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 TEXTOVÁ ČÁST (VÝROK) 
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(A) Textová část Územního plánu Olomouc se mění takto: 

1. ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Zůstává beze změny. 

2. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zůstává beze změny. 

3. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

Zůstává beze změny. 

4. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

(1) V bodě 4.10.3. v písm. a) se za textem „pro možnost smíšeného provozu železniční i tramvajové dopravy;“ ruší 
odrážka a na její místo se vkládá nová odrážka, která zní  

„ vybudovat vodovodní propojení mezi ulicemi Velkomoravskou a Holickou přes rozvojové území VOP 
Velkomoravská (TV-27);“. 

(2) V bodě 4.10.7. v písm. a) se za textem „na plochách 07/081S, 07/086S a 07/087P;“ ruší odrážka a na její místo 
se vkládá nová odrážka, která zní: 

„ vybudovat přeložku svodnice 11_02 a její napojení do Moravy (VT-12);“. 

(3) V bodě 4.10.8. v písm. a) se ruší osmá odrážka. 

(4) V bodě 4.10.8. v písm. a) se za text „měrný objekt Na Luhu (TV-06);“ vkládá nová odrážka, která zní: 

„ vybudovat přeložku svodnice 11_02 a její napojení do Moravy (VT-12);“. 

(5) V bodě 4.10.9. v písm. a) se před textem „vodovodní řad významný“ nahrazuje slovo „propojit“ slovem 
„vybudovat“ a ve stejné odrážce se za textem „významný mezi ulicemi“ text „Na Luhu“ nahrazuje textem 
„Železniční, Lipenskou, Hollarovou“. 

(6) V bodě 4.10.9. v písm. a) se za textem „při ulici Na Luhu (TV-06);“ ruší dvě odrážky. 

(7) V bodě 4.10.9. v písm. a) se za odrážku končící textem „Chválkovice (TK-10);“ vkládá nová odrážka, která zní: 

„ vybudovat přeložku svodnice 11_02 a její napojení do Moravy (VT-12);“. 

(8) V bodě 4.10.10. v písm. a) se za textem „a Brunclíkovu (TV-01);“ ruší dvě odrážky. 

(9) V bodě 4.10.10. v písm. a) se před textem „vodovodní řad významný“ nahrazuje slovo „propojit“ slovem 
„vybudovat“ a ve stejné odrážce se za textem „významný mezi ulicemi“ text „Na Luhu“ nahrazuje textem 
„Železniční, Lipenskou, Hollarovou“. 

(10) V bodě 4.10.10. v písm. a) se za text „Lipenské (TK-06);“ vkládá nová odrážka, která zní: 

„ prodloužit stoku HIV do ulice Hamerské (TK-13);“. 

(11) V bodě 4.10.11. v písm. a) se v páté odrážce za sousloví „až po“ vkládá text „úpravě stávajícího koryta 
Přáslavické svodnice (VT-13) nebo“, za slovo „vybudování“ se vkládá slovo „její“ a text „a úpravě Přáslavické 
svodnice v k.ú. Holice“ se ruší. 

(12) V bodě 4.10.11. v písm. a) se za textem „a Brunclíkovu (TV-01);“ vkládají dvě nové odrážky, které zní: 

„ rekonstruovat vodovod v trase ulic Holická – Sladkovského – Brunclíkova (TV-28); 

 propojit vodovod mezi ulicemi Týneckou a Na Zábraní (TV-29);“. 

(13) V bodě 4.10.11. v písm. a) se za textem „významný mezi ulicemi“ nahrazuje text „Na Luhu“ textem „Železniční, 
Lipenskou, Hollarovou“. 

(14) V bodě 4.10.11. v písm. a) se za textem „novou dešťovou kanalizaci do“ ruší slovo „přeložené“. 

(15) V bodě 4.10.11. v písm. a) se za textem „Přáslavické svodnice (TK-03);“ vkládá nová odrážka, která zní: 

„ prodloužit stoku HIV do ulice Hamerské (TK-13);“. 
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(16) V bodě 4.10.11. v písm. a) se za text „zvýšení kapacity a protipovodňové ochrany;“ vkládá nová odrážka, která 
zní: 

„ upravit stávající trasu Přáslavické svodnice (VT-13);“. 

