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odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu 
vyhotovení

Přílohy:
 Tabulka rekapitulace částí Souboru změn č.IX.
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Úvod

§71 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ukládá 
pořizovateli, aby při změně regulačního plánu postupoval přiměřeně podle ustanovení §61 - §69. 
Návrh zadání  změny č.IX Regulačního plánu (RP) městské památkové rezervace (MPR) Olomouc je 
strukturován podle bodů přílohy č.9 (Obsah zadání regulačního plánu) k vyhlášce č.500/2006 Sb, o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
Jednotlivé změny se týkají území v historickém centru města Olomouce, které má statut městské památkové 
rezervace (MPR). Jde o území řešené Regulačním plánem (RP) MPR Olomouc, který byl schválen 1.7.1999
a je platný ve znění pozdějších změn.

Soubor změn obsahuje dílčí části, změny v různých lokalitách. Části č. IX/1-3 jsou změny z podnětu 
pořizovatele (aktualizace územně plánovací dokumentace), změna IX/4 z podnětu obce a zbylé změny IX/5-
6 z podnětů jiných fyzických a právnických osob. 

Seznam měněných částí:
1. Vypuštění již realizovaných veřejně prospěšných staveb (VPS) (body a-f);
2. Aktualizace stavu – vyznačení již realizovaných záměrů (body a-h);
3. Přidání VPS pro dopravu - Propojení tramvajové trati v ulici Sokolská - 8. května -

Zámečnická, Olomouc – město;
4. Změna označení z objektu nevhodný (k dožití a zbourání) na stav umožňující opravy a 

stavební úpravy v objemu stávajícího objektu v areálu Letního kina, Olomouc – město;
5. Změna limitu výšek pro objekty ve dvorní části pozemku parc.č.6/1, ulice Sokolská 15, 

Olomouc - město;
6. Změna označení domu z objektu nevhodný (k dožití a zbourání) na objekt k zachování –

Koželužská 20, č.p. 796, Olomouc – město.
Přehled měněných částí a rozsahu změn je přehledně uspořádán v tabulce v příloze Tabulka rekapitulace 
částí Souboru změn č.IX.
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Část IX/1 - vypuštění již realizovaných veřejně prospěšných staveb (VPS) (body a-g) 

a) Vymezení řešeného území:
změna IX/1 popis parc.č. graficky

a

Úpravy křižovatky Na střelnici 
- Dobrovského – Studentská s 
odbočením k Sokolské (VPS 

pro dopravu č.1)

79/2-3, 
196,

79//25, 
79/28, 
79/30-

32, 

b
Autobusové zastávky 

Legionářská (VPS pro dopravu 
č. 2)

79/4, 
79/5, 
612

c
Nám. Republiky - odsunutí 

tram. trati 
(VPS pro dopravu č. 4)

116/46

d

Asanační úpravy prostoru po 
vymístění výstavního pavilonu 
v Bezručových sadech spolu s 
vytvořením zázemí s hřištěm v 

zeleni pro MŠ

1384

e Plynovod v ulici Denisova 116/45

vypuštění již 
realizovaných staveb 
veřejně prospěšných 

staveb (VPS) 

– aktualizace stavu

f

Realizované trafostanice 
včetně kabelového vedení 

(označ. dle výkresu VPS: A2, 
A3, A12, C10, C11, B9, B8, 

B4, C3)

1371, 
437, 

75/128, 
464, 

468/2, 
646/2, 
216/2, 
211, 
208, 
947
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b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití:

b1 – vymezení pozemků změny: se týká uvedených pozemků s parc.č. viz bod a), pouze u části IX/1a) 
prověřit, zda je možné zatím nerealizovanou část VPS pěšího propojení přes pozemky 79/25, 244, 1515-
1518, 1519, 1520, 1667, 1668, 1698, 1764/1-3, včlenit do VPS a AÚ č.1 „Asanace prostoru (dle §108 
Stavebního zákona) podél hradebního pásu na parcelách 79/14, 79/24, 79/25 a 244 u DPMO a podél 
navazující části hradeb na parcelách 1272/1-2 (dříve 1271) na protější straně Zámečnické ulice od 
dodatečných přístaveb na stavebních parcelách č. 1272/1, 1515-1520, 1666-1668, 1698 a 1764/1-3 a 
vytvoření parkové úpravy.„

b2 – stávající využití pozemků – vzhledem k charakteru změny není specifikováno

b3 – požadavky na vymezení a využití pozemku vyplývající z politiky územního rozvoje a nadřazené  
územně plánovací dokumentace:

Dle Politiky územního rozvoje (PÚR) je třeba reflektovat, že mezi republikové priority patří (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. 

Ze Zásad územního rozvoje (ZÚR), kromě specifikace zařazení celého města Olomouce do rozvojové oblasti 
OB8, nevyplývají konkrétní požadavky na vymezení a využití vztahující se k předmětné změně. 
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(Poznámka: Zmíněné požadavky z PÚR a ZÚR se týkají všech měněných částí jak v bodech b) tak  také 
bodů c a d)

Vzhledem k charakteru změny tj. vypuštění již realizovaných VPS z platného regulačního plánu, nejsou další 
požadavky na vymezení pozemků a jejich využití v návrhu zadání definovány.

a) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb:

Vzhledem k charakteru změny tj. vypuštění již realizovaných VPS z platného regulačního plánu, nejsou další 
požadavky na umístění a prostorové uspořádání v návrhu zadání definovány. Pouze u části IX/1a) prověřit, 
zda je možné zatím nerealizovanou část VPS včlenit do VPS a AÚ č.1 a ověřit rozsah ponechané části.

b) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území: 

Předmětné části byly již realizovány s ohledem na požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území stanovených 
platným RP. U části IX/1a) zachovat zatím nerealizovanou část propojení jako součást VPS a AÚ č.1
s ohledem na „Zásady koncepce rozvoje“ MPR Olomouc (např. pěší prostupnost centra, doplnění „zeleného 
prstence“, vytvoření vstupního místa do městské památkové rezervace).

e-h) požadavky nejsou definovány (z důvodu charakteru změny).

