stávající zastavěná území nebo 
již dříve vymezená rozvojová území při respektování podmínek pro prostupnost krajiny. 

Čl. (21): 

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch 
veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, 
na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování 
souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy 
krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
> Řešení Souboru změn č. IA respektuje koncepci stanovenou v dosud platném ÚP Olomouc, která zachovává 
pásy nezastavěného území mezi dnes prostorově oddělenými sídly a také mezi zástavbou města a dálničním 
obchvatem D35. 

Čl. (22): 

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, 
agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních 
z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, 
cyklo, lyžařská, hipo). 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
> Není pro Soubor změn č. IA ÚP Olomouc relevantní, neboť v jejím rámci nejsou řešeny záležitosti, které by 
měly vliv na rozvoj cestovního ruchu výše uvedeného charakteru. 

Čl. (23): 

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost 
krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. 

Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i 
prostřednictvím obchvatů městských oblastí nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území.  

Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených 
koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území 
pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel 
(bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
> Respektováno. V rámci Souboru změn č. IA byla upravena koncepce technické infrastruktury (ve vazbě na 
nově zpracovaný oborový podklad – Koncepce vodního hospodářství města Olomouce) tak, aby vytvářela dobré 
podmínky pro kvalitní obsluhu území. Umísťování nových tras vychází z lokální situace, ve většině případů jsou 
sledovány stávající či uvažované trasy veřejných prostranství a navíc se jedná ve většině případů o podzemní 
vedení, která nezhoršují fragmentaci krajiny. Výjimkou jsou pouze navržené přeložky vodních toků, které však 
doplní krajinu o souběžně procházející doprovodnou zeleň a nebudou mít na prostupnost krajiny významně 
negativní vliv. 
Ostatní části textu této priority nejsou pro Soubor změn č. IA ÚP Olomouc relevantní, neboť se nezasahuje do 
koncepce dopravní infrastruktury ani do vymezení ploch pro bydlení. 

Čl. (24): 

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem 
na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. 
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Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit.  

Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování 
jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy 
dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
> Není pro Soubor změn č. IA ÚP Olomouc relevantní, neboť v jejím rámci není významným způsobem 
zasahováno do koncepce dopravní infrastruktury stanovené v dosud platném ÚP Olomouc. 

Čl. (24a): 

Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu 
lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. 

Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní 
činnosti na bydlení. 

Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 
zemědělských areálů. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
> Respektováno. Není pro Soubor změn č. IA ÚP Olomouc relevantní, neboť v rámci souboru změn nejsou nově 
vymezovány plochy pro výrobu či skladování nebo takové plochy smíšené obytné, které by mohly být negativně 
ovlivněny stávajícími průmyslovými či zemědělskými stavbami. 

Čl. (25): 

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami 
v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. 

Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi 
a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. 

Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní 
krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. 

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových 
vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
> Respektováno. V rámci dílčí změny I/03 (zapracování Koncepce vodního hospodářství města Olomouce) bylo 
v ÚP aktualizováno řešení koncepce protipovodňové a protierozní ochrany (návrh poldrů, úprav vodních toků 
a úprav v krajině), které vytvářejí vhodné podmínky pro ochranu obyvatel před riziky přírodních katastrof. 
Vymezené zastavitelné plochy umístěné v záplavovém území, které byly v rámci souboru změn překlasifikovány 
na jiný druh využití, jsou v rámci etapizace podmíněny realizací protipovodňových opatření (obdobně jako 
v dosud platném ÚP). 

Čl. (26): 

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 

Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových 
škod. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
> Respektováno. Zastavitelné plochy vymezené v záplavovém území, které byly v rámci souboru změn 
překlasifikovány na jiný druh využití, jsou v rámci etapizace podmíněny realizací protipovodňových opatření 
(obdobně jako v dosud platném ÚP). Tyto plochy jsou navrženy ve vazbě na stávající zástavbu, která je také 
postižena záplavovým územím; v budoucnu bude celé území města ochráněno před záplavami 
protipovodňovými opatřeními navrženými v ÚP (na základě podrobnějších dokumentací). 

Čl. (27): 

Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné 
využívání v rámci sídelní struktury. 
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Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry 
v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí 
ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. 

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, 
na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. 

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, 
vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí 
s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými 
předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
> Není pro Soubor změn č. IA ÚP Olomouc relevantní, neboť v jejím rámci není významným způsobem 
zasahováno do koncepce dopravní infrastruktury stanovené v dosud platném ÚP Olomouc. 