(17)  V bodě 4.10.12. v písm. a) se za textem „odpadové hospodářství (Resta) (TO-01);“ ruší odrážka a na její místo 
se vkládají tři nové odrážky, které zní: 

„ propojit vodovod mezi ulicemi Šlechtitelů a Přichystalovou přes rozvojové území Městský dvůr (TV-26); 

 propojit vodovod mezi ulicemi Velkomoravskou a Holickou přes rozvojové území VOP Velkomoravská 
(TV-27); 

 rekonstruovat vodovod v trase ulic Holická – Sladkovského – Brunclíkova (TV-28);“. 

(18) V bodě 4.10.13. v písm. a) se do třetí odrážky za text „13/062Z“ vkládá čárka s mezerou a text “13/064Z“.  

(19) V bodě 4.10.13. v písm. a) se ruší čtvrtá odrážka. 

(20) V bodě 4.10.13. v písm. a) se v dosavadní páté odrážce ruší text mezi textem „13/044Z až“ a „po vybudování“. 

(21) V bodě 4.10.13. v písm. a) se v dosavadní třinácté odrážce ruší text mezi textem „13/039Z až“ a „po 
vybudování“. 

(22) V bodě 4.10.13. v písm. a) se před textem „v ulici Schweitzerově (TV-07);“ nahrazuje slovo „hlavní“ slovem 
„významný“. 

(23) V bodě 4.10.13. v písm. a) se za textem „v ulici Schweitzerově (TV-07);“ ruší dvě odrážky a na jejich místo se 
vkládají nové tři odrážky, které zní: 

„ propojit vodovod mezi ulicemi Jižní a Kyselovskou (TV-18); 

 propojit vodovod mezi ulicemi Arbesovou a Schweitzerovou (TV-19); 

 rekonstruovat vodovod ve Slavonínské ulici (TV-20);“. 

(24) V bodě 4.10.14. v písm. a) se za textem „I. P. Pavlova a Hraniční (DS-49);“ ruší odrážka a na její místo 
se vkládají tři nové odrážky, které zní: 

„ propojit vodovod mezi ulicemi I. P. Pavlova a Hněvotínskou ulicí Balcárkovou (TV-23); 

 propojit vodovod mezi vodojemy Tabulový vrch a ulicí Hněvotínskou (TV-24); 

 propojit vodovod ve třídě Míru a v ulici Hněvotínské přes rozvojové území U dvorů (TV-25);“. 

(25) V bodě 4.10.15. v písm. a) se za text „mezi ulicemi Hraniční a Horní Lán (DK-04);“ vkládá pět nových odrážek, 
které zní: 

„ napojit vodovodem rozvojové území Technoparku (TV-22); 

 propojit vodovod mezi ulicemi I. P. Pavlova a Hněvotínskou ulicí Balcárkovou (TV-23); 

 propojit vodovod mezi vodojemy Tabulový vrch a ulicí Hněvotínskou (TV-24); 

 propojit vodovod ve třídě Míru a v ulici Hněvotínské přes rozvojové území U dvorů (TV-25); 

 rozvíjet vodojem Letiště včetně čerpací stanice a jeho napojení na vodovodní systém (TV-30);“. 

(26) V bodě 4.10.15. v písm. a) se za text „kapacity a protipovodňové ochrany;“ vkládá nová odrážka, která zní: 

„ upravit tok Nemilanky v Balcárově ulici (VT-14);“. 

(27) V bodě 4.10.16. v písm. a) se za text „v k.ú. Řepčín (VT-07);“ vkládá nová odrážka, která zní: 

„ upravit svodnici 1248 v k.ú. Řepčín (VT-15);“. 

(28) V bodě 4.10.19. v písm. a) se za text „Hodolany – Červenka (TE-05);“ vkládá nová odrážka, která zní: 

„ vybudovat přeložku svodnice 11_02 a její napojení do Moravy (VT-12);“. 

(29) V bodě 4.10.19. v písm. a) se za textem „protierozní opatření PE-72“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a ve stejné 
odrážce se za text „PE-75“ vkládá text „a PE-87“. 

