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ÚVOD 

Regulační plán RP-23 Sídliště Norská je zpracován na základě smlouvy o dílo, uzavřené 
mezi objednatelem, Statutárním městem Olomouc a zhotovitelem, Urbanistickým středis-
kem Ostrava, s.r.o., dne 25. 8. 2016.    

Podklady po zpracování regulačního plánu byly: 

- Územní plán Olomouc (KNESL + KYNČL s.r.o.), vydaný Opatřením obecné povahy 
č. 1/2014 Zastupitelstvem města Olomouce, s nabytím účinnosti dne 30. 9. 2014, ve zně-
ní pozdějších změn (dále jen Územní plán Olomouc); 

- Územně analytické podklady ORP Olomouc – IV. aktualizace (Magistrát města Olomou-
ce, odbor koncepce a rozvoje, prosinec 2016);   

- Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválená usnesením vlády ČR 
č. 276 ze dne 15. 4. 2015; 

- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1, vydané formou 
opatření obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 usnesením 
UZ/19/44/2011, s nabytím účinnosti dne 14. 7. 2011 a ve znění Aktualizace č. 2b, vydané 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 24. 4. 2017 usnesením č. UZ/4/41/2017 formou 
opatření obecné povahy pod čj.: KUOK 41993/2017, které nabylo účinnosti dne 
19. 5. 2017; 

- Obnova alejí v ulicích Helsinská, Norská, Rumunská, RPD (Ing. Helena Hoferková, září 
2007); 

- Olomouc – Neředín, Norská ul. – návrh sadových úprav (Ing. Tomaštíková, srpen 2004);  

- Olomouc – Sídliště Norská; panel z exteriérové výstavy Příběh paneláku v Olomouckém 
kraji (2015); 

- Digitální technická mapa (Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje);   

- Aktuální katastrální mapa, převzatá z Katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřic-
kého a katastrálního (www.cuzk.cz).  

 
Regulační plán RP-23 Sídliště Norská obsahuje:  

I.     Regulační plán    
I.A.  Textová část 

I.B.  Grafická část   
  I.B.1. Hlavní výkres                   1 : 2000 

   I.B.2. Výkres koncepce dopravy              1 : 2000 
   I.B.3. Výkres koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství  1 : 2000 
   I.B.4. Výkres koncepce technické infrastruktury – energetika, spoje  1 : 2000 
   I. B.5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací    1 : 2000 
II.    Odůvodnění regulačního plánu  
II.A.  Textová část 
II.B.  Grafická část   
     II.B.1. Koordinační výkres                1 : 2000 
     II.B.2. Výkres majetkoprávních vztahů            1 : 2000 
         II.B.3. Výkres širších vztahů                1 : 5000 

http://www.cuzk.cz)/
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A. ÚDAJE O ZPŮSOBU POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU RP-23 SÍDLIŠTĚ NORSKÁ  

     Regulační plán RP-23 Sídliště Norská je pořízen jako regulační plán z podnětu dle § 62 
odst. 2 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plá-
novací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.  

     Požadavek na zpracování Regulačního plánu RP-23 Sídliště Norská je stanoven v bodě 
13.1. Územního plánu Olomouc, ve znění pozdějších změn, zadání Regulačního plánu RP-23 
Sídliště Norská je obsahem bodu 13.18. Územního plánu Olomouc. Regulační plán nenahra-
zuje žádná územní rozhodnutí. 

     Důvodem pro zpracování Regulačního plánu RP-23 Sídliště Norská je především prověření 
snížení deficitu statické dopravy v řešeném území při současném zachování kvality veřejných 
prostranství a vytvoření podmínek pro jejich kultivaci, tj. prověření a vymezení vhodných 
pozemků pro realizaci veřejných odstavných a parkovacích ploch a vymezení veřejných pro-
stranství zejména pro parkovou zeleň. 

    Pořizovatelem Regulačního plánu RP-23 Sídliště Norská je Magistrát města Olomouce, od-
bor dopravy a územního rozvoje, zpracovatelem regulačního plánu je Urbanistické středisko 
Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba, zodpovědným projektantem je 
Ing. arch. Helena Salvetová, autorizovaný architekt ČKA 00864. 
 
Postup při pořízení regulačního plánu RP-23 Sídliště Norská 

     Územní plán Olomouc vydaný opatřením obecné povahy č. 1/2014 ze dne 15. září 2014 
vymezil plochu, kde podmínil rozhodování o změnách v území pořízením a vydáním regulač-
ního plánu RP-23 Sídliště Norská. Zadání tohoto regulačního plánu z podnětu bylo schváleno 
také jako součást Územního plánu Olomouc. Zahájení pořizování regulačního plánu RP-23 
bylo schváleno na jednání RMO dne 12. 1. 2016.  
 
Zpracování návrhu a vyjádření vlastníků veřejné technické a dopravní infrastruktury 

     Zpracovaný návrh regulačního plánu RP-23 Sídliště Norská byl v souladu s požadavkem 
§ 65 odst. (1) stavebního zákona zaslán dne 2. 10. 2017 k vyjádření dotčeným vlastníkům 
veřejné technické a dopravní infrastruktury, návrh regulačního plánu byl k dispozici na we-
bové stránce města. Žádost o vyjádření byla zaslána 9 zástupcům vlastníků veřejné technické 
a dopravní infrastruktury. Svoji příležitost vyjádřit se k návrhu využil GasNet, s.r.o., MERIT 
GROUP a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Itself s.r.o., OLTERM & TD Olomouc 
a.s., ČEZ Distribuce, a.s. a Statutární město Olomouc, odbor správy městských komunikací 
a MHD.  

     Zaslaná vyjádření neobsahovala požadavky a informace o nárocích, na základě nichž by 
bylo zapotřebí návrh regulačního plánu významněji upravovat. Některá vyjádření obsahovala 
požadavky, které se týkaly podrobnějších stupňů projektové dokumentace a jejichž zohled-
nění v navazujících dokumentacích návrh regulačního plánu nebrání.  
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Společné jednání  

     Společné jednání o návrhu regulačního plánu proběhlo dne 15. 11. 2017. Dotčené orgány, 
jimž byl návrh regulačního plánu zpřístupněn rovněž zveřejněním na webové stránce města, 
byly vyzvány v souladu s požadavkem § 65 odst. (2) stavebního zákona k uplatnění svých sta-
novisek ve lhůtě do 30 dnů ode dne společného jednání (tj. do 15. 12. 2017). Každý měl také 
možnost v souladu s § 65 odst. (3) stavebního zákona uplatnit písemně připomínky 
do 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky (vyvěšena dne 9. 11. 2017). Návrh regulačního plánu 
byl tedy zveřejněn v období od 9. 11. 2017 do 11. 12. 2017.  

     Ve lhůtě zaslaly svá stanoviska tyto dotčené orgány: Krajská hygienická stanice, Minister-
stvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Krajská veterinární správa, Kraj-
ský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Olo-
mouckého kraje, odbor sportu, kultury a památkové péče, Krajský úřad Olomouckého kraje, 
odbor dopravy silničního hospodářství, Státní plavební správa, Obvodní báňský úřad. Byla 
zaslána také připomínka Ředitelství silnic a dálnic ČR. Ze zaslaných stanovisek dotčených or-
gánů a připomínky Ředitelství silnic a dálnic ČR nevyplynuly požadavky na úpravu návrhu 
regulačního plánu.  

     Ve lhůtě pořizovatel obdržel jednu připomínku fyzické osoby s požadavky na úpravu RP 
mj. ohledně dostatečného zajištění ochrany stávající lipové aleje na ulici Norská a vymezení 
veřejného prostranství a jeho parametrů včetně umístění parkovacích míst jak v grafické 
a textové části regulačního plánu, tak i při provádění vlastní stavební činnosti v okolí stromů. 
Pořizovatel podle výsledku projednání zajistil upravení návrhu RP. 
 
Veřejné projednání  

     Veřejné projednání návrhu regulačního plánu s odborným výkladem projektanta proběhlo 
dne 21. 5. 2018. Návrh regulačního plánu byl zveřejněn rovněž v digitální podobě na webo-
vých stránkách města, veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 10. 4. 2018. Do 7 dnů od konání 
veřejného projednání měl v souladu s § 67 odst. (2) stavebního zákona každý příležitost 
uplatnit připomínky a osoby stanovené stavebním zákonem námitky k návrhu regulačního 
plánu, a dále měly dotčené orgány příležitost uplatnit stanovisko k částem řešení změněným 
od společného jednání. Návrh regulačního plánu byl pro účely veřejného projednání zveřej-
něn v období od 10. 4. 2018 do 28. 5. 2018. 

     Ve lhůtě byla doručena 1 připomínka fyzické osoby, 2 námitky právnických osob a 8 námi-
tek fyzických osob, týkající se především požadavku na zachování stávajícího stavu dopravní-
ho uspořádání včetně parkovacích stání v ul. Norská a nenavyšování parkovacích stání 
v ul. Generála Píky, požadavku dostatečného zajištění ochrany stávající lipové aleje v ul. Nor-
ská a obytné zeleně v okolí bytových domů bez zabírání zeleně a kácení stromů, požadavku 
na odstranění bývalé kotelny na ul. Generála Píky, nesouhlasu s přestavbou stavby technic-
kého vybavení F2 na ulici Helsinské, v současné době využívané jako prodejna a nesouhlasu 
s vedením cyklostezky v celém úseku ul. Norská mimo hlavní dopravní prostor. 

     České dráhy a.s. a Ředitelství silnic a dálnic ČR sdělily, že k návrhu RP nemají připomínky. 
Z dotčených orgánů doručilo svoje stanoviska Ministerstvo průmyslu a obchodu, Minister-
stvo životního prostředí, Krajská veterinární správa, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor 
dopravy a silničního hospodářství a Krajský úřad Olomouckého kraje – koordinované stano-
visko.   
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     Výsledky projednání byly vyhodnoceny ve spolupráci s určeným zastupitelem RNDr. Ale-
šem Jakubcem, PhD. Návrh vyhodnocení připomínek byl v souladu s požadavky § 67 odst. (4) 
stavebního zákona zaslán dotčeným orgánům a tyto byly vyzvány dne 15. 10. 2018 k uplat-
nění stanovisek ve lhůtě 30 dnů od obdržení. Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu vypořá-
dání připomínek uplatnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostře-
dí, Krajská hygienická stanice a Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního 
hospodářství s tím, že s návrhem souhlasí. 

     Na základě vypořádání námitek a připomínek došlo k podstatné úpravě regulačního plánu, 
proto bylo nutno upravený návrh regulačního plánu opakovaně veřejně projednat.  
 
Opakované veřejné projednání 

     Opakované veřejné projednání návrhu regulačního plánu s odborným výkladem projek-
tanta proběhlo dne 13. 5. 2019. Návrh regulačního plánu byl zveřejněn rovněž v digitální 
podobě na webových stránkách města, veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 8. 4. 2019. 
Do 7 dnů od konání veřejného projednání měl v souladu s § 67 odst. (2) stavebního zákona 
každý příležitost uplatnit připomínky a osoby stanovené stavebním zákonem námitky k návr-
hu regulačního plánu, a dále měly dotčené orgány příležitost uplatnit stanovisko k částem 
řešení změněným od společného jednání. Návrh regulačního plánu byl pro účely opakované-
ho veřejného projednání zveřejněn v období od 8. 4. 2019 do 20. 5. 2019. 

     Ve lhůtě byla uplatněna jedna námitka fyzické osoby. Dotčené orgány stanoviska 
k upravenému návrhu neuplatnily. Výsledky projednání byly vyhodnoceny ve spolupráci 
s určeným zastupitelem Ing. arch. Michalem Giacintovem. 

     Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných v opakovaném veřejném projednání byl v sou-
ladu s požadavky § 67 odst. (4) stavebního zákona zaslán dotčeným orgánům a tyto byly vy-
zvány dne 30. 8. 2019 k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů od obdržení. Stanovisko dotče-
ného orgánu k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
Ministerstvo životního prostředí a Krajská hygienická stanice s tím, že s návrhem souhlasí. 

     Vzhledem k tomu, že na základě výsledků opakovaného veřejného projednání nedošlo 
k žádné úpravě návrhu regulačního plánu, předložil pořizovatel projednaný regulační plán 
RP-23 Sídliště Norská ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce.  

 

 

B.  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ŘEŠENÉ PLOCHY Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
ÚZEMNÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ SOULADU REGULAČNÍHO PLÁNU 
S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE, SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE                                              
A S ÚZEMNÍM PLÁNEM 

B.1. Koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů 

     Řešená plocha regulačního plánu, sídliště Norská, je situována v k.ú. Neředín, na severo-
západním okraji města Olomouce. Z jižní strany je řešená plocha lemována významnou měst-
skou třídou, třídou Míru a ulicí Helsinskou, ze západní strany ulicí Politických vězňů, ze se-
verní strany ulicí generála Píky a z východní strany ulicí Rumunskou. Řešené území je 
ze všech stran bezprostředně obklopeno obytnou zástavbou, za kterou navazuje na západě 
Ústřední hřbitov Neředín a židovský hřbitov, na severu obchodní centrum Olomouc City 



                                                                               5 
 

 

a nově realizovaná obytná výstavba (Pražská brána, Holandská čtvrť) a na východě, za Praž-
skou ulicí (silnicí I/35) Fort Galgenberg (Šibeník) – bývalé vojenské opevnění, součást fortifi-
kačních staveb Olomouce, obytná zástavba místní části Hejčín a zemědělská krajina. 

     Řešená plocha je nedílnou funkční součástí městského obytného území, s převažující 
funkcí obytnou a s doplňkovou funkcí občanského vybavení – jsou zde situovány stabilizova-
né areály Fakultní základní školy a Mateřské školy a další zařízení občanského vybavení. 

     Dopravní vazby řešené plochy představuje především třída Míru (silnice II/448), která je 
významnou sběrnou komunikací v městském dopravním systému (jde o silnici II/448); zajiš-
ťuje nejkratší spojení s centrem města a v jejím prostoru jsou vedeny linky autobusové 
i tramvajové dopravy.   

 

B.2. Vyhodnocení souladu regulačního plánu s politikou územního rozvoje 

     Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 (dále jen PÚR 
ČR), stanoví požadavky a podmínky pro naplňování úkolů územního plánování. Z republiko-
vých priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovených v PÚR 
ČR, se problematiky řešené regulačním plánem týkají zejména následující: 

 (28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požado-
vat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na ve-
řejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné in-
frastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

 (29)  Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vyme-
zovat 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 poža-
davky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a do-
stupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosa-
žitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhod-
né sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to 
vhodné. 

     Předmětem řešení regulačního plánu je především právě problematika veřejné dopravní 
infrastruktury, vytvoření a ochrana kvalitních městských prostorů a městské zeleně – regu-
lační plán řeší problematiku dopravní obsluhy, dopravy v klidu a pěší dopravy v území sídliště 
Norská a vymezuje systém veřejných prostranství a zeleně v území.  

 

B.3. Vyhodnocení souladu regulačního plánu se zásadami územního rozvoje 

     Priority územního plánování Olomouckého kraje, stanovené v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje, vydaných dne 22. 2. 2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatření 
obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 
28. 3. 2008, ve znění Aktualizace č. 1, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením 
č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 
28400/2011, které nabylo účinnosti dne 14. 7. 2011, ve znění Aktualizace č. 2b vydané Za-
stupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 opatřením 
obecné povahy pod čj. KUOK 41993/2017 a ve znění Aktualizace č. 3, vydané Zastupitelstvem 
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Olomouckého kraje usnesením č. UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019 formou opatření obec-
né povahy pod čj. KUOK 24792/2019, které nabylo účinnosti dne 19. 3. 2019, jsou naplněny 
v Územním plánu Olomouc, v platném znění. Problematiky řešené regulačním plánem se 
týká zejména priorita stanovená v kapitole A.1, bodě 2.2. „konkretizovat ochranu veřejných 
zájmů v území“. Ochrana veřejných zájmů byla základním úkolem zpracování regulačního 
plánu – regulační plán navrhuje úpravy a doplnění sítě pěších a vozidlových komunikací 
a rozšíření parkovacích ploch pro potřeby obyvatel řešeného území, vymezuje plochy veřejně 
přístupné parkové zeleně a vymezuje plochy a koridory pro realizaci veřejně prospěšných 
staveb. 

Území města Olomouc je v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje součástí roz-
vojové oblasti národního významu RO1 Olomouc. Úkoly stanovené pro tuto oblast byly řeše-
ny Územním plánem Olomouc a nemají přímý dopad na území řešené regulačním plánem.   

 

B.4. Vyhodnocení souladu regulačního plánu s územním plánem 

     Území řešené regulačním plánem RP-23 Sídliště Norská je v Územním plánu Olomouc sou-
částí lokality 16 (Pražská a Řepčín), která je charakterizována jako různorodá lokalita, a to jak 
prostorovou koncepcí, tak dobou vzniku a funkčním uspořádáním. Vlastní řešené území – 
území sídliště Norská – je charakterizováno jako řádková struktura bytových domů; jde 
o stabilizované území. 

     Pro lokalitu 16 (Pražská a Řepčín) stanoví Územní plán Olomouc v bodě 4.10.16. požadavky 
na rozvoj lokality a požadavky na ochranu a rozvoj hodnot. K ploše, řešené regulačním plá-
nem, se vztahují následující požadavky: 

 rozvíjet třídu Míru a ulice Pražskou, Erenburgovu a část ulice Tomkovy (úsek mezi ulicemi 
Erenburgova a Ladova) jako městské třídy 

 rozvíjet liniovou zeleň podél třídy Míru a podél ulic Pražské, Erenburgovy, Norské, Gene-
rála Píky, Politických vězňů, Křelovské, Řepčínské, Svatoplukovy, Na Trati, Vitáskovy, podél 
železniční trati č. 275, podél severní strany neředínského hřbitova, ve stopě ploch 16/048S, 
16/057Z, 16/079Z, 16/088N, 16/111S, 16/113S, 16/118Z, 16/133Z, 16/141N, 16/142N, 
16/158Z a na jihozápadní hraně plochy 16/159Z  

 chránit a rozvíjet strukturu sorelových bloků obytné zástavby v okolí ulice Norské. 

    Tyto požadavky jsou v regulačním plánu respektovány a splněny – bloková zástavba v okolí 
ulice Norské je v regulačním plánu definována jako stabilizovaná, bez možnosti dostaveb 
a zahušťování, liniová zeleň podél ulic Norské, Generála Píky a Politických vězňů je respekto-
vána a navržena k doplnění; záměr rozvoje třídy Míru jako městské třídy je respektován.  

     Území, řešené regulačním plánem, zahrnuje celé stabilizované plochy 16/101S, 16/102S, 
16/103S, 16/105S, 16/106S a 16/155S a část stabilizované plochy 16/104S, vymezené Územ-
ním plánem Olomouc. 
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Výřez z Hlavního výkresu Územního plánu Olomouc 
 

 
Výřez z Koordinačního výkresu Územního plánu Olomouc 
 

Pro jednotlivé plochy jsou v Územním plánu stanoveny následující podmínky: 

Kód               
plochy 

Využití                  
plochy 

Max. výška 
zástavby 

(m) 

Zastavěnost Struktura 
zástavby 

Min. podíl 
zeleně 

Zpřesnění 
využití 

16/101S plocha veřejného                 
vybavení 

13/17 - areálový typ 
- 

 

16/102S plocha                  
smíšená obytná 

13/17 - blokový typ -  

16/103S plocha veřejného                 
vybavení 

13/17 - areálový typ -  
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16/104S plocha veřejných 
prostranství 

- - - -  

16/105S plocha                  
smíšená obytná 

13/17 - blokový typ -  

16/106S plocha                  
smíšená obytná 

13/17 - sídlištní 
volný typ 

-  

16/155S plocha veřejné 
rekreace 

5/7 - soliterní typ - zeleň                     
parková 

    Regulační plán vymezení ploch s rozdílným způsobem využití i podmínky pro jejich využití, 
stanovené Územním plánem Olomouc, respektuje a upřesňuje do větších podrobností. 

 

 

C.  ÚDAJE O  SPLNĚNÍ ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU 

    Zadání Regulačního plánu RP-23 Sídliště Norská je stanoveno v bodě 13.18. Územního plánu 
Olomouc. Požadavky zadání jsou splněny takto: 

Účelem regulačního plánu je zejména prověření možností snížení deficitu statické dopravy 
v řešeném území při současném zachování kvality veřejných prostranství a vytvoření podmí-
nek pro jejich kultivaci, tj. prověření a případné určení vhodných pozemků pro realizaci veřej-
ných odstavných a parkovacích ploch či hromadných garáží a vymezení veřejných prostranství 
zejména pro parkovou zeleň. 
Splněno; návrh snížení deficitu statické dopravy, tj. návrh nových odstavných a parkovacích 
ploch, byl jedním z hlavních úkolů při zpracování regulačního plánu. Zároveň regulační plán 
v co největší míře respektuje stávající veřejná prostranství, zejména plochy veřejně přístupné 
zeleně, navrhuje jejich zkvalitnění a jednoznačně vymezuje plochy pro parkovou zeleň, tedy 
zeleň s vyššími nároky na výsadby a údržbu.  

Cílem rozvoje území je zajistit vyvážený podíl veřejných prostranství určených pro přiměřenou 
kapacitu parkování a odstavování vozidel rezidentů a veřejných prostranství sloužících jako 
zázemí každodenní rekreace a pěšímu pohybu obyvatel. Cílem je rovněž rozvoj tř. Míru 
ve smyslu městské třídy. 
Splněno, regulační plán vymezuje plochy a pozemky pro nová odstavná a parkovací stání, vy-
mezuje pozemky obytné zeleně pro zajištění každodenní rekreace obyvatel a pozemky veřej-
ných prostranství – parkové zeleně. Rozvoj třídy Míru ve smyslu městské třídy v řešeném území 
není dost dobře možný, řešené území sousedí s třídou Míru v poměrně krátkém úseku, se sta-
bilizovanou zástavbou a bez možnosti dostaveb. 
 
a) Vymezení řešeného území  

Území se nachází v severovýchodní části k.ú. Neředín a je vymezeno ve Výkrese základního 
členění území (I/01) Územního plánu Olomouc. Řešené území se nachází mezi ulicemi Praž-
skou, Rumunskou, tř. Míru, Politických vězňů a Generála Píky. 
Vymezení řešeného území podle vymezení ve Výkrese základního členění Územního plánu 
Olomouc je respektováno. 
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b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 

Regulační plán vymezí v souladu s Územním plánem zejména:  
• pozemky dopravní infrastruktury pro snížení deficitu statické dopravy v řešeném území při 

zohlednění docházkové vzdálenosti 300 m, přičemž součástí odůvodnění bude výpočet 
chybějících odstavných a parkovacích stání;  

• pozemky veřejných prostranství určené zejména pro parkovou zeleň;  
• pozemky veřejných prostranství, jejichž součástí jsou pozemní komunikace, případně cyk-

lotrasy a pěší trasy; 
• pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení, zejména pro stávající základní a mateřské 

školy;  
• stávající pozemky bytových domů.  
V regulačním plánu jsou vymezeny všechny uvedené druhy pozemků, nad rámec zadání jsou 
vymezeny pozemky obytné zeleně (OZ), které zahrnují polosoukromé vnitroblokové prostory, 
určené pro každodenní relaxaci obyvatel a pro hry dětí a pozemky staveb pro bydlení (BI) – jde 
o pozemky stávajících rodinných domů. 
 
c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb  

V regulačním plánu se prověří a případně stanoví zejména: 

• umístění veřejných parkovacích a odstavných ploch či hromadných garáží v území s opti-
málním napojením na veřejné komunikace a komunikační síť města při co nejšetrnějším 
záboru veřejné zeleně;  

• umístění občanského vybavení (zejména obchodů, administrativy a služeb) zejména 
do parteru hromadných garáží; 

• podrobnější podmínky prostorového uspořádání zástavby v souladu s ustanoveními Územ-
ního plánu (zejména uliční a stavební čáry, stavební hranice, zastavitelnost pozemků, výška 
a charakter staveb, základní údaje o kapacitě staveb);  

• profily uličních prostorů, tj. šířky komunikací, chodníků, pásů zeleně, parkovacích stání 
apod. včetně umístění technické infrastruktury. 

Požadavky byly prověřeny a jsou splněny, s výjimkou požadavků na umístění občanského vy-
bavení do parteru hromadných garáží – v řešeném území se nenavrhují žádné hromadné gará-
že.  
 
d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území  

Regulační plán bude v souladu s požadavky na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civili-
začních hodnot stanovených Územním plánem. 
Všechny tyto hodnoty v řešeném území jsou respektovány – viz kap. D.3.  