Část IX/2 - aktualizace stavu – vyznačení již realizovaných záměrů (body a-h)

a) Vymezení řešeného území:
změna IX/2 část lokalita, č.p. p.č.

a Sokolská č.5, dostavba proluky 437, 438

b Mahlerova 17, dostavba proluky 230

c
tř. Svobody 21, dvorní prostor 

(vyznačit podle stavu – zbouraný 
objekt)

383/2

d Uhelná - Mlýnská 465,467,457
1838/1-2 
1840/1-4

e Hrnčířská 28-34 
1811, 
1812, 
1814

f Arionova kašna horní nám. 116/2

g Kozí č.3 - dostavba 596/2

aktualizace stavu – vyznačení 
realizovaných záměrů (z kategorie návrh 

na kategorii stav)

h Šemberova 1- dostavba 472

- graficky vyznačeno v příloze č.5
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b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití:
b1 – vymezení pozemků změny: se týká uvedených pozemků s parc.č. viz bod a)
b2 – stávající využití pozemků:
Kromě IX/2f se jedná o proluky. V části IX/2f – veřejné prostranství (Horní nám.)
b3 – požadavky na vymezení a využití pozemku vyplývající z politiky územního rozvoje a nadřazené  
územně plánovací dokumentace:
(PUR a ZUR dle části IX/1)
Podle Územního plánu Olomouc (ÚPO), který nabyl účinnosti 30.9.2014, je část:
IX/2a součástí stabilizované plochy smíšené obytné 01/041S 
IX/2b součástí stabilizované plochy smíšené obytné 01/032S
IX/2c součástí stabilizované plochy smíšené obytné 01/004S
IX/2d součástí stabilizované plochy smíšené obytné 01/010S
IX/2e součástí stabilizované plochy smíšené obytné 01/030S
IX/2f součástí stabilizované plochy veřejných prostranství 01/002S
IX/2g součástí stabilizované plochy smíšené obytné 01/024S
IX/2h součástí stabilizované plochy smíšené obytné 01/013S.
Dále se pro všechny části IX/2 platí, že řešené území se nachází v lokalitě Historické jádro, pro něž je mj. 
ÚPO dáno: 
- rozvíjet charakter městského centra v celé lokalitě;
- chránit a rozvíjet funkci bydlení v historickém centru.

b4 – požadavky na vymezení a využití pozemku z hlediska platného RP MPR Olomouc:
Části IX/2a – IX/2h jsou v RP MPR vedeny jako objekty v návrhu:
IX/2a- nebytový objekt v odstupu od sousedního objektu  na pozemku parc.č.  2 pro vytvoření trasy 
veřejného průchodu a dvorem v kategorii „2“ – klidové zázemí se zelení.
IX/2b – bytový objekt s navrženou trasou veřejného průchodu a dvorem v kategorii „3“ – ostatní dvory.
IX/2c – dvorní nebytový objekt navazující na dvorní prostor v kategorii „3“ – ostatní dvory.
IX/2d – bytové objekty s navrženou trasou veřejného průchodu a dvorem v kategorii „2“ – klidové zázemí se 
zelení.
IX/2e – bytové objekty s dvory v kategorii „2“ – klidové zázemí se zelení.
IX/2f – významný prvek parteru v návrhu na veřejném prostranství, pěší zóně.
IX/2g – bytový objekt.
IX/2h – nebytový objekt navazující na dvůr v kategorii „3“ – ostatní dvory.

b5 – požadavky na vymezení a využití pozemku vyplývající z podnětu navrhovatele:
Předmětné části byly již realizovány v souladu se stanovenými podmínkami pro vymezení  a využití 
pozemku dané RP MPR. Soubor změn č. IX ověří možnost vyznačení realizovaných záměrů 
z kategorie návrh do kategorie stav.

c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb:
c1 – stávající umístění a prostorové upořádání staveb:
Kromě IX/2f se jedná o nezastavěné proluky dané stávající strukturou zástavby. V části IX/2f se jedná hlavní 
veřejné prostranství - Horní náměstí. 
c2 – požadavky na umístění a prostorové upořádání staveb z pohledu ÚPD:
Požadavky plynoucí z ÚPO:
Předmětné části se nachází ve stabilizované ploše s danou strukturou zástavby kompaktní městský 
rostlý typ a danou max. výškou zástavby 17m (římsa)/ 21m (hřeben). Ve struktuře kompaktního rostlého 
městského typu se za změny nepovažují dostavby objektů v prolukách a v půdorysné stopě původních 
objektů.
Požadavky plynoucí z RP MPR Olomouc- objekty v návrhu:
IX/2a- objekt s nutností zachování výšky 4-4,5 NP, se stavební čárou s nutností zachování do ul. Sokolská a 
odstupu od sousedního objektu  na pozemku parc. č.2 pro vytvoření trasy veřejného průchodu a dvorem v 
kategorii „2“ – klidové zázemí se zelení.
IX/2b – objekt s nutností zachování výšky 3-3,5 NP, se stavební čárou s nutností zachování do ul. 
Mahlerova, s navrženou trasou veřejného průchodu a dvorem v kategorii „3“ – ostatní dvory.
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IX/2c – dvorní objekt s nutností zachování výšky 2-2,5 NP navazující na dvorní prostor v kategorii „3“ –
ostatní dvory. (objekt byl odstraněn)
IX/2d – objekt s nutností zachování výšky 3-3,5 NP, se stavební čárou s nutností zachování do ul. Mlýnská a 
aUhelná, s navrženou trasou veřejného průchodu a dvorem v kategorii „2“ – klidové zázemí se zelení.
IX/2e – objekty s nutností zachování výšky 2-2,5 NP navazující na dvorní prostor v kategorii „2“ – klidové 
zázemí se zelení.
IX/2f – významný prvek městského parteru.
IX/2g – objekt s nutností zachování výšky 2-2,5 NP se stavební čárou s nutností zachování do ul. Kozí.
IX/2h - objekt s nutností zachování výšky 1-1,5 NP se stavební čárou s nutností zachování do ul. Šemberova.