(30) V bodě 4.10.20. v písm. a) se za textem „plochách 20/117N, 20/118N, 20/119N a 20/120K;“ ruší odrážka a na její 
místo s vkládá nová odrážka, která zní: 

„ vybudovat kanalizační napojení obce Samotíšky na stoku KII v Droždíně (TK-11);“ 

(31) V bodě 4.10.20. v písm. a) se za text „kapacity a protipovodňové ochrany;“ vkládají dvě nové odrážky, které zní: 

„ vybudovat přeložku svodnice od Samotíšek a její napojení do Adamovky (VT-09); 

 vybudovat poldr na ploše 20/150K v k.ú. Chválkovice (PP-21);“ 

(32) V bodě 4.10.21. v písm. a) se za textem „ulicí Darwinovou (TV-12);“ ruší odrážka. 

(33) V bodě 4.10.22. v písm. a) se za text „opatření PE-02“ vkládá čárka a navazující text „PE-88, PE-89, PE-90, PE-
91, PE-92, PE-93 a PE-94“. 

(34) V bodě 4.10.23. v písm. a) se za text „Zlatý důl (TV-10);“ vkládá nová odrážka, která zní: 
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„ rekonstruovat vodovod od vodojemu Lošov TV-16;“. 

(35) V bodě 4.10.24. v písm. a) se v páté odrážce text „vybudování přeložky“ nahrazuje textem „po úpravě stávajícího 
koryta“ a za slovo „svodnice“ se vkládá text „VT-13 nebo vybudování její přeložky“. 

(36) V bodě 4.10.24. v písm. a) se za text „včetně křížení (DZ-02);“ vkládá nová odrážka, která zní: 

„ vybudovat kanalizační napojení ulice Lipenské na stoku H (TK-12);“ 

(37) V bodě 4.10.24. v písm. a) se text „upravit Přáslavickou svodnici“ nahrazuje textem „úpravu Přáslavické 
svodnice“. 

(38) V bodě 4.10.27. v písm. a) se před odrážku začínající textem „rozšířit centrální“ vkládá nová odrážka, která zní: 

„ vybudovat vodovodní propojení mezi ulicemi Dolní Novosadskou a Hviezdoslavovou (TV-17);“. 

(39) V bodě 4.10.28. v písm. a) se za textem „k fortu č. XIII přes rychlostní silnici R46;“ vkládají dvě nové odrážky, 
které zní: 

„ vybudovat vodovodní propojení mezi ulicemi Jižní a Kyselovskou (TV-18); 

 rekonstruovat přívodní vodovod do Nedvězí (TV-21);“ 

(40) V bodě 4.10.28. v písm. a) se za text „(PP-11) na ploše 28/068K;“ vkládá nová odrážka, která zní: 

„ vybudovat na Nemilance poldr u Zolovy ulice (PP-20) na ploše 28/140P;“ 

(41) V bodě 4.10.29. v písm. a) se za text „formou odpočívky (DK-09);“ vkládá nová odrážka, která zní: 

„ rekonstruovat přívodní vodovod do Nedvězí (TV-21);“ 

(42) V bodě 4.10.30. v písm. a) se za druhou odrážku vkládá nová odrážka, která zní: 

„ vybudovat vodovodní napojení Technoparku (TV-22);“. 

(43) V bodě 4.10.31. v písm. a) se za text „31/076K (PP-14);“ vkládá nová odrážka, která zní: 

„ vybudovat poldr na Křelovském potoce na ploše 31/080K (PP-19);“. 

5. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

(1) V bodě 5.4.2. se ruší odrážka, která začíná textem „TV-02“. 

(2) V bodě 5.4.2. se ruší odrážka, která začíná textem „TV-03“. 

(3) V bodě 5.4.2. se v odrážce, která začíná textem „TV-04“, nahrazuje sousloví „Na Luhu“ textem „Železniční, 
Lipenskou, Hollarovou“. 

(4) V bodě 5.4.2. se ruší odrážka, která začíná textem „TV-05“. 

(5) V bodě 5.4.2. se v odrážce, která začíná textem „TV-07“, nahrazuje slovo „hlavní“ slovem „významný“. 

(6) V bodě 5.4.2. se ruší odrážka, která začíná textem „TV-08“. 