Regulační plán bude chránit a rozvíjet strukturu sorelových bloků obytné zástavby v okolí ulice 
Norské, tj. určí takové uspořádání pozemků po obou stranách ulice Norské, které zachová 
vějířovité uspořádání deskových bytových domů převážně s rekreačně využívanými veřejně 
přístupnými meziprostory se vzrostlou zelení. 
Splněno, zástavba podél ulice Norské je stabilizována ve stávajícím rozsahu a její zahušťování 
se nepřipouští, mezibloková zeleň je vymezena jako stabilizované pozemky obytné zeleně. 
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Regulační plán bude chránit a rozvíjet stávající stromořadí zvláště v ulicích Norské a Generála 
Píky a určí pozemky pro výsadbu další liniové zeleně (stromořadí) minimálně v rozsahu navr-
ženém v Územním plánu. 
V Územním plánu je vymezena liniová zeleň v prostoru třídy Míru, ulice Norské, Generála Píky 
a Politických vězňů. V řešeném území se nachází pouze stávající liniová zeleň podél ulice Nor-
ské, protože u všech ostatních ulic je liniová zeleň vysazena v zeleném pásu mezi chodníkem 
a vozovkou, tedy již mimo území řešené regulačním plánem. Liniová zeleň podél ulice Norské 
(lipová alej) je v regulačním plánu respektována a zařazena mezi hodnoty řešené plochy, které 
je třeba chránit. 

Regulační plán navrhne řešení, které bude chránit a rozvíjet prostupnost uvnitř řešeného 
území a jeho plnohodnotné spojení s okolím, zejména s centrem města, nezastavěnou kraji-
nou a stávajícími i navrhovanými zastávkami HD. 
Regulační plán stávající pěší trasy v území zachovává a navrhuje doplnění chybějících pěších 
propojení – viz kap. D.6.   
 
e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

Občanské vybavení: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití; budou prověřeny, 
případně vymezeny další pozemky či stavby veřejného vybavení.  
Stávající pozemky a stavby občanského vybavení jsou stabilizované, nové pozemky ani stavby 
veřejného vybavení se v řešeném území nenavrhují.  

Veřejná prostranství: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití. 
Veřejná prostranství jsou vymezena v souladu s požadavky zadání. 

Dopravní infrastruktura:  

• viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití;  

• regulační plán posoudí deficit dopravy v klidu ve vztahu k ČSN 73 6110;  

• regulační plán zohlední trasy cyklistických komunikací z Územního plánu. 
Splněno; deficit dopravy v klidu je posouzen a je navrženo doplnění kapacit parkovacích a od-
stavných stání – viz kap. D.6. Koncepce dopravní infrastruktury. Koridor cyklistické dopravy, 
vedený ulicí Norskou, je v regulačním plánu respektován.   

Technická infrastruktura: regulační plán prověří, případně vymezí trasy, případně pozemky, 
stavby a zařízení pro obsluhu území technickou infrastrukturou. 
Stávající sítě technické infrastruktury v řešeném území jsou respektovány, nové trasy se nena-
vrhují; případné dílčí přeložky uličních řadů jsou možné. Stavby bývalých kotelen na ulici Gene-
rála Píky a na ulici Helsinské, které již neslouží svému účelu, jsou navrženy k přestavbě – kotel-
na na ulici Generála Píky na stavbu občanského vybavení veřejné infrastruktury, kotelna 
na ulici Helsinské na stavbu občanského vybavení nebo na stavbu pro bydlení.  
 
f) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření 

Regulační plán zpřesní vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a veřejně 
prospěšná opatření dle nadřazené územně plánovací dokumentace a případně další, které 
vyplynuly z řešení regulačního plánu. 
V řešeném území Územní plán vymezuje veřejně prospěšnou stavbu – koridor cyklistické do-
pravy DC-01, v trase ulice Norské; v regulačním plánu je tato veřejně prospěšná stavba re-
spektována. Regulační plán dále vymezuje veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury 
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– stavbu obratiště a parkoviště na západním konci ulice Helsinské (D-01). Ostatní navržené 
stavby dopravní infrastruktury a navržená veřejná prostranství jsou vymezena na pozemcích 
Statutárního města Olomouc, a proto není důvod uplatnit požadavek na vyvlastnění nebo 
na předkupní právo. 
 

g) Požadavky na asanace 

Bez požadavků – bere se na vědomí. 
 
h) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních 
předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochra-
ny, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby úze-
mí, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) 

• Požadavky vyplývající z ÚAP  
Regulační plán vyhodnotí a případně zapracuje případné hodnoty, limity a záměry obsaže-
né v Územně analytických podkladech obce a kraje a rovněž vyhodnotí a případně zpracuje 
zjištění, vyhodnocení a určení problémů k řešení obsažená v Rozboru udržitelného rozvoje 
území. 
V ÚAP nejsou definovány žádné problémy k řešení, které by se vztahovaly k území řešené-
mu regulačním plánem; hodnoty a limity využití území jsou respektovány. 

 •  Požární ochrana  
Regulační plán zohlední právní předpisy týkající se požární ochrany zejména zákon 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – splněno. 

 •  Ochrana veřejného zdraví  
Regulační plán bude řešen v souladu se schváleným Integrovaným programem snižování 
emisí Olomouckého kraje a Programem ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje. 
Bere se na vědomí, regulační plán nenavrhuje v řešeném území žádné nové zdroje znečiš-
tění ovzduší. Poznámka: uvedené dokumentace byly nahrazeny Programem zlepšování 
kvality ovzduší – zóna Střední Morava – CZ07, vydaným Ministerstvem životního prostředí 
formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 7. 6. 2016. 

•  Civilní ochrana  
Bez požadavků – bere se na vědomí.  

•  Obrana a bezpečnost státu  
Regulační plán zohlední Zájmové území ministerstva obrany pro nadzemní stavby – 
pro veškerou nadzemní výstavbu a Ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích 
zařízení ministerstva obrany 
Bere se na vědomí, regulační plán nenavrhuje v řešeném území žádné nadzemní stavby, 
které by mohly být v konfliktu s uvedenými limity využití území. 

•  Ochrana ložisek nerostných surovin 
Bez požadavků – bere se na vědomí. 

•  Ochrana geologické stavby území  
Bez požadavků – bere se na vědomí. 

•  Ochrana před povodněmi  
Bez požadavků – bere se na vědomí. 
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i) Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 

Bez požadavků – bere se na vědomí.  
 
j) Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy 
posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují  

Bez požadavků – bere se na vědomí.  
 
k) Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci  

Bez požadavků – bere se na vědomí. 
 
l) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění 
s ohledem na charakter území a problémy k řešení, včetně měřítek výkresů a počtu vyhoto-
vení  

Obsah regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, bude řešen v rozsahu podle Přílohy č. 11 
k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumen-
taci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.  

Výkresy regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, budou zpracovány v měřítku podle § 19, 
odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací do-
kumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.  

Hlavním měřítkem regulačního plánu bude měřítko 1 : 2000, přičemž detaily mohou být zpra-
covány v měřítku 1 : 1000, popřípadě 1 : 500. 

Vše splněno; výkresy jsou zpracovány v měřítku 1 : 2000. 
 

 

D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ   

D.1. Vymezení řešené plochy 

     Řešenou plochou regulačního plánu je sídliště Norská v k.ú. Neředín. Řešená plocha je 
situována na severozápadním okraji města Olomouce, je vymezena ulicemi Politických věz-
ňů, Generála Píky, Rumunskou, Helsinskou a třídou Míru. Její rozloha je 11,34 ha. 

    Řešená plocha zahrnuje stabilizované plochy 16/101S, 16/102S, 16/103S, 16/105S, 
16/106S a 16/155S, a část stabilizované plochy 16/104S, vymezené Územním plánem Olo-
mouc, pro které je uloženo pořízení regulačního plánu s označením RP-23 jako podmínky 
pro rozhodování o změnách v území. 

     Vlastnické vztahy v řešeném území jsou zobrazeny ve výkrese č. II.B.2. Výkres majetko-
právních vztahů. Většina pozemků veřejných prostranství v řešeném území včetně pozemků 
a staveb areálu Fakultní základní školy a Mateřské školy je ve vlastnictví Statutárního města 
Olomouc, ostatní stavby a pozemky staveb jsou převážně ve vlastnictví soukromých vlastníků 
– fyzických a právnických osob; v případě bytových domů a pozemků bytových domů jde 
převážně o osobní vlastnictví jednotlivých bytů a příslušného podílu pozemku. Stavba trafo-
stanice na ulici Norské je ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. Údaje o vlastnickém právu jsou 
převzaty z Katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
(www.cuzk.cz). 

http://www.cuzk.cz)/
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Poznámka: V několika případech je jiný vlastník pozemku a jiný vlastník stavby, která na tom-
to pozemku stojí; v těchto případech je ve výkrese vyznačen vlastník stavby.  
 
Současný stav využití území 

     Řešené území nemá z hlediska struktury zástavby jednotný charakter – vyskytují se zde 
různé typy obytné zástavby (bytové domy různého stáří a charakteru, rodinné domy) 
a stavby a areály občanského vybavení. 

     Převážnou část řešeného území tvoří obytný soubor třípodlažních bytových domů 
z přelomu 40. a 50. let 20. století, situovaný po obou stranách ulice Norské – tzv. sorela. Jde 
o koncepčně ucelený obytný soubor řádkové struktury, s jednotlivými bloky orientovanými 
kolmo na ulici Norskou a v symetrickém uspořádání podél ulice Generála Píky. Domy podél 
ulice Generála Píky jsou doplněny skupinami řadových garáží. Vnitroblokové prostory jsou 
osazeny vzrostlou zelení a sporadicky vybaveny – dětskými hřišti, sušáky na prádlo, lavička-
mi, apod. Z hlediska komfortu bydlení jde o příjemný obytný soubor s přívětivými proporce-
mi.  

     Na západě na tento obytný soubor navazuje komplex tří osmi až desetipodlažních byto-
vých domů v prostoru mezi ulicí Politických vězňů, Generála Píky a třídou Míru, s vestavěnou 
občanskou vybaveností – Restaurací Avion a doprovodnými stavbami bývalého technického 
zázemí komplexu, dnes využívanými jako podniková prodejna komínových systémů RICOM 
gas s.r.o. Celý tento bytový komplex s celkem cca 260 byty v podstatě postrádá jakékoliv 
zázemí – obytnou zeleň, dětská hřiště; je obklopen pouze travnatými plochami víceméně 
bez vzrostlé zeleně, objekty a manipulační plochy bývalého technického zázemí komplexu 
představují v území estetickou závadu.    

     Samostatná skupina tří bytových domů je situována podél třídy Míru – jde o třípodlažní 
bytové domy, prostřední z nich s obytnou střešní nástavbou. I tato obytná skupina 
v podstatě postrádá odpovídající zázemí (obytnou zeleň) a postrádá rovněž jakékoliv parko-
vací a odstavné plochy. 

     Jižně ulice Norské jsou rozptýleny areály a stavby občanského vybavení – areál Fakultní 
základní školy, areál Mateřské školy a areál služeb (objekt bývalých jeslí, dnes využívaný růz-
nými subjekty – kadeřnictví, kosmetika, masáže, pedikúra, ordinace praktického lékaře, lé-
čebné rehabilitace, atd.), prodejna TRIO (kadeřnický velkoobchod a maloobchod) na ulici 
Helsinské v objektu bývalé kotelny a prodejna na ulici Norské, s podzemními garážemi 
(v současné době prodejna nábytku, autosedaček a dětského zboží).  

     Na východním okraji řešeného území se na ulici Norské nachází skupina řadových rodin-
ných domů, na ulici Rumunské památkově chráněný samostatně stojící rodinný dům, další 
rodinný dům je vklíněn mezi areál mateřské školy a areál zařízení služeb, v rodinném domě 
na třídě Míru je Bar Wembley.   
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Obytná zástavba podél ulice Norské 
 

 

 
Obytná zástavba podél ulice Norské 
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Bytový komplex na ulici Politických vězňů 
 

 
Objekt služeb (bývalé jesle) na ulici Helsinské 
 

 
Prodejna nábytku a dětského zboží s podzemními garážemi na ulici Norské 
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D.2. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vymezení a popis demografických charakteristik řešeného území 

    Řešené území je částí urbanistického obvodu (UO) 110671 Norská. Urbanistický obvod, 
obecně nazývaný také základní sídelní jednotkou, je nejmenší územní jednotkou, za kterou 
jsou běžně dostupná data ze sčítání obyvatel. Celý urbanistický obvod Norská tvoří kromě 
řešeného území obytná zástavba a ústřední hřbitov západně řešeného území a obytná zá-
stavba jihovýchodně řešeného území. 

 
Výřez z registru sčítacích obvodů a budov (ČSÚ)  

     Pomocí údajů za UO Norská, za který jsou dostupné údaje ze sčítání obyvatel po r. 1970 
(nejnověji z roku 2011) a průběžného systému RSO (registru sčítacích obvodů a budov) 
z konce r. 2016 (obojí provozované ČSÚ), je možno dokumentovat stav a demografický vývoj 
řešeného území.  
 
Historická determinace vývoje řešeného území 

     Historický vývoj má poměrně značný vliv na sociodemografické podmínky sídel a jejich 
částí. Demografický vývoj řešeného území je ovlivněn skutečností, že podstatná část zástavby 
vznikla jako první koncentovaná bytová výstavba v Olomouci po válce, na přelomu 40. a 50. 
let 20. století, tedy v období před zahájením tzv. „komplexní bytové výstavby“ v ČR a navazu-
jících pronatalitních opatření.  

    V následující tabulce je dokumentován dlouhodobý vývoj počtu obyvatel a bytů 
v UO 110671 Norská.  Údaje z let 1991, 2001 a 2011 jsou z výsledků sčítání.  

    Z této tabulky je patrný mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel v letech 1991-2011, 
z cca 2,3 tis. na 2,1 tis., a to i při mírném růstu počtu bytů. Uvedený vývoj vedl k mírnému 
poklesu zalidněnosti bytů, rozhodující pokles proběhl již v předchozím období. Pokles zalid-
něnosti bytů je obecným a dlouhodobým trendem vývoje, který se s menšími specifiky pro-
jevuje i v řešeném území.  
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Obecné příčiny poklesu velikosti zalidněnosti bytů: 

a) Pokles průměrné velikostí domácností (hlavní faktor), především růst podílu jednočlen-
ných domácností (starých osob, rozvedených osob, ale stále častěji i samostatně bydlících 
jednotlivců – „singles“). Ve velkých evropských městech podíl jednočlenných domácností 
dosahuje 50 % a dále roste, s podobným trendem je nutno uvažovat postupně i v ČR a ře-
šeném území. I českým sídlištím "hrozí" v budoucnu situace, že každý druhý byt bude uží-
ván pouze jednou osobou, a to ne trvale, část těchto osob (15-25 %) bude mít k dispozici 
více než 1 bydlení. 

b) Tlak na pokles soužití cenzových domácností (cenzovou domácnost je možno zjednoduše-
ně definovat jako jednotlivce nebo domácnost, která by měla mít nárok na samostatné 
bydlení). Posuzování vývoje tohoto ukazatele není v současnosti jednoznačné a je otáz-
kou, zda např. soužití jednočlenné a dvoučlenné domácnosti v bytě 3+1 je "nežádoucím" 
jevem. Soužití cenzových domácností má kromě nevýhod i své klady – např. posiluje soci-
ální vazby ve společnosti a snižuje nároky na sociálně zdravotní služby. Pokles soužití do-
mácností je tak spíše okrajovým faktorem, vycházející z unikátní (aplikované pouze v ČR) 
konstrukce cenzových domácností, která se již jeví jako překonaná a byla v posledním sčí-
tání v r. 2011 opuštěna. Nově medializovaným trendem je soužití domácností v modelu 
„Mama hotel“, celkově se však jedná opět spíše o okrajový, nedostatečně popsaný jev, 
který nemůže zvrátit celkové tendence poklesu zalidněnosti bytů.   

c) Růst úrovně bydlení – i po r. 1989 dochází v ČR k dalšímu růstu úrovně bydlení. 
Přes mnohdy opačná tvrzení roste v ČR i regionu kvalita bydlení i ukazatele obytné plochy 
a celkové plochy bytů připadající na 1 obyvatele, tj. plošná úroveň bydlení 
(to jednoznačně potvrdily výsledky sčítání z r. 2011). Roste i počet bytů na 1000 obyvatel 
(ČR v tomto základním, nepříliš přesném ukazateli dosahuje nadprůměrné evropské úrov-
ně), „neočekávaně“ roste i rozsah druhého bydlení (ČR zde dosahuje špičkové světové 
úroveň). V posledních letech je tento růst založen na rozsáhlém hypotéčním financování 
s výraznými sociálně ekonomickými riziky (pokles cen nemovitosti, které jsou pro většinu 
drobných vlastníků i formou úspor na stáří). Tato rizika přenášejí finanční sektor na eko-
nomicky stále více zatížené domácnosti, i když zde ČR „zaostává“ za zeměmi EU.  

d) Vývoj sociálních dávek na bydlení (zejména příspěvku na nájemné, který v posledních le-
tech roste v návaznosti na deregulaci nájemného) rozšiřuje vstup potencionálních nebyd-
lících nízkopříjmových domácností do systému bydlení a vytváří novou poptávku po byd-
lení, po dalších bytech. Na druhé straně je tato sociální dávka podobně jako doplatek 
na bydlení předmětem značné kritiky z hlediska jejího nastavení a územních dopadů (uby-
tovny, vznik vyloučených lokalit – ghet).  

 
Vybrané charakteristiky systému bydlení v UO Norská  

Rok sčítání 
 

Byty trvale 
obydlené 

Byty 
celkem 

Obyvatel 
na byt 

Obvykle 
bydlících 
obyvatel 

Trvale 
bydlících 
obyvatel 

Neobydlených 
bytů 

Bytů 
v rodinných 

domech 

1991 972 984 2,39 
 

2326 12 98 

2001 1028 1121 2,20 
 

2266 93 102 

2011 1042 1105 2,01 2047 2091 63 95 

2016 1006 1126 2,00* 
 

2125 120 
 *odhad, korekce o nadměrný počet neobydlených bytů 
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     K předchozí tabulce je nezbytné dodat, že přesné údaje o počtu bytů (i obyvatel) jsou limi-
továny přesností evidence i změnami definice bytů, zejména ve sčítání v roce 2011 (sčítání 
bylo založeno na nové definici obvyklého bydlení v souladu s požadavky Eurostatu). Ve sčítá-
ní v r. 2011 je počet obvykle obydlených bytů a v nich bydlících obyvatel (ve městech) větši-
nou mírně vyšší než podle evidencí trvalého bydlení.  

     Problémem je i kontroverzní kategorie tzv. neobydlených bytů, jejichž většina je 
v Olomouci fakticky obydlena, pouze menšina tvoří tzv. druhé bydlení a malá část – cca 
do 10 % je neobyvatelná z důvodu přestavby, modernizace či změny nájemce nebo vlastníka.  
Ve vlastním řešeném území je procentní podíl neobydlených bytů poměrně značný, výrazně 
kolísá.   

     V další tabulce jsou uvedeny údaje z posledního sčítání v r. 2011 o věkové struktuře oby-
vatel a nezaměstnanosti, včetně srovnání s městem Olomouc jako celkem. Z tabulky je patr-
né, jak rozdílná je věková struktura obyvatel UO Norská a průměru města. U nezaměstnanos-
ti je možno konstatovat, že průměr za UO Norská a město Olomouc jsou podobné, řešené 
území vykazuje charakteristiky mírně lepší.  

Vybrané charakteristiky obyvatelstva v širším území (ČSÚ, SLDB r. 2011) 

Urbanistický obvod Obyvatelstvo 
– věk: 0-14 

Obyvatelstvo 
– věk:                              

65 a více 

Index stáří Nezaměstnaní 
– počet 

Podíl 
nezaměstnaných 

v % 

Norská 236 474 200,8 83 6,2 % 

Olomouc celkem 13461 16338 121,4 16 217 7,3 % 

     Pro doplnění je vhodné připomenout, že demografický vývoj sídlišť probíhal obvykle 
ve třech etapách podle délky realizace výstavby sídliště – čím byla výstavba kratší a území je 
homogennější, tím jasněji se projevovaly a projevují tyto jednotlivé etapy a navazující vývo-
jové distorze – např. nedostatek vybavení v oblasti školství, či v sociální oblasti): 

1. Zalidňování sídliště, doprovázené mírným růstem počtu obyvatel v prvních cca 10-15 le-
tech, věkovou strukturou deformovanou ve prospěch vysokého podílu dětí, nedostatkem 
kapacit občanské vybavenosti, zejména škol (tato vývojová etapa se projevovala 
u dokončených sídlišť do poloviny devadesátých let minulého století). Příčinou byla ob-
vyklá výstavba bytů na sídlišti v poměrně krátkém období 5-10 let a časový skluz výstavby 
nákladné vybavenosti, která tvořila až polovinu nákladů nových sídlišť. 

2. Stabilizace sídliště, probíhající cca 10-20 let, s postupným mírným poklesem počtu obyva-
tel, avšak s výraznějším poklesem podílu dětí. 

3. Stárnutí sídliště, s výrazným poklesem počtu obyvatel a velkým růstem podílu obyvatel 
v poproduktivním věku; v této etapě se v současnosti nachází v ČR stále větší množství 
sídlišť. Jednočlenné domácnosti se zde stávají velmi významným segmentem bydlení, při-
tom u velkých měst se mnohdy jedná i o jednočlenné domácnosti poměrně mladých osob, 
specifickým fenoménem je i bydlení studentů. Část domácností se zde mnohdy adminis-
trativně nehlásí k pobytu a počet přítomných obyvatel je vyšší než evidovaný. Řešené 
území se nachází na konci této třetí etapy. 

 
 
 
 



                                                                               19 
 

 

Demografické charakteristiky vlastního řešeného území 

     Ve vlastním řešeném území je v současnosti evidováno cca 1150 obyvatel a 670 bytů, tj. 
zalidněnost bytů je zde nižší než v širším území, což je dáno vyloučením části zástavby 
s novější výstavbou a rodinnými domy (tedy domy s vyšší zalidněností bytů) z řešeného úze-
mí), a částečně i skutečností, že evidence obyvatel nemusí zachytit všechny přítomné 
v řešeném území.  

     Počet obyvatel zde dlouhodobě mírně klesá, a to i přes stagnaci počtu obydlených bytů, 
což je patrné ze srovnání počtu trvale bydlících obyvatel v intercenzálním období mezi roky 
2011 a 1991 v širším území. Tento proces bude dále pokračovat, reálná pravděpodobnost 
změny dlouhodobých trendů je velmi malá.  

Vybrané charakteristiky systému bydlení v řešeném území (r. 2016) 

 Byty trvale 
obydlené 

Byty 
celkem 

Obyvatel 
/byt 

Obvykle 
bydlících 
obyvatel 

Trvale 
bydlících 
obyvatel 

Neobydlených 
bytů 

UO Norská 1006 1126 2,11 
 

2125 120 

vlastní řešené území 607 667 1,89 1200* 1150 60* 

* odhad 

 
Závěr  

     Charakteristiky bydlení v  řešeném území jsou výrazně ovlivněny především značným stá-
řím zástavby sídliště (cca 65 let) a jednoznačnou polohou sídliště na okraji města, avšak 
s poměrně dobrou dostupností centra města a zejména nové obchodní vybavenosti 
v bezprostřední blízkosti řešeného území – Obchodní centrum Olomouc City.  

    Řešené území vykazuje velmi nepříznivou věkovou strukturu obyvatel, i ve srovnání 
s jinými sídlišti města, nezaměstnanost a vzdělanostní struktura obyvatel je v řešeném území 
průměrná (s ohledem na město Olomouc), bez větších územních rozdílů. Je reálné předpo-
kládat spíše dobrou kooperativnost a zájem obyvatel o dění v řešeném území.  

     V nejbližších letech je vysoce pravděpodobné „mírnější stárnutí“ a další velmi mírný po-
kles počtu obyvatel, je nutno uvažovat s mírným poklesem zalidněnosti bytů a růstem podílu 
jednočlenných domácností důchodců, ale stále častěji i jednotlivě žijících osob 
v produktivním věku. Výraznější změna dlouhodobých vývojových tendencí je z demografic-
kých příčin, ale i z důvodu značné setrvačnosti systému bydlení v ČR nepravděpodobná (níz-
ká intenzita migrace do města, jejíž prvotní příčinou jsou málo atraktivní podmínky zaměst-
nanosti – nízká úroveň mezd). Průměrné tržní ceny bytů v řešeném území ve srovnání 
s průměrem ČR svědčí zejména o vlastní atraktivitě bydlení a o zlepšujících se možnostech 
komerčních investic v oblasti bydlení do tohoto území (růstu cen bytů v posledních 2 letech).  

     Sídliště představují v podmínkách ČR výrazný sociální, ekonomický a technický fenomén. 
Řešení jejich problémů se stává aktuálním s ohledem jak na jejich technické stárnutí, tak 
i s novými procesy v oblasti bydlení (např. stárnutí a vylidňování sídlišť, růst automobilizace, 
změny životního stylu, migrace a procesy suburbanizace v okolí měst, rostoucí sociální dife-
renciace obyvatel v území).  
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D.3 Kulturní, historické a přírodní hodnoty území 

     V Ústředním seznamu kulturních památek Ministerstva kultury ČR je v řešeném území 
evidována nemovitá kulturní památka č. 33253/8-2267 – rodinný dům Karla a Milady Pro-
cházkových – vilová architektura ve stylu postfunkcionalistického romantismu postavená 
dle návrhu Lubomíra Šlapety v r. 1941; kvalitní řešení rodinného domu válečných let navazu-
jící na předválečný funkcionalismus, s romantickými rysy. 

