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1          NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE SPRÁVNÍHO ŘÁDU A POŘIZOVÁNÍ

1.1 Postup při pořízení Souboru změn č. VIII Regulačního plánu MPR Olomouc

Soubor změn č. VIII Regulačního plánu Městské památkové rezervace (dále „MPR“) Olomouc je pořizován na základě dvou podnětů 
podaných v dubnu a srpnu roku 2012. Statutární město Olomouc rozhodlo usnesením Zastupitelstva města Olomouce  (dále jen 
„zastupitelstvo“) ze dne 19. 9. 2012 o pořízení změny Regulačního plánu MPR Olomouc a schválilo návrh zadání souboru změn, a to v obou
lokalitách. V první lokalitě vedené v souboru změn pod č.VIII/1 se jednalo o změnu klasifikace objektu ve dvoře k domu č.21 na tř. Svobody, 
na pozemku parc. č. 383/4 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, podnět podal majitel dotčené nemovitosti dne 2.4.2012. V druhé lokalitě,
vedené v souboru změn pod č. VIII/2 - areál Vlastivědného muzea Olomouc, nám. Republiky č.5, pozemek parc. č. 143 v k.ú. Olomouc –
město, obec Olomouc, bylo žádáno o změnu regulačního plánu, která by umožnila vybudování dvou objektů k souboru bývalého kláštera 
Klarisek s kostelem sv. Kláry, tj. přístavba vstupu a přístavba v atriu. Podnět v lokalitě VIII/2 podal správce objektu, tj. ředitelství Vlastivědného 
muzea v Olomouci, se sídlem nám. Republiky 823/5, 771 73 Olomouc (dále jen „žadatel“) dne 8.8.2012. Rozhodnutí o pořízení Souboru změn 
č. VIII Regulačního plánu MPR Olomouc bylo zastupitelstvem podmíněno úhradou nákladů na zpracování návrhu projektantem žadateli, 
neboť soubor změn byl vyvolán jejich výhradní potřebou.

Návrh Zadání souboru změn č. VIII RP MPR Olomouc byl doručen veřejnou vyhláškou dne 22.11.2012 a byl zaslán dotčeným 
orgánům k uplatnění vyjádření k obsahu zadání. Po vyhodnocení všech vyjádření a připomínek (z dvanácti dotčených orgánů (dále jen „ DO“)
se vyjádřilo celkem osm z nich, šest z uvedených osmi DO neuplatnilo na obsah žádné požadavky, dva DO (Ministerstvo kultury ČR a odbor 
kultury a památkové péče KÚOK) s částí zadání zásadně nesouhlasily) pořizovatel z návrhu Zadání vyřadil lokalitu č.VIII/1 zcela a rozsah 
záměru v lokalitě VIII/2 (nám. Republiky č.5) po dohodě se žadatelem upravil (tj. zredukoval pouze na přístavbu v atriu). Upravené Zadání 
Souboru změn č. VIII RP MPR Olomouc, schválilo zastupitelstvo usnesením dne 25.2. 2013. Soubor změn č. VIII Regulačního plánu Městské 
památkové rezervace Olomouc (dále jen „změna RP MPR VIII/2“ nebo jen „změna RP“) se tedy výlučně týká redukovaného obsahu dle 
schváleného zadání.

K dohodě o úhradě nákladů mezi statutárním městem Olomouc a žadatelem došlo 31.8.2016. 
další postup doplní pořizovatel do vydávané verze

1.2 Uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění tohoto rozhodnutí

další postup doplní pořizovatel do vydávané verze

1.3 Uplatněné připomínky, vypořádání připomínek

další postup doplní pořizovatel do vydávané verze

1.4 Úprava dokumentace na základě uplatněných námitek a připomínek

další postup doplní pořizovatel do vydávané verze
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2 VÝSLEDEK POSOUZENÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU Z HLEDISKA SOULADU

2.1 s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací

Změna RP MPR VIII/2 zahrnuje taková opatření, která nemají žádnou vazbu na koordinaci v rámci širších vztahů v území ani žádným 
způsobem neovlivňuje zásady stanovené územním plánem sídelního útvaru města Olomouce.

Změna RP MPR VIII/2 nenarušuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit určených platným územním plánem 
Olomouce.

Řešené území Změny RP MPR VIII/2 je podle platného územního plánu Olomouce zařazeno do Lokality 01 - historické jádro 
Olomouce zahrnující Městskou památkovou rezervaci. Územní plán stanoví RP MPR Olomouc jako určující územně plánovací dokument pro 
výškovou hladinu zástavby v MPR.  

Hlavními limity ovlivňujícími využiti řešeného území Změny RP MPR VIII/2 jsou:
- MPR Olomouc

navržená dostavba, představující částečné přízemní zastřešení atria, ani zdaleka nepřevýší ani nezacloní přilehlé budovy 
Vlastivědného muzea a ani se neuplatní ve vnějších výhledech a průhledech z veřejných prostranství.