(7) V bodě 5.4.2. se ruší odrážka, která začíná textem „TV-13“. 

(8) V bodě 5.4.2. se ruší odrážka, která začíná textem „TV-14“. 

(9) V bodě 5.4.2. se na konci odrážky, která začíná textem „TV-15“, nahrazuje tečka středníkem a za tuto odrážku 
se vkládá patnáct nových odrážek, které zní: 

„ TV-16: vodovodní řad významný – rekonstrukce vodovodu od vodojemu Lošov; 

 TV-17: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Dolní Novosadskou 
a Hviezdoslavovou; 

 TV-18: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Jižní a Kyselovskou; 

 TV-19: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Arbesovou a Schweitzerovou; 

 TV-20: vodovodní řad významný – rekonstrukce vodovodu ve Slavonínské ulici; 

 TV-21: vodovodní řad významný – rekonstrukce přívodního vodovodu do Nedvězí; 

 TV-22: vodovodní řad významný – napojení Technoparku; 

 TV-23: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi I. P. Pavlova a Hněvotínskou ulicí 
Balcárkovou; 

 TV-24: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi vodojemy Tabulový vrch a ulicí 
Hněvotínskou; 

 TV-25: vodovodní řad významný – propojení vodovodu ve třídě Míru a v ulici Hněvotínské přes 
rozvojové území U dvorů; 

 TV-26: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Šlechtitelů a Přichystalovou přes 
rozvojové území Městský dvůr; 
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 TV-27: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Velkomoravskou a Holickou přes 
rozvojové území VOP Velkomoravská; 

 TV-28: vodovodní řad významný – rekonstrukce vodovodu v trase ulic Holická – Sladkovského – 
Brunclíkova; 

 TV-29: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Týneckou a Na Zábraní; 

 TV-30: vodovodní řad významný a vodojem – vodojem Letiště včetně čerpací stanice a jeho napojení 
na vodovodní systém.“. 

(10) V bodě 5.4.3. se text „dle ČSN 75 6110“ nahrazuje textem „v souladu s platnou legislativou“. 

(11) V bodě 5.4.3. se za text „přírodě blízkým způsobem.“ vkládá nový odstavec, který zní: 

„Zastavitelné a přestavbové plochy budou odkanalizovány rozšířením stávající nebo navržené kanalizační 
sítě. V návrhu odvodnění zastavitelných ploch je preferována oddílná kanalizační soustava a jsou navržena 
opatření na zpomalení odtoku vody z území. Domovní čistírnu odpadních vod, žumpu na vyvážení nebo 
studnu pro zásobování pitnou vodou  lze umístit, pokud napojení na veřejnou kanalizaci nebo veřejný 
vodovod není technicky možné a ekonomicky přijatelné. Žumpa musí být řešena tak, aby bylo umožněno 
výhledové připojení stavby na kanalizaci pro veřejnou potřebu ukončenou čistírnou odpadních vod.“ 

(12) V bodě 5.4.3. se ruší odrážka, která začíná textem „TK-02“. 

(13) V bodě 5.4.3. se v odrážce, která začíná textem „TK-03“, ruší slovo „přeložené“. 

(14) V bodě 5.4.3. se ruší odrážka, která začíná textem „TK-04“. 

(15) V bodě 5.4.3. se ruší odrážka, která začíná textem „TK-07“. 

(16) V bodě 5.4.3. se ruší odrážka, která začíná textem „TK-08“. 

(17) V bodě 5.4.3. se na konci odrážky, která začíná textem „TK-10“, nahrazuje tečka středníkem a za tuto odrážku 
se vkládají tři nové odrážky, které zní: 

„ TK-11: kanalizační stoka významná – napojení obce Samotíšky na stoku KII v Droždíně; 

 TK-12: kanalizační stoka významná – napojení ulice Lipenské na stoku H; 

 TK-13: kanalizační stoka významná – prodloužení stoky HIV do ulice Hamerské.“ 

6. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

(1) V bodě 6.4. se v odrážce, která začíná textem „VT-09“, nahrazuje sousloví „vodního toku“ slovem „svodnice“, 
ruší se text mezi slovem „Samotíšek“ a slovem „a“ a nahrazuje se slovo „jeho“ slovem „její“. 