    Kulturní památku je třeba udržovat, chránit před ohrožením, poškozením nebo znehodno-
cením; při stavební činnosti v okolí kulturní památky nesmí dojít k nepříznivým změnám sta-
vu kulturní památky ani jejího prostředí. Nemovitou kulturní památku regulační plán zacho-
vává a stanovuje podmínky pro její ochranu – viz kap. D.4. Urbanistická koncepce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rodinný dům Karla a Milady Procházkových 

 

     Dále se v řešeném území nachází jedno výtvarné dílo, socha Letce od Rudolfa Doležala 
z r. 1973 před bytovým domem s Restaurací Avion na třídě Míru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Na jihozápadní okraj řešeného území zasahuje území s archeologickými nálezy. Jakákoliv 
stavební činnost v tomto území podléhá povinnosti tento záměr oznámit Archeologickému 
ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů. 



                                                                               21 
 

 

     Řešené území má také nesporné urbanistické a architektonické hodnoty, které je třeba 
chránit – jednak je to urbanistická struktura vlastního sídliště Norská z přelomu 40. a 50. let 
20. století – tzv. sorela, jednak je to bytový dům Avion postavený v tzv. Bruselském stylu.  

     Popis obytného souboru Norská je citován z materiálu Olomouc – Sídliště Norská; panel 
z exteriérové výstavy Příběh paneláku v Olomouckém kraji (2015): 

     Domy kolem ulice Norské představují v Olomouci první poválečnou koncentrovanou vý-
stavbu na zelené louce. V době, kdy se bytové domy stavěly především v prolukách rostlého 
města, ukázala Norská budoucí pojetí nových obytných urbanistických celků. Autoři sídliště 
na Norské také odpověděli na tehdy diskutovanou otázku, kterým směrem se bude v Olo-
mouci ubírat bytová výstavba – nikoliv na východ, ke Svatému Kopečku, ale právě severozá-
padně od historického jádra města. Od budoucí hromadné panelové výstavby, která na Nor-
skou navázala mohutným věncem sídlišť, se její domy zásadně odlišovaly nejen stavební 
technologií, ale také urbanismem. Racionální řádkové uspořádání domů, které vyžadovali už 
architekti meziválečného funkcionalismu, zde osvěžuje mírné zakřivení hlavní komunikační 
osy a tomu přizpůsobené paprsčité rozevření prostorů mezi jednotlivými třípodlažními do-
my. Příznivé rozestupy a parková úprava dodnes posilují intimní charakter polouzavřených 
bloků.  

     Více než půlstoletí, které uběhlo od realizace sídliště Norská, nezměnilo nic na koncepční 
kvalitě tohoto celku. Velkoryse navržené zelené plochy, vzrostlé stromy a přívětivá výška 
třípodlažní zástavby dodnes poskytují velký komfort veřejně sdíleného prostoru. Až na vý-
jimky však sídlišti škodí současné pojetí rekonstrukčních zásahů, které nerespektují původní 
architektonický ráz domů. 

    Počátky sídliště na Norské spadají do éry plnění poválečného dvouletého plánu. Lidé se tu 
však zabydleli až v první pětiletce (1949–1953), která sídlišti také dala jméno. Ze „Sídliště 
hlavního města Olomouce“ se tak stalo „Sídliště první pětiletky“. Vedení města se realizací 
sídliště zapojilo do vládního programu výstavby, který si dal za úkol postavit ve dvou letech 
150 tisíc bytů. Prvních 150 olomouckých bytů dostal na starost zaměstnanec městského sta-
vebního úřadu Václav Capoušek. Navrhl řešení odpovídající duchu pozdního funkcionalismu, 
který nelpěl na ryze racionálním pojetí architektonického úkolu. Organicky na něj navázalo 
sídliště vojenské správy (severně ulice Norské), jehož autoři však již byli svázáni směrnicemi 
pro bytovou výstavbu. Do daného urbanistického schématu osadili domy, které se keramic-
kým dekorem nad vchody hlásily k nově nastolené společenské situaci a doktríně socialistic-
kého realismu. 
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Typické prvky na fasádě – tvarované lodžie, keramické reliéfy nad vstupy 
  
     Bytový dům s restaurací Avion byl postaven v letech 1970 – 1973 jako dům s pečovatel-
skou službou podle návrhu architekta Petra Braunera a je typickým představitelem tzv. Bru-
selského stylu; výtvarně na návrhu spolupracoval František Bělohlávek. Před budovou je 
umístěna socha Letec od sochaře Rudolfa Doležala.  

       

    

     Ze západního konce ulice Norské a severní části ulice Rumunské se otevírá pohled na neo-
klasicistní kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně; pohled je ovšem narušen řadovými garáže-
mi na východní straně ulice Rumunské – mimo řešené území. Ze třídy Míru se otevírá pohled 
na historické centrum města. Tyto pohledové osy nesmí být narušeny, jsou však směrovány 
z okraje řešeného území a žádné záměry uvnitř řešeného území je nemohou ovlivnit. 



                                                                               23 
 

 

   Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 

    

     Přírodní hodnoty v řešeném území představuje především oboustranná lipová alej podél 
ulice Norské a vzrostlá zeleň mezi bytovými domy na ulici Norské. 

     Pro zajištění ochrany oboustranné lipové aleje podél ulice Norské je při stavebních úpra-
vách komunikace nezbytné zajistit účinnou a důkladnou ochranu lipové aleje před poškoze-
ním, které by mohlo nastat z důvodu nepříznivých geologických podmínek v lokalitě (jílovité 
podloží).   

 

D.4. Urbanistická koncepce 

    Cílem navržené urbanistické koncepce regulačního plánu je navrhnout opatření ke snížení 
deficitu statické dopravy v řešeném území při současném zachování kvality veřejných pro-
stranství a vytvoření podmínek pro jejich kultivaci a při zachování urbanistických hodnot lo-
kality, tzn.: 
a) navrhnout plochy pro zvýšení kapacity parkovacích a odstavných stání 
b) jednoznačně vymezit plochy dopravní (plochy komunikací a plochy pro dopravu v klidu), 

plochy obytné zeleně a plochy veřejné – parkové zeleně 
c) stanovit podmínky pro využití jednotlivých pozemků a staveb tak, aby byly respektovány 

a zachovány veškeré hodnoty řešeného území.  

    Sídliště obecně jsou obytnými útvary, které představují specifický systém zástavby s řadou 
odlišností vůči běžné městské zástavbě. Sídlištní zástavba nevznikla postupným vývojem, ale 
byla realizována jako ucelený obytný soubor, jehož základním kompozičním principem byla 
volná kompozice hmot. Sídliště se obecně vyznačují neurčitostí jednotlivých prostorů, identi-
ta jednotlivých lokalit je definována jednotlivými solitérními stavbami, veřejná prostranství 
zpravidla nevytvářejí srozumitelný hierarchický systém. Tato obecná charakteristika sídlišť je 
však v řešeném území platná jen zčásti; mezi jednotlivými bloky bytových domů podél ulice 
Norské jsou jasně definované prostory obytné zeleně. V ostatní části řešeného území je situ-
ace problematičtější a zástavba již zde v podstatě jakoukoliv koncepci postrádá.  
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    Estetickou závadou v řešeném území je nevyužitá stavba bývalé kotelny na ulici Generála 
Píky, stavba bývalé kotelny na ulici Helsinské, využívaná v současné době jako prodejna, 
a prostor kolem západní části ulice Norské – oplocení rodinného domu vlnitým plechem, 
problematická stavba prodejny nábytku a dětského zboží a stavby bývalého technického zá-
zemí bytového domu Avion na západní straně ulice Norské, využívané v současné době jako 
podniková prodejna, se zásobovacím dvorem. Opatření k odstranění nebo alespoň zmírnění 
těchto estetických závad jsou popsána v dalším textu. 

      Cílem řešení regulačního plánu je vytvořit v území srozumitelné funkčně odlišné celky 
s rozdílným způsobem využití (plochy s hierarchií veřejného a poloveřejného prostoru) – ko-
munikační kostru území, pozemky dopravní infrastruktury, pozemky rodinných domů, po-
zemky bytových domů, pozemky staveb a areálů občanského vybavení a pozemky veřejné – 
parkové zeleně a zachovat původní kompoziční, funkční a prostorové vazby a poměry. Regu-
lační plán zachovává stávající stav objektů v hmotách a objemech a nepřipouští žádné nové 
stavby ani nástavby, s několika výjimkami, které jsou popsány v dalším textu.       

Regulační plán člení řešenou plochu na jednotlivé druhy pozemků a typy staveb: 

Pozemky: 
- Pozemky dopravní infrastruktury (P) 
- Pozemky veřejných prostranství – komunikace (K) 
- Pozemky veřejných prostranství – parková zeleň (PZ) 
- Pozemky obytné zeleně (OZ) 
- Pozemky staveb a zařízení občanského vybavení (OV), v podrobnějším členění na dílčí 

plochy OV1 až OV5 
- Pozemky bytových domů (BH, BH1) 
- Pozemky staveb pro bydlení (BI). 

Stavby: 
- Stavby občanského vybavení (A1 až A5) 
- Stavby bytových domů (B, B1) 
- Stavby pro bydlení (C) 
- Stavby řadových garáží (D) 
- Stavby technického vybavení (E) 
- Stavby technického vybavení navržené k přestavbě (F1, F2). 

     Regulační plán pro jednotlivé druhy pozemků a k nim přiřazené typy staveb stanovuje 
podmínky využití – hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití a plošnou 
a prostorovou regulaci. Obecně se ve všech druzích pozemků připouštějí stavby sítí technické 
infrastruktury, stavby pěších komunikací, výsadby zeleně, terénní úpravy a průlehy pro zasa-
kování srážkových vod.  

     Pozemky dopravní infrastruktury a pozemky staveb řadových garáží (P + D) zahrnují po-
zemky a stavby stávajících řadových garáží na ulici Generála Píky a Rumunské; jde o stabilizo-
vané plochy, ve kterých se nepřipouštějí stavby nových jednotlivých nebo řadových garáží, 
přípustné jsou nezbytné stavební úpravy stávajících garáží, případně přestavby stávajících 
řadových garáží na automatizované parkovací systémy, s maximální výškou 7,0 m (viz kap. 
D.6.).   

     Pozemky veřejných prostranství – komunikace (K) zahrnují prostor ulice Norské, části 
ulice Helsinské, ulice Generála Píky a ulice Politických vězňů a prostor obslužné komunikace 
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ve vnitrobloku za bytovými domy na ulici Generála Píky; vždy s přilehlými parkovacími stání-
mi, přilehlými plochami zeleně a přilehlými chodníky. Na těchto pozemcích se kromě uvede-
ných funkcí připouští také umístění zpevněných ploch pro odpadové kontejnery a umístění 
staveb technické infrastruktury (např. zděných trafostanic). Při realizaci parkovacích stání 
podél komunikací se požaduje zajistit min. 10 % rozlohy vymezené plochy parkoviště 
pro vzrostlou zeleň, a to jednak pro zastínění parkovacích ploch, jednak pro zajištění likvida-
ce srážkových vod ze zpevněných ploch, která musí být řešena přednostně vsakováním.  

     Pozemky veřejných prostranství – parková zeleň (PZ) zahrnují souvislé plochy zeleně ve-
řejného charakteru, s nejvyššími nároky na kvalitu výsadeb a údržbu a na doplňkový mobiliář 
a drobnou architekturu. V těchto plochách se nepřipouští zřizování větších zpevněných hřišť, 
pouze dětských hřišť (pískoviště, prolézačky, apod.) s co možná nejmenší rozlohou zpevně-
ných ploch. Vhodné je doplnění těchto ploch vodními prvky (kašny, fontány) a vodními plo-
chami. Parková zeleň je v řešeném území vymezena v prostoru za bytovým domem na ulici 
Helsinské západně Fakultní základní školy s propojením na ulici Norskou, podél jižních fasád 
bytových domů jižně ulice Norské až do prostoru s neurčitým využitím mezi ulicí Norskou, 
objektem služeb a prodejnou nábytku, kde vytváří souvislou plochu, doplněnou úseky pěšího 
propojení.  

    Pozemky obytné zeleně (OZ) zahrnují sadovnicky upravenou veřejnou zeleň a vnitroblo-
kovou zeleň poloveřejného charakteru mezi bytovými domy na ulici Norské a za bytovými 
domy na Třídě Míru, určenou především pro každodenní rekreaci obyvatel přilehlé obytné 
zástavby. V těchto plochách se kromě dětských hřišť připouští také realizace větších zpevně-
ných sportovních ploch. 

    Pozemky staveb a zařízení občanského vybavení (OV1 až OV5 + A1 až A5) zahrnují po-
zemky areálových zařízení (Fakultní základní škola, Mateřská škola, areál objektu služeb), 
pozemky prodejny na ulici Norské a pozemky zařízení občanského vybavení na západní stra-
ně ulice Norské, navazující na obytný komplex Avion. Podmínky využití jsou stanoveny 
pro jednotlivé stavby, zařízení a areály samostatně, pro všechny stavby občanského využití 
se jednotně stanovuje zákaz změny funkčního využití na stavby pro výrobu nebo na taková 
zařízení, jejichž provoz by vyvolával negativní účinky na životní prostředí nad limity uvedené 
v příslušných předpisech nebo jejichž provoz by vyvolával zvýšené nároky na dopravní obslu-
hu. Pro jednotlivé pozemky staveb a zařízení občanského vybavení se obecně připouští stav-
by chodníků, obslužných komunikací, parkovacích a manipulačních ploch. Dále se stanovují 
podmínky pro využití konkrétních pozemků a staveb takto: 

- Pozemky a stavby v areálu Fakultní základní školy na ulici Helsinské (OV1 + A1) – mož-
nost přístaveb a nových staveb do maximální hodnoty zastavění pozemku 40 %, možnost 
nástaveb na maximální výšku 13,0 m od upraveného terénu; využití stávajících i případ-
ných nových staveb pouze pro občanské vybavení veřejné infrastruktury.  

- Pozemky a stavby areálu Mateřské školy na ulici Helsinské (OV2 + A2) – možnost přísta-
veb stávající stavby do maximální rozlohy 20 % stávající zastavěné plochy, využití stavby 
pouze pro občanské vybavení veřejné infrastruktury; nástavby se vzhledem k výškové 
hladině sousedních staveb (objekt služeb, rodinné domy) nepřipouštějí.  

- Pozemky a stavby areálu služeb na ulici Helsinské (OV3 + A3); jde o areál bývalých jeslí – 
možnost přístaveb stávající stavby max. do 10 % stávající zastavěné plochy, možnost ná-
staveb do maximální výšky 8 m od upraveného terénu; pozemek je prostorově velmi stís-
něný a v podstatě již neposkytuje žádné možnosti výstavby.   
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- Pozemky a stavby prodejny (s podzemními garážemi) na východní straně ulice Norské 
(OV4 + A4) – možnost přístaveb stávající stavby max. do 5 % stávající zastavěné plochy 
(pouze nezbytně nutné přístavby pro zajištění provozu stavby – schodiště, kryté vstupy, 
zásobovací rampy, apod.), možnost nástaveb do maximální výšky 8,0 m od upraveného 
terénu.   

- Pozemky a stavby občanského vybavení na západní straně ulice Norské (OV5 + A5) – 
možnost přístaveb stávající stavby max. do 5 % stávající zastavěné plochy (pouze nezbyt-
ně nutné přístavby pro zajištění provozu stavby – schodiště, kryté vstupy, zásobovací 
rampy, apod.), nástavby se nepřipouštějí.  

    Pozemky a stavby bytových domů (BH + B) zahrnují pozemky bytových domů a jejich bez-
prostřední okolí – zeleň v okolí vstupů do domů, v některých případech také komunitní za-
hrádky za domy; jde o pozemky, které neplní funkci obytné zeleně. Nástavby bytových domů 
se nepřipouštějí, s výjimkou úprav střešních konstrukcí bez možnosti vytvoření dalšího nad-
zemního podlaží, přístavby jsou přípustné pouze v nezbytně nutném rozsahu – např. kryté 
vstupy a schodiště, zádveří, apod. Změny funkčního využití staveb se nepřipouštějí, využití 
nebytových prostor pro zařízení občanského vybavení je možné pouze v případě, že budoucí 
provozovaná činnost nevyvolá potřebu budování parkovacích stání. Důvodem pro tato ome-
zení je skutečnost, že řešené území má velmi omezené možnosti pro zajištění odpovídajících 
kapacit statické dopravy, nelze v něm tedy připustit nárůst počtu bytů nebo vznik zařízení, 
která budou vyžadovat další parkovací kapacity.    

       Pozemky a stavby bytového domu Avion na ulici Politických vězňů (BH1 + B1) zahrnují 
bytový dům s vestavěnou občanskou vybaveností (Restaurace Avion) včetně parkoviště 
a související zeleně. Nástavby bytového domu se nepřipouštějí, s výjimkou úprav střešních 
konstrukcí bez možnosti vytvoření dalšího nadzemního podlaží, přístavby pouze nezbytně 
nutné – např. kryté vstupy, zádveří, balkóny, lodžie, apod. Změny funkčního využití staveb se 
nepřipouštějí, využití nebytových prostor pro zařízení občanského vybavení je stabilizované, 
parkovací potřeby obyvatel a návštěvníků zařízení občanského vybavení by měly být 
uspokojeny v rámci vymezené plochy BH1.  

     Pozemky a stavby pro bydlení (BI + C) zahrnují pozemky stávajících staveb pro bydlení 
charakteru rodinných domů s okrasnými a užitkovými zahradami. Na těchto pozemcích se 
připouštějí drobné stavby, které plní funkci doplňkovou (např. garáže, sklady zahradního 
nářadí, altány, apod.) a oplocení pozemků, dále se připouští využití těchto staveb nebo jejich 
částí pro občanské vybavení za předpokladu, že toto využití nesmí svým vzhledem a účinky 
na okolí narušovat obytné a životní prostředí a nesmí vyvolávat potřeby nových parkovacích 
míst mimo vlastní pozemek; připouští se také zvyšování počtu bytů ze předpokladu zajištění 
potřebných odstavných a parkovacích stání v rámci vlastního pozemku. Součet všech zasta-
věných ploch v rámci jednotlivých pozemků nesmí přesáhnout 50 % z celkové rozlohy po-
zemku, nástavby stávajících staveb jsou nepřípustné. Realizace nových staveb pro bydlení se 
připouští pouze na místě stávajících staveb pro bydlení – jako náhrada za odstraněné stávají-
cí stavby. Nepřipouštějí se nástavby stávajících staveb, stavby prodejních stánků a využití 
zahrad jako skladištních nebo skládkových ploch. Pro stavbu č. 5/180 na ulici Rumunské, kte-
rá je nemovitou kulturní památkou, se stanovují jako nepřípustné stavební úpravy, při kte-
rých by došlo k nepříznivým změnám stavu a vzhledu objektu – přístavby ani nástavby.  

     Stavby technického vybavení (E) – jde o dvě stávající trafostanice; připouštějí se pouze 
nezbytně nutné přístavby pro zajištění jejich provozu. 
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     Stavby technického vybavení navržené k přestavbě (F1 a F2) – jde o stavby bývalých ko-
telen na ulici Generála Píky (F1) a na ulici Helsinské (F2): 

- Stavba technického vybavení navržená k přestavbě (F1) – jde o stavbu bývalé kotelny 
na ulici Generála Píky, která je navržena k přestavbě na zařízení občanského vybavení ve-
řejné infrastruktury (tj. zařízení pro vzdělání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, 
zdravotní služby, kulturu nebo veřejnou správu), případně pro využití pro účely ochrany 
obyvatelstva – sklad techniky a materiálu, a to při zachování půdorysu a objemu stávající 
stavby, s možností přístaveb max. do 5 % stávající zastavěné plochy (pouze nezbytně nut-
né přístavby pro zajištění provozu stavby – schodiště, kryté vstupy, zásobovací rampy, 
apod.), nástavby se nepřipouštějí.  

- Stavba technického vybavení navržená k přestavbě (F2) – jde o stavbu bývalé kotelny 
na ulici Helsinské, která je v současné době využívána jako prodejna; stavba je navržena 
k přestavbě na obytný objekt, případně na stavbu občanského vybavení, s maximální výš-
kou 8 m od upraveného terénu, při zachování stávajícího půdorysu, s případnými nezbyt-
nými přesahy mimo současně zastavěnou plochu v rozsahu max. do 10 % stávající zasta-
věné plochy. 

 

D.5. Koncepce zeleně 

    Současný stav zeleně v řešeném území: 

- Ulice Generála Píky – v řešeném území jsou pouze předzahrádky bytových domů, již 
za hranicí řešeného území je před bytovými domy, mezi chodníkem a vozovkou, liniová 
zeleň, zčásti nově dosazená, zčásti jde o staré stromy seřezávané na kosterní větve. Před-
zahrádky bytových domů jsou převážně udržovány jen jako trávníkové plochy.  

- Ulice Norská – okraje vozovky jsou užívány k parkování, obě strany vozovky jsou vroubeny 
vzrostlou alejí lip, z nichž značný počet má nekvalitně zapěstované koruny s nevhodným 
vidličnatým až přeslenitým větvením s nasazením větví v ostrých úhlech ke kmeni. Vzhle-
dem ke zhoršenému zdravotnímu stavu aleje lze předpokládat potřebu obnovy 
v horizontu 10 až 15 let. Místy jsou mezi vozovkou a chodníkem vysázeny kratší řady keřů, 
které jsou nepravidelně seřezávány na menší výšku (méně než 1 m). Jižní konec ulice Nor-
ské je s ohledem na současný stav – oplocení pozemku rodinného domu vlnitým plechem, 
technický objekt, chybějící dřevinná výsadba východní strany ulice, otevřené zásobovací 
trakty budov na západní straně ulice – estetickou závadou. 

- Bytový komplex mezi ulicí Norskou a ulicí Politických vězňů – bytový komplex je 
v současné podobě téměř bez rekreačních ploch, pouze na východní straně severního 
bloku je malá oplocená uzavřená zahrada užívaná obyvateli. Zbytek travnaté plochy 
ke spojce ulice Norské s ulicí Generála Píky s nově vysázeným stromořadím, ale bez další-
ho členění, je vnímán jako plocha veřejné zeleně nepříslušející k bytovému domu. 

- Plochy obytné vnitroblokové zeleně jsou dostatečně udržovány, dřeviny jsou postupně 
obnovovány a dosazovány; v některých vnitroblocích se nacházejí kvalitní vzrostlé stromy. 
V travnatých plochách jsou sporadicky umístěna oplocená pískoviště, dětské herní prvky, 
sušáky prádla. U některých domů jsou nízkými plůtky vymezené plochy užitkových zahrá-
dek obyvatel domů (komunitní zahrádky).  
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- Plochy parkové zeleně – v řešeném území jsou dvě ucelenější plochy, které se mohou vy-
užít jako plochy parkové. Jde o přibližně trojúhelníkovou plochu západně areálu Fakultní 
základní školy a severně ulice Helsinské, která je částečně osázena stromy a keři a výrazně 
oddělena vzrostlými stromy od ploch školních hřišť a o plochu východně ulice Norské (ko-
lem prodejny nábytku), která má minimum dřevinných výsadeb a není nijak členěna. 

- Plochy občanské vybavenosti – areály základní a mateřské školy – výsadby nástupních 
ploch i vlastních školních areálů jsou průměrné kvality. 

  Vnitrobloková zeleň 
 
Regulační plán stanoví zásady koncepce výsadby zeleně takto:  

- Pozemky veřejných prostranství – parková zeleň (PZ) – regulační plán vymezuje jednu 
ucelenou plochu parkové zeleně (PZ), která propojuje plochu zeleně západně areálu fa-
kultní základní školy a plochu zeleně v okolí prodejny nábytku. Plochu by bylo vhodné vy-
bavit náročnějším mobiliářem jednotného charakteru. 

- Pozemky obytné zeleně (OZ): 

- dosadby a pěstování zeleně organizovat tak, aby byl zachován volnější přehledný střed 
v podélné ose vnitrobloků ve výšce min. do 2 metrů od země, garáže (plochy P) oddělit 
nízkými izolačními pruhy keřů a menších stromů s doporučenou výškou min. 1,5 m  

- převaha keřových výsadeb by měly být spíše v obvodových částech jednotlivých vni-
trobloků a mimo jejich hlavní podélné osy 

- kolem středové osy vnitrobloků je možné vysázet jednotlivě, v řadách nebo skupinách, 
vzrostlé dřeviny pro omezení vzájemné viditelnosti mezi okny jednotlivých domů, tak, 
aby nedošlo k přílišnému zastínění nebo nedostatečnému oslunění obytných místností 

- v sortimentu výsadeb používat vyváženě opadavé listnaté a stálezelené dřeviny 
s převahou opadavých, které v mimovegetačním období se sníženou intenzitou sluneč-
ního svitu a kratší délkou dne zajistí dostatečné prosvětlení ploch 

- tyto plochy by měly obsahovat sportoviště, dětská hřiště, vhodný mobiliář (lavičky, 
pergoly, odpadkové koše, odpočinková místa, hrací prvky, veřejné osvětlení) a pěší 
stezky, dětská hřiště lze oplotit nízkým oplocením; umístění dětských hřišť a herních 
prvků by mělo být mimo středovou osu vnitrobloků 

- reliéf terénu musí být upraven tak, aby srážkové vody z přilehlých zpevněných ploch 
měly možnost zasakovat. 
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- Pozemky občanské vybavenosti – areály základní a mateřské školy (OV1 a OV2) – zachovat 
rozsah dřevinných výsadeb v areálech škol, zvýšit kvalitu organizace zeleně s izolační 
funkcí (zásobovací trakty), zvýšit intenzitu zeleně ve vstupní části zařízení. 