c3 – požadavky na umístění a prostorové upořádání staveb z podnětu navrhovatele a shrnutí požadavků na 
umístění a prostorové uspořádání:
Předmětné části byly již realizovány v souladu se stanovenými podmínkami na umístění a prostorové 
upořádání staveb dané RP MPR. Soubor změn č. IX ověří možnost vyznačení realizovaných záměrů 
z kategorie návrh do kategorie stav.

d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:
Požadavky plynoucí z ÚPO:
V lokalitě Historické jádro je stanoveno: 
- rozvíjet charakter městského centra v celé lokalitě;
- rozvíjet třídu Svobody a ulice Hynaisovu, Studentskou, Dobrovského, Palackého, 8. května, Pekařskou, 
Denisovu a 1. máje jako městské třídy; 
- chránit a rozvíjet funkci bydlení v historickém centru; 
- chránit a posilovat charakter historického městského centra formou rostlé městské struktury v celé lokalitě.

Jedná se o záměry realizované dle zásad rozvoje MPR a podmínek stanovených v RP MPR. Nejsou 
další požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území.

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury -  nejsou požadovány.
f) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření - nejsou požadovány.
g) Požadavky na asanace - nejsou požadovány.
h) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů 

- nejsou požadovány.

Část IX/3 - přidání VPS pro dopravu - Propojení tramvajové trati v ulici Sokolská - 8. května –
       Zámečnická

a) Vymezení řešeného území:
Pozemky parc.č. 116/30 a 116/40.

b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití:
b1 – vymezení pozemků změny: se týká uvedených pozemků s parc.č. viz bod a)
b2 – stávající využití pozemků:
Pozemky jsou využity jako veřejná prostranství - ulice Sokolská, 8. Května a Zámečnická.
b3 – požadavky na vymezení a využití pozemku vyplývající z politiky územního rozvoje a nadřazené  
územně plánovací dokumentace:
(PUR a ZUR dle části IX/1)
Podle Územního plánu Olomouc (ÚPO):
Pozemky jsou součástí stabilizované plochy veřejných prostranství 01/043S, lokality 01 Historické jádro. 
V Koncepci dopravní infrastruktury je navrženo pro veřejnou hromadnou dopravu DH-18 „tramvajová trať –
vytvoření objízdné tramvajové smyčky propojením tramvajových tratí v ulicích Sokolské a 8. května ulicí 
Zámečnickou“. 
b4 – požadavky na vymezení a využití pozemku z hlediska platného RP MPR Olomouc:
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Pozemky jsou součástí ploch pro dopravu a veřejných prostor. V Sokolské ulici je stávající tramvajové 
vedení navrženo ke zrušení a v ulici Zámečnická je navržena trať nová shodně s Územním plánem Olomouc.

b5 – požadavky na vymezení a využití pozemku vyplývající z podnětu navrhovatele a celkové shrnutí:
Soubor změn č. IX prověří možnost uvedení do souladu RP MPR  a ÚPO, možnost vyznačit dané 
zokruhování tramvajové trati jako novou VPS pro dopravu to vše v souladu se „Zásadami koncepce 
rozvoje RP MPR“ a se „Zásadami funkčního uspořádání území a obecnými principy funkční regulace 
v RP MPR Olomouc“.

c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb:
c1 – stávající umístění a prostorové upořádání staveb:
Ve stávajícím uličním profilu ulic 8. května a Sokolská se nachází vedení tramvajové trati. V ulici 
Zámečnická zatím nevede.
c2 – požadavky na umístění a prostorové upořádání staveb z pohledu ÚPD:
Požadavky plynoucí z ÚPO:
Pozemky jsou součástí stabilizované plochy veřejných prostranství 01/043S, lokality 01 Historické jádro. 
V Koncepci dopravní infrastruktury je navrženo pro veřejnou hromadnou dopravu DH-18 „tramvajová trať –
vytvoření objízdné tramvajové smyčky propojením tramvajových tratí v ulicích Sokolské a 8. května ulicí 
Zámečnickou“. Tento koncepční prvek je vymezen pro zajištění podmínek pro veřejnou hromadnou dopravu 
na území města.
Požadavky plynoucí z RP MPR Olomouc
Pozemky jsou součástí ploch pro dopravu a veřejných prostor. V Sokolské ulici je stávající tramvajové 
vedení navrženo ke zrušení a v ulici Zámečnická je navržena trať nová shodně s Územním plánem Olomouc, 
ale s propojkou doopačné části ulice Sokolská (tedy k DPMO). 
c3 – požadavky na umístění a prostorové upořádání staveb z podnětu navrhovatele a shrnutí požadavků na 
umístění a prostorové uspořádání:
Soubor změn č. IX prověří možnost uvedení do souladu RP MPR  a ÚPO, možnost vyznačit dané 
zokruhování tramvajové trati jako novou VPS pro dopravu to vše v souladu se „Zásadami koncepce 
rozvoje“ a „Zásadami prostorového uspořádání území“ dle RP MPR. 

d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:
Požadavky plynoucí z ÚPO:
V lokalitě Historické jádro je stanoveno: 
- rozvíjet charakter městského centra v celé lokalitě;
- rozvíjet třídu Svobody a ulice Hynaisovu, Studentskou, Dobrovského, Palackého, 8. května, Pekařskou, 
Denisovu a 1. máje jako městské třídy; 
- propojit tramvajovou tratí ulice Sokolskou a 8. května ve stopě ulice Zámečnické (DH-18).