(2) V bodě 6.4. se na konci odrážky, která začíná textem „VT-11“, nahrazuje tečka středníkem a za tuto odrážku se 
vkládají čtyři nové odrážky, které zní: 

„ VT-12: malý vodní tok – přeložka svodnice 11_02 a její napojení do Moravy; 

 VT-13: malý vodní tok – úprava stávající trasy Přáslavické svodnice v zástavbě Holice; 

 VT-14: malý vodní tok – úprava Nemilanky v Balcárkově ulici; 

 VT-15: malý vodní tok – úprava svodnice 1248 v Řepčíně.“ 

(3) V bodě 6.7. se na konci odrážky, která začíná textem „PP-18“, nahrazuje tečka středníkem a za tuto odrážku se 
vkládají tři nové odrážky, které zní: 

„ PP-19: poldr na Křelovském potoce severně od zástavby Topolan; 

 PP-20: poldr Zolova na Nemilance v k.ú. Slavonín; 

 PP-21: poldr na přeložce svodnice v k.ú. Chválkovice.“ 

(4) V bodě 6.8. se za text „PE-02“ vkládá čárka a navazující text „PE-88, PE-89, PE-90, PE-91, PE-92, PE-93, PE-
94“. 

(5) V bodě 6.8. se za text „PE-76“ vkládá čárka a navazující text „PE-87“. 

7. PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

(1) V bodě 7.12.2. v písm. f) se tečka na konci poslední odrážky nahrazuje středníkem a za něj se vkládá nová 
odrážka, která zní: 
„ Zm. X/0: informuje o tom, v rámci které dílčí změny územního plánu byly údaje o ploše změněny.“. 
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8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 

(1) V bodě 8.1.2. v písm. b) se ruší text „TV-02, TV-03,“, ruší text „TV-05,“, ruší text „TV-08,“ ruší text „TV-13, TV-
14,“ za text „TV-15,“ se vkládá text „TV-16, TV-17, TV-18, TV-19, TV-20, TV-21, TV-22, TV-23, TV-24, TV-25, 
TV-26, TV-27, TV-28, TV-29, TV-30,“, ruší se text „TK-02,“, ruší se text „TK-04,“, ruší se text „TK-07, TK-08,“ a za 
text „TK-10,“ se vkládá text „TK-11, TK-12, TK-13,“. 

(2) V bodě 8.1.3. v písm. a) se za textem „27/092K“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za text „27/128K“ se vkládá text „a 
28/140P“. 

(3) V bodě 8.1.3. v písm. b) se za slovo „zemědělské“ vkládá text „20/150K,“, za textem „31/075K“ se slovo „a“ 
nahrazuje čárkou a za text „31/076K“ se vkládá text „a 31/080K“. 

(4) V bodě 8.1.3. v písm. c) se za textem „VT-10“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za text „VT-11“ se vkládá čárka 
a navazující text „VT-12, VT-13, VT-14 a VT-15“. 

(5) V bodě 8.1.4. v písm. c) se za textem „PE-84“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za textem „PE-85“ se vkládá čárka 
a navazující text „PE-87, PE-88, PE-89, PE-90, PE-91, PE-92, PE-93 a PE-94“. 

9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 

Zůstává beze změny. 

10. ÚZEMNÍ REZERVY 

Zůstává beze změny. 

11. DOHODA O PARCELACI 

Zůstává beze změny. 

12. ÚZEMNÍ STUDIE 

Zůstává beze změny. 

13. REGULAČNÍ PLÁNY 

(1) V bodě 13.2. v písm. e) se za slova „technickou infrastrukturou“ vkládá tečka a zbytek textu tohoto písm. se ruší. 

(2) V bodě 13.2. v písm. f) se za slova „regulačního plánu“ vkládá tečka a zbytek textu tohoto písm. se ruší. 

(3) V bodě 13.10. v písm. e) se za textem „k železniční trati č. 270“ nahrazuje tečka středníkem a vkládá se nová 
odrážka, která zní: 

„ TV-27: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Velkomoravskou a Holickou 
přes rozvojové území VOP Velkomoravská.“. 