- Pozemky dopravní infrastruktury (P) a pozemky veřejných prostranství – komunikace (K): 

- je nutno doplnit vzrostlou nebo popínavou zelení pro možnost přistínění zaparkova-
ných aut a k odclonění parkovišť od okolí; v plochách parkovišť a v jejich těsné blízkosti 
(do 5 m) ale není vhodné vysazovat stromy s dužnatými plody, které v době zrání padá 
ze stromů a s křehkými větvemi, které se při silnějším větru snadno lámou; přednostně 
je nutno vybírat dřeviny málo napadané savými škůdci, aby nedocházelo k odkapávání 
tekutin z napadených pletiv  

- při kácení dřevin, vyvolaném výstavbou nových komunikací nebo parkovacích a od-
stavných stání, je nutno zajistit náhradní výsadby, aby nedošlo ke snížení podílu vzrost-
lé zeleně v území 

- liniovou zeleň podél ulice Norské a na severní straně spojky ulic Norské a Generála Píky 
je nutno zachovat, chránit a doplnit, liniovou zeleň na jižní straně spojky ulic Norské 
a Generála Píky je nutno přemístit v návaznosti na navržená parkoviště; na jižním konci 
ulice Norské je nutno liniovou zeleň založit. 

 

D.6. Koncepce dopravní infrastruktury 

a) Dopravní systém řešeného území, širší dopravní vazby 

Dopravní systém v řešeném území tvoří pozemní komunikace pro motorovou i nemotoris-
tickou dopravu. Pro motorovou dopravu jde o ulici Norskou (páteřní komunikaci sídliště), 
spojku ulice Norské a Generála Píky, ulici Helsinskou a prostor ulice Politických vězňů. Tyto 
komunikace lze zařadit mezi obslužné komunikace funkční skupiny C v členění dle normy ČSN 
73 6110, resp. místní komunikace III. třídy v členění dle zákona č. 13/1997 Sb. Sídlištní do-
pravní strukturu doplňují ulice Generála Píky, Rumunská a Čechova, které se však nacházejí 
již za hranicemi řešeného území, přičemž to je z jejich tras obsluhováno. Tento základní do-
pravní skelet sídliště je zapojen do třídy Míru, která je významnou sběrnou komunikací 
(místní komunikací II. třídy) v městském dopravním systému (jde o silnici II/448). Zajišťuje 
nejkratší spojení s centrem města a v jejím prostoru jsou vedeny linky autobusové i tramva-
jové dopravy. Nejvýznamnější funkci v dopravní obsluze však zastává ulice Pražská (silnice 
I/35), která do města přivádí dopravu od dálnice D35. Lze ji tedy zařadit mezi rychlostní 
místní komunikace, resp. místní komunikace I. třídy. Z její trasy není řešené území přístupné, 
dopravní přístup je zajištěn prostřednictvím třídy Míru. Rozsah stávajícího systému tras po-
zemních komunikací pro motorovou dopravu uvnitř území lze považovat za dostatečný, od-
povídající soudobým potřebám sídliště. Slabou stránkou dopravního systému sídliště je ne-
možnost přístupu k bytovým domům, situovaným podél ulice Norské, z tras obslužných ko-
munikací. K těmto domům je zajištěn pouze pěší přístup. 

Pěší dopravě slouží systém stezek pro chodce vedených sídlištěm v severo-jižním směru 
(jde o hlavní směr pěší dopravy) spolu s chodníky podél komunikací. Vnitřní síť pěších tras je 
však mnohde bez úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich 
technický stav je v některých úsecích již nevyhovující (především v jižní části území s mnoha 
schodišti a propojeními různých výškových úrovní). Cyklistická doprava v řešeném území vy-
užívá pouze společného prostoru s motorovými vozidly. Krátké úseky stezek pro cyklisty ne-
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bo pruhů pro cyklisty v rámci přidruženého dopravního prostoru komunikací jsou vedeny 
v prostorech třídy Míru a ulice Politických vězňů (avšak již mimo řešené území). Rozsah stá-
vajícího systému tras pozemních komunikací pro pěší dopravu uvnitř území lze rovněž pova-
žovat za dostatečný. Prostupnost sídliště je na vysoké úrovni, avšak stavebně-technický stav 
mnoha pěších propojení je nevyhovující soudobým požadavkům. 

Pro potřeby parkování a odstavování osobních vozidel se v řešeném území využívají jak 
uliční prostory, tak parkovací plochy u bytových domů nebo objektů občanského vybavení 
a hromadné garáže. Parkování v uličních prostorech, které nejsou tomuto účelu přizpůsobe-
ny (např. realizací parkovacích zálivů, pásů nebo pruhů), je obecně považováno za problema-
tické. Mimo fakt, že takové parkování je v rozporu s příslušnými právními předpisy, je mnoh-
de omezena průjezdnost komunikací na naprosté minimum a často jsou parkujícími vozidly 
blokovány pěší přístupy k bytovým domům nebo kontejnerovým stáním.  

Celková bilance stavu parkování je tedy následující: 

- Tolerovaná stání na vozovce (avšak v rozporu s platnou legislativou) – v řešeném území 
je tolerováno parkování v uličním prostoru ulice Norské (cca 50 míst po obou stranách 
vozovky) a ulice Helsinské (cca 13 stání). Mimo řešené území, avšak v jeho těsné blíz-
kosti, je parkování tolerováno v ulici Generál Píky (cca 47 stání při okraji vozovky přilé-
hajícím k řešenému území) a Helsinské (cca 19 stání). Celkem je k dispozici cca 129 stá-
ní. 

- Parkování v parkovacích zálivech – v řešeném území je k dispozici celkem 79 stání 
(v ulici Norské jde o 13 stání na vjezdu od třídy Míru vpravo, cca 35 stání ve dvou záli-
vech na spojce ulice Norské a Generála Píky, 14 stání na ulici Helsinské a 17 stání na 
ulici Politických vězňů). Mimo řešené území je možno uvažovat s cca 52 místy (podél 
ulice Generála Píky jsou vybudovány zálivy o kapacitě cca 38 stání, na ulici Helsinské je 
pak k dispozici cca 14 míst u prodejny Trio a naproti řadovým garážím). Celkem je 
k dispozici cca 138 stání. 

- Samostatné parkoviště je vybudováno u restaurace Avion s přibližnou maximální kapa-
citou cca 14 míst. K parkování (odstavování) se rovněž využívá stávající komunikace 
za bytovými domy č. 9, 11, 13 a 15 na ulici Generála Píky, kde je k dispozici cca 20 míst, 
která však nejsou jednoznačně vymezena. Tato komunikace je navíc v nevyhovujícím 
technickém stavu. Celkem jde tedy o cca 34 stání. 

- Garážová stání v sídlišti jsou realizována jednak formou řadových garáží, které se v ře-
šeném území nacházejí podél ulice Generála Píky, Rumunské a spojky ulice Norské 
a Generála Píky (celkem 61 míst v devíti lokalitách) a pak také v podzemních parkova-
cích garážích v objektu č. 49 na ulici Norské (18 míst). Mimo řešené území se pak na-
cházejí další dvě lokality řadových garáží, u kterých lze předpokládat, že jsou užívány 
obyvateli řešeného sídliště – řadové garáže na ulici Rumunské (48 stání) a na ulici Hel-
sinské (14 stání). Celkem je v řešeném území a jeho blízkém okolí k dispozici celkem 
141 garážových stání. 

Celkový počet míst, která mohou být obyvateli sídliště využívána, je přibližně 442. 

Veřejná doprava není v řešeném území provozována. Třídou Míru jsou však vedeny linky 
autobusové a tramvajové dopravy, přičemž obyvatelům sídliště slouží kombinované zastávky 
(zastávky pro tramvaje i autobusy se společnou nástupní hranou) „U kovárny“ a „Pražská“. 
Dobrou dostupnost vykazuje také zastávka tramvaje „Hřbitovy“. 
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Výše popsaný stav dopravní infrastruktury v řešeném území a jeho okolí, včetně uvede-
ných problémů, lze použít pro definování hlavní osnovy dopravního řešení regulačního plánu. 
Za jednotlivé body řešení (problematické prvky) jsou tedy považovány:  

- Uspořádání a organizace provozu na ulici Norské. Z tohoto pohledu lze za problémové 
označit stávající uspořádání uličního prostoru, v rámci kterého je umožněno podélné par-
kování, avšak bez zřejmého vymezení jednotlivých parkovacích stání, které omezuje prů-
jezdnost lokalitou. Tato nejednoznačnost pak svádí řidiče k parkování před vyústěním 
chodníků a dále omezuje provoz pěších a cyklistů. Zvyšuje se tak riziko vzniku dopravních 
nehod, přičemž ze statistického vyhodnocení nehodovosti na ulici Norské (dle 
www.jdvm.cz) vyplývá, že v období 2007 – 2017 došlo na této komunikaci k celkem 
11 nehodám, z toho 9 nehod bylo zaviněno srážkou se zaparkovaným nebo odstaveným 
vozidlem (na ulici Generála Píky došlo ve sledovaném období k 11 takovým nehodám). 

- Spojka ulice Norské a Generála Píky. Podél komunikace jsou v současné době vybudová-
ny parkovací zálivy (vpravo ve směru k ulici Generála Píky souvislý o kapacitě cca 30 stání, 
vlevo pak o kapacitě 5 míst). Problematickými prvky jsou však křižovatky s ulicí Norskou 
a Generála Píky, přičemž první zmíněná je svým uspořádáním velice rozlehlá a neumožňu-
je bezpečný pohyb chodců v lokalitě.  

- Uspořádání a stavebně technický stav komunikace za bytovými domy č. 9, 11, 13 a 15 
na ulici Generála Píky. V tomto vnitrobloku je vybudována komunikace pro smíšený pro-
voz motorové a pěší dopravy, jejíž technický stav i šířkové uspořádání je neuspokojivé 
a nevyhovující soudobým normovým požadavkům. Osobní vozidla parkují v obtížně defi-
novatelném uličním prostoru. Problematickým je rovněž stav dopravní plochy přiléhající 
k již nevyužívanému objektu technické vybavenosti (mezi domy č. 11 a 13). 

- Uspořádání a stavebně technický stav koncového úseku ulice Helsinské. Na krátkém 
úseku ulice Helsinské, procházejícím řešeným územím, je tolerováno parkování vozidel 
v uličním prostoru a nevyhovujícím je rovněž stav úvraťového obratiště (nedostatečná šíř-
ka vozovky) za bytovým domem č. 14.  

- Pěší propojení severní a jižní části sídliště. Komunikace pro pěší, které jsou mezi severní 
a jižní části sídliště vybudovány, v současné době již z hlediska stavebně technického doží-
vají. Tyto chodníky zároveň tvoří jediné přístupové komunikace k bytovým domům podél 
ulice Norské, přičemž jejich šířkové uspořádání neumožňuje zajistit přístup k domům 
např. pro hasičskou techniku nebo pro účely stěhování apod.   

- Nároky na parkovací a odstavné plochy. Kapacita stávajících parkovacích a odstavných 
stání neodpovídá současným potřebám provozu a stupni automobilizace. Nevyhovující je 
rovněž stavebně-technické uspořádání parkovacích stání (chybí zcela např. v ulici Norské, 
jinde nejsou jednoznačně vymezena apod.). 

- Ovlivnění životního prostředí obyvatel sídliště externalitami z dopravy, a to zejména 
hlukem a exhalacemi z dopravního provozu na Třídě Míru a ulici Pražské. Obyvatelé uli-
ce Norská jsou dle hlukových map Olomouckého kraje zasaženi až do téměř poloviny ulice 
zátěží hluku z ulice Pražské, jižní část sídliště je také částečně pod vlivem zátěže hluku do-
pravy na Třídě Míru (ze silniční a tramvajové dopravy). V zasažených plochách je tedy 
možné realizovat pouze takové stavby (nové stavby, případně přestavby), u kterých bu-
dou provedena preventivní opatření pro zajištění přípustného hygienického zatížení ex-

http://www.jdvm.cz/
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ternalitami dopravy nebo pouze realizovat stavby, jejichž funkce nevyvolá potřebu prove-
dení těchto preventivních opatření. 

 Souhrn výše uvedených problémových prvků zároveň vytváří osnovu řešení (nebo také 
koncepci), která je popsána v následujících kapitolách. Tato koncepce musí rovněž respekto-
vat koncepci dopravy stanovenou územním plánem. Platný Územní plán Olomouc v řešeném 
území vymezuje v ulici Norské tzv. koridor cyklistické dopravy (pozn.: tyto koridory vymezuje 
Územní plán i na třídě Míru, v ulici Politických vězňů a v prodloužení ulice Norské k ulici Praž-
ské, ty se však nacházejí již za hranicemi řešeného území). Koridorem cyklistické dopravy se 
rozumí dostatečný prostor pro cyklistickou dopravu v celém uličním prostoru v plochách do-
pravní infrastruktury a plochách veřejných prostranství. Mimo plochy dopravní infrastruktury 
a plochy veřejných prostranství se tímto stanovuje šířkový parametr uváděný od osy prvku 
na obě strany (šířka 10 m). Stávající využití pozemků v koridorech cyklistické dopravy nesmí 
být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil využití pro cyklistickou do-
pravu. Při realizaci dopravní infrastruktury liniového charakteru je nutné vytvořit odpovídají-
cí prostor pro pohyb cyklistů v profilu komunikace nebo v souběhu s ní, případně i kolmo 
na ni bez bariérového efektu. Cyklistickou komunikaci lze umisťovat v hlavním dopravním 
prostoru. Koridor je v územním plánu vymezen pod označením DC-01. 

 

b) Návrh úprav a komplexní zdůvodnění navrženého řešení na síti pozemních komunikací 
pro motorovou dopravu 

Dopravní řešení regulačního plánu se v řešeném území zaměřuje na vybrané problematic-
ké prvky (viz výše) na komunikacích pro motorovou dopravu, přičemž jejich řešení navrhuje 
v rámci: 

- úprav šířkového uspořádání stávajících komunikací 
- úprav systému parkování a odstavování vozidel. 

Dopravní řešení je zaměřeno především na stabilizaci pozemních komunikací pro motoro-
vou dopravu ve stávajících trasách. Nové komunikace nebo zásadní opatření významně mě-
nící systém dopravy v sídlišti nejsou regulačním plánem navrhovány. Navržená koncepce 
dopravního řešení, zejména v případě parkovacích a odstavných míst, tedy zachovává princip 
jejich umístění v rámci uličního profilu, včetně rozvoje stromořadí, které je dominantním 
prvkem sídliště. Od uspořádání parkovacích a odstavných stání, vyznačených ve výkrese 
č. I.B.2. Výkres koncepce dopravy, se lze odchýlit při zachování navržené koncepce, přičemž 
koncepcí se rozumí zachování principu jejich umístění v rámci uličního profilu, včetně rozvoje 
stromořadí. 

 

 Úpravy šířkového uspořádání stávajících komunikací. Tyto návrhy jsou vedeny snahou 
o zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy a pěšího a cyklistického provozu 
a zvýšení estetické úrovně komunikací použitím odpovídajících materiálů a výsadbou 
zeleně.  

Při návrhu úprav jsou respektovány příslušné oborové normy (ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, 
ČSN 73 6102, ČSN 73 6056) a právní předpisy (především zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška Ministerstva dopravy a spojů 
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů). Zvolené parametry komunikací, použité v dopravním řešení regulačního plánu, je 
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však nutno uvažovat pouze jako směrné (ideové). Prokazují prostorové možnosti uvažované-
ho řešení v intencích zobrazovací schopnosti a přesnosti mapového podkladu (katastrální 
mapy a výškového podkladu ZABAGED®). V podrobnější dokumentaci lze užít i přiměřeně 
odlišných normových hodnot (u šířkového uspořádání jízdních pruhů, parkovacích stání 
chodníků atd. je však doporučena odchylka + / - 0,25 m). Pro tyto potřeby jsou v závazné 
části regulačního plánu stanoveny minimální přípustné parametry komunikační sítě. Nejvyšší 
návrhová rychlost, která je určujícím parametrem pro ostatní návrhové prvky komunikací, je 
jednotně pro celé řešené území stanovena v hodnotě 30 km/h (případně nižší pro méně vý-
znamné obslužné komunikace ve vnitroblocích). Veškeré záměry budou dále podrobnější 
dokumentací řešeny v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Hlavní ideou doporučeného materiálového řešení je rozlišit v barvě a struktuře povrchu 
jednotlivé zpevněné plochy podle jejich dopravních funkcí. Tím bude usnadněna orientace 
pro řidiče i chodce a zvýší se i estetická kvalita prostředí. Zásady materiálového řešení lze 
shrnout do několika bodů: vozovky z asfaltobetonu nebo dlažby bez bližší specifikace (prefe-
rováno na uslepených komunikacích k bytovým domům), parkovací stání z dlažby (doporu-
čeny odstíny šedé, kombinované s červenou), chodníky a pojízdné chodníky z dlažby bez bliž-
ší specifikace. Konstrukce nových zpevněných ploch budou navrženy v souladu s technickými 
podmínkami TP170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR – OPK 
pod č.j. 517/04-120-RS/1, včetně Dodatku TP170 schváleného MD ČR – OSI pod č.j. 682/10-
910-IPK/1 s účinností od 1. 9. 2010, za předpokladu dodržení standardních návrhových pod-
mínek. Tyto podmínky, jako např. únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další, je 
nutno ověřit in situ, a to příslušnými zkouškami.  

Nedílnou součástí navrhovaných komunikací budou zařízení na odvádění dešťových vod 
z ploch komunikací. Primárně bude odvodnění zajištěno podélným a příčným sklonem k ulič-
ním vpustím (dešťové kanalizace) či odvodňovacím žlabům, pokud budou navrhovány. 
Po prověření možností území, daných vodním režimem, je také doporučeno prověřit návrhy 
alternativních odvodňovacích zařízení k dešťové kanalizaci. Jde např. o zasakovací průlehy 
a rýhy v území nebo podpovrchové retenční nádrže, které mohou být umisťovány 
v přilehlých zelených plochách a které budou zachytávat dešťovou vodu v území. Tento typ 
odvodnění lze realizovat například u chodníků vedených podél bytových domů, za bytovými 
domy č. 9, 11, 13 a 15 na ulici Generála Píky nebo v rámci úprav koncového úseku ulice Hel-
sinské. Tato zařízení je navíc možné umístit i pod novými parkovacími plochami. Dále bude 
na navrhovaných komunikací ve smyslu příslušných předpisů zajištěno jejich řádné veřejné 
osvětlení. Umístění jednotlivých zařízení pak musí být provedeno podle závazné normy ČSN 
73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (závazné v rozsahu působnosti Mi-
nisterstva dopravy České republiky). 

V regulačním plán jsou navrženy následující úpravy komunikací: 

- Komplexní přestavba ulice Norské 

Regulační plán navrhuje přestavbu uličního prostoru ulice Norské, a to v celém jejím prů-
tahu řešeným územím. V úseku mezi třídou Míru a spojkou Norská – Generála Píky je na-
vržena úprava prostoru místní komunikace s doplněním chodníku vlevo ve směru od třídy 
Míru (v odsazené poloze) a vymezením koridoru cyklistické dopravy prostřednictvím cyk-
lopiktogramů umístěných na vozovce, vyznačující optimální průjezd jízdních kol ve vozov-
ce. Od komunikační spojky Norská – Generála Píky po křižovatku s ulicí Rumunskou je pak 
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navržena komplexní přestavba, zahrnující revitalizaci a úpravu prostoru místní komunika-
ce s nově vymezenými jednostrannými parkovacími zálivy pro podélná stání (celkem 
39 míst), úpravou zelených pásů a přiléhajících chodníků, v rámci kterých je navrženo rea-
lizovat pruhy pro cyklisty. Šířka vozovky je navržena v hodnotě 6 m, parkovací zálivy mají, 
s ohledem na stávající zeleň a především zachování stávajícího stromořadí, šířku 2 m. Cel-
ková šířka hlavního dopravního prostoru ul. Norské se v tomto úseku nemění. Navržené 
úpravy přispějí k vyšší bezpečnosti provozu, a to prostřednictvím jednoznačně vymeze-
ných parkovacích stání podél komunikace a zkrácením délek míst pro přecházení 
ze současných 8 m (navíc mezi parkujícími vozidla) na 6 m. 

Navržené řešení rovněž respektuje Územní plán, který navrhuje uliční prostor ulice Norské 
upravit pro potřeby cyklistické dopravy (koridor cyklistické dopravy DC-01). Šířkové uspo-
řádání pruhů pro cyklisty v rámci přidruženého dopravního prostoru je navrženo dle zásad 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Přestavba ulice Norské je regulačním plá-
nem zařazena mezi veřejně prospěšné stavby pod označením DC-01. Její plošné vymezení 
zahrnuje celý uliční prostor (prostor místní komunikace) ulice Norské. 

- Přestavba spojky Norská – Generála Píky 

Regulační plán navrhuje šířkovou homogenizaci vozovky na 6,5 m, úpravu parkovacího zá-
livu vpravo ve směru k ulici Generála Píky (rozdělení do celkem 4 pásů prostřednictvím os-
trůvků se zelení) a doplnění dvou parkovacích zálivů vlevo. Celková kapacita parkovacích 
stání v uličním prostoru tak bude 38 míst. Součástí přestavby je doplnění chodníku podél 
nově zřízených parkovacích pásů (v úseku podél stávající parkovací plochy je navržen 
v minimální šířce 0,9 m) s pěší vazbou k bytovým domům č. 44, 46 a 48 a také úprava 
obou křižovatek, kde je navrženo vložit ochranné ostrůvky, umožňující bezpečný pohyb 
chodců.  

Přístup k hromadným garážím bude v rámci přestavby uličního prostoru upraven, stejně 
tak i plocha před garážemi, kterou je navrženo zpevnit (doporučeno je využití zatravňova-
cí dlažby, umožňující vsakování dešťových vod) a doplnit parkovacími místy naproti objek-
tu řadových garáží (6 nových stání na terénu). Mezi objektem garáží, přilehlou zpevněnou 
plochou a bytovými domy č. 44, 46 a 48 je pak navržen spojovací chodník, zlepšující pro-
stupnost sídlištěm v této části řešené lokality. 

- Přestavba komunikace za bytovými domy č. 9, 11, 13 a 15 na ulici Generála Píky  

Za bytovými domy č. 9, 11, 13 a 15 je navržena přestavba stávající stavebně-technicky ne-
vyhovující komunikace (s nevyhovujícím povrchem a stavem odvodnění), a to v přibližném 
rozsahu stávajících zpevněných povrchů (stávající komunikace a parkovacího zálivu). 
Z této komunikace bude rovněž zajištěn přístup k objektu bývalé kotelny mezi bytovými 
domy. 

Vzhledem k vysoké poptávce po parkovacích kapacitách v území je navrženo na vozovce 
vyznačit podélná stání a upravit plochu parkovacího zálivu, umožňující parkování šikmé. 
Navrženo je tak celkem 16 stání, což přiměřeně odpovídá stávajícímu počtu tolerovaných 
stání. V rámci obnovy komunikace je také navrženo upravit přístup k řadovým garážím 
a doporučeno je, vzhledem k návrhu podélných stání v uličním prostoru a šikmým 
v parkovacím zálivu, upravit organizaci provozu z obousměrného na jednosměrný ve smě-
ru západ-východ. Přístupy k objektům garáží mohou být ponechány v obousměrném 
uspořádání.  
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- Přestavba koncového úseku ulice Helsinské 

Stávající uspořádání tohoto úseku ulice Helsinské je vzhledem k tomu, že komunikace za-
jišťuje dopravní přístup k objektům základní a mateřské školy, považováno za nevyhovují-
cí. V lokalitě lze očekávat zvýšený pohyb chodců a v ranních hodinách i provoz motoro-
vých vozidel. Tolerované podélné parkování na vozovce je tedy z těchto důvodů považo-
váno za problematické a nevyhovující. Navrženo je prodloužení komunikace (o cca 2,7 m) 
a šířková úprava úvraťového obratiště, které svým stávajícím uspořádáním není vhodné 
pro otáčení rozměrnějších vozidel. Podél komunikace a obratiště jsou navržena kolmá 
parkovací stání o kapacitě 15 míst. Navrženo je také upravit úsek ulice Helsinské vedený 
jižním směrem k objektu občanské vybavenosti a garážím, a to vložením jednostranného 
parkovacího zálivu a chodník. 

