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NÁVRH ZADÁNÍ 
ZMĚNY č. VI  ÚZEMNÍHO PLÁNU OLOMOUC 

 
 
 
 

 

Zpracován na základě rozhodnutí ZMO usnesením dne 11.9.2017 o pořízení Změny č. VI. ÚPO a ve 

smyslu § 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a na základě územně analytických podkladů. 

 

 

 

 

 

 

 

Změna č.VI Územního plánu Olomouc obsahuje pouze jednu lokalitu: Andělská – zahrádky. 

 

Tato změna územního plánu je pořizovaná z podnětu rady města Olomouce (usnesením RMO ze dne 

29.8.2017) 

 

Pořízení Změny č.VI Územního plánu Olomouc bylo schváleno zastupitelstvem města Olomouce dne 

11.9.2017. 
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Obsah návrhu zadání: 

 

 

I. DŮVODY  PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY  č.VI  ÚZEMNÍHO PLÁNU OLOMOUC 

 

 

II. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY  č.VI  ÚZEMNÍHO PLÁNU OLOMOUC 

 

a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce včetně rozvoje obce a ochrany 

hodnot jejího území 

 

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 

využití, které bude nutno prověřit,  

 

c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,  

 

d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 

změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 

nebo uzavřením dohody o parcelaci,  

 

e) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 

jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,  

 

f) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: grafické znázornění lokality Andělská  
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I.   DŮVODY  PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY č.VI  ÚZEMNÍHO PLÁNU 

OLOMOUC V LOKALITĚ ANDĚLSKÁ 
 

Vznik nových ploch individuální rekreace a aktualizace způsobu využití stabilizované plochy 

individuální rekreace 27/075S v souvislosti s realizací protipovodňových opatření. 

 

 

 

II.  POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY č.VI  ÚZEMNÍHO 

PLÁNU OLOMOUC V LOKALITĚ ANDĚLSDKÁ 

 

 
a)   požadavky na základní koncepci rozvoje území obce včetně rozvoje obce a ochrany hodnot 

jejího území 

 

Při prověřování této změny budou splněny požadavky uvedené v Územním plánu Olomouc v kap. 

3. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.  

Další požadavky na urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a koncepci 

uspořádání krajiny jsou specifikovány takto:  

Bude prověřeno zařazení pozemků v současné době využívaných jako orná půda p.č. 158/1, 

158/2, /158/3, 158/4, 158/5, 158/6, 158/7 vše v k.ú. Povel a pozemků p.č. 180/7 a 180/8 

oba v k.ú. Nové Sady do ploch individuální rekreace. Bude prověřeno zařazení části 

pozemku p.č. 493 v  k.ú. Povel, která je jako zahrádky již využívána, do ploch 

individuální rekreace. 

Výše uvedené pozemky jsou součástí stabilizované zemědělské plochy 27/074N plochy v 

nezastavěném území. 

 

Dále bude prověřena změna využití stabilizované plochy individuální rekreace 27/075S  

(p.č. 180/9, 180/10, 180/12, 679/1, 680/2, 680/4, 457 a parcely st. 435, st. 436 a st. 437 

vše v k.ú. Nové Sady) s ohledem na její stávající využití, přičemž bude zohledněna její 

poloha v území. 

Tato pozemky jsou součástí stabilizované plochy individuální rekreace 27/075S v 

zastavěném území. 

 

Politika územního rozvoje České republiky (dále PÚR), ve znění aktualizace č.1 (2015)  

části Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 

stanovuje: „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.“ 

Odůvodnění bude mj. obsahovat vyhodnocení souladu návrhu změny s tímto bodem PÚR a 

odůvodnění, že se jedná o výjimečný a zvlášť odůvodněný případ vymezení zastavitelné 

plochy v záplavovém území. 

 
Z hlediska koncepce veřejné infrastruktury bude prověřena reálnost napojení lokality na veřejné 

inženýrské sítě a bude zohledněna dotčenost území stávající trasou vysokotlakého plynovodu. 