(4) V bodě 13.10. v písm. f) se za textem „ploše 12/049K“ nahrazuje tečka středníkem a vkládá se nová odrážka, 
která zní: 

„ TV-27: koridor technické infrastruktury pro trasu vodovodního řadu významného – propojení vodovodu 
mezi ulicemi Velkomoravskou a Holickou přes rozvojové území VOP Velkomoravská.“. 

(5) V bodě 13.11. v písm. e) se slovo „hlavní“ nahrazuje slovem „významný“ a za slovem „Schweitzerově“ se 
středník nahrazuje tečkou. 

(6) V bodě 13.12. v písm. e) se za souslovím „území technickou infrastrukturou“ středník nahrazuje tečkou a zbytek 
textu tohoto písm. se ruší. 

(7) V bodě 13.12. v písm. f) se za souslovím „řešení regulačního plánu“ čárka nahrazuje tečkou a zbytek textu 
tohoto písm. se ruší. 

(8) V bodě 13.13. v písm. e) se v odrážce, která začíná textem „TV-07“, slovo „hlavní“ nahrazuje slovem 
„významný“. 
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(9) V bodě 13.13. v písm. e) se ruší odrážka, která začíná textem „TK-08“, a na její místo s vkládá nová odrážka, 
která zní: 

„ TV-19: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Arbesovou a Schweitzerovou.“ 

(10) V bodě 13.13. v písm. f) se ruší druhá odrážka. 

(11) Na konec bodu 13.13. písm. f) se vkládá nová odrážka, která zní: 

„ veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu: koridor technické infrastruktury pro prvek TV-19 
– propojení vodovodu mezi ulicemi Arbesovou a Schweitzerovou.“ 

(12) V bodě 13.13. v písm. m) se ruší první odrážka. 

(13) V bodě 13.13. v písm. m) se v druhé odrážce ruší text „po zrekonstruování kanalizační stoky hlavní A II (TK-08),“. 

(14) V bodě 13.14. v písm. e) se v odrážce, která začíná textem „TV-07“, slovo „hlavní“ nahrazuje slovem 
„významný“. 

(15) V bodě 13.15. v písm. e) se v odrážce, která začíná textem „TV-07“, slovo „hlavní“ nahrazuje slovem „významný“ 
a na konci této odrážky se středník nahrazuje tečkou. 

(16) V bodě 13.15. v písm. e) se ruší odrážka, která začíná textem „TK-08“. 

(17) V bodě 13.15. v písm. f) se na konci první odrážky nahrazuje středník tečkou a ruší se druhá odrážka. 

14. ETAPIZACE 

(1) V bodě 14.1. se v odrážce, která začíná textem „ET-07“, za slova „zároveň po“ vkládá text „úpravě stávajícího 
koryta Přáslavické svodnice (VT-13) nebo“, před slovo „přeložky“ se vkládá slovo „její“ a ruší se slova 
„Přáslavické svodnice“. 

(2) V bodě 14.1. se v odrážce, která začíná textem „ET-14“, za text „06/089Z,“ vkládá text „13/039Z, 13/041Z, 
13/044Z,“. 

(3) V bodě 14.1. se v odrážce, která začíná textem „ET-17“, za slova „až po“ vkládá text „úpravě stávajícího koryta 
Přáslavické svodnice (VT-13) nebo“, před slovo „přeložky“ se vkládá slovo „její“ a ruší se slova „Přáslavické 
svodnice“. 

(4) V bodě 14.1. se ruší odrážka, která začíná textem „ET-18“. 

(5) V bodě 14.1. se ruší odrážka, která začíná textem „ET-20“. 

(6) Na konec bodu 14. se vkládá nový bod, který zní: 

„14.2. Splnění podmínky etapizace lze v případech ET-07 až ET-12, ET-14, ET-16 a ET-17 nahradit 
stavebně technickým řešením stavebního záměru, které zajistí přiměřené zachování průtočnosti územím, 
přičemž nepřípustné jsou terénní úpravy.“ 

 

(B) Příloha č. 1 textové části Územního plánu Olomouc (Tabulka ploch) se mění takto: 

(1) V řádku plochy 09/055S se výměra plochy upravuje na „1,33“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/30“. 

(2) V řádku plochy 09/056S se výměra plochy upravuje na „0,23“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/30“. 