V uvedené lokalitě bude prověřen soulad požadavků na změny RP MPR s požadavky na ochranu a 
rozvoj urbanistických a architektonických hodnot v území, s cíli a úkoly územního plánování, 
s nadřazenou ÚPD a PÚR. Změna v dané lokalitě bude respektovat koncepci RP MPR Olomouc.

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury:
Vedení tramvajové trati je veřejná dopravní infrastruktura. Soubor změn č. IX v dané části prověří rozsah a a 
uvede do souladu RP MPR a ÚPO ve vedení tramvajové tratě tj. propojení z ul. Zámečnická do ul. Sokolská.

f) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření:
Soubor změn č. IX v dané části prověří možnost a rozsah nové veřejně prospěšné stavby pro dopravu 
v souladu jak s nadřazenou územně plánovací dokumentací tak v souladu s koncepcemi danými v RP MPR.
g) Požadavky na asanace:
Nejsou takové požadavky v předmětné části.
h) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů:

Nejsou takové požadavky v předmětné části stanoveny. 
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Část IX/4 - změna označení z objektu nevhodný (k dožití a zbourání) na stav umožňující opravy a 
stavební úpravy v objemu stávajícího objektu v areálu Letního kina, Olomouc - město

a) Vymezení řešeného území:

Předmětný objekt změny se nachází na pozemku parc.č. 87/26 v k.ú. Olomouc – město.

b) Požadavky na vymezení pozemků a 
jejich využití:

b1 – vymezení pozemků změny: se týká 
uvedeného pozemku s parc.č. 87/26. 

b2 – stávající využití pozemků:
Jedná se o areál letního kina a přilehlé 
zeleně na historických hradbách v rozsahu 
severního bastionu pod areálem národní 
kulturní památky Přemyslovského paláce. 
Pod hradbou bastionu se rozkládá park 
pod katedrálou. Vstup do areálu je z ulice 
Pekární.
b3 – požadavky na vymezení a využití 
pozemku vyplývající z politiky územního 
rozvoje a nadřazené  
územně plánovací dokumentace:

(PUR a ZUR dle části IX/1)
Podle Územního plánu Olomouc (ÚPO):
Předmětný pozemek je   součástí stabilizované plochy veřejné rekreace 01/060S se stanovenou maximální 
výškou zástavby 5/7m, solitérním typem struktury zástavby a s parkovou zelení. 

b4 – požadavky na vymezení a využití pozemku z hlediska platného RP MPR Olomouc:
Předmětný pozemek je veden jako nezastavitelná plocha - zeleň parková a zeleň na historických 
hradbách, patří do bloku 35A. Část plochy bastionu pod Arcidiecézním muzeem a Přemyslovským 
palácem je pod zvýšenou památkovou ochranou a zbývající část patří do ostatních chráněných ploch. 
V areálu jsou objekty (přístavek u vstupu do areálu a zázemí pro občerstvení konaných akcí) při hradbách  
jako objekty nevhodné k dožití a zbourání.

b5 – požadavky na vymezení a využití pozemku vyplývající z podnětu navrhovatele a celkové shrnutí:
Soubor změn č. IX prověří možnost změny označení objektu zázemí pro občerstvení (restaurace) z 
objektu nevhodný (k dožití a zbourání) na stav umožňující opravy a stavební úpravy v objemu 
stávajícího objektu v areálu Letního kina v souladu se „Zásadami koncepce rozvoje MPR“ a se 
„Zásadami funkčního uspořádání území a obecnými principy funkční regulace v RP MPR Olomouc“.

c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb:
c1 – stávající umístění a prostorové upořádání staveb:
Předmětné pozemky jsou vymezeny historickými hradbami. Jedná se o areál letního kina a přilehlé zeleně na 
historických hradbách v rozsahu severního bastionu pod areálem národní kulturní památky Přemyslovského 
paláce. V areálu se nachází objekty - přístavek u vstupu do areálu a zázemí pro občerstvení konaných akcí 
těsně pod hradbou v jižní části areálu.
c2 – požadavky na umístění a prostorové upořádání staveb z pohledu ÚPD:
Požadavky plynoucí z ÚPO: viz b3)
Požadavky plynoucí z RP MPR Olomouc:
V areálu jsou objekty (přístavek u vstupu do areálu a zázemí pro občerstvení konaných akcí) při hradbách  
jako objekty nevhodné k dožití a zbourání.
Dále je stanoveno:
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- zachovat půdorysný i panoramatický obraz a stávající dochovanou historickou urbanisticko-
architektonickou strukturu MPR Olomouc včetně souvisejících částí ochranného pásma,  a tzv. „zeleného 
prstence“ parků  zasahujících do řešeného území. 
- zachovat stavební čáry, uliční čáry, objemy budov, hodnotné fronty zástavby, zdi a  opevnění a dochovanou 
historickou parcelaci v MPR. Nepřipustit výstavbu nových objektů na nezastavitelných plochách.

c3 – požadavky na umístění a prostorové upořádání staveb z podnětu navrhovatele a shrnutí požadavků na 
umístění a prostorové uspořádání:
Soubor změn č. IX prověří možnost označení objektu zázemí pro občerstvení (restaurace) z objektu 
nevhodný (k dožití a zbourání) na stav umožňující opravy a stavební úpravy v objemu stávajícího 
objektu v areálu Letního kina v souladu se „Zásadami koncepce rozvoje MPR“ a „Zásadami
prostorového uspořádání území“ dle RP MPR. 

d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:
Požadavky plynoucí z ÚPO:
- chránit a rozvíjet Bezručovy sady a park pod katedrálou ve prospěch veřejně přístupného parku s 
odpovídajícím veřejným vybavením;
- chránit a rozvíjet prostorovou kompozici ostrohu historického jádra v obraze města jako pohledově 
dominantní prvek, včetně stávajících výškových dominant.
Další požadavky plynoucí z RP MPR:
- dobudovat systému městských sadů v podobě uzavření „zeleného prstence“ zejména na severním 
okraji řešeného území. 