Čl. (28): 

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech 
potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních 
městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
> Respektováno. V rámci Souboru změn č. IA je lokálně upravována dlouhodobá koncepce rozvoje území města 
Olomouce stanovená v dosud platném ÚP Olomouc (významně jsou upravovány zejména koncepce vodního 
hospodářství, jejichž řešení je nově převzato z podrobnější oborové dokumentace KVH). 

Čl. (29): 

Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné 
pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení 
ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky 
na kvalitní životní prostředí. 

Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti 
mobility a dosažitelnosti v území. 

S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně 
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
> Respektováno. V rámci Souboru změn č. IA je na několika místech jen mírně modifikováno řešení koncepce 
dopravní infrastruktury, konkrétně vymezení pěších propojení. Zajištění prostupnosti území je přitom zajištěno 
jiným postačujícím způsobem. Ostatní části textu priority nejsou pro Soubor změn č. IA ÚP Olomouc relevantní, 
neboť v jejím rámci není významným způsobem zasahováno do jiných částí koncepce dopravní infrastruktury 
stanovené v dosud platném ÚP Olomouc. 

Čl. (30): 

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, 
aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
> Respektováno. V rámci Souboru změn č. IA je upravena a aktualizována koncepce zásobování pitnou vodou 
a odkanalizování města, jejíž obsah nově vychází z podrobnější oborové dokumentace – z aktuální Koncepce 
vodního hospodářství města Olomouce, která se touto problematikou obšírně zabývá včetně výhledu 
do budoucnosti.  

Čl. (31): 

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, 
šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění 
bezpečného zásobování území energiemi. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
> Není pro Soubor změn č. IA ÚP Olomouc relevantní, neboť v jejím rámci nejsou zásadním způsobem měněny 
podmínky pro rozvoj výroby energie z obnovitelných zdrojů. 
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Čl. (32): 

Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech 
a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost 
vymezení ploch přestavby. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
 Není pro Soubor změn č. IA ÚP Olomouc relevantní, neboť její součástí nejsou zásahy do znevýhodněných 

městských částí. V Souboru změn č. IA jsou pouze upravovány plochy přestavby již dříve vymezené 
stanovené v dosud platném ÚP (např. při Chválkovické ulici v areálu bývalého mlýna). 

 
 

3. VYHODNOCENÍ SOULADU SE ZÚR OK 

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydalo Zastupitelstvo Olomouckého kraje formou opatření obecné povahy 
dne 22. 2. 2008. Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydalo Zastupitelstvo Olomouckého kraje 
formou opatření obecné povahy dne 22. 4. 2011. V současné době je zpracovávána Aktualizace č. 2 ZÚR OK.  

Soubor změn č. IA Územního plánu Olomouc je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP Olomouc se dotýkají níže uvedené požadavky stanovené v ZÚR OK řazené dle struktury 
textu jejich výrokové části. V poslední části kapitoly je uvedeno vyhodnocení souladu s projednávanou aktualizací č. 2. 

3.1. Priority územního plánování 

V rámci Zásad územního rozvoje jsou stanoveny priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území. Soubor změn č. IA ÚP Olomouc je v souladu s prioritami územního plánování stanovenými v ZÚR OK, a to 
především s níže uvedenými.  

Bod 2.1.2.  

Stanovit koncepci rozvoje území se zaměřením na koncepci rozvoje technické a dopravní infrastruktury. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
> Naplněno zejména zapracováním Koncepce vodního hospodářství města Olomouce (dílčí změna I/03) 
a úpravami koncepce zásobováním sídla z elektrické sítě 110 kV (dílčí změny I/04). 

Bod 2.2. 

Konkretizovat ochranu veřejných zájmů v území. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
> Naplněno zejména vymezením veřejně prospěšných staveb v rámci dílčích změn I/03 (zapracování KVH), I/04 
(trasa VVN 110 kV) a I/33 (tramvaj Nové Sady). 

Bod 3.2.2. 

Vymezit plochy a koridory veřejné infrastruktury přiměřené velikosti a funkčnímu významu obce, a to zejména vzhledem 
ke stavu a očekávanému vývoji dopravní obslužnosti území. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
> Naplněno zejména při řešení dílčích změn I/03 (zapracování KVH) a I/04 (trasa VVN 110 kV). 

Bod 4.2. 