- blízkost hranice záplavového území Q100 (území severně od ulic Franklinovy, zčásti zasahující do ul.Hanáckého pluku)
Komplex Vlastivědného muzea s řešeným územím Změny RP MPR VIII/2 je situován na zvýšené terase, vně záplavového území.

2.2 s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území

Změnou regulačního plánu se nemění základní urbanistická koncepce rozvoje území města, daná územním plánem. 
Opatření, které je předmětem změny RP, je v souladu s ustanoveními § 18 a § 19 stavebního zákona.

2.3 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Tato změna regulačního plánu, pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jejího pořizování, je v souladu s požadavky zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů - vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Územně plánovací dokumentace je vybranou činností ve výstavbě a je zpracována oprávněnou osobou.

2.4 s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů

tato kapitola bude případně doplněna na základě stanovisek dotčených orgánů
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3 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

Dílčí úpravy plochy vnitřního nádvoří Vlastivědného muzea Olomouc řeší Architektonicko – urbanistická studie vypracovaná Atelierem 
R, s.r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc.

Architektonicko – urbanistická studie  prověřila možnost přístavby v prostoru bývalého rajského dvora jednopodlažním objektem o 
rozměrech cca 12,5.x 17,5 m, který  je umístěný v centru nádvoří, v odstupu od stávajících podélných křídel budovy VMO a to minimálně 
2,7m a zaujímá cca 35 % nádvoří. Nevytváří konkurenční objekt ke stávajícímu prostředí, ale akcentuje základní kompoziční osy historické 
stavby. Také dochází k posílení funkce objektu jako muzea. Stávající prostory jsou doplněny o provozní části, které přispívají ke zlepšení 
uživatelského standardu a zvyšují atraktivitu muzea pro jeho návštěvníky.

Historická stavba je ve studii doplněna o nově vložený reverzibilní prvek s ocelovou, resp. ocelo-dřevěnou nosnou konstrukcí, tyto 
citlivě doplňují původní architekturu a současně nabízejí návštěvníkům muzea nové prostory. Díky konstrukčnímu řešení nových objektů je 
snadná jejich montáž i demontáž. Jedná se tak skutečně o flexibilní prvky drobné architektury, které díky navrženému řešení jsou plně 
reverzibilní a současně násobně zvyšují užitnou hodnotu areálu.

Plocha nádvoří bude zachována ve své současné podobě (žulová kostka). Na této ploše bude provedena ocelová nosná konstrukce, 
která bude opláštěna termoizolačním sklem. 

Navržený prvek má ocelo-dřevěnou konstrukci s téměř plnými podélnými stěnami a střechou. Obě příčné stěny objektu jsou zcela 
prosklené. Prosklení je posuvné a umožňuje v teplých dnech úplné otevření sálu směrem do nádvoří.

3.1 Základní charakteristika a vazby řešeného území v rámci centrálního území města

- vymezení pozemků Změny č.VIII/2 RP MPR:

Řešené území je součástí zastavěného území městské památkové rezervace Olomouc.
Jedná se o stabilizované území, o které je pečováno statutárním městem Olomouc, vlastníky objektů pod dohledem památkové péče, 

zejména s hlediska zachování jedinečného rázu dochované urbánní struktury v celku, potvrzeném statutem MPR. 
Pořízení Změny RP MPR VIII/2 se týká areálu Vlastivědného muzea (bývalý klášter klarisek)  situovaného na parcele č. 143  –

zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-město. 

– stávající využití pozemků a budov:

Stavební objekty na parcele č. 143 jsou významnými kulturními památkami a jsou využívány k muzeálním účelům.  
V RP MPR jsou uvedeny stavby na parcele č. 143  jako nebytové objekty se závazně stanoveným půdorysem, podlažností, formou a 

objemem. Atrium (bývalý „rajský dvůr“) řadí  RP MPR mezi „nádvoří paláců a dvory historických budov“ (kategorie „1“). Atrium je kromě toho 
uváděno jako plocha zeleně palácových a klášterních zahrad.
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Graficky je stav v části odůvodnění dokumentován výkresy: 
- č.6  Výkres funkčního využití - stav před Změnou VIII/2

- č.7  Výkres regulačních prvků  - stav před Změnou VIII/2.

3.2       Urbanistická struktura a architektura řešeného území

Navržené úpravy směřují k posílení funkce objektu jako muzea. Jsou akcentovány základní kompoziční osy stavby, stávající prostory 
jsou doplněny o provozní části, které přispívají ke zlepšení uživatelského standardu a zvyšují atraktivitu muzea pro jeho návštěvníky.

Podkladovým materiálem pro zpracování Změny č.VIII/2 RP MPR  je urbanisticko - architektonická studie vypracovaná Ateliérem-R, 
s.r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc pro Vlastivědné muzeum v Olomouci.

- Podmínky na vymezení pozemků a jejich využití: 

V  dvorní části parcely č. 143, je navržena jednopodlažní dostavba napojená na dvě protilehlá dvorní křídla budovy Vlastivědného 
muzea. 