V uvedené lokalitě bude prověřen soulad požadavků na změny RP MPR s požadavky na ochranu a 
rozvoj urbanistických a architektonických hodnot v území, s cíli a úkoly územního plánování, 
s nadřazenou ÚPD a PÚR. Změna v dané lokalitě bude respektovat koncepce stanovené v ÚPO a RP 
MPR Olomouc.

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury:
Požadavky se nestanovují.
f) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření:
Požadavky se nestanovují.
g) Požadavky na asanace:
Nejsou takové požadavky v předmětné části.

Část IX/5 – Sokolská 15 - změna limitu výšek pro objekty ve dvorní části pozemku

a) Vymezení řešeného území:
Dvorní část pozemku k objektu č.p. 579, v ulici 
Sokolskáč.o. 15, parc.č. st. 6/1 v k.ú. Olomouc – město.

b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití: 

b1 – vymezení pozemků změny:
Dvorní část pozemku je ze severu vymezena historickou 
hradbou s půlkruhovou baštou (kulturní nemovitá 
památka, dále jen KP), z východu dvorním křídlem 
bývalé hudební školy parc.č. st.7/2, z jihu budovou bývalé 
městské sladovny (KP) č.p. 579 a dvory sousedních 
objektů parc.č. st. 4 a 5, ze západu zahradou na parc.č. 3.
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b2 – stávající využití pozemků:
Na parcele parc.č. st. 6/1 se nachází jednak budova bývalé městské sladovny, která je orientována hlavním 
průčelím do ulice Sokolská (není předmětem řešené změny). Dvorní část je přístupna z ulice Studentská, 
stávajícím průchodem v hradbě. Využití dvora je nebytové. Dvůr, byl přizpůsoben v devadesátých letech 
minulého století k provozu autosalonu, jsou zde umístěny dvorní objekty, myčka aut, dílny a další pomocné 
provozy. Plocha dvora je zpevněná, uzpůsobena pojíždění automobily. 

b3 – požadavky na vymezení a využití pozemku vyplývající z politiky územního rozvoje a nadřazené  
územně plánovací dokumentace:
(PUR a ZUR dle části IX/1)
Podle Územního plánu Olomouc (ÚPO), který nabyl účinnosti 30.9.2014, je pozemek součástí stabilizované 
plochy smíšené obytné 01/042S se stanovenou strukturou zástavby kompaktní městský rostlý typ a 
danou max. výškou zástavby 17m (římsa)/ 21m (hřeben).
Řešené území se nachází v lokalitě Historické jádro, pro něž je mj. ÚPO dáno: 

- rozvíjet charakter městského centra v celé lokalitě;
- rozvíjet třídu Svobody a ulice Hynaisovu, Studentskou, Dobrovského, Palackého, 8. května, 

Pekařskou, Denisovu a 1. máje jako městské třídy; 
- chránit a rozvíjet funkci bydlení v historickém centru; 
- chránit a posilovat charakter historického městského centra formou rostlé městské struktury v celé 

lokalitě.

b4 – požadavky na vymezení a využití pozemku z hlediska platného RP MPR Olomouc:
RP MPR řadí předmětné dvorní prostory do kategorie „3“ - ostatní dvory. Všechny objekty na 
předmětném pozemku, tedy bývalá sladovna i objekty ve dvorní části, jsou vedeny jako nebytové.
Dochovaná hradba je součást historických hradeb. 

b5 – požadavky na vymezení a využití pozemku vyplývající z podnětu navrhovatele:
Záměrem navrhovatele je řešit ve dvorní části místo stávajících objektů nový objekt s ubytováním (penzion) 
s parkováním částečně na terénu, pozemku parc.č.st.6/1, a částečně pod terénem. Vjezd (vstup) do 
vnitrobloku bude zachován stávající  (průchodem v hradbě).

b6 – shrnutí požadavků na vymezení a využití pozemku:
Soubor změn prověří soulad s podmínkami stanovenými RP MPR zejména se „Zásadami koncepce 
rozvoje RP MPR“ a „Zásadami funkčního uspořádání území a obecné principy funkční regulace v RP 
MPR Olomouc“. Změna podmínek funkčního využití se nepředpokládá (změna se dotkne pouze 
výškové regulace objektů ve dvorní části pozemku).

c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb:

c1 – stávající umístění a prostorové upořádání staveb:
Na parcele parc.č. st. 6/1 se nachází klasicistní budova bývalé městské sladovny, s hlavním průčelím do ulice 
Sokolská. Budova je třípodlažní (resp. 3,5 NP). Provozu autosalonu, dříve umístěném v přízemí bývalé 
sladovny, byly přizpůsobeny dvorní objekty, myčka aut, dílny a další pomocné provozy, které jsou 
přimknuty k jižní a západní hranici pozemku (včetně hradby a bašty), myčka zaujímá střed zbylé části 
pozemku, celková zastavěnost je přibližně 50%. Dvorní objekty jsou vesměs jednopodlažní, ale kvůli 
technologiím dosahují výšky cca 7m. Plocha dvora je zpevněná, přizpůsobena pojíždění automobily. 
Pomocné provozy a dvorní část jsou přístupny z ulice Studentská, stávajícím průchodem v hradbě.

c2 – požadavky na umístění a prostorové upořádání staveb z pohledu ÚPD:
Požadavky plynoucí z ÚPO:
Předmětná část se nachází ve stabilizované ploše s danou strukturou zástavby kompaktní městský rostlý 
typ a danou max. výškou zástavby 17m (římsa)/ 21m (hřeben). Ve struktuře kompaktního rostlého 
městského typu se za změny nepovažují dostavby objektů v prolukách a v půdorysné stopě původních 
objektů.
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Požadavky plynoucí z RP MPR Olomouc: Budova bývalé sladovny – hlavní objekt do ulice Sokolská, je 
limitována stavebními čárami s nutností zachování (tj. závaznými stavebními čárami), se závazně 
stanovenou podlažností 3 – 3,5 NP. Ostatní objekty na předmětném pozemku, tedy objekty ve dvorní 
části, jsou vedeny se jako objekty s nutností zachovat 1- 1,5NP. 