 

Z hlediska koncepce dopravy bude předmětná lokalita napojena z ploch veřejných prostranství 

27/101Z a 27/079S. Bude zajištěno pěší propojení touto lokalitou. S předmětnou lokalitou sousedí 

plocha dopravní infrastruktury (železniční trať), bude tedy respektováno ochranné pásmo dráhy.  
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Pro řešení změny bude jako územně plánovací podklad využita Územní studie území se zvýšeným 

potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko-jih (Ing.arch. Přemysl Ženčák, 2008, 

ZÚR OK). 

 

Z hlediska ochrany hodnot bude při řešení urbanistické koncepce území zohledněna zejména 

skutečnost, že se jedná o plochu na přechodu do volné krajiny, která navazuje stabilizovanou 

27/074N zemědělskou plochu, která je součástí území „rekreačně přírodního prstence“ vymezené 

pro rekreaci městského významu. Tento rekreačně přírodní prstenec (druhý zelený polokruh) tvoří 

spojitý systém nezastavěného území spojující severní a jižní  partie  města a obcházející město ze 

západu. Jeho vymezení vychází z požadavku Politiky územního rozvoje (vymezit a chránit před 

zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně; 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 - viz také Lipská charta) a z výše uvedené územní studie ZÚR OK 

(plocha veřejně přístupné krajinné zeleně se střední zátěží pro rekreaci – spojnice volné krajiny v 

nivě Moravy a rekreačních ploch mezi Nemilany a Slavonínem). Jedná se o součást jižního 

zeleného klínu navrhovaného především pro klidovou rekreaci v krajině. 

 

 

b)   požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 

které bude nutno prověřit,  

 

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv není prověřováno žádnou Změnou č.VI územního 

plánu Olomouc. 

 

 

c)  požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření 

a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,  

 

Bude prověřeno případné vymezení veřejně prospěšné stavby inženýrských sítí. 

 

 

d)  požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách 

v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 

uzavřením dohody o parcelaci,  

 

Prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 

podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o 

parcelaci,  

se u této změny Územního plánu Olomouce nepředpokládá. 

 

 

e)  požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,  

 

Výroková část změny územního plánu bude obsahovat textovou a grafickou část – s uvedením 

pouze těch jevů, které jsou v územním plánu měněny. Textová část bude obsahovat náležitosti dle 

přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. včetně aktualizace zastavěného území. Grafická část bude 

obsahovat vybrané výkresy Územního plánu Olomouc znázorňující měněné jevy – s grafickým 

znázorněním pouze těch jevů, které jsou v územním plánu měněny. Součástí grafické části bude 

aktualizace zastavěného území. Měněné jevy se zobrazí do čistého mapového podkladu v měřítku 

příslušných výkresů Územního plánu Olomouc.  
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Odůvodnění změny územního plánu bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část bude 

odpovídat rozsahu uvedenému v příloze č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a dále bude obsahovat 

náležitosti vyplývající ze správního řádu a z § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona. Odůvodněny 

budou jen měněné části územního plánu – s uvedením podkladů pro jeho vydání. Součástí 

odůvodnění bude srovnávací text, kde bude uveden celý text původní výrokové části s vyznačením 

změn textu. Grafická část odůvodnění bude obsahovat vybrané výkresy Územního plánu Olomouc 

znázorňující měněné jevy. Měněné jevy se zobrazí barevně do černobílé kopie příslušného 

výkresu v daném měřítku. Koordinační výkres a výkres předpokládaných záborů zemědělského 

půdního fondu lze zpracovat jako výřez řešeného území, pokud zůstane jednoznačně patrné, které 

části vydaného výkresu se výřez týká. Grafická část může být doplněna schématy. 

 
 

 f) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj  

     území.  

   

Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území se u této změny 

Územního plánu Olomouce nepředpokládá. 

 

 

Grafické znázornění lokality Andělská  
 

 
 

 

 

Za správnost vyhotovení: 

Ing. Ludmila Žaláková 

zaměstnanec pověřený organizací práce 

 

  Ing. Marek Černý 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

      Magistrátu města Olomouce 
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