Součástí navržených úprav je také doplnění chodníků a úprava přiléhajícího veřejného 
prostranství, a to ve vazbě na stezky vedené sídlištěm ve směru sever-jih. 

Přestavba koncového úseku ulice Helsinské je regulačním plánem zařazena mezi veřejně 
prospěšné stavby pod označením D-01. Její plošné vymezení zahrnuje uliční prostor i plo-
chu přilehlého veřejného prostranství. 

 Pro všechny výše uvedené úpravy a návrhy jsou regulačním plánem vymezeny pozemky 
veřejných prostranství – komunikace (K) nebo pozemky dopravní infrastruktury (P). 
 

 Úpravy systému parkování a odstavování vozidel 

     Problematika parkování a odstavování vozidel je řešena doplněním parkovacích kapacit 
dle následujících zásad:  

- využít části zbytkových ploch pro doplnění kapacit odstavných stání na terénu a respekto-
vat v maximální míře stávající plochy zeleně  

- samostatné kapacitní parkovací plochy na terénu nebudou realizovány (vzhledem k již tak 
husté zastavěnosti sídliště), preferováno je rozšiřování stávajících parkovacích ploch 

- regulovat zbytné a nevhodné parkování a změnit organizaci dopravy v území s drobnými 
stavebními úpravami umožňující plné využití stávajících kapacit v území (jde však o orga-
nizační záležitosti nad rámec řešení regulačního územního plánu). 

     Bilance odstavných míst je provedena dle metodiky ČSN 73 6110. Tato metodika určuje 
jako hlavní kritérium pro odhad počtu parkovacích stání počet bytů v bytových domech. Stu-
peň automobilizace, pro který je bilance provedena, je 1:2,5. V bezprostřední blízkosti hranic 
řešeného území se nacházejí zastávky tramvajové a autobusové dopravy (poloha nejbližší 
zastávky je vyznačena v grafické části regulačního plánu). Z frekvence spojů a docházkové 
vzdálenosti na tyto zastávky lze usuzovat na dobrou kvalitou úrovně dostupnosti území 
(dle metodiky), což v případě Olomouce (města nad 50 000 obyvatel) a řešené lokality (mimo 
centrum města) umožňuje uplatnění redukčního součinitele pro parkování (nikoli odstavo-
vání) v hodnotě 0,6. 

Stávající kapacita odstavných parkovacích stání pro obyvatele bytových domů v řešeném 
území a jeho nejbližším okolí je cca 450 míst, včetně garáží. Trendem statické dopravy jsou 
zvyšující se nároky na parkování a odstavování vozidel obyvatel bytových domů. Pokrytí 
těchto nároků však neúměrně zvyšuje tlak na volné plochy v sídlišti, což je nežádoucí 
z hlediska zastoupení zeleně a ostatních pobytových a odpočinkových ploch. Z tohoto důvo-
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du byly zvoleny výše uvedené zásady pro doplnění parkovacích kapacit, které jsou při návrhu 
řešení respektovány. 

Potřebný počet odstavných stání je v rámci uvažovaného stupně automobilizace 1 : 2,5 
cca 667 míst, a to podle počtu bytů v řešeném území (standardní ukazatel dle ČSN 73 6110). 
Podle počtu bydlících obyvatel v r. 2011 je to pak 480 stání (alternativní ukazatel). Dispro-
porce mezi oběma údaji je způsobena nízkým počtem obyvatel na byt (cca 1,89 dle demogra-
fického průzkumu). Je však nutno zdůraznit, že potřebný počet odstavných a parkovacích 
stání podle této normy se stanovuje pouze pro potřeby rozhodnutí o umístění stavby a sta-
vebního povolení. Pro potřeby zpracování územně plánovací dokumentace nebo územně 
plánovacích podkladů se tento výpočet použije především pro zjištění stavu a případných 
disproporcí v průzkumech a rozborech a stanovení nároků na počet odstavných 
a parkovacích stání v plochách, u nichž se nepředpokládá změna účelu ani intenzity využití.  

Z provedeného rozboru však vyplývá, že rozdíl mezi uvažovanou potřebou odstavných 
stání a jejich nabídkou v území je cca 217 míst podle standardního ukazatele, resp. 30 stání 
podle ukazatele alternativního. 

Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem v sídlišti a s přihlédnutím ke stanove-
ným zásadám (viz výše), jsou nové parkovací kapacity navrhovány především v rámci přesta-
veb komunikací. Jde o: 

- ulici Norskou, kde je navrženo vybudování parkovacích zálivů (pruhů) s podélným stáním 
(39 stání) 

- spojku ulice Norské a Generála Píky, kde je navržena přestavba stávajícího parkovacího 
zálivu s kolmým stáním vpravo ve směru k ulici Generála Píky (smyslem přestavby je roz-
členění stávají jednolité zpevněné plochy ozeleněnými ostrůvky) a dostavba kolmých stání 
vlevo. Součástí úprav je také přestavba prostoru před řadovými garážemi a úprava sjezdu. 

- ulici Helsinskou, kde je navržena přestavba koncového úseku komunikace (15 stání) a do-
plnění podélného parkovacího zálivu podél úseku vedenému k objektu občanské vybave-
nosti a garážím. 

Po navržených úpravách bude pro obyvatele sídliště k dispozici cca 420 stání, což je sice 
o cca 30 stání méně, než v případě stávajícího stavu, ale o cca 50 více po odečtení tzv. tole-
rovaných stání v rozporu se zákonem. S ohledem na současnou vysokou hustotu zastavění 
sídlištního typu v celé lokalitě a naplnění stávajících i navržených komunikačních ploch par-
kujícími vozidly na maximum, je navržené částečné pokrytí deficitu považováno v rámci pro-
storových možností řešeného území za uspokojivé. Nové parkovací a odstavné kapacity je 
tak nutno hledat také mimo vlastní vymezené území, avšak v přijatelných docházkových 
vzdálenostech od bytových domů, které podle ČSN 73 6110 činí pro odstavování až 500 m.  

V rámci řešeného území se nabízí možnost intenzifikovat využití stávajících ploch řado-
vých garáží, které jsou situovány podél ul. Generála Píky a Rumunské. Např. přestavbou řa-
dových garáží na parkovací objekty s automatizovaným systémem a se třemi podlažími (výš-
ka cca 7 m) by celkový počet parkovacích stání v těchto objektech mohl činit 280 – 300 stání, 
což by pokrylo uvažovanou potřebu řešené lokality téměř ze 100 %. Ve vymezených plo-
chách stávajících garáží v řešeném území se proto připouští přestavba těchto řadových garáží 
na automatizované parkovací systémy.  

Pozn.: Při realizaci parkovacích stání podél komunikací se požaduje zajistit min. 10 % rozlohy 
vymezené plochy parkoviště pro vzrostlou zeleň, a to jednak pro zastínění parkovacích ploch, 
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jednak pro zajištění likvidace srážkových vod ze zpevněných ploch, která musí být řešena 
přednostně vsakováním. Tato podmínka je mimo jiné i důvodem pro návrh přestavby parko-
vací plochy na spojce ulice Norské a Generála Píky. 

 

c)  Návrh úprav a komplexní zdůvodnění navrženého řešení na síti nemotoristických ko-
munikací 

Za nemotoristické komunikace jsou v regulačním plánu považovány především samostat-
né stezky pro chodce, event. pro cyklisty. Chodníky podél komunikací, které jsou vybudovány 
podél většiny významnějších místních komunikací, jsou považovány za jejich součást (jde 
o vybavení přidruženého dopravního prostoru).  

Systém pěších komunikací v sídlišti lze definovat jako pravidelný. Hlavní pěší tahy jsou ve-
deny vždy ve směru sever-jih, a to podél bytových domů na ulici Norské, kde stezky zajišťují 
k těmto domům základní přístup. Ve stávajícím uspořádání mají tyto stezky šířku 1,5 – 2 m, 
což je vzhledem k jejich funkci (zajištění přístupu k bytovým domům) považováno za neuspo-
kojivé. Navrženo je tedy stezky mezi severní a jižní částí sídliště šířkově homogenizovat 
na jednotnou šířku 3 m s konstrukcí umožňující i ojedinělý pojezd vozidel (pojížděný chod-
ník). Stávající systém je pak navrženo doplnit o nová pěší propojení mezi ulicí Norskou a Hel-
sinskou a mezi ulicí Norskou a parkovací plochou u bytového domu Avion. 

V řešeném území se zařízení pro cyklistickou dopravu nenacházejí (cyklistické trasy, stez-
ky, pruhy nebo pásy na vozovce/chodníku). Územní plán však ve své dopravní koncepci vy-
mezuje v ulici Norské tzv. koridor cyklistické dopravy s označením DC-01. Pro naplnění toho-
to záměru regulační plán navrhuje upravit uliční prostor ulice Norské a v úseku mezi třídou 
Míru a spojkou Norská – Generála Píky vymezit koridor cyklistické dopravy prostřednictvím 
cyklopiktogramů umístěných na vozovce, který bude od křižovatky se spojkou Norská – Ge-
nerála Píky sveden do pruhů pro cyklisty vymezených v chodnících podél ulice Norské. Pře-
stavba ulice Norské, zahrnující i řešení cyklistické dopravy, je regulačním plánem zařazena 
mezi veřejně prospěšné stavby pod označením DC-01.  

Navrženou koncepcí řešení sítě nemotoristických komunikací se především rozumí zacho-
vání a zlepšování prostupnosti území, respektive propojení konkrétních míst v rámci sídliště 
s vazbou na okolní území. Od vymezených tras chodníků, vyznačených ve výkrese č. I.B.2. 
Výkres koncepce dopravy, se lze odchýlit při zachování navržené koncepce, přičemž koncepcí 
se rozumí zachování prostupnosti území, respektive propojení konkrétních míst. 

 

d) Ostatní druhy dopravy  

Za ostatní druhy dopravy je považována např. hromadná doprava, doprava letecká, vodní 
apod. Zařízení letecké ani vodní dopravy se v řešeném území nevyskytují. Z hlediska hro-
madné dopravy lze konstatovat, že pokrytí území a zajištění odpovídající kvality dostupnosti 
lokality obytné zástavby prostředky hromadné dopravy je na velice dobré úrovni. Třídou Mí-
ru jsou vedeny linky tramvajové a autobusové hromadné dopravy (viz popis dopravního sys-
tému řešeného území). Se zavedením autobusové hromadné dopravy do řešené plochy se 
neuvažuje. 
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D.7. Koncepce technické infrastruktury  

     V řešené ploše jsou vybudovány veškeré sítě technické infrastruktury v dostatečných di-
menzích a kapacitách. Stávající sítě a zařízení technické infrastruktury v řešené ploše jsou 
stabilizované, regulační plán nevymezuje nové trasy sítí technické infrastruktury ani nenavr-
huje nové stavby zařízení technické infrastruktury. Nezbytné přeložky sítí, zvyšování jejich 
kapacity a dimenzí jsou přípustné ve všech typech pozemků v řešené ploše, přednostně by 
však měly být vedeny v pozemcích veřejných prostranství – komunikacích (K). Vedení sítí 
technické infrastruktury v jiných pozemcích se připouští pouze v nezbytných případech, a to 
pokud možno v trasách chodníků nebo souběžně s nimi. Vedení sítí technické infrastruktury 
je nutno koordinovat s výsadbami liniové zeleně tak, aby nedocházelo k jejímu narušení. 

 

Výřez z výkresu Koncepce technické infrastruktury Územního plánu Olomouc 

     Případné přeložky stávajících sítí nebo stavby nových sítí musí být provedeny v souladu 
s platnou ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, včetně Změny Z1 
(01/1996), Změny Z2 (01/1998), Změny Z3 (08/1999) a Změny Z4 (07/2003), viz kapitoly 2, 3 
a Přílohu C a v případě realizace sdružených tras musí být jejich uložení také v souladu 
s ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení, včetně Změny Z1 
(01/1998). 

Při veškerých stavebních činnostech v řešeném území je nutno respektovat ochranná 
pásma sítí a zařízení technické infrastruktury a při provádění jakékoliv stavební činnosti, 
včetně zemních prací, v těchto pásmech je nutno si vyžádat předchozí souhlas provozovatele 
těchto zařízení. 
 
a) Zásobování pitnou vodou 

     Město Olomouc je zásobeno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Olomouc, resp. jeho 
podskupiny Olomouc. Hlavními řídícími vodojemy, ze kterých je zásobována převážná část 
města, jsou zemní vodojem Křelov (NTP) – 2x5000 m3 a zemní vodojem Droždín (NTP) 
5x5000 m3. Těsně za hranicí řešeného území, třídou Míru a ulicí Pražskou, procházejí vý-
znamné vodovodní řady (DN 200, DN 300), na které jsou napojeny uliční řady, zásobující ře-
šené území, v dimenzích DN 80 – DN 150; jejich konfigurace, dimenze i tlakové podmínky 
jsou vyhovující, regulačním plánem se do jejich tras nezasahuje.  
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b) Likvidace odpadních vod 

     Likvidace odpadních vod na území města Olomouce je zajištěna převážně jednotnou kana-
lizací, zakončenou v centrální kanalizační čistírně odpadních vod Nové Sady. Významné kana-
lizační stoky jsou vedeny těsně za hranicí řešeného území, v ulici Generála Píky (DN 600) 
a v prostoru třídy Míru (DN 1000), na ně se napojují uliční stoky uvnitř řešeného území, 
v dimenzích DN 200 – 400. V ulici Norské, Generála Píky a třídě Míru je vybudována i samo-
statná dešťová kanalizace v dimenzích DN 400 – DN 500. Konfigurace i dimenze stávající ka-
nalizace je vyhovující.  

     Srážkové vody ze zpevněných ploch je nutno přednostně likvidovat vsakováním pomocí 
vhodných terénních úprav a zasakovacích průlehů, případně jejich zadržováním v retenčních 
nádržích (povrchových nebo podzemních) a regulovaným odváděním do kanalizace. 
 
c) Zásobování elektrickou energií         

V řešeném území jsou provozována distribuční kabelová vedení vysokého napětí 22kV 
z rozvoden 110/22 kV Hodolany a Olomouc, sever. Z této distribuční soustavy jsou napojeni 
jak významnější odběratelé elektrické energie s vlastními elektrickými transformačními sta-
nicemi 22/0,4 kV, tak distribuční transformační stanice 22/0,4 kV provozovatele sítě. Roz-
vodná síť je provedena zemními kabely ANKTOYPV nebo AXEKVCEY různých dimenzí (viz gra-
fickou část). Trasy vedení VN jsou v řešeném území považovány za stabilizované. Realizací 
dopravních staveb navržených v řešeném území však budou dotčeny i některé trasy kabelo-
vých vedení, zejména v případě přestavby ulice Norské a spojky Norská – Generála Píky. No-
vé trasy elektrických sítí budou v případě potřeby vedeny přednostně v pozemcích veřejných 
prostranství – komunikací (K). V ostatních pozemcích budou koridory elektrických sítí vedeny 
pouze v nezbytném případě (např. v obtížných podmínkách, tedy takových, kde by použití 
vedení v jiné trase vyžadovalo neúměrně zvýšené náklady (zemní práce, demolice atd.). Roz-
vody VN, pokud budou navrhovány např. v souvislosti s úpravami uličních prostorů, budou 
v řešeném území realizovány výhradně jako zemní kabelová vedení. 

Přímo v řešeném území se nacházejí dvě distribuční trafostanice (dále jen DTS) – DTS 
4033 Neředín – Politických vězňů (400 kVA) a DTS 4034 Neředín – Norská (400 kVA); jde 
o betonové kompaktní trafostanice. Výkon stávajících trafostanic je považován za dostateč-
ný, v případě deficitu je regulačním plánem přípustné stávající trafostanice výkonově posílit 
provedením výměny za výkonnější typ. 

Z těchto trafostanic je v řešeném území napájena distribuční soustava 0,4 kV (NN), která 
zajišťuje dodávky k malým (byty, rodinné domy) a středním odběratelům elektrické energie 
(občanská vybavenost). Rozvodná síť NN je provedena zemními kabely AYKY a AKP různých 
dimenzí. Rozvody NN, pokud budou navrhovány např. v souvislosti s úpravami uličních pro-
storů, budou realizovány výhradně jako zemní kabelová vedení. 
 
d) Zásobování plynem 

Řešené území je zásobováno plynem z distribučních nízkotlakých (NTL) plynovodů. Z níz-
kotlaké sítě je napojena převážná část odběratelů v řešeném území. 

Místní plynovodní nízkotlaká síť (městská) bude po dobu životnosti udržována ve stávají-
cích dimenzích, které zcela vyhovují výhledovým potřebám města, a nebude dále rozšiřová-
na. Obnova nízkotlakých plynovodů bude prováděna z trubek lPE (v odpovídajících dimen-
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zích). V případě potřeby, např. z důvodu kolizí s navrhovanými dopravními záměry, budou 
nové uliční plynovody realizovány oprávněnou organizací v souladu s podmínkami přísluš-
ných ČSN a budou pokládány zásadně na veřejných neoplocených pozemcích (např. do pro-
storů komunikací mimo vozovku, tedy do chodníků, zelených pásů a přidružených prostorů). 
 
e) Zásobování teplem 

Podle způsobu vytápění je možno řešené území rozdělit na oblasti s centralizovaným zá-
sobováním teplem (CZT) a decentralizovaným zásobováním teplem (východní část řešeného 
území podél ulice Rumunské). Centralizované zásobování v Olomouci zajišťují společnosti 
OLTERM a Veolia Energie ČR a.s., které dodávají tepelnou energii domácnostem v bytových 
domech a objektům občanské vybavenosti. Řešeným území jsou vedeny podzemní horkovo-
dy společnosti Veolia Energie ČR a.s., které jsou vyvedeny z hlavních kotelen na území města 
– z Teplárny Olomouc (TOL) na ulici Tovární s výkonem 213,4 MW a ze Špičkové výtopny 
(ŠVOL) v Hodolanech s výkonem 151,50 MW. Tyto primární sítě jsou územím vedeny v něko-
lika úsecích – v uličních prostorech ulice Generála Píky (mimo řešené území), spojky Generá-
la Píky – Norská a ve východní části ulice Helsinské, procházejí napříč řešeným územím 
za bytovými domy na třídě Míru a vnitroblokovými prostory severně ulice Norské. Sekundár-
ní sítě pak zajišťují dodávku tepla do vnitrobloků bytových domů k jednotlivým odběratelům. 

Stávající teplárenská zařízení a trasy jsou v řešeném území považovány za stabilizované. 
Centralizované zásobování teplem v řešeném území bude zachováno minimálně ve stávají-
cím rozsahu.  

 
f) Spoje 

Řešeným územím jsou vedeny telekomunikační kabely zejména ve stávajících uličních 
prostorech, podél stezek a také přístupových chodníků k bytovým domům. Dálkový optický 
kabel je veden východním okrajem řešeného území.  

Podmínky pro rozvoj telekomunikačního provozu pevné sítě budou řešeny na volné kapa-
citě digitální ústředny HOST Olomouc. Její kapacita i kapacita vzdálených účastnických jedno-
tek RSU operátora Telefónica O2 Czech Republic, a. s., je však dostatečná. Nové datové 
a telekomunikační sítě, případně úpravy tras stávajících sítí v lokalitě, budou řešeny v ulič-
ních prostorech. Jejich napojení se předpokládá ze stávajících telekomunikačních kabelů ve-
dených podél stávajících přístupových komunikací. Trasy těchto vedení však nejsou předmě-
tem řešení regulačního plánu.  

 
g) Likvidace komunálního odpadu 

    Plochy pro ukládání odpadů nejsou v řešeném území stavebně vymezeny a kontejnery jsou 
umístěny nahodile v území, kde mnohdy představují estetickou závadu.  
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Kontejnery u bytových domů na třídě Míru 

        V grafické části regulačního plánu nejsou konkrétní plochy pro odpadové kontejnery 
vymezeny, jejich realizace je přípustná nebo podmíněně přípustná ve všech druzích pozemků 
s výjimkou pozemků veřejných prostranství – parkové zeleně (PZ). Prostory pro ukládání do-
movního odpadu na veřejně přístupných pozemcích musí být řešeny jako zpevněné plochy 
s možným ohrazením do výšky max. 1,4 m, jednotného vzhledu; v pozemcích veřejných pro-
stranství – komunikací (K) se požaduje jejich umístění mezi komunikaci a chodník, mimo po-
hledově exponované polohy. 

 

D.8.  Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, vymezení veřejně prospěšných                         
staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo 

     Regulační plán vymezuje v řešeném území dvě veřejně prospěšné stavby dopravní in-
frastruktury: 
- koridor cyklistické dopravy DC-01, v trase ulice Norské, dle vymezení v Územním plánu 

Olomouc 
- stavbu obratiště a parkoviště na západním konci ulice Helsinské D-01, na pozemcích sou-

kromých vlastníků.  

     Ostatní navržené stavby dopravní infrastruktury a navržená veřejná prostranství jsou vy-
mezena na pozemcích Statutárního města Olomouc, a proto není důvod uplatnit požadavek 
na vyvlastnění nebo na předkupní právo. 

 
Výřez z výkresu veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace Územního plánu Olomouc 
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E.    VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO  ŘEŠENÍ                                          
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ  FUNKCÍ LESA  

     Regulační plán nezasahuje do zemědělského půdního fondu ani do pozemků určených 
k plnění funkcí lesa. 

 

 

F.   ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

     Požadavek na vyhodnocení vlivů navrženého řešení na udržitelný rozvoj území ani na vy-
hodnocení vlivů na životní prostředí nebyl uplatněn. 

 

 

G. VYHODNOCENÍ SOULADU REGULAČNÍHO PLÁNU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH                                                 
A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ 

    Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) v § 18 a 19.  

     Z cílů územního plánování je ve vztahu k řešení regulačního plánu RP-23 Sídliště Norská 
nutno zdůraznit především odst. 2 § 18, který stanovuje, že územní plánování zajišťuje před-
poklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití a prostorového 
uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. 

    Z úkolů územního plánování se k řešení regulačního plánu RP-23 Sídliště Norská vztahují 
zejména následující:     

- Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a ve-
řejných prostranství. 

- Stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořá-
dání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazují-
cího území. 

     Předmětem zpracování regulačního plánu RP-23 bylo právě navrhnout komplexní řešení 
sídliště Norská tak, aby byly uspokojeny potřeby jeho obyvatel zejména v otázce zajištění 
dopravní obsluhy a statické dopravy a zároveň aby bylo zachováno kvalitní životní prostředí, 
aby nedošlo k rozšíření kapacit statické dopravy na úkor zeleně a aby byla zachována obytná 
pohoda v území, stanovit zásady a podmínky pro zachování urbanistických, architektonických 
a přírodních hodnot území. 
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H. VYHODNOCENÍ SOULADU REGULAČNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA                         
A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

     Regulační plán RP-23 Sídliště Norská je pořízen v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ob-
sah elaborátu je v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů.   
 

 

I. VYHODNOCENÍ SOULADU REGULAČNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, 
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 Vyhodnocení souladu Regulačního plánu RP-23 Sídliště Norská s požadavky zvláštních 
právních předpisů    

     Regulační plán RP-23 Sídliště Norská je zpracován v souladu s požadavky zvláštních práv-
ních předpisů takto: 

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v regulačním plánu respektovány  

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v regulačním plánu respektovány 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou regu-
lačním plánem dotčeny 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou regulačním plá-
nem dotčeny 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou regulačním plánem dotčeny 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – veřej-
né zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou regulačním plánem dotčeny    

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou regulačním plánem dotčeny 

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, 
nejsou regulačním plánem dotčeny 

- zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpeč-
nými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou regulačním plánem dotčeny 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou 
v regulačním plánu respektovány 
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- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, 
vyplývající z tohoto zákona, jsou v regulačním plánu respektovány 

- zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů (ve-
terinární zákon), ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto záko-
na, nejsou regulačním plánem dotčeny 

- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou 
v regulačním plánu respektovány  

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou regulačním plá-
nem dotčeny 

- zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány. 

 

 

 Vyhodnocení souladu Regulačního plánu RP-23 Sídliště Norská se stanovisky dotčených 
orgánů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů    

Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: 

Itself s.r.o., Čez Distribuce a.s., MERIT GROUP a.s. a GasNet, s.r.o. sdělily, že nemají 
k regulačnímu plánu žádné připomínky, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. sdělila, že 
neplánuje na uvedeném území žádnou investiční akci. 