(3) V řádku plochy 09/057P se výměra plochy upravuje na „0,58“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/30“. 

(4) V řádku plochy 09/058P se výměra plochy upravuje na „0,35“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/30“. 

(5) V řádku plochy 09/059P se výměra plochy upravuje na „0,41“ a za text „DP-24“ se vkládá čárka a text „Zm. I/30“. 

(6) V řádku plochy 09/060P se výměra plochy upravuje na „0,63“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/30“. 

(7) V řádku plochy 09/061Z se výměra plochy upravuje na „0,40“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/30“. 

(8) V řádku plochy 09/062P se výměra plochy upravuje na „0,39“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/30“. 

(9) V řádku plochy 09/063S se výměra plochy upravuje na „0,88“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/30“. 

(10) V řádku plochy 09/064S se výměra plochy upravuje na „0,22“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/30“. 

(11) V řádku plochy 09/172P se výměra plochy upravuje na „0,11“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/30“. 

(12) Pod řádek plochy 09/196Z se vkládá nový řádek s tímto obsahem: 

09/197P B 0,51 10/14 15–40 % b 30 %  Zm. I/30 

(13) V řádku plochy 13/064Z slovo „etapizace“ nahrazuje textem „Zm. I/03“. 

(14) V řádku plochy 13/080Z se max. výška zástavby upravuje na „23/23“, do sloupce „zpřesnění podmínek využití“ 
se vkládá text „specifická výška 1“ a za text „US-07“ se vkládá čárka a text „Zm. I/14“. 
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(15) V řádku plochy 13/081P se max. výška zástavby upravuje na „20/20“, do sloupce „zpřesnění podmínek využití“ 
se vkládá text „specifická výška 1“ a za text „US-07“ se vkládá čárka a text „Zm. I/14“. 

(16) V řádcích ploch 13/085P a 13/086Z se max. výška zástavby upravuje na „23/23“, do sloupce „zpřesnění 
podmínek využití“ se vkládá text „specifická výška 1“ a za text „US-07“ se vkládá čárka a text „Zm. I/14“. 

(17) V řádku plochy 20/126N se výměra upravuje na „31,32“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/03“. 

(18) Pod řádek plochy 20/149N se vkládá nový řádek s tímto obsahem: 

20/150K N 2,52 – – – – poldr Zm. I/03 

(19) V řádku plochy 28/002S se výměra upravuje na „3,13“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/03“. 

(20) V řádku plochy 28/012K se výměra upravuje na „4,48“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/03“. 

(21) Řádek plochy 28/127N se ruší. 

(22) Pod řádek plochy 28/139S se vkládají nové řádky s tímto obsahem: 

28/140P W 0,66 – – – – poldr Zm. I/03 
28/141S B 0,11 7/10 – v –  Zm. I/03 

(23) V řádku plochy 31/066N se výměra upravuje na „2,07“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/03“. 

(24) Pod řádek plochy 31/079Z se vkládá nový řádek s tímto obsahem: 

31/080K N 1,02 – – – – poldr Zm. I/03 

 

(C) Soubor změn č. I.A.2 Územního plánu Olomouc obsahuje: 

(1) Textovou část (výrok) s 8 číslovanými stránkami A4. 

(2) Grafickou část, kterou tvoří tyto výkresy a schémata: 

 Zm.I.A.2/I/01  Výkres základního členění území v měřítku 1 : 10 000; 

 Zm.I.A.2/I/02.1  Hlavní výkres v měřítku 1 : 10 000; 

 Zm.I.A.2/I/02.2  Koncepce dopravní infrastruktury v měřítku 1 : 10 000; 

 Zm.I.A.2/I/02.3  Koncepce technické infrastruktury v měřítku 1 : 10 000; 

 Zm.I.A.2/I/02.4  Koncepce uspořádání krajiny a veřejné zeleně v měřítku 1 : 10 000; 

 Zm.I.A.2/I/03  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku 1 : 5 000; 

 Zm.I.A.2/I/S1 Schéma výškové regulace a polycentrického systému v měřítku 1 : 20 000; 

 Zm.I.A.2/I/S2 Schéma etapizace v měřítku 1 : 20 000. 
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