Funkční využití stávající budovy Vlastivědného muzea podle RP MPR jako nebytový objekt zůstává zachováno. Dostavba s funkčním 
využitím jako nebytový objekt je navržena k umístění na ploše současného vnitřního nádvoří, na výkresu č.2 Plán funkčního využití 
značeného barevně jako nádvoří a dvory s indexem 1 – nádvoří paláců a dvory historických budov.

Na výkresu č. 3 Plán regulačních prvků je navržená přízemní dostavba vyznačena barevně v kategorii 1 – 1,5 podlažní, je navržena 
k umístění na ploše zeleň s indexem 1 jako nádvoří paláců a dvory historických budov. 

Zbývající Změnou RP MPR VIII/2 nezastavěné plochy nádvoří mimo navrženou dostavbu zůstávají v původní funkční a prostorové 
kategorii. 

Navržená změna je dokumentována v části výroku a odůvodnění na situačních výřezech  výkresů č.2, č.4 (plán funkčního využití) a 
výkresu č.3, č.5 (plán regulačních prvků).

3.3 Řešení veřejné infrastruktury

     Změnou nedojde ke zvýšení nároků na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

3.4 Uspořádání dopravy

     Navržená dostavba je ve vnitřním atriu a neovlivní stav dopravy ve veřejných prostorech města.
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3.5 Celková koncepce zeleně a ochrany přírody

Možnost uplatnění zeleně na nezastavěných plochách atria je zachována. Celková koncepce v MPR není ovlivněna.

3.5.1 Vodní toky a vodní plochy

Návrh změny se netýká vodních toků a ploch.

3.6 Archeologie

Lokalita se nachází uvnitř MPR Olomouc. Jde o území s archeologickými nálezy. Zahájení stavební činnosti jsou stavebníci povinni 
ohlásit tak, aby mohl být proveden záchranný archeologický průzkum.

4 ÚDAJE O ZPŮSOBU POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

Tyto údaje jsou obsaženy v kapitole 1.1 tohoto textu Odůvodnění (postup při pořízení regulačního plánu).

Změna je pořizována z podnětu vlastníka parcely :
v katastrálním území Olomouc-město č. 143 na území řešeném regulačním plánem (RP) MPR Olomouc.

5 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ŘEŠENÉ PLOCHY Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ 

VYHODNOCENÍ SOULADU REGULAČNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉHO KRAJEM S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ZÁSADAMI 

ÚZEMNÍHO ROZVOJE, U OSTATNÍCH REGULAČNÍCH PLÁNŮ TÉŽ SOULADU S ÚZEMNÍM PLÁNEM

Změna RP MPR VIII/2 zahrnuje takové opatření, které nemá žádnou vazbu na koordinaci v rámci širších vztahů v území ani žádným 
způsobem neovlivňuje zásady stanovené platným územním plánem Olomouce. 

Toto zdůvodnění je popsáno v kapitole 2.1 tohoto textu Odůvodnění.

6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY PRO JEHO 

PŘEPRACOVÁNÍ (§ 69 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA)

Všechny body zadání Souboru změn č.VIII RP MPR Olomouc byly naplněny.

Textová a grafická část je zpracována v souladu s přílohou č. 11. vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
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Zadání Souboru změn č.VIII RP MPR Olomouc bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem města. Řešená lokalita č.VIII/2 byla
druhou částí zadání, po jeho úpravě zůstala jedinou lokalitou.

Návrh RP MPR respektuje požadavky obsažené v zadání změny RP s tím, že byla upřesněna skladba výkresů. Regulace funkčního 
využití a prostorových prvků pro vymezené území Změny RP MPR VIII/2, je detailně propracovaná v měřítku grafických výstupů 1:1000.

7 ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉ KONCEPCE ŘEŠENÍ

Toto zdůvodnění je dostatečně popsáno v kapitole 3. tohoto textu Odůvodnění (Komplexní zdůvodnění přijatého řešení).

8 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY 

URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Rozvoj území se předpokládá pouze uvnitř zastavěného území rekonstrukcemi, modernizací, úpravou uspořádání včetně doplnění 
jednotlivých objektů a pozemků.

Regulační plán je v souladu s platným územním plánem Olomouce, pro který byly případné zábory zemědělského půdního fondu 
vyhodnoceny a odsouhlaseny. Regulační plán nenavrhuje k záborům žádnou zemědělskou půdu (ZPF), ani pozemky určené k plnění funkce 
lesa (PUPFL).

9 ZHODNOCENÍ PODMÍNEK PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, PRO KTERÉ REGULAČNÍ PLÁN NAHRAZUJE ÚZEMNÍ

ROZHODNUTÍ

Tato kapitola je bezpředmětná, neboť tento regulační plán nenahrazuje žádná územní rozhodnutí.

                                                                                                                    Ing.arch.Tadeáš Matoušek
                                           listopad 2016 
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