Společnost OLTERM &TD Olomouc a.s. uvedla, že dojde k dotčení ochranného pásma zaříze-
ní ve správě společnosti – tepelné vedení a telekomunikační kabely a sdělila, že souhlasí 
při dodržení podmínek, zejména: 

1. V místech křížení nebo souběhu s výše uvedeným vedením budou dodržena ustano-
vení ČSN 796005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení) 

2. Před zahájením stavebních prací požádá stavebník minimálně 5 pracovních dnů pře-
dem společnost Olterm & TD Olomouc a.s. o vytýčení dotčených sítí 

3. Oznámit termín zahájení prací v ochranném pásmu tepelných sítí a telekomunikační-
ho vedení pověřenému pracovníkovi a přizvat jej před záhozem křížení 
k odsouhlasení provedených prací 

4. Při realizaci stavby zajistit tepelná vedení nebo kabely tak, aby nedošlo k jejich poško-
zení 

5. Neprodleně oznámit každé poškození provozovaného zařízení na tepelný dispečink.  

Zaslaná vyjádření tedy neobsahovala požadavky a informace o nárocích, na základě nichž by 
bylo zapotřebí návrh regulačního plánu upravovat.  

Technické služby města Olomouce, a.s., sdělily požadavky na umístění stanovišť kontejnerů 
na tříděný odpad. Tyto požadavky byly v odpovídající podrobnosti zapracovány do podmínek 
pro vymezení a využití pozemků.  

Statutární město Olomouc, odbor správy městských komunikací a MHD k návrhu uvádí tyto 
připomínky: požadují grafické odlišení chodníků od stezek, požadují v sídlištních celcích od-
dělený provoz chodců a cyklistů, pouze ve výjimečných případech jako smíšené, požadují, 
aby šířka smíšených stezek respektovala stávající platnou normu ČSN736110, tj. šířka pásu 
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min. 3,0 m, požadují upravit přístupy z komunikace pro motorová vozidla ke vchodům 
do domů, požadují řešit kontejnerová stání v rámci samostatných ploch. Konstatují, že reálné 
snížení deficitu parkovacích stání se jim jeví jako nedostačující, proto je nutno řešit v RP 
i ul. Norskou – umožnit oboustranné parkování, které je stávající a docházelo by k němu 
i po realizaci opatření dle RP.   

Zvolené řešení ulice Norská zahrnující jednostranné parkování vychází z předchozího projed-
nání a konzultací návrhu regulačního plánu a požadavku na zachování stávajících parametrů 
komunikace i uličního prostoru, kvůli zachování vzrostlé lipové aleje v její stávající poloze. 
Navržené řešení statické dopravy vychází ze zákona č. 361/2000 Sb., podle nějž při stání vo-
zidla musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. 
Navržené řešení statické dopravy na ul. Norská je dále řešeno v souladu s vyhláškou 
č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“, ostatní požadavky regulační 
plán zohledňuje v podrobnosti, odpovídající jeho zpracování.  
 
Stanoviska dotčených orgánů v rámci společného jednání: 

Krajská Hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,  Ministerstvo Životního 
prostředí, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sportu, kultury a památkové péče, odd. 
památkové péče, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 
odd. silničního hospodářství, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olo-
moucký kraj a Státní plavební správa, pobočka Přerov doručily stanoviska, dle kterých 
s předloženým návrhem souhlasí, respektive nemají žádné připomínky.  

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství sdělil, že koncepce 
projednávaných regulačních plánů nemohou mít samostatně nebo ve spojení s jinými kon-
cepcemi a záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality ani ptačí oblasti (§ 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny). Ostatní zákonem 
chráněné zájmy v působnosti orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Olomouckého kraje 
nejsou předmětnými koncepcemi negativně dotčeny. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezské-
ho a Olomouckého sdělily, že území řešené regulačními plány leží mimo dobývací prostory 
a nejsou dotčena žádným dobývacím prostorem. 
 
Stanoviska dotčených orgánů v rámci veřejného projednání: 

V rámci veřejného projednání zopakovalo své stanovisko Ministerstvo životního prostředí. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu sdělilo, že s navrženým obsahem regulačního plánu sou-
hlasí bez připomínek, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj 
sdělila, že s navrženým obsahem regulačního plánu souhlasí. Krajský úřad Olomouckého kra-
je, odbor dopravy a silničního hospodářství, odd. silničního hospodářství sdělil, že neuplatňu-
je v rámci veřejného projednání regulačního plánu RP žádné připomínky ani stanoviska, ne-
boť se projednávaná věc nijak nedotýká zájmů chráněných krajským úřadem. Krajský úřad 
Olomouckého kraje ve svém koordinovaném stanovisku sdělil, že není v dané věci dotčeným 
orgánem památkové péče;  že z hlediska řešení silnic II. a III. tříd, podle § 40 odst. 3 písm. f) 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nemá 
k předložené dokumentaci připomínky a s návrhem Regulačního plánu RP-23 Sídliště Norská 
souhlasí; že veřejné zájmy na úseku odpadového hospodářství, jejichž ochrana je v působ-
nosti krajského úřadu, nejsou předmětným záměrem dotčeny, že orgán ochrany ovzduší 
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krajského úřadu nemá k návrhu RP-23 Sídliště Norská v uvedené fázi projednávání připomín-
ky s tím, že potvrzuje platnost svého vyjádření, uvedeného ve společném stanovisku Kraj-
ského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 
29. 12. 2017; že z podkladů, které jsou správnímu úřadu k dispozici, nevyplývá negativní do-
tčení zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz-
dějších předpisů, § 77a odst. 4 písm. n), jež jsou svěřeny do kompetence krajského úřadu; 
že ve smyslu ustanovení § 15 písm. h) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k regulačním plánům pří-
slušný obecní úřad obce s rozšířenou působností; že veřejné zájmy na úseku ochrany pozem-
ků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou 
koncepcí dotčeny; že vodoprávní úřad krajského úřadu nemá k výše uvedenému oznámení 
veřejného projednání návrhu Regulačního plánu RP-23 Sídliště Norská námitek; že veřejné 
zájmy na úseku posuzování vlivů na životní prostředí, jejichž ochrana je v působnosti krajské-
ho úřadu, nejsou předmětnou koncepcí dotčeny a že veřejné zájmy na úseku prevence zá-
važných havárií a integrované prevence, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, 
nejsou předmětnou koncepcí dotčeny. Ze závěru koordinovaného stanoviska Krajského úřa-
du vyplývá, že Krajský úřad na základě dílčích stanovisek vydaných dle jednotlivých úseků 
veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy, konstatuje, že z hlediska těchto chrá-
něných zájmů souhlasí s návrhem Regulačního plánu RP-23 Sídliště Norská.  
 
Stanoviska dotčených orgánů v rámci opakovaného veřejného projednání: 

V rámci opakovaného veřejného projednání nebyla ze strany dotčených orgánů uplatněna 
žádná stanoviska. 
 
Stanoviska dotčených orgánů k návrhu vyhodnocení námitek a připomínek: 

Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu vypořádání námitek a připomínek uplatnilo Minister-
stvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Krajská hygienická stanice s tím, 
že s návrhem souhlasí. 

 

Regulační plán je tedy se stanovisky dotčených orgánů v souladu.  

 

 

J. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH, VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

1. Fyzické osoby 
(č.j. SMOL/128402/2018) 

Jsme vlastníci nebytové jednotky 686/21 Norská 49, stavební parcela 631. Jednotka slouží 
jako nebytové prostory – prodejna. Tato jednotka byla dodatečně vybudována na podzem-
ních garážích v roce 1994 a zároveň se stavbou byla na naše náklady vybudována místní ob-
služná komunikace na pozemcích 499/3 a 529. 
Vybudovaná cesta je určena jako místní obslužná komunikace k zásobování prodejny a par-
koviště pro zákazníky. Není určena jako chodník a končí u skladových vrat, dál nikam nevede 
a ani se s tímto nepočítalo.  
V novém regulačním plánu RP-23 Sídliště Norská, Olomouc je ale nově napojena na nově 
vzniklý chodník. 
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V současné době, jelikož cesta není chodník ale místní obslužná komunikace si úklid realizu-
jeme dle našich potřeb. Zároveň si dovolíme upozornit, že cesta slouží zároveň jako parkoviš-
tě a při vyústění chodníku na naší cestu by mohlo docházet k blokování chodců parkujícími 
auty. Zároveň v zimních měsících zde nemusí projet zimní údržba, komunikace je úzká. 
Požadujeme zachování stávajícího stavu tak, aby naše komunikace zůstala obslužnou komu-
nikací vč. parkování aut i při případném napojení nové vzniklého chodníků. 
Pokud přesto povedete napojení na naši obslužnou komunikaci, žádáme Vás o jasné stano-
visko, kdo bude tuto komunikaci s napojením udržovat (hlavně zimní měsíce), kdo ponese 
zodpovědnost, jak bude naše právo užívat komunikaci zachováno.      

Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Regulační plán nově navrhoval chodník pro pěší mezi nebytovými prostory – prodejna 
na par. č. 631 a bytovými domy č. 43, 45, 49. Chodník se napojoval na obslužnou komunikaci, 
která slouží mimo jiné pro zásobování prodejny. Navrhované řešení bylo možnou variantou 
řešení vedení chodníku pro pěší propojující ul. Norskou s ul. Helsinská a tř. Míru. Nově navr-
žený chodník byl vypuštěn jako celek, včetně odbočky navazující na obslužnou komunikaci 
a tím bylo námitce vyhověno. Zajištění údržby chodníků a komunikací není předmětem řeše-
ní regulačního plánu.   
 
2. Fyzická osoba  
(č.j. SMOL/129336/2018)  

1. Nesouhlasím s navrženou přestavbou objektu FI (kotelna) na ulici Generála Píky na jakýko-
liv objekt, který by sloužil k bydlení nebo jako zařízení občanského využití (jako jsou např. 
kavárny, obchody, bistra, hospody, potraviny, služby, firmy, atd.). Souhlasil bych jedině 
s demolicí a na jejím místě nechat pouze zeleň s propojovacím chodníkem, případně vybu-
dování volně přístupných (ne v soukromém vlastnictví) nekrytých parkovacích míst nebo 
nejhůř vybudování přízemních jednopodlažních garáží – v obou případech, ale přístupné au-
tomobilem pouze z komunikace za bytovými domy č. 9, 11, 13 a 15 na ulici Generála Píky 
(ne zpředu, tím by se ubraly další parkovací místa). 

Odůvodnění podání: 
1. Na ulici Generála Píky je již tak zahuštěná výstavba, doprava a velký nedostatek parkova-
cích míst, že vybudováním jakékoliv přestavby (kromě nekrytého parkovacího stání nebo 
přízemních garáží, které zmiňuji v námitce) místo bývalé kotelny (Fl) by přivedla do ulice Ge-
nerála Píky a jejího okolí další cizí automobily, které by chtěly nový objekt navštěvovat nebo 
zásobovat, či obsluhovat a tím by dále jen zvyšovala dopravu a deficit parkovacích míst 
v oblasti a nadále jen snižovala dosavadní komfort mého bydleni a ceny mé nemovitosti 
v případě dalšího zahušťování místní dopravy a zhoršování problému parkování na této ulici. 
Ne jen z ohledu dopravy a parkování jsem proti přestavbě kotelny (Fl), ale i mimo jiné v pří-
padě přestavby na zařízení občanského využiti jako jsou kavárny, bistra, hospody ne-li nějaká 
herna (třeba v budoucnu, pokud kavárna nebo jiné služby nebudou na daném místě konku-
renceschopné ... ), ale i toho, že takovéto zařízení do původně klidné ulice navíc se zakom-
ponování do řadové bytové stavby a s ohledem na již velké zahuštění ulice Generála Píky 
NEPATŘÍ. A dále s tím, že s provozem kaváren, bister, hospod a jiných pojí vyšší hluk a zápach 
z cigaretového kouře nebo vaření v místě stavby (např. cigaretový dým z předzahrádek nebo 
v případě budoucího změkčení protikuřáckého zákona i z ventilaci z vnitřku objektu – to si 
myslím, že by Vám vlastníci přímo sousedících obytných domů které mají v bezprostřední 
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blízkosti okna nepoděkovali) a dále v nočních i denních hodinách možný vyšší výskyt podna-
pilých a neznámých lidí v nynější obytné klidové lokalitě a možnosti zvýšeni kriminality. Po-
kud někdo něco potřebuje ze zařízení občanského využití, máme zde v okolí dostatek tako-
výchto objektů jako je velké nákupní a zábavné centrum Globus či Olomouc City s kavárnami 
a restauracemi, které je jen pár kroků, tak i dostatek hospod, restauraci a dalších služeb 
v blízkém okolí. 

Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Stavba technického vybavení navržená k přestavbě (bývalá kotelna) F1 bude ponechána 
ve stávajícím objemu a zůstane zde možnost jejího využití v souvislosti s občanským vybave-
ním veřejné infrastruktury. Občanské vybavení veřejné infrastruktury je definováno v části 6. 
jako „stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělání a výchovu, sociální služby a péči o rodi-
ny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva, zřizované nebo užíva-
né ve veřejném zájmu“. Touto úpravou návrhu regulačního plánu je zajištěno, že nebude 
možné objekt využívat jako bytový dům či restaurační zařízení, prodejny apod. Město má 
zájem jako vlastník bývalé kotelny využívat objekt pro účely ochrany obyvatelstva, jako sklad 
techniky a materiálu. Při tomto způsobu využití nebude negativně ovlivněna pohoda bydlení 
v sousedních bytových domech a nebude vytvářet ani nároky na nová parkovací místa či zvy-
šovat stálé dopravní zatížení ulice Generála Píky. Stavba přízemních garáží by vzhledem 
ke stísněným prostorovým podmínkám mezi bytovými domy nijak výrazně počet parkovacích 
stání vzhledem k celkovému objemu stavební konstrukce garáží nezvýšila. Prostor pro rekre-
ační zeleň je v dostatečné míře zajištěn na navazujících pozemcích obytné zeleně (OZ).  
 
2. Nesouhlasím, aby na ulici Norská bylo možné stání pouze z jedné strany. Obávám se, 
že pokud na ulici Generála Píky za obytnými domy č. 9, 11, 13 a 15 uděláte parkovací zálivy 
s kolmým stáním a zároveň se bude na ulici Norská po vybudování nových zálivů s podélným 
stáním parkovat jen z jedné strany, tak auta, které se tam logicky nevlezou budou z domů 
č. 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22 a 20 automaticky parkovat na těchto nových stáních na ulici 
Generála Píky. 

Odůvodnění podání: 
2. V případě jednostranného parkováni na ulici Norská vybudování nových kolmých parkova-
cích míst na ulici Generála Píky to v podstatě s deficitem parkovacích míst vůbec nepomůže, 
akorát zvýšíte provoz na uvedené ulici auty od obyvatel Norské a obyvatelům domů na Ge-
nerála Píky č. 9, 11, 13 a 15 uberete za domem zeleň a k tomu přidáte vyšší provoz (hluk, 
smog) v bezprostřední blízkosti oken ložnic a obývacích pokojů aniž by to mělo pro ně přínos 
v podobě bezproblémového nebo lehčího parkováni pro tyto a přiléhající domy patřící 
do ulice Generála Píky (pro domy spadající do ulice Norská, bylo vždy hlavní parkování přímo 
na stejnojmenné ulici ... samozřejmě jistě parkují i nyní na Generála Píky za výše uvedenými 
domy, ale tím, že jim uberete parkovací místa na ulici Norská, tak je ještě více "naženete" 
do nových parkovacích míst na Generála Piky, které by měly hlavně ulehčit parkování v této 
ulici po postaveni obytných domů "Pražské brány" .. . pozn. kde nechápu jak toto mohl ně-
kdo schválit v té podobě jaké to je bez adekvátního počtu venkovních parkovacích stání. .... 
domy měly méně zasahovat do ulice, kde měly být mezi nimi bud' parkoviště pro tyto nové 
domy nebo mělo být o min. jeden dům méně ... ). 
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Pokud by nové parkovací místa na ulici Generála Píky za domy č. 9, 11, 13 a 15 měla být pro 
obyvatele této ulice nesměla by se silnice na ulici Norská proměnit na parkování jen z jedné 
strany, tak jak navrhujete! 

Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Regulační plán na základě požadavků obyvatel navazujících bytových domů potvrdil stávající 
systém dopravního řešení za bytovými domy 9, 11, 13 a 15 na ul. Generála Píky v rozsahu 
stávajících zpevněných povrchů bez rozšíření do navazující rekreační zeleně tvořené i stávají-
cími vzrostlými stromy vč. liniové zeleně a této části námitky tak bylo vyhověno.  
Zvolené řešení ulice Norská zahrnující jednostranné parkování vychází z předchozího projed-
nání a konzultací návrhu regulačního plánu a požadavku na zachování stávajících parametrů 
komunikace i uličního prostoru, kvůli zachování vzrostlé lipové aleje v její stávající poloze 
a nelze tedy této části námitky vyhovět. Navržené řešení statické dopravy vychází ze zákona 
č. 361/2000 Sb., podle nějž při stání vozidla musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh širo-
ký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Navržené řešení statické dopravy na ul. Norská je dále 
řešeno v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“. 
Navržené řešení je koncepcí, která bude podléhat dalšímu stupni řízení a jednotlivá technic-
ká řešení nejsou součástí podrobnosti regulačního plánu.  
Veřejná komunikace je určena pro obecné užívání všech účastníků silničního provozu. Static-
ká doprava v rámci nových bytových domů byla řešena v rámci samostatných projektů podle 
platné legislativy.  
 
3. Nevím k čemu budovat parkovací podélné zálivy na ulici Norská s rizikem poškození koře-
nového systému lipové aleje. 

Odůvodnění podání: 
3. Když se ve finále bude moct parkovat jen z jedné strany – při novém povrchu a zachování 
stejné šířky bez nových zálivů by se dvě auta rovněž bez problémů vyhnuly a vyvarujeme se 
toho, že při budováni zálivů se bude kopat ještě blíže ke stromům, kde se může nenávratně 
poškodit jejich kořenový systém. Pokud by se udělaly zálivy a nakonec by se povolilo např. 
podélným značením parkováni i na druhé straně, tak opět se dvě auta nevyhnou, tak oprav-
du nevím na co tam ty zálivy vůbec dělat .. . 

Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Parkovací záliv bude umístěn ve stávajícím dopravním prostoru místní komunikace ul. Nor-
ská, ne v zeleném pásu, v němž roste stávající alej. Tento parkovací záliv je možné vyznačit 
na komunikaci bez jejich stavebních úprav, jednotlivá technická řešení však nejsou součástí 
podrobnosti regulačního plánu. 
Dopravní řešení ulice Norská již bylo upravováno na základě předchozího projednání a kon-
zultací návrhu regulačního plánu. Konzervativní řešení ulice Norská je již navrženo s ohledem 
na přání místních obyvatel zachovat stávající alej, tvořící významnou přírodní i urbanistickou 
hodnotu v území, co nejdéle na místě a odložení její komplexní obnovy na nejzazší termín, 
který umožní její celkový zdravotní stav a provozní bezpečnost jednotlivých stromů tvořících 
alej. Zelené pásy, v nichž roste stávající alej, jsou tak ponechány ve stávající poloze. 
V případě, že bude špatný technický stav vozovky vyžadovat provedení rekonstrukce, bude 
vždy zapotřebí posuzovat jako i u jiných rekonstrukcí ulic se stávající alejí či stromořadím 
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přijatelnost těchto úprav z hlediska zásahu do kořenového sytému stromů. Podmínky 
pro případné provádění rekonstrukce však nejsou předmětem regulačního plánu, jejich pro-
věření a vyhodnocení je součástí samostatné investiční akce. Obnova aleje byla již dříve pro-
věřována ve zpracované studii „Obnova alejí v ulicích Helsinská, Norská, Rumunská“, projek-
tant Ing. Hoferková. Již při zpracování této studie bylo zjištěno, že komplikaci obnovy této 
aleje představuje její umístění na inženýrských sítích (kanalizaci) a v případě obnovy ve stej-
né stopě bude v budoucnu zapotřebí zajistit přeložku sítí.    
Do kapitoly D. Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území je v části 2.e) 
mezi chráněné hlavní hodnoty zařazena také stávající lipová alej na ulici Norské. Význam 
aleje je zdůrazněn i v části 5. Koncepce zeleně, 5.4 Zachovat a doplnit stávající liniovou zeleň 
podél ulice Norské … . Tyto podmínky a požadavky regulačního plánu zajišťují, že veškeré 
stavební zásahy budou posuzovány s vědomím hodnoty aleje v urbanistické struktuře sídliště 
a s cílem dalšího zachování aleje. V případě dožití aleje bude požadována její obnova jako 
významné urbanistické hodnoty území. Návrh regulačního plánu tak již nebylo zapotřebí 
upravovat.          
 
3. Fyzická osoba 
(č.j. SMOL/129332/2018) 

1. Nesouhlasím s navrženou přestavbou objektu F I (kotelna) na ulici Generála Píky na jaký-
koliv objekt, který by sloužil k bydlení nebo jako zařízení občanského využití (jako jsou např. 
kavárny, obchody, bistra, hospody, potraviny, služby, firmy, atd.). Souhlasil bych jedině 
s demolicí a na jejím místě nechat pouze zeleň s propojovacím chodníkem, případně vybu-
dování volně přístupných (ne v soukromém vlastnictví) nekrytých parkovacích míst nebo 
nejhůř vybudování přízemních jednopodlažních garáží - v obou případech, ale přístupné au-
tomobilem pouze z komunikace za bytovými domy č. 9, 11, 13 a 15 na ulici Generála Píky 
(ne zpředu, tím by se ubraly další parkovací místa). 

Odůvodnění podání: 
1. Na ulici Generála Píky je již tak zahuštěná výstavba, doprava a velký nedostatek parkova-
cích míst, že vybudováním jakékoliv přestavby (kromě nekrytého parkovacího stání nebo 
přízemních garáží, které zmiňuji v námitce) místo bývalé kotelny (Fl) by přivedla do ulice Ge-
nerála Píky a jejího okolí další cizí automobily, které by chtěly nový objekt navštěvovat nebo 
zásobovat, či obsluhovat a tím by dále jen zvyšovala dopravu a deficit parkovacích míst 
v oblasti a nadále jen snižovala dosavadní komfort mého bydleni a ceny mé nemovitosti 
v případě dalšího zahušťování místní dopravy a zhoršování problému parkování na této ulici. 
Ne jen z ohledu dopravy a parkování jsem proti přestavbě kotelny (Fl), ale i mimo jiné v pří-
padě přestavby na zařízení občanského využiti jako jsou kavárny, bistra, hospody ne-li nějaká 
herna (třeba v budoucnu, pokud kavárna nebo jiné služby nebudou na daném místě konku-
renceschopné ... ), ale i toho, že takovéto zařízení do původně klidné ulice navíc se zakom-
ponování do řadové bytové stavby a s ohledem na již velké zahuštění ulice Generála Píky 
nepatří. A dále s tím, že s provozem kaváren, bister, hospod a jiných pojí vyšší hluk a zápach 
z cigaretového kouře nebo vaření v místě stavby (např. cigaretový dým z předzahrádek nebo 
v případě budoucího změkčení protikuřáckého zákona i z ventilaci z vnitřku objektu – to si 
myslím, že by Vám vlastníci přímo sousedících obytných domů které mají v bezprostřední 
blízkosti okna nepoděkovali) a dále v nočních i denních hodinách možný vyšší výskyt podna-
pilých a neznámých lidí v nynější obytné klidové lokalitě a možnosti zvýšeni kriminality. Po-
kud někdo něco potřebuje ze zařízení občanského využití, máme zde v okolí dostatek tako-
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výchto objektů jako je velké nákupní a zábavné centrum Globus či Olomouc City s kavárnami 
a restauracemi, které je jen pár kroků, tak i dostatek hospod, restauraci a dalších služeb 
v blízkém okolí. 

Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Shodné s odůvodněním stejné námitky Fyzické osoby č. 2. 
 
2. Nesouhlasím, aby na ulici Norská bylo možné stání pouze z jedné strany. Obávám se, 
že pokud na ulici Generála Píky za obytnými domy Č. 9, 11, 13 a 15 uděláte parkovací zálivy 
s kolmým stáním a zároveň se bude na ulici Norská po vybudování nových zálivů s podélným 
stáním parkovat jen z jedné strany, tak auta, které se tam logicky nevlezou budou z domů 
č. 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22 a 20 automaticky parkovat na těchto nových stání na ulici 
Generála Píky. 

Odůvodnění podání: 
2. V případě jednostranného parkování na ulici Norská vybudování nových kolmých parkova-
cích míst na ulici Generála Píky to v podstatě s deficitem parkovacích míst vůbec nepomůže, 
akorát zvýšíte provoz na uvedené ulici auty od obyvatel Norské a obyvatelům domů na Ge-
nerála Piky č. 9, 11, 13 a 15 uberete za domem zeleň a k tomu přidáte vyšší provoz (hluk, 
smog) v bezprostřední blízkosti oken ložnic a obývacích pokojů aniž by to mělo pro ně přínos 
v podobě bezproblémového nebo lehčího parkováni pro tyto a přiléhající domy patřící 
do ulice Generála Píky (pro domy spadající do ulice Norská, bylo vždy hlavní parkování přímo 
na stejnojmenné ulici ... samozřejmě jistě parkují i nyní na Generála Píky za výše uvedenými 
domy, ale tím, že jim uberete parkovací místa na ulici Norská, tak je ještě více "naženete" 
do nových parkovacích míst na Generála Piky, které by měly hlavně ulehčit parkování v této 
ulici po postaveni obytných domů "Pražské brány" .. . pozn. kde nechápu jak toto mohl ně-
kdo schválit v té podobě jaké to je bez adekvátního počtu venkovních parkovacích stání. .... 
domy měly méně zasahovat do ulice, kde měly být mezi nimi bud' parkoviště pro tyto nové 
domy nebo mělo být o min. jeden dům méně ... ). 
Pokud by nové parkovací místa na ulici Generála Píky za domy č. 9, 11, 13 a 15 měla být 
pro obyvatele této ulice nesměla by se silnice na ulici Norská proměnit na parkování jen 
z jedné strany, tak jak navrhujete! 

Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Shodné s odůvodněním stejné námitky Fyzické osoby č. 2. 
 
3. Nevím k čemu budovat parkovací podélné zálivy na ulici Norská s rizikem poškození koře-
nového systému lipové aleje. 

Odůvodnění podání: 
3. Když se ve finále bude moct parkovat jen z jedné strany – při novém povrchu a zachováni 
stejné šířky bez nových zálivů by se dvě auta rovněž bez problémů vyhnuly a vyvarujeme se 
toho, že při budováni zálivů se bude kopat ještě blíže ke stromům, kde se může nenávratně 
poškodit jejich kořenový systém. Pokud by se udělaly zálivy a nakonec by se povolilo např. 
podélným značením parkování i na druhé straně, tak opět se dvě auta nevyhnou, tak oprav-
du nevím na co tam ty zálivy vůbec dělat .. . 
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Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Shodné s odůvodněním stejné námitky Fyzické osoby č. 2. 
 
4. Fyzická osoba 
(č.j. SMOL/129335/2018) 

1. Nesouhlasím s navrženou přestavbou objektu F I (kotelna) na ulici Generála Píky na jaký-
koliv objekt, který by sloužil k bydlení nebo jako zařízení občanského využití (jako jsou např. 
kavárny, obchody, bistra, hospody, potraviny, služby, firmy, atd.). Souhlasil bych jedině 
s demolicí a na jejím místě nechat pouze zeleň s propojovacím chodníkem, případně vybu-
dování volně přístupných (ne v soukromém vlastnictví) nekrytých parkovacích míst nebo 
nejhůř vybudování přízemních jednopodlažních garáží - v obou případech, ale přístupné au-
tomobilem pouze z komunikace za bytovými domy č. 9, 11, 13 a 15 na ulici Generála Píky 
(ne zpředu, tím by se ubraly další parkovací místa). 

Odůvodnění podání: 
1. Na ulici Generála Píky je již tak zahuštěná výstavba, doprava a velký nedostatek parkova-
cích míst, že vybudováním jakékoliv přestavby (kromě nekrytého parkovacího stání nebo 
přízemních garáží, které zmiňuji v námitce) místo bývalé kotelny (Fl) by přivedla do ulice Ge-
nerála Píky a jejího okolí další cizí automobily, které by chtěly nový objekt navštěvovat nebo 
zásobovat, či obsluhovat a tím by dále jen zvyšovala dopravu a deficit parkovacích míst 
v oblasti a nadále jen snižovala dosavadní komfort mého bydleni a ceny mé nemovitosti 
v případě dalšího zahušťování místní dopravy a zhoršování problému parkování na této ulici. 
Ne jen z ohledu dopravy a parkováni jsem proti přestavbě kotelny (Fl), ale i mimo jiné v pří-
padě přestavby na zařízení občanského využití jako jsou kavárny, bistra, hospody ne-li nějaká 
herna (třeba v budoucnu, pokud kavárna nebo jiné služby nebudou na daném místě konku-
renceschopné ... ), ale i toho, že takovéto zařízení do původně klidné ulice navíc se zakom-
ponování do řadové bytové stavby a s ohledem na již velké zahuštění ulice Generála Píky 
NEPATŘÍ. A dále s tím, že s provozem kaváren, bister, hospod a jiných pojí vyšší hluk a zápach 
z cigaretového kouře nebo vaření v místě stavby (např. cigaretový dým z předzahrádek nebo 
v případě budoucího změkčení protikuřáckého zákona i z ventilaci z vnitřku objektu – to si 
myslím, že by Vám vlastníci přímo sousedících obytných domů které mají v bezprostřední 
blízkosti okna nepoděkovali) a dále v nočních i denních hodinách možný vyšší výskyt podna-
pilých a neznámých lidí v nynější obytné klidové lokalitě a možnosti zvýšení kriminality. Po-
kud někdo něco potřebuje ze zařízení občanského využiti, máme zde v okolí dostatek tako-
výchto objektů jako je velké nákupní a zábavné centrum Globus či Olomouc City s kavárnami 
a restauracemi, které je jen pár kroků, tak i dostatek hospod, restauraci a dalších služeb 
v blízkém okolí. 

Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Shodné s odůvodněním stejné námitky Fyzické osoby č. 2. 
 
2. Nesouhlasím, aby na ulici Norská bylo možné stání pouze z jedné strany. Obávám se, 
že pokud na ulici Generála Píky za obytnými domy Č. 9, 11, 13 a 15 uděláte parkovací zálivy 
s kolmým stáním a zároveň se bude na ulici Norská po vybudování nových zálivů s podélným 
stáním parkovat jen z jedné strany, tak auta, které se tam logicky nevlezou budou z domů 
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č. 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22 a 20 automaticky parkovat na těchto nových stání na ulici 
Generála Píky. 

Odůvodnění podání: 
2. V případě jednostranného parkování na ulici Norská vybudování nových kolmých parkova-
cích míst na ulici Generála Píky to v podstatě s deficitem parkovacích míst vůbec nepomůže, 
akorát zvýšíte provoz na uvedené ulici auty od obyvatel Norské a obyvatelům domů na Ge-
nerála Piky č. 9, 11, 13 a 15 uberete za domem zeleň a k tomu přidáte vyšší provoz (hluk, 
smog) v bezprostřední blízkosti oken ložnic a obývacích pokojů aniž by to mělo pro ně přínos 
v podobě bezproblémového nebo lehčího parkování pro tyto a přiléhající domy patřící 
do ulice Generála Píky (pro domy spadající do ulice Norská, bylo vždy hlavní parkování přímo 
na stejnojmenné ulici ... samozřejmě jistě parkují i nyní na Generála Píky za výše uvedenými 
domy, ale tím, že jim uberete parkovací místa na ulici Norská, tak je ještě více "naženete" 
do nových parkovacích míst na Generála Piky, které by měly hlavně ulehčit parkování v této 
ulici po postavení obytných domů "Pražské brány" .. . pozn. kde nechápu jak toto mohl ně-
kdo schválit v té podobě jaké to je bez adekvátního počtu venkovních parkovacích stání. .... 
domy měly méně zasahovat do ulice, kde měly být mezi nimi bud' parkoviště pro tyto nové 
domy nebo mělo být o min. jeden dům méně ... ). 
Pokud by nové parkovací místa na ulici Generála Píky za domy č. 9, 11, 13 a 15 měla být 
pro obyvatele této ulice nesměla by se silnice na ulici Norská proměnit na parkování jen 
z jedné strany, tak jak navrhujete! 

Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Shodné s odůvodněním stejné námitky Fyzické osoby č. 2. 
 
3. Nevím k čemu budovat parkovací podélné zálivy na ulici Norská s rizikem poškození koře-
nového systému lipové aleje. 

Odůvodnění podání: 
3. Když se ve finále bude moct parkovat jen z jedné strany – při novém povrchu a zachování 
stejné šířky bez nových zálivů by se dvě auta rovněž bez problémů vyhnuly a vyvarujeme se 
toho, že při budováni zálivů se bude kopat ještě blíže ke stromům, kde se může nenávratně 
poškodit jejich kořenový systém. Pokud by se udělaly zálivy a nakonec by se povolilo např. 
podélným značením parkováni i na druhé straně, tak opět se dvě auta nevyhnou, tak oprav-
du nevím na co tam ty zálivy vůbec dělat .. . 

Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Shodné s odůvodněním stejné námitky Fyzické osoby č. 2. 
 
5. Fyzická osoba  
(č.j. SMOL/129330/2018) 

1. Nesouhlasím s navrženou přestavbou objektu F I (kotelna) na ulici Generála Píky na jaký-
koliv objekt, který by sloužil k bydlení nebo jako zařízení občanského využití (jako jsou např. 
kavárny, obchody, bistra, hospody, potraviny, služby, firmy, atd.). Souhlasil bych jedině 
s demolicí a na jejím místě nechat pouze zeleň s propojovacím chodníkem, případně vybu-
dování volně přístupných (ne v soukromém vlastnictví) nekrytých parkovacích míst nebo 
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nejhůř vybudování přízemních jednopodlažních garáží – v obou případech, ale přístupné au-
tomobilem pouze z komunikace za bytovými domy č. 9, 11, 13 a 15 na ulici Generála Píky 
(ne zpředu, tím by se ubraly další parkovací místa). 

Odůvodnění podání: 
1. Na ulici Generála Píky je již tak zahuštěná výstavba, doprava a velký nedostatek parkova-
cích míst, že vybudováním jakékoliv přestavby (kromě nekrytého parkovacího stání nebo 
přízemních garáží, které zmiňuji v námitce) místo bývalé kotelny (Fl) by přivedla do ulice Ge-
nerála Píky a jejího okolí další cizí automobily, které by chtěly nový objekt navštěvovat nebo 
zásobovat, či obsluhovat a tím by dále jen zvyšovala dopravu a deficit parkovacích míst 
v oblasti a nadále jen snižovala dosavadní komfort mého bydleni a ceny mé nemovitosti 
v případě dalšího zahušťování místní dopravy a zhoršování problému parkování na této ulici. 
Ne jen z ohledu dopravy a parkováni jsem proti přestavbě kotelny (Fl), ale i mimo jiné v pří-
padě přestavby na zařízení občanského využiti jako jsou kavárny, bistra, hospody ne-li nějaká 
herna (třeba v budoucnu, pokud kavárna nebo jiné služby nebudou na daném místě konku-
renceschopné ... ), ale i toho, že takovéto zařízení do původně klidné ulice navíc se zakom-
ponování do řadové bytové stavby a s ohledem na již velké zahuštění ulice Generála Píky 
NEPATŘÍ. A dále s tím, že s provozem kaváren, bister, hospod a jiných pojí vyšší hluk a zápach 
z cigaretového kouře nebo vaření v místě stavby (např. cigaretový dým z předzahrádek nebo 
v případě budoucího změkčení protikuřáckého zákona i z ventilaci z vnitřku objektu – to si 
myslím, že by Vám vlastníci přímo sousedících obytných domů které mají v bezprostřední 
blízkosti okna nepoděkovali) a dále v nočních i denních hodinách možný vyšší výskyt podna-
pilých a neznámých lidí v nynější obytné klidové lokalitě a možnosti zvýšeni kriminality. Po-
kud někdo něco potřebuje ze zařízení občanského využiti, máme zde v okolí dostatek tako-
výchto objektů jako je velké nákupní a zábavné centrum Globus či Olomouc City s kavárnami 
a restauracemi, které je jen pár kroků, tak i dostatek hospod, restauraci a dalších služeb 
v blízkém okolí. 

Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Shodné s odůvodněním stejné námitky Fyzické osoby č. 2. 
 
2. Nesouhlasím, aby na ulici Norská bylo možné stání pouze z jedné strany. Obávám se, že 
pokud na ulici Generála Píky za obytnými domy Č. 9, 11, 13 a 15 uděláte parkovací zálivy 
s kolmým stáním a zároveň se bude na ulici Norská po vybudování nových zálivů s podélným 
stáním parkovat jen z jedné strany, tak auta, které se tam logicky nevlezou budou z domů 
č. 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22 a 20 automaticky parkovat na těchto nových stáni na ulici 
Generála Píky. 

Odůvodnění podání: 
2. V případě jednostranného parkováni na ulici Norská vybudování nových kolmých parkova-
cích míst na ulici Generála Píky to v podstatě s deficitem parkovacích míst vůbec nepomůže, 
akorát zvýšíte provoz na uvedené ulici auty od obyvatel Norské a obyvatelům domů na Ge-
nerála Piky č. 9, 11, 13 a 15 uberete za domem zeleň a k tomu přidáte vyšší provoz (hluk, 
smog) v bezprostřední blízkosti oken ložnic a obývacích pokojů aniž by to mělo pro ně přínos 
v podobě bezproblémového nebo lehčího parkováni pro tyto a přiléhající domy patřící 
do ulice Generála Píky (pro domy spadající do ulice Norská, bylo vždy hlavni parkováni přímo 
na stejnojmenné ulici ... samozřejmě jistě parkují i nyní na Generála Píky za výše uvedenými 
domy, ale tím, že jim uberete parkovací místa na ulici Norská, tak je ještě více "naženete" 
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do nových parkovacích míst na Generála Piky, které by měly hlavně ulehčit parkování v této 
ulici po postaveni obytných domů "Pražské brány" .. . pozn. kde nechápu jak toto mohl ně-
kdo schválit v té podobě jaké to je bez adekvátního počtu venkovních parkovacích stání. .... 
domy měly méně zasahovat do ulice, kde měly být mezi nimi bud' parkoviště pro tyto nové 
domy nebo mělo být o min. jeden dům méně ... ). 
Pokud by nové parkovací místa na ulici Generála Píky za domy č. 9, 11, 13 a 15 měla být 
pro obyvatele této ulice nesměla by se silnice na ulici Norská proměnit na parkování jen 
z jedné strany, tak jak navrhujete! 

Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Shodné s odůvodněním stejné námitky Fyzické osoby č. 2. 
 
3. Nevím k čemu budovat parkovací podélné zálivy na ulici Norská s rizikem poškození koře-
nového systému lipové aleje. 

Odůvodnění podání: 
3. Když se ve finále bude moct parkovat jen z jedné strany – při novém povrchu a zachováni 
stejné šířky bez nových zálivů by se dvě auta rovněž bez problémů vyhnuly a vyvarujeme se 
toho, že při budováni zálivů se bude kopat ještě blíže ke stromům, kde se může nenávratně 
poškodit jejich kořenový systém. Pokud by se udělaly zálivy a nakonec by se povolilo např. 
podélným značením parkováni i na druhé straně, tak opět se dvě auta nevyhnou, tak oprav-
du nevím na co tam ty zálivy vůbec dělat .. . 

Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Shodné s odůvodněním stejné námitky Fyzické osoby č. 2. 
 
6. Fyzická osoba  
(č.j. SMOL/129690/2018) 

1.  Jsem proti navržené přestavbě nefunkční kotelny na bytový dům, nebo na zařízení ob-
čanského vybavení. 
2.  Zásadně odmítám zabírání zeleně a kácení stromů kvůli přestavbě komunikace 
s parkovacími zálivy za bytovými domy 9, 11, 13 a 15 na ul. Generála Píky.  
3.  Zřízení cyklostezky od Avionu po ulici Rumunskou navrhuji na chodníku po pravé straně 
ulice, který je chodci méně využíván. 

Odůvodnění podání: 
1. Navrhuji kotelnu zbourat a vybudovat zde klidovou zónu (zatravněná plocha, stromy). To-
to řešení architektonicky nejlépe zapadne k okolním domům se zelení. Provedení jakékoliv 
přestavby vidím jako nešťastné řešení i po technické stránce.  
2. Parkovacími zálivy přibudou 3-4 parkovací místa, což nic neřeší, tyto parkovací místa by 
nakonec mohla vzniknout na protější straně komunikace po zbourání staré kotelny. Zabírání 
zeleně a kácení stromů je nepřípustné. Vzhledem k blízkosti frekventované komunikace 
„Pražská“ tvoří tato zeleň plíce našeho sídliště!!! 

Námitce se vyhovuje částečně. 
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Odůvodnění rozhodnutí: 
Stavba technického vybavení navržená k přestavbě (bývalá kotelna) F1 bude ponechána 
ve stávajícím objemu a zůstane zde možnost jejího využití v souvislosti s občanským vybave-
ním veřejné infrastruktury. Občanské vybavení veřejné infrastruktury je definováno v části 6. 
jako „stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělání a výchovu, sociální služby a péči o rodi-
ny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva, zřizované nebo užíva-
né ve veřejném zájmu“. Touto úpravou návrhu regulačního plánu je zajištěno, že nebude 
možné objekt využívat jako bytový dům či restaurační zařízení, prodejny apod. Město má 
zájem jako vlastník bývalé kotelny využívat objekt pro účely ochrany obyvatelstva, jako sklad 
techniky a materiálu. Při tomto způsobu využití nebude negativně ovlivněna pohoda bydlení 
v sousedních bytových domech a nebude vytvářet ani nároky na nová parkovací místa či zvy-
šovat stálé dopravní zatížení ulice Generála Píky. Prostor pro rekreační zeleň je v dostatečné 
míře zajištěn na navazujících pozemcích obytné zeleně (OZ). Sídliště jsou typem zástavby 
s velkým podílem volně přístupné zeleně rostoucí na terénu, kde jsou dobré podmínky 
i pro výsadby stromů s velkou korunou a nelze objektivně ve srovnání s jinými typy zástavby 
považovat rozsah zeleně za nedostatečný.    
Regulační plán na základě požadavků obyvatel navazujících bytových domů potvrdil stávající 
systém dopravního řešení za bytovými domy 9, 11, 13 a 15 na ul. Generála Píky v rozsahu 
stávajících zpevněných povrchů bez rozšíření do navazující rekreační zeleně tvořené i stávají-
cími vzrostlými stromy vč. liniové zeleně a této části námitky tak bylo vyhověno.  
Regulační plán navrhuje vedení cyklostezky ul. Norská, a to v úseku od ul. tř. Míru po ul. Ru-
munskou. Cyklostezka bude v celém úseku ul. Norská vedena v hlavním dopravním prostoru 
místní komunikace prostřednictvím cyklopiktogramů umístěných na vozovce. Nebude tudíž 
využívat žádnou další zpevněnou plochu jako jsou chodníky, či samostatně zbudované tělesa 
cyklostezek jak navrhuje námitka.  
 
7. Fyzická osoba 
(č.j. SMOL/130405/2018) 

1. Všichni jsme se shodli na odstranění budovy staré, dnes už nefunkční kotelny a následném 
vybudování klidové zóny (zatravněná plocha, stromy). Jsme zásadně proti stavbě bytového 
domu nebo staveb pro jiné využití – kavárna apod. Pro stavbu jakékoliv stavby zde nejsou 
prostory a z architektonického hlediska by zatravněná plocha se stromy vhodně doplnila stá-
vající zelené prostory mezi domy.     

Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Stavba technického vybavení navržená k přestavbě (bývalá kotelna) F1 bude ponechána 
ve stávajícím objemu a zůstane zde možnost jejího využití v souvislosti s občanským vybave-
ním veřejné infrastruktury. Občanské vybavení veřejné infrastruktury je definováno v části 6. 
jako „stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělání a výchovu, sociální služby a péči o rodi-
ny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva, zřizované nebo užíva-
né ve veřejném zájmu“. Touto úpravou návrhu regulačního plánu je zajištěno, že nebude 
možné objekt využívat jako bytový dům či restaurační zařízení apod. Město má zájem jako 
vlastník bývalé kotelny využívat objekt pro účely ochrany obyvatelstva, jako sklad techniky 
a materiálu. Při tomto způsobu využití nebude negativně ovlivněna pohoda bydlení 
v sousedních bytových domech a nebude vytvářet ani nároky na nová parkovací místa či zvy-
šovat stálé dopravní zatížení ulice Generála Píky.  
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Prostor pro rekreační zeleň je v dostatečné míře zajištěn na navazujících pozemcích obytné 
zeleně (OZ). Sídliště jsou typem zástavby s velkým podílem volně přístupné zeleně rostoucí 
na terénu, kde jsou dobré podmínky i pro výsadby stromů s velkou korunou a nelze objektiv-
ně ve srovnání s jinými typy zástavby považovat rozsah zeleně za nedostatečný.   
 
2. Jsme proti kácení stromů a zabírání zelené plochy za účelem vybudování příčného parko-
vání u silnice za kotelnou. 2 – 3 parkovací místa nic neřeší, ta by nakonec mohla vzniknout 
na levé straně silnice po zbourání staré kotelny. 

Námitce se vyhovuje.   

Odůvodnění rozhodnutí: 
Regulační plán na základě požadavků obyvatel navazujících bytových domů potvrdil stávající 
systém dopravního řešení za bytovými domy 9, 11, 13 a 15 na ul. Generála Píky v rozsahu 
stávajících zpevněných povrchů bez rozšíření do navazující rekreační zeleně tvořené i stávají-
cími vzrostlými stromy vč. liniové zeleně a této námitce tak bylo vyhověno.  
 
3. Souhlasíme s rozšířením a vybudováním pojezdových chodníků s vyznačeným pásem 
pro cyklisty.  

Námitce se nevyhovuje.   

Vypořádání rozhodnutí:  
Regulační plán navrhuje vedení cyklostezky ul. Norská a to v úseku od ul. tř. Míru po ul. Ru-
munskou. Cyklostezka bude v celém úseku ul. Norská vedena v hlavním dopravním prostoru 
místní komunikace prostřednictvím cyklopiktogramů umístěných na vozovce. Nebude tudíž 
využívat žádnou další zpevněnou plochu jako jsou chodníky, či samostatně zbudované tělesa 
cyklostezek jak navrhuje námitka.  
 
4. Vyznačení cyklostezky na chodníků od Avionu po ulici Rumunská navrhujeme po pravé 
straně z důvodů menší vytíženosti chodci. 

Námitce se nevyhovuje.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Regulační plán navrhuje vedení cyklostezky ul. Norská a to v úseku od ul. tř. Míru po ul. Ru-
munskou. Cyklostezka bude v celém úseku ul. Norská vedena v dopravním prostoru místní 
komunikace prostřednictvím cyklopiktogramů umístěných na vozovce. Vedena bude po obou 
stranách komunikace ul. Norská. Nebude tudíž využívat žádnou další zpevněnou plochu jako 
jsou chodníky, či samostatně zbudované tělesa cyklostezek jak navrhuje námitka.  
 
 
8. Právnická osoba 
(Společenství vlastníků jednotek Norská – č.j. SMOL/130408/2018 a č.j. SMOL/130415 /2018, 
podpisová listina byla doplněna podáním č.j. SMOL/196903/2018).  

1. Souhlasíme se zbouráním nevyužívané kotelny na ulici gen. Píky pouze s podmínkou, 
že tam následně nebude provedena žádná výstavba a bude tam provedena klidová zóna se 
zelení a dětským koutkem. 
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Odůvodnění podání: 
Dosud tady byla klidová zóna. Jakoukoliv stavební úpravou (rozšíření silnice, výstavbou 
po zbourání kotelny a jejím použití např. na kavárnu, či byty atd.) zásadně nesouhlasíme, 
čímž by následně docházelo k zvýšenému průjezdu vozidel tak již nyní velmi vytíženému bě-
hem stavby a bourání kotelny k zvýšené prašnosti což nám by poškodilo nově provedenou 
fasádu na společném vlastnictví dokončenou v roce 2017.      

Námitce se vyhovuje částečně.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Stavba technického vybavení navržená k přestavbě (bývalá kotelna) F1 bude ponechána 
ve stávajícím objemu a zůstane zde možnost jejího využití v souvislosti s občanským vybave-
ním veřejné infrastruktury. Občanské vybavení veřejné infrastruktury je definováno v části 6. 
jako „stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělání a výchovu, sociální služby a péči o rodi-
ny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva, zřizované nebo užíva-
né ve veřejném zájmu“. Touto úpravou návrhu regulačního plánu je zajištěno, že nebude 
možné objekt využívat jako bytový dům či restaurační zařízení apod. Město má zájem jako 
vlastník bývalé kotelny využívat objekt pro účely ochrany obyvatelstva, jako sklad techniky 
a materiálu. Při tomto způsobu využití nebude negativně ovlivněna pohoda bydlení 
v sousedních bytových domech a nebude vytvářet ani nároky na nová parkovací místa či zvy-
šovat stálé dopravní zatížení ulice Generála Píky.  
Prostor pro rekreační zeleň je v dostatečné míře zajištěn na navazujících pozemcích obytné 
zeleně (OZ). Sídliště jsou typem zástavby s velkým podílem volně přístupné zeleně rostoucí 
na terénu, kde jsou dobré podmínky i pro výsadby stromů s velkou korunou a nelze objektiv-
ně ve srovnání s jinými typy zástavby považovat rozsah ploch zeleně za nedostatečný.  Dosta-
tek příležitostí pro umístění dětských hřišť (pískoviště, prolézačky, apod.) je zajištěn v rámci 
pozemků obytné zeleně (OZ), kde jsou uvedeny v přípustném využití těchto ploch. Dětská 
hřiště je vhodné umisťovat s ohledem na častý nesouhlas obyvatel do méně konfliktních 
míst, ve větší vzdálenosti od bytových domů. 
 
2. Souhlasíme s likvidací staré kotelny na ulici gen. Píky. Na vzniklém prostoru vybudovat 
klidovou plochu. 
Jsme zásadně proti vybudování dvouproudové silnice s parkovacími zálivy. Za bytovými domy 
na ulici gen. Píky číslo 9, 11, 13, 15. 