c3 – požadavky na umístění a prostorové upořádání staveb z podnětu navrhovatele:
Záměrem vlastníka je řešit ve dvorní části v plochách kategorie „3“ místo stávajících objektů, které jsou 
stanoveny jako objekty s nezbytností zachovat 1-1,5 podlaží, nový objekt, odpovídající objektům 
s nezbytností zachovat 3-3,5 podlaží. Záměr představuje „vyčištění“ dvorního prostoru od dostaveb 
technického charakteru, vzniklých převážně v devadesátých letech 20.století. Koncept záměru vymezuje 
volnou část dvora umístěním nového objektu kolmo k hlavnímu uličnímu objektu bývalé sladovny. Umístění 
respektuje spojnici současného zastavění dvora a průchodu hradbou. Nový objekt je zároveň odsazen od 
hradeb a zohledňuje též nemožnost přisazení se ke hmotě dvorního křídla sousedního objektu na pozemku 
parc. č. 7/2, kvůli existenci stavebních otvorů. Výška nového objektu (3NP) se předpokládá nižší, než je 
římsa bývalé sladovny, tak, aby nový objekt nenarušoval pohledy z ulice Studentská na historickou zástavbu 
a nekonkuroval historické hradbě s baštou. Zároveň však nový objekt doplňuje zástavbu kolem městské třídy 
– ulice Studentská. Reaguje na hmoty okolních objektů – Krajský soud, administrativní část bývalé 
Teplotechny. Stávající poměr zastavěné a volné části dvorní plochy předmětného pozemku je přibližně jedna 
polovina a bude záměrem zachován.

c4- shrnutí požadavků na umístění a prostorové uspořádání
Soubor změn v části IX/1 prověří změnu výšky dvorních objektů z 1-1,5NP na 3-3,5NP s přihlédnutím 
ke specifickému postavení dané lokality, která tvoří dvorní trakt k bývalé sladovně, ale také 
komunikuje s městkou třídou (ul. Studentská) a je spolu s dochovaným úsekem hradeb její součástí.  
Zároveň je nutno zachovat „Zásady koncepce rozvoje“ a „Zásady prostorového uspořádání území“ 
dle RP MPR. 

d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území: 

Požadavky plynoucí z ÚPO:
V lokalitě Historické jádro je stanoveno: 
- rozvíjet charakter městského centra v celé lokalitě;
- rozvíjet třídu Svobody a ulice Hynaisovu, Studentskou, Dobrovského, Palackého, 8. května, Pekařskou, 
Denisovu a 1. máje jako městské třídy; 
- chránit a rozvíjet funkci bydlení v historickém centru; 
- chránit a posilovat charakter historického městského centra formou rostlé městské struktury v celé lokalitě.

Požadavky plynoucí z RP MPR jsou vedle podmínek v bodech b4 a c2:
Smyslem podmínek prostorového řešení budov, a souvisejících ploch určených k výstavbě, je ochrana 
veškeré hodnotné původní nadzemní i podzemní urbanistické struktury v MPR, včetně zachování a 
zvýraznění významných prvků městského parteru, dochovaných částí městských hradeb a systému 
městského opevnění v souladu se základním principem RP MPR, tj. ochrany MPR jako jedinečného 
urbanistického souboru vzácných památkových stavebních fondů, jejichž soustavné zhodnocování 
upevňuje a posiluje význam historického jádra města, jako společenského, kulturního a obchodního 
centra s neopominutelnou úlohou bydlení.
Koncept „vyčištění“ dvorního prostoru od funkčně nepříliš vhodné zástavby a umístění nového dvorního 
objektu v příznivější poloze vychází z charakteristických principů zástavby městského rostlého půdorysu 
v MPR Olomouc, tj. jasného členění na hlavní uliční objekty a dvorní objekty, které se nachází povětšinou 
v kolmé poloze k objektu hlavnímu.

V uvedené lokalitě bude prověřen soulad požadavků na změny RP MPR s požadavky na ochranu a 
rozvoj urbanistických a architektonických hodnot v území, s cíli a úkoly územního plánování, 
s nadřazenou ÚPD a PÚR. Změna v dané lokalitě bude respektovat koncepci RP MPR Olomouc.
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e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury:

Platný RP MPR v dané lokalitě nestanoví žádné zvláštní požadavky na řešení veřejné infrastruktury. 
Změnou podmínek - výšky dvorních objektů, by nemělo dojít ke zvýšení nároků na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu. Vjezd a přístup na předmětný pozemek zůstane stávající, přístup je již zajištěn 
věcným břemenem na sousedním pozemku parc. č. 79/29.

f) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření:

Platný RP MPR v dané lokalitě nestanoví požadavky na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná 
opatření a ze záměru navrhovatele podnětu rovněž nevyplývají v uvedené lokalitě žádné nové požadavky 
na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.

g) Požadavky na asanace:

Na pozemku parc. č. st. 6/1 se neuvádějí žádné požadavky na asanace. Záměr podatele podnětu předpokládá 
„vyčištění“ technických provozních budov ve dvorním traktu.

h) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů 
(například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými 
rizikovými přírodními jevy)

Část se nachází uvnitř MPR Olomouc. Jde o území s archeologickými nálezy. Zahájení bourání objektů,
případnou následnou stavební činnost, jsou stavebníci povinni ohlásit tak, aby mohl být proveden záchranný 
archeologický průzkum.