Spoluvytváření předpokladů pro řešení podmínek zaměstnanosti obyvatel v Olomouckém kraji vnímat jako jeden 
z hlavních úkolů změn v území. Vytvářet územně plánovací předpoklady pro snižování nezaměstnanosti obyvatel, 
především posílením nabídky ploch pro podnikání a s ohledem na diferencované předpoklady jednotlivých regionů 
a obcí (zejména ve specifických oblastech rozlišovat jejich charakter). 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
> Není pro Soubor změn č. IA ÚP Olomouc relevantní, neboť v jejím rámci nebylo přistoupeno ke změnám 
s vysokým potenciálem pro vznik pracovních příležitostí. 

Bod 4.4. 

Navrženou koncepcí územního rozvoje vytvořit podmínky k omezení, nebo alespoň k minimalizaci negativních dopadů 
na zaměstnanost Olomouckého kraje. 
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Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
> Není pro Soubor změn č. IA ÚP Olomouc relevantní, neboť v jejím rámci nebylo přistoupeno ke změnám 
s negativním dopadem na zaměstnanost Olomouckého kraje. Jednáí se o drobné změny, které ve svém souhrnu 
nemění základní koncepci územního plánu. 

Bod 4.7.1. 

Vymezit plochy pro umístění podnikatelských aktivit, zohlednit při tom význam a polohu obce v rámci vymezených 
rozvojových os a oblastí a návaznosti na vymezený nadřazený systém dopravní a technické infrastruktury a stanovené 
zásady pro ochranu přírodních a kulturních hodnot území. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
> Není pro Soubor změn č. IA ÚP Olomouc relevantní, neboť v jejím rámci nebylo přistoupeno ke změnám 
s výrazným dopadem podnikatelské aktivity. Jedná se o drobné změny, které ve svém souhrnu nemění základní 
koncepci územního plánu. 

Bod 5.2.  

Při návrhu ploch, koridorů a konkrétních záměrů v maximální možné míře respektovat vyloučení negativního vlivu na 
území EVL a PO. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
> Území EVL a PO se dotýká řešení dílčí změny I/22, která se týká uvolnění podmínek pro doplnění zástavby 
ve stabilizovaných chatových osadách situovaných v CHKO Litovelské Pomoraví. Dle stanoviska Správy CHKO 
ale tato změna nemá vliv na předmět ochrany těchto chráněných území, neboť se v těchto lokalitách 
nenacházejí biotopy, které tvoří předměty ochrany EVL a nejde ani o prostředí, které by mohlo být významným 
životním prostředím druhů, které tvoří předměty ochrany PO nebo EVL. 

Bod 5.4.1.1. 

Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů ploch s koncentrovanou 
výrobní činností na plochy bydlení.  

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
> Respektováno. Není pro Soubor změn č. IA ÚP Olomouc relevantní, neboť v rámci souboru změn nejsou nově 
vymezovány plochy pro výrobu či skladování nebo takové plochy smíšené obytné, které by mohly být negativně 
ovlivněny stávajícími průmyslovými či zemědělskými stavbami. 

Bod 5.4.2.1. 

Podporovat rozvoj infrastruktury v oblasti dodávky kvalitní pitné vody a nakládání s městskými odpadními vodami.  

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
> Naplněno zapracováním Koncepce vodního hospodářství města Olomouce do územního plánu (dílčí změna 
I/03). 

Bod 5.4.3.2. 

Podporovat ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a rovněž před negativními jevy způsobenými přívalovými srážkami.  

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 
> Naplněno doplněním koncepce protierozní ochrany o prvky, jejichž návrh vychází z Koncepce vodního 
hospodářství města Olomouce a které zajišťují zvýšenou ochranu proti přívalovým srážkám. 

3.2. Rozvojové oblasti a rozvojové osy 

Území města Olomouce spadá do rozvojové oblast národního významu vymezené v Politice územního rozvoje jako 
rozvojová oblast Olomouc (OB8), která je Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) upřesněna 
pod označením RO 1 (Olomouc). Pro tuto oblast jsou stanoveny úkoly pro územní plánování obcí, z nichž se ale žádná 
řešení Souboru změn č. IA ÚP Olomouc nedotýká. 

3.3. Specifické oblasti 

Stanovené požadavky se nedotýkajíc předmětu řešení Souboru změn č. IA ÚP Olomouc. 