Část IX/6 – Koželužská 20 - změna domu z objektu k dožití a zbourání na objekt k zachování

a) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití: 
Předmětný objekt č.p. 796, 
v ulici Koželužská č.o. 20 
se nachází na pozemku 
parc.č. st. 28 v k.ú. 
Olomouc – město.

b1 – vymezení pozemků 
změny:
Změna se týká objektu č.p. 
796 - zastavěná plocha, 
nádvoří. Pozemek a dům 
na něm tvoří jižní frontu 
ulice a přiléhají těsně 
k historické hradbě pod 
areálem Vlastivědného 
muzea. (hradby – KP). 

b2 – stávající využití pozemků:
Pozemek parc.č. 28 je z většiny zastavěn, dům na pozemku je využitý jako nebytový (1.NP) a částečně 
k bydlení (podkroví). 

b3 – požadavky na vymezení a využití pozemku vyplývající z politiky územního rozvoje a nadřazené  
územně plánovací dokumentace:
Požadavky z PÚR a ZÚR viz část IX/1.
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Podle Územního plánu Olomouc (ÚPO), který nabyl účinnosti 30.9.2014, součástí stabilizované plochy 
veřejného vybavení  01/054S se stanovenou strukturou zástavby kompaktní městský rostlý typ a 
danou max. výškou zástavby 17m (římsa)/ 21m (hřeben).
Pozemek se nachází v lokalitě Historické jádro, pro něž je mj. ÚPO stanoveno: 

- rozvíjet liniovou zeleň podél třídy Svobody, třídy 17. listopadu, ulic Legionářské, Studentské, 
Dobrovského, Koželužské a mezi plochami 01/051P a 01/050P;

- chránit a rozvíjet funkci bydlení v historickém centru.

b4 – požadavky na vymezení a využití pozemku z hlediska platného RP MPR Olomouc:
RP MPR řadí předmětný objekt na pozemku p.č. st. 28 do kategorie objekty nevhodné (ke zbourání a 
dožití), na předmětném pozemku je navržen park a parkově upravené plochy a trasa veřejně 
přístupných průchodů. Předmětný pozemek je součástí veřejně prospěšné stavby a asanačních úprav
„Asanační úpravy v prostoru hradebního pásu v místě dnešní odstavné tramvajové remízy na parcelách č. 460 
(33), 116/70, 461 (32), 462 (31), 463 (30) včetně úpravy navazující plochy po odstranění objektu čp. 796 na 
stavební parcele č. 28 (v závorkách jsou uvedena původní čísla parcel). Odstranění dodatečných přístaveb za 
účelem vytvoření parkových úprav a výstavby průchodu Denisova – Koželužská.“. Dochovaná hradba při 
jižní hranici pozemku je součástí  historických hradeb. 

b5 – požadavky na vymezení a využití pozemku vyplývající z podnětu navrhovatele:
Záměrem navrhovatele je užívání dočasné stavby č.p. 796 jako stavby trvalé se stávajícím funkčním 
využitím.

b6 – shrnutí požadavků na vymezení a využití pozemku
Soubor změn prověří v části IX/2 soulad s podmínkami stanovenými RP MPR zejména se „Zásadami 
koncepce rozvoje RP MPR“ a „Zásadami funkčního uspořádání území a obecné principy funkční 
regulace v RP MPR Olomouc“. Změna podmínek funkčního využití se nepředpokládá.

c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb:

c1 – stávající umístění a prostorové upořádání staveb:
Přízemní dům s využitým podkrovím č.p. 796 je zastřešen sedlovou střechou s okapovou hranou rovnoběžně 
s ulicí Koželužská. Střecha je od hřebene směrem do dvora v podstatě rovná. Stavební a uliční čára probíhá 
po hraně předmětné parcely. Objekt je přimknutý k hradbě s ponechaným malým dvorkem.

c2 – požadavky na umístění a prostorové upořádání staveb z pohledu ÚPD:
Požadavky plynoucí z ÚPO:
Předmětná část se nachází ve stabilizované ploše 01/054S s danou strukturou zástavby kompaktní 
městský rostlý typ a danou max. výškou zástavby 17m (římsa)/ 21m (hřeben). Dále je stanoveno chránit 
a posilovat charakter historického městského centra formou rostlé městské struktury v celé lokalitě.

Požadavky plynoucí z RP MPR Olomouc: 
Dům č.p. 796 je veden jako objekt nevhodný (ke zbourání a dožití). Na pozemku je navržena plocha 
zeleně,  trasa veřejně přístupných průchodů. Jižní hranici pozemku tvoří historická hradba. Pozemek 
je součástí veřejně prospěšné stavby a opatření.

c3 – požadavky na umístění a prostorové upořádání staveb z podnětu navrhovatele:
Záměrem vlastníka je ponechání stávajícího dočasného objektu. (Stavební úpravy domu byly povoleny a 
stavba zkolaudována jako stavba dočasná do 30.4.1999, následně byla dvakrát lhůta prodloužena až do 
31.12.2015).
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c4- shrnutí požadavků na umístění a prostorové uspořádání
Soubor změn v části IX/2 prověří změnu domu z kategorie objekt nevhodný (ke zbourání a dožití) na 
stavbu trvalou a zda je taková změna možná při zachování  „Zásad prostorového uspořádání území“ 
dle RP MPR. 

d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území: 

Požadavky plynoucí z ÚPO:
V lokalitě Historické jádro je stanoveno: 
- rozvíjet charakter městského centra v celé lokalitě;
- rozvíjet liniovou zeleň podél třídy Svobody, třídy 17. listopadu, ulic Legionářské, Studentské, 
Dobrovského, Koželužské a mezi plochami 01/051P a 01/050P;
- chránit a rozvíjet funkci bydlení v historickém centru; 
- chránit a posilovat charakter historického městského centra formou rostlé městské struktury v celé lokalitě.

Požadavky plynoucí z RP MPR - vedle podmínek v bodech b4 a c2 je stanoveno:
- chránit veškerou hodnotnou původní nadzemní i podzemní urbanistickou struktury v MPR, včetně 
zachování a zvýraznění významných prvků městského parteru, dochovaných částí městských hradeb a 
systému městského opevnění v souladu se základním principem RP MPR, tj. ochrany MPR jako jedinečného 
urbanistického souboru vzácných památkových stavebních fondů, jejichž soustavné zhodnocování upevňuje 
a posiluje význam historického jádra města, jako společenského, kulturního a obchodního centra 
s neopominutelnou úlohou bydlení;
- hradby na jižní hranici jsou kulturní památkou a jsou součástí hradebního okruhu, který má být 
urbanisticky a pohledově prezentován, proto je předmětný pozemek součástí veřejně prospěšné stavby a 
asanačních úprav (viz bod b4 a f);
- zvyšovat pěší prostupnost historického jádra obnovou zaniklých a podporou vzniku nových 
propojení jednotlivých městských prostorů (zejména budováním průchodů a pasáží …).

Soubor změn prověří možnost změny při zachování „Zásad koncepce rozvoje“. V uvedené lokalitě 
bude dále prověřen soulad požadavků na změny RP MPR s požadavky na ochranu a rozvoj 
urbanistických a architektonických hodnot v území, s cíli a úkoly územního plánování, s nadřazenou 
ÚPD a PÚR. 

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury:

Platný RP MPR v dané lokalitě stanoví trasu veřejně přístupných průchodů – propojení z ulice Denisova
průchodem kolem Muzea umění do ulice Koželužská (součást veřejně prospěšných staveb). Soubor změn č. 
IX prověří novou trasu pěšího propojení.

f) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření:

Předmětný pozemek je součástí veřejně prospěšné stavby a asanačních úprav „Asanační úpravy v prostoru 
hradebního pásu v místě dnešní odstavné tramvajové remízy na parcelách č. 460 (33), 116/70, 461 (32), 462 
(31), 463 (30) včetně úpravy navazující plochy po odstranění objektu čp. 796 na stavební parcele č. 28 (v 
závorkách jsou uvedena původní čísla parcel). Odstranění dodatečných přístaveb za účelem vytvoření 
parkových úprav a výstavby průchodu Denisova – Koželužská.“

Soubor změn prověří možnost změny při zachování hájeného veřejného zájmu očištění a prezentace 
hradebního okruhu, dotvoření zeleného prstence MPR na severu území, včetně vazby na pěší průchod. 

g) Požadavky na asanace:

Na pozemku parc. č. st. 6/1 se neuvádějí žádné požadavky na asanace. Záměr podatele podnětu předpokládá 
„vyčištění“ technických provozních budov ve dvorním traktu.
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h) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních 
předpisů 
(například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými 
rizikovými přírodními jevy)

Část se nachází uvnitř MPR Olomouc. Jde o území s archeologickými nálezy. Zahájení bourání objektů, 
případnou následnou stavební činnost, jsou stavebníci povinni ohlásit tak, aby mohl být proveden záchranný 
archeologický průzkum.

dále pro všechny části společně platí:

i) Výčet druhů územních rozhodnutí, které Soubor změn č.IX RP MPR Olomouc nahradí:

Soubor změn č.IX bude zpracován v podrobnosti dosavadního platného RP MPR Olomouc, který vzhledem 
k rozsahu řešeného území a specifickým podmínkám památkové ochrany žádný druh územních rozhodnutí 
nenahrazuje. Změna č.IX RP MPR Olomouc nebude nahrazovat územní rozhodnutí. 

j) Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy 
posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují:

Není požadováno.

k)   Případný požadavek na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci:

Vzhledem k tomu, že platný regulační plán byl vydán jakožto regulační plán z podnětu, nejsou žádné 
požadavky na plánovací smlouvu nebo dohodu o parcelaci.

l) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu Souboru změn č.IX RP MPR Olomouc a obsahu jeho 
odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu
vyhotovení:

V souladu s §69 zákona č. 183/2006 Sb. bude změna č.IX RP MPR Olomouc vydána jako opatření obecné 
povahy. Obsah změny bude členěn na výrok a odůvodnění a bude mít následující části:

1) část textovou, obsahující výrok (část I) a odůvodnění (část II), které dále doplní pořizovatel před vydáním 
změny.
2) část grafickou, která bude přílohou části „I“ textové části opatření obecné povahy:
Změnu závazných prvků projektant zapracuje do grafické části - výřezy pro jednotlivé části:
Výkres č.2 (Plán funkčního využití) m 1:1000
Výkres č.3 (Plán regulačních prvků) m 1:1000
Výkres č. 13 (Veřejně prospěšné stavby, asanační úpravy) m 1:1000

3) část grafickou, která bude přílohou části „II“ textové části opatření obecné povahy:
Změnu závazných prvků projektant zapracuje do grafické části - výřezy pro jednotlivé části pro porovnání 
původní stav RP MPR a po změně:
Výkres č.2 (Plán funkčního využití) m 1:1000
Výkres č.3 (Plán regulačních prvků) m 1:1000
Výkres č. 13 (Veřejně prospěšné stavby, asanační úpravy) m 1:1000

Výkresová část změny č.IX RP MPR bude zpracována a vydána v měřítku 1 : 1000. Pro fázi projednání 
předá zpracovatel dokumentaci změny pořizovateli ve dvou vyhotoveních a v digitální podobě. Po její 
úpravě dle výsledků projednávání bude návrh změny předán v počtu čtyř vyhotovení a v digitální podobě na 
vhodném datovém nosiči. Změna regulačního plánu se vydává v souladu s ustanovením § 21 vyhlášky č. 
500/2006 Sb. v rozsahu měněných částí. Následně bude projektantem zpracován právní stav po vydání 
změny č.IX, (taktéž dodán v digitální podobě na vhodném datovém nosiči).