3.4. Plochy a koridory nadmístního významu 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP Olomouc se dotýkají především tyto požadavky: 
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 57.) Při návrhu odvádění a čištění odpadních vod v územních plánech obcí vycházet z aktuálního znění Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje a ze schválených Plánů oblasti povodí Dyje, Moravy a Odry. 
V sídlech s méně jak 10 000 ekvivalentními obyvateli upřednostňovat napojení těchto sídel na stávající větší ČOV 
a budování společných ČOV pro více sídel, ve kterých lze zajistit větší účinnost čištění a tím vyšší kvalitu 
vypouštěných odpadních vod. 

 61.3.2.12.) transformační stanice 110/22 kV Hněvotín včetně napájecího vedení 110 kV (na výkrese VPS označeno 
jako E4); 

 73.3.11.2.) Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 5 Olomoucko – jih 
(Ing. arch. Přemysl Ženčák, prosinec 2008). 

 
Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 

> V rámci dílčí změny I/03 byly zapracovány úpravy koncepce zásobování vodou a odkanalizování území, které 
vychází z podrobnější aktuální oborové dokumentace – z Koncepce vodního hospodářství města Olomouce 
(podrobněji viz kap. D 2.3 tohoto odůvodnění). Přitom se předpokládá, že tento podklad je přitom v souladu 
s požadavky PRVK OK a Plánu oblasti povodí Moravy. 

> V rámci dílčí změny I/04 byla upravena trasa elektrického vedení 110 kV pro napojení elektrické stanice 
110/22 kV Hněvotín. Řešení respektuje koridor vymezený pro tuto trasu v ZÚR OK (podrobněji viz kap. D 2.4. 
tohoto odůvodnění). 

3.5. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP Olomouc se dotýká především tento požadavek: 

 74.1. Při řešení změn využití území, při upřesňování tras liniových staveb v rámci vymezených koridorů vždy hledat 
řešení, která vyloučí, popř. budou minimalizovat vlivy na vyhlášená velkoplošná a maloplošná chráněná území, 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000, přírodní parky, registrované významné krajinné 
prvky a přechodně chráněné plochy. Optimální řešení ověřovat v rámci zpracování podrobné dokumentace. Stavby 
budou v souladu s platnými právními předpisy posuzovány z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA). 

 
Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 

> Při řešení Souboru změn č. IA ÚP Olomouc (zejména při překlasifikování zastavitelných ploch a při úpravách 
liniových tras elektrických vedení) byla respektována území ochrany přírody. Navržené řešení ÚP se jich 
nedotýká (vymezení zastavitelných ploch) nebo se jich dotýká v obdobném rozsahu jako řešení původní 
(při úpravách navržených tras elektrických vedení 110 kV). 

3.6. Cílové charakteristiky krajiny 

Stanovené požadavky se nedotýkajíc předmětu řešení Souboru změn č. IA ÚP Olomouc. 

3.7. Veřejně prospěšné stavby a opatření 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP Olomouc se dotýkají především tyto veřejně prospěšné stavby a opatření stanovené 
v ZÚR OK: 

 E3: transformační stanice 110/22 kV Slavonín; 

 E4: transformační stanice 110/22 kV Hněvotín včetně napájecího vedení 110 kV; 

 E05: napájecí vedení 110 kV pro transformační stanici 110/22 kV Slavonín. 

 
Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 

> Při řešení dílčích změn I/04, I/05 a I/08, kterých se výše uvedené veřejně prospěšné stavby dotýkají byly 
respektovány jejich koridory stanovené v ZÚR OK. Stavby jsou zahrnuty do veřejně prospěšných staveb 
stanovených v dosud platném ÚP Olomouc, v rámci Souboru změn č. I bylo pouze upraveno jejich umístění 
(elektrická stanice Slavonín) či trasování (napojovací vedení 110 kV pro elektrické stanice 110/22 kV Hněvotín 
a Slavonín). 

3.8. Požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP Olomouc se dotýkají především tyto požadavky: 

 89.3. v záplavových územích na základě podrobných dokumentací navrhovat ochranná opatření, včetně technických, 
směřující ke zvýšení ochrany zastavěného a zastavitelného území. Zaměřit se zejména na:  
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 zkapacitnění koryt v zastavěných územích včetně rekonstrukcí příčných staveb omezujících průtočnou kapacitu 
vodních toků, výstavbu suchých obtokových koryt; 

 prostory umělé retence, především suché nádrže a poldry. 

 92.7. v řešení ÚP akceptovat perspektivní posádky, stávající objekty a zařízení vojenské správy; 

 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 

> Při řešení dílčí změny I/03 byly na základě podrobnější oborové dokumentace (Koncepce vodního 
hospodářství města Olomouce) zapracovány takové úpravy koncepce protipovodňové ochrany a koncepce 
protierozní ochrany, které zvyšují možnosti ochrany zástavby i nezastavěného území před negativními vlivy 
přívalových dešťů (návrh poldrů, úprav vodních toků a protierozních opatření). 

> Při řešení dílčí změny I/28 byly upraveny podmínky ploch, na kterých se nacházejí stabilizované areály 
Ministerstva obrany; tato úprava však nemá vliv na jejich stav ani případný rozvoj (podrobněji viz kap. D 2.21. 
tohoto odůvodnění). 

3.9. Vymezení ploch a koridorů pro zpracování územních studií 

Stanovené požadavky se nedotýkají předmětu řešení Souboru změn č. IA ÚP Olomouc. 

 

 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

4.1. Cíle územního plánování 

Soubor změn č. IA ÚP Olomouc je v souladu s cíli územního plánování dle § 18 Stavebního zákona, č. 183/2006 Sb. 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území spočívající 
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 
generací budoucích. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 

> Řešení Souboru změn č. IA navazuje na koncepce ochrany a rozvoje území v dosud platném 
ÚP Olomouc a vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných 
a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 

> Řešení Souboru změn č. IA navazuje na komplexní koncepce ochrany a rozvoje území v dosud platném 
ÚP Olomouc, které pouze mírně upravuje. V platnosti tak zůstávají základní principy, které dosud platný 
ÚP Olomouc sleduje (vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení jejich podmínek, 
stanovení podmínek prostorového uspořádání sídla, nastavení základních vztahů mezi soukromými 
a veřejnými zájmy, nastavení rozvoje města jako jednoho z hlavních center osídlení České republiky 
dle PÚR ČR, apod.). 

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn 
v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 

> Není relevantní pro Soubor změn č. IA ÚP Olomouc. 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy 
se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 

> Řešení Souboru změn č. IA navazuje na komplexní koncepce ochrany a rozvoje území v dosud platném 
ÚP Olomouc, které pouze mírně upravuje. Navržený rozsah zastavitelných ploch vychází zejména 
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z funkce Olomouce jako krajského města a z jejího umístění v národní rozvojové oblasti OB8 (podrobněji 
také viz kap. H tohoto odůvodnění). Dílčí změna nevymezuje nové zastavitelné plochy nad rámec již 
vymezených v ÚP Olomouc. 

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze 
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 
a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití 
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační 
centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně 
oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně 
nevylučuje. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 

> Řešení Souboru změn č. IA respektuje výše uvedený požadavek – do nezastavěného území jsou 
umísťovány rozvojové prvky pro technickou infrastrukturu nebo pro protipovodňová a protierozní 
opatření (viz dílčí změny I/03 a I/04). 

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní 
jejich dosavadní užívání. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 

> Není relevantní pro Soubor změn u č. IA ÚP Olomouc. 

4.2. Úkoly územního plánování 

Soubor změn č. IA ÚP Olomouc je v souladu s úkoly územního plánování dle § 19 Stavebního zákona, č. 183/2006 Sb. 

(1) Úkolem územního plánování je zejména: 

 zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty; 

 stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce, s ohledem na hodnoty a podmínky území; 

 prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, 
rizika, s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou 
infrastrukturu a na její hospodárné využívání; 

 stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území 
a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb; 

 stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území; 

 stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci); 

 vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 
jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem; 

 vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn; 

 stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení; 

 prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů 
na změny v území; 

 vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany; 

 určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území; 

 vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů 
na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak; 

 regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů; 

 uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové 
péče. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 

> Řešení Souboru změn č. IA navazuje na komplexní koncepce ochrany a rozvoje území v dosud platném 
ÚP Olomouc, které pouze mírně upravuje při respektování jím stanovených principů. Je tak v souladu 
s výše uvedenými úkoly územního plánování. 

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo 
územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává 



O DŮV O D NĚN Í  S O U B O R U  Z MĚN  Č .  I A  Ú P  O L O M O U C  1 1 / 2 0 1 6  

 

 knesl kynčl architekti s.r.o. B-16 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu 
nebo ptačí oblast. 

Řešení Souboru změn č. IA ÚP: 

> Součástí zpracování Souboru změn č. IA ÚP Olomouc je také Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj 
území včetně Vyhodnocení vlivu na životní prostředí (SEA), které jsou samostatnou přílohou 
dokumentace. 