1. Muselo by se pokácet zbytečně mnoho stromů, dále dojde k velkému úbytku travna-
té plochy, což zvýší hlučnost a prašnost. 

2. V blízkosti se nachází hojně navštěvované dětské hřiště a nechceme, aby docházelo 
k ohrožení zdraví a životů lidí. 

Trváme na zlegalizování parkovacích míst za domy na ulici gen. Píky ve stávající podobě.  
Dále požadujeme, aby ulice Norská a gen. Píky byly jednosměrné. 

1. Vyhýbání aut v obou ulicích je komplikované. 
2. Přecházení ulic bude bezpečnější zejména pro děti – stačí hlídat jednu stranu.  

Trváme na zlegalizování parkování na ulici Norská po obou stranách.  

Námitce se vyhovuje částečně.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Stavba technického vybavení navržená k přestavbě (bývalá kotelna) F1 bude ponechána 
ve stávajícím objemu a zůstane zde možnost jejího využití v souvislosti s občanským vybave-
ním veřejné infrastruktury. Občanské vybavení veřejné infrastruktury je definováno v části 6. 
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jako „stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělání a výchovu, sociální služby a péči o rodi-
ny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva, zřizované nebo užíva-
né ve veřejném zájmu“. Touto úpravou návrhu regulačního plánu je zajištěno, že nebude 
možné objekt využívat jako bytový dům či restaurační zařízení, prodejny apod. Město má 
zájem jako vlastník bývalé kotelny využívat objekt pro účely ochrany obyvatelstva, jako sklad 
techniky a materiálu. Při tomto způsobu využití nebude negativně ovlivněna pohoda bydlení 
v sousedních bytových domech a nebude vytvářet ani nároky na nová parkovací místa či zvy-
šovat stálé dopravní zatížení ulice Generála Píky.  
Regulační plán na základě požadavků obyvatel navazujících bytových domů potvrdil stávající 
systém dopravního řešení za bytovými domy 9, 11, 13 a 15 na ul. Generála Píky v rozsahu 
stávajících zpevněných povrchů bez rozšíření do navazující rekreační zeleně tvořené i stávají-
cími vzrostlými stromy vč. liniové zeleně a této části námitky tak bylo vyhověno.  
Zvolené řešení ulice Norská zahrnující jednostranné parkování vychází z předchozího projed-
nání a konzultací návrhu regulačního plánu a požadavku na zachování stávajících parametrů 
komunikace, kvůli zachování vzrostlé lipové aleje v její stávající poloze. Řešení statické do-
pravy vychází ze zákona č. 361/2000 Sb., při stání vozidla musí zůstat volný alespoň jeden 
jízdní pruh široký nejméně 3 m, pro každý směr jízdy. Navržené řešení statické dopravy 
ve vnitrobloku a na ul. Norská je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. „o obecných poža-
davcích na využívání území“.  
Navržené řešení je koncepcí, která bude podléhat dalšímu stupni řízení. Jednotlivá technická 
řešení nejsou součástí podrobnosti regulačního plánu. Veřejná komunikace je určena 
pro obecné užívání všech účastníků silničního provozu. Statická doprava v rámci nových by-
tových domů byla řešena v rámci samostatných projektů podle platné legislativy. Zjedno-
směrnění jednotlivých místních komunikací je podrobnost, kterou regulační plán neřeší. 
 
9. Fyzická osoba  
(č.j. SMOL/130412/2018)  

Souhlasím s demolicí starší kotelny a vybudování klidové zóny. Jsme zásadně proti stavbě 
bytového domu nebo komerčních prostor. Vytvořit prostranství pro děti.  

Námitce se vyhovuje částečně.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Stavba technického vybavení navržená k přestavbě (bývalá kotelna) F1 bude ponechána 
ve stávajícím objemu a zůstane zde možnost jejího využití v souvislosti s občanským vybave-
ním veřejné infrastruktury. Občanské vybavení veřejné infrastruktury je definováno v části 6. 
jako „stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělání a výchovu, sociální služby a péči o rodi-
ny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva, zřizované nebo užíva-
né ve veřejném zájmu“. Touto úpravou návrhu regulačního plánu je zajištěno, že nebude 
možné objekt využívat jako bytový dům či restaurační zařízení, prodejny apod. Město má 
zájem jako vlastník bývalé kotelny využívat objekt pro účely ochrany obyvatelstva, jako sklad 
techniky a materiálu. Při tomto způsobu využití nebude negativně ovlivněna pohoda bydlení 
v sousedních bytových domech a nebude vytvářet ani nároky na nová parkovací místa či zvy-
šovat stálé dopravní zatížení ulice Generála Píky.  
Prostor pro rekreační zeleň je v dostatečné míře zajištěn na navazujících pozemcích obytné 
zeleně (OZ). Sídliště jsou typem zástavby s velkým podílem volně přístupné zeleně rostoucí 
na terénu, kde jsou dobré podmínky i pro výsadby stromů s velkou korunou a nelze objektiv-
ně ve srovnání s jinými typy zástavby považovat rozsah zeleně za nedostatečný.  Dostatek 
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příležitostí pro umístění dětských hřišť (pískoviště, prolézačky, apod.) je zajištěn v rámci po-
zemků obytné zeleně (OZ), kde jsou uvedeny v přípustném využití těchto ploch. Dětská hřiště 
je vhodné umisťovat s ohledem na častý nesouhlas obyvatel do méně konfliktních míst, 
ve větší vzdálenosti od bytových domů. 
   
10. Právnická osoba  
(Společenství vlastníků Generála Píky – č.j. SMOL/130494/2018) 

Obsah připomínky/námitky I: 
Komplexní přestavba objektu F1 – staré kotelny 

Aktuální znění Výroku: 
4.9. Stavby technického vybavení na vržené k přestavbě (Fl + F2) 
a) Hlavní využití: 
- přestavba na bytový dům nebo na zařízení občanského vybavení 
b) Přípustné využití: nestanovuje se 
c) Podmíněně přípustné využití: nestanovuje se 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné využití 
e) Plošná a prostorová regulace: 
- maximální výška 8 m od upraveného terénu 
- přestavba musí respektovat půdorys stávající stavby, případné překročení stávající zastavě-
né plochy max. do 10 % 
- v případě stavby na ulici Generála Píky (Fl) nesmí být překročena stanovená stavební hrani-
ce. 

Aktuální znění Odůvodnění: 
Stavby technického vybavení navržené k přestavbě (Fl a F2) – jde o stavby bývalých kotelen 
na ulici Generála Píky (Fl) a na ulici Helsinské, v současné době využívané jako prodejna (F2); 
obě stavby jsou navrženy k přestavbě na obytný objekt, případně na stavbu občanského vy-
bavení, s maximální výškou 8 m od upraveného terénu, při zachování stávajícího půdorysu, 
s případnými nezbytnými přesahy mimo současně zastavěnou plochu v rozsahu max. do 10 % 
stávající zastavěné plochy; v případě stavby Fl při respektování stanovené stavební hranice. 
Při zpracování návrhu regulačního plánu byla prověřena varianta možnosti přestavby obou 
bývalých kotelen na parkovací objekty; v obou případech zpracovatel dospěl k názoru, že tato 
přestavba by nebyla vhodná. Přestavba kotelny na ulici Generála Píky není vhodná vzhledem 
k nutnosti zachovat charakter původní zástavby (sorely) – nelze připustit zvýšení stavby 
na více než 2 NP; kapacita parkovacího objektu by byla velmi malá a přínos této přestavby 
ke zvýšení kapacity parkovacích a odstavných stání by byl zanedbatelný. V případě kotelny 
na ulici Helsinské je přestavba na parkovací objekt nevhodná vzhledem k sousedství základní 
a mateřské školy. 

Obsah námitky: 
V rámci řešení návrhu o přestavbě objektu bývalé kotelny (objekt Fl) dospěly zpracovatelé 
k závěrům, se kterými nesouhlasí majitelé sousedních bytů, jmenovitě byty na Gen. Píky 9, 
11, 13, 15 a na Norské 20-36. Mezi mnohé důvody nesouhlasu patří následující; při přestavbě 
kotelny na bytový dům/jednotku by se zhoršila problematika parkovacích míst. Ty jsou již teď 
ze specifických důvodů obsazovány automobily nepříslušící daným bytovým jednotkám, při-
čemž přidání dalších bytových jednotek by vedlo k ještě většímu snížení počtu parkovacích 
míst, kterých je v této lokalitě obecně nedostatek. Také z návrhu realizace občanského vyba-
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vení vyplynuly obdobné závěry, kde situace parkovacích míst by byla mnohem více ovlivně-
na, neboť by příslušnému zařízení (kavárna, obchůdek, centrum pro ... ,) byly přiděleny po-
žadovaná parkovací místa pro hosty či zásobování. S tím také souvisí zvýšená koncentrace 
lidí v daném prostoru, v důsledku toho ke zvýšení hluku apod., což je v dané bytové oblasti 
pro rodiny nežádoucí. V blízkosti 300-400 metrů se žádná podobná zařízení nenacházejí, tu-
díž ani v tomto případě tu není zapotřebí. Jakákoliv náprava, která by vedla ke zvýšení počtu 
lidí v dané oblasti je nežádoucí, neboť by se tím znehodnotila úroveň a kvalita klidného živo-
ta, která je charakteristická právě pro tuto oblast. Doplňující informací – kotelna nepatřila do 
původní zástavby, byla dostavena později o vůbec do daného prostoru nepatří! 
Návrhem řešení tohoto problému je výstavba 1-úrovňových garáží, jako je to v případech 
ostatních domů v této řadě, či vytvoření parkovacích zálivů přístupných z hlavní cesty. Ovšem 
nejvhodnějším řešením se v této situaci jeví zbourání starého objektu a ponechání dané plo-
chy pro růst zeleně, stromů, obohatit prostor o lavičku, dětskou houpačku apod. 

Námitce se vyhovuje částečně.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Stavba technického vybavení navržená k přestavbě (bývalá kotelna) F1 bude ponechána 
ve stávajícím objemu a zůstane zde možnost jejího využití v souvislosti s občanským vybave-
ním veřejné infrastruktury. Občanské vybavení veřejné infrastruktury je definováno v části 6. 
jako „stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělání a výchovu, sociální služby a péči o rodi-
ny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva, zřizované nebo užíva-
né ve veřejném zájmu“. Touto úpravou návrhu regulačního plánu je zajištěno, že nebude 
možné objekt využívat jako bytový dům či restaurační zařízení, prodejny apod. Město má 
zájem jako vlastník bývalé kotelny využívat objekt pro účely ochrany obyvatelstva, jako sklad 
techniky a materiálu. Při tomto způsobu využití nebude negativně ovlivněna pohoda bydlení 
v sousedních bytových domech a nebude vytvářet ani nároky na nová parkovací místa či zvy-
šovat stálé dopravní zatížení ulice Generála Píky.  
Stavba přízemních garáží, by vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám mezi bytový-
mi domy nijak výrazně počet parkovacích stání vzhledem k objemu stavební konstrukce ga-
ráží nezvýšila.  
Prostor pro rekreační zeleň je v dostatečné míře zajištěn na navazujících pozemcích obytné 
zeleně (OZ). Sídliště jsou typem zástavby s velkým podílem volně přístupné zeleně rostoucí 
na terénu, kde jsou dobré podmínky i pro výsadby stromů s velkou korunou a nelze objektiv-
ně ve srovnání s jinými typy zástavby považovat rozsah zeleně za nedostatečný.  Dostatek 
příležitostí pro umístění dětských hřišť (pískoviště, prolézačky, apod.) je zajištěn v rámci po-
zemků obytné zeleně (OZ), kde jsou uvedeny v přípustném využití těchto ploch. Dětská hřiště 
je vhodné umisťovat s ohledem na častý nesouhlas obyvatel do méně konfliktních míst, 
ve větší vzdálenosti od bytových domů. 
 
Obsah připomínky/námitky II: 
Přestavba komunikace za bytovými domy č. 9, 11, 13 a 15 na ulici Generála Píky 

Aktuální znění Odůvodnění: 
Za bytovými domy č. 9, 11, 13 a 15 je navržena přestavba stávající stavebně nevyhovující 
komunikace. Vzhledem k vysoké poptávce po parkovacích kapacitách v území je navrženo 
vybudovat parkovací zálivy o celkové kapacitě 25 stání a upravit přístup k řadovým garážím. 
Rovněž bude z této komunikace zajištěn přístup k objektu bývalé kotelny mezi bytovými do-
my. 
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Obsah námitky: 
Výstavba rozšiřující komunikace za bytovými domy č. 9, 11, 13 a 15 navazuje na předchozí 
problematiku rekonstrukce objektu Fl. V zadní části jednotlivých bytů se nacházejí ve všech 
domech ložnice a dětské pokoje. Rozšířením silniční komunikace a přidáním až 25 parkova-
cích míst by vedlo k značnému narušení klidové zóny a snížení úrovně kvality životy v dané 
oblasti. Nehledě na to, že by docházelo ke zneužívání prostor při parkování u krajnice blíže 
k zadní části domu tak, jako se to děje na hlavní ulici. V důsledku toho by docházelo k hro-
madění aut a blokování těch, kteří se snaží správně parkovat. Z klidné lokality by tak vzniklo 
místo charakteristické pro parkoviště před supermarkety, což v dané lokalitě (obytné zóny) 
je nepřípustné-motory řvoucích aut a jejich výpary, a to vše pod okny ložnic a dětských poko-
jů; značný nesouhlas. Mimo jiné by při daném návrhu došlo k vykácení vyrostlé zeleně, stro-
mů, a to po celé šířce případné nové silnice s parkovacími zálivy. 
Přípustné v dané situaci je rekonstrukce vozovky pro její stabilní využívání a nahrazení par-
kovacích garáží zálivy. Ovšem při veřejném pojednání 21.5.2018 v 16 hodin se dospělo k in-
formacím o stavu půdy, jejíž stav znemožňuje patřičné konstrukční úpravy. 

Námitce se vyhovuje.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Regulační plán na základě požadavků obyvatel navazujících bytových domů potvrdil stávající 
systém dopravního řešení za bytovými domy 9, 11, 13 a 15 na ul. Generála Píky v rozsahu 
stávajících zpevněných povrchů bez rozšíření do navazující rekreační zeleně tvořené i stávají-
cími vzrostlými stromy vč. liniové zeleně a této námitce tak bylo vyhověno.  
 
Komplexní přestavba ulice Norská 

Aktuální znění Výroku 
Cl Dopravní infrastruktura: 
Komplexní přestavba ulice Norské – navrhuje se přestavba uličního prostoru ulice Norské, 
a to v celém jejím průtahu řešeným územím. V úseku mezi třídou Míru a spojkou Norská –
Generála Píky je navržena úprava prostoru místní komunikace s doplněním chodníku vlevo 
ve směru od třídy Míru a vymezením koridoru cyklistické dopravy prostřednictví cyklopikto-
gramů umístěných na vozovce. Od spojky Norská – Generála Píky po křižovatku s ulicí Ru-
munskou je navržena revitalizace a přestavba ulice Norské, zahrnující šířkovou úpravu pro-
storu místní komunikace s novými jednostrannými parkovacími zálivy pro podélná stání, 
s úpravou zelených pásů a přiléhajících chodníků, v rámci kterých je navrženo realizovat pru-
hy pro cyklisty. 

Aktuální znění Odůvodnění: 
Regulační plán navrhuje přestavbu uličního prostoru ulice Norské, a to v celém jejím průtahu 
řešeným územím. V úseku mezi třídou Míru a spojkou Norská – Generála Píky je navržena 
úprava prostoru místní komunikace s doplněním chodníku vlevo ve směru od třídy Míru 
(v odsazené poloze) a vymezením koridoru cyklistické dopravy prostřednictvím cyklopikto-
gramů umístěných na vozovce, vyznačující optimální průjezd jízdních kol ve vozovce. Od ko-
munikační spojky Norská - Generála Píky po křižovatku s ulicí Rumunskou je pak navržena 
komplexní přestavba, zahrnující revitalizaci a úpravu prostoru místní komunikace s nově vy-
mezenými jednostrannými parkovacími zálivy pro podélná stání (celkem 39 míst), úpravou 
zelených pásů a přiléhajících chodníků, v rámci kterých je navrženo realizovat pruhy pro cyk-
listy. Šířka vozovky je navržena v hodnotě 6m, parkovací zálivy mají, s ohledem na stávající 
zeleň a především zachování stávajícího stromořadí, šířku 2m. Celková šířka hlavního do-
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pravního prostoru ul. Norské se v tomto úseku nemění. Navrženými úpravami je přispěno 
k vyšší bezpečnosti provozu, a to prostřednictvím jednoznačně vymezených parkovacích stání 
podél komunikace a zkrácením délek míst pro přecházení ze současných B m (navíc mezi par-
kujícími vozidla) na 6m. 

Komplexní přestavba ulice Norská 
1. Návrh úpravy RP: 
Vymezení místní komunikace ul. Norská jako jednopruhové obousměrné komunikace s pro-
střídanými výhybnami po cca 80m při ponechání současného oboustranného parkování 
v rozměrech 2,0m (podélné parkovací zálivy – pruhy) +3,5m (pruh pro vozidla) +2,0m (po-
délné parkovací zálivy – pruhy) – celková šířka komunikace 7,5m. Doporučujeme řešit parko-
vací plochy při ulici Norská ze zatravňovacích dlaždic z důvodu umožnění zasakování srážko-
vých vod – zachování přilehlé zeleně. 

Navržené řešení chrání lipovou alej po obou stranách vozovky (viz Výrok) a umožňuje pone-
chání cca 40 parkovacích míst vzhledem k probíhající mezigenerační výměně obyvatel v této 
lokalitě. Ochrana oboustranné lipové aleje a vzrostlé zeleně v ulici Norská a ul. Gen. Píky je 
podrobně popsána také ve Výroku Územního plánu z r. 2012 (s. 145): 

Regulační plán bude chránit a rozvíjet strukturu sorelových bloků obytné zástavby v okolí 
ulice Norské, tj. určí takové uspořádání pozemků po obou stranách ulice Norské, které za-
chová vějířovité uspořádání deskových bytových domů převážně s rekreačně využívanými 
veřejně přístupnými meziprostory se vzrostlou zelení; 

"Regulační plán bude chránit a rozvíjet stávající stromořadí zvláště v ulicích Norské a Generá-
la Píky a určí pozemky pro výsadbu další liniové zeleně (stromořadí) minimálně v rozsahu na-
vrženém v Územním plánu." 

Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Zvolené řešení ulice Norská zahrnující jednostranné parkování vychází z předchozího projed-
nání a konzultací návrhu regulačního plánu a požadavku na zachování stávajících parametrů 
komunikace, z důvodů ochrany a zachování vzrostlé lipové aleje v její stávající poloze. Řešení 
statické dopravy vychází ze zákona č. 361/2000 Sb., při stání vozidla musí zůstat volný ale-
spoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m, pro každý směr jízdy. Navržené řešení statické 
dopravy ve vnitrobloku a na ul. Norská je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. „o obecných 
požadavcích na využívání území“. Navržené řešení je koncepcí, která bude podléhat dalšímu 
stupni řízení. Jednotlivá technická řešení nejsou součástí podrobnosti regulačního plánu.  
 
2. Návrh úprav a komplexní zdůvodnění navrženého řešení na síti nemotoristických komuni-
kací 

Aktuální znění Odůvodnění: 
V řešeném území se zařízení pro cyklistickou dopravu nenacházejí (cyklistické trasy, stezky, 
pruhy nebo pásy na vozovce/chodníku). Územní plán však ve své dopravní koncepci vymezuje 
v ulici Norské tzv. koridor cyklistické dopravy s označením DC-Ol. Pro naplnění tohoto záměru 
regulační plán navrhuje upravit uliční prostor ulice Norské a v úseku mezi třídou Míru a spoj-
kou Norská – Generála Píky vymezit koridor cyklistické dopravy prostřednictvím cyklopikto-
gramů umístěných na vozovce, který bude od křižovatky se spojkou Norská – Generála Píky 
sveden do pruhů pro cyklisty vymezených v chodnících podél ulice Norské. Přestavba ulice 
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Norské, zahrnující i řešení cyklistické dopravy, je regulačním plánem zařazena mezi veřejně 
prospěšné stavby pod označením DC-0l. 

Návrh úpravy RP: 
V případě řešení veřejně prospěšné stavby cyklostezky (DC-0l) doporučujeme umístit mimo 
vozovku jen na jedné straně ul. Norská a prodloužit ve stejné formě/struktuře až k třídě Míru 
(ul. Norská-tř. Míru), tedy vedle chodníku. Na druhé straně ul. Norská doporučujeme pone-
chat jen chodník (bez vedení cyklostezky). Oboustranné vedení cyklostezky se jeví nadbyteč-
né a snižující bezpečnost chodců i samotných cyklistů (příp. kolize). Vedení cyklostez-
ky/cyklotrasy ve spodní části spojnice ul. Norská-ul. Rumunská příp. propojit s návrhem ře-
šení křižovatky Erenburgova-Pražská (nyní zpracovávaná projektová dokumentace). 
Z daných výkresů není však zřejmé, v jaké šíři by byly zúženy travnaté pásy, v nichž rostou 
lípy, a jak by byly zúženy chodníky – tyto informace nebyly na VP sděleny z důvodu neokóto-
vaných výkresů. 

Upozorňujeme na charakter ul. Norská, která má klesající sklon směrem od Tř. Míru k ul. 
Rumunská. Příp. nově budovaná smíšená stezka pro cyklisty s pásem pro chodce může půso-
bit kolizní situace mezi rychle jedoucími cyklisty a chodci v kolmém směru (přecházení pruhu 
pro cyklisty). 

Námitce se nevyhovuje.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Regulační plán navrhuje vedení cyklostezky ul. Norská a to v úseku od ul. tř. Míru po ul. Ru-
munskou. Cyklostezka bude v celém úseku ul. Norská vedena v hlavním dopravním prostoru 
místní komunikace prostřednictvím cyklopiktogramů umístěných na vozovce. Nebude tudíž 
využívat žádnou další zpevněnou plochu jako jsou chodníky, či samostatně zbudované tělesa 
cyklostezek jak uvádí námitka. Zvolené řešení ulice Norská vychází z předchozího projednání 
a konzultací návrhu regulačního plánu a požadavku na zachování stávajících parametrů ko-
munikace i uličního prostoru z důvodů ochrany a zachování vzrostlé lipové aleje ve stávajícím 
zeleném pásu. K zásahu do zeleně tedy vzhledem k způsobu řešení cyklostezky nedojde.    
 
3. Návrh úprav a komplexní zdůvodnění navrženého řešení na síti nemotoristických komuni-
kací 

Textová část (Výrok), s.14: 
"Šířková homogenizace pěších stezek mezi severní a jižní částí sídliště vedených podél byto-
vých domů na ulicí Norské s konstrukcí umožňující i ojedinělý pojezd vozidel (pojížděný chod-
ník)." 
Na ulici Norská zajišťují k bytovým domům základní přístup chodníky, které mají šířku 1,5 – 
2 m. V RP je návrh na šířkovou homogenizaci těchto stezek "na jednotnou šířku 3 m 
s konstrukcí umožňující i ojedinělý pojezd vozidel (pojížděný chodník)" (str. 34 Odůvodnění 
RP). 

S tímto návrhem zásadně nesouhlasíme, neboť rozšíření pěších stezek by bylo opět na úkor 
obytné zeleně, navíc by se jednalo o rozšíření v rozsahu cca 100 % jejich dosavadní šíře. 
Z pohledu obyvatel bytových domů na ulici Norská je toto zcela zbytečné a zásadně nepří-
pustné. Dané rozšíření také není možné bez přeložení veřejného osvětlení, což by přineslo 
další finanční nároky na realizaci. 
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Vzhledem k tomu, že výkresová část je součástí výroku (závazná dokumentace), navrhujeme 
výše uvedené připomínky/námitky promítnout nejen do textové části výroku, ale také do 
grafické části výroku. 

Námitce se nevyhovuje.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Regulační plán nově navrhuje šířkovou homogenizaci těchto stezek na jednotnou šířku 3 m 
s konstrukcí umožňující i ojedinělý pojezd vozidel jako jsou např. vozidla IZS apod. Vozidla IZS 
nemají v současné době dostatečně zajištěný příjezd k jednotlivým bytovým domům, 
z tohoto důvodu nebude námitka zohledněna.   
 
4. Stanovení závazných prvků pro zajištění základní koncepce řešení RP 
Navrhujeme stanovit v textové i grafické části výroku jen ty prvky a jejich uspořádání, které 
musí být nezpochybnitelně realizovány v té formě, jako jsou zakresleny ve výkresech závazné 
části pro zajištění základní koncepce řešení RP. Týká se to například uspořádání dopravního 
prostoru komunikací, exaktního trasování cyklostezek apod. Není pravdivá informace, která 
zazněla na veřejném projednání že např. kolmá stání, trasa cyklostezek, nebo návrh uspořá-
dání dopravního prostoru ul. Norská nejsou závazné. Jsou závazné v takové podobě, jak jsou 
zakreslené ve výkresu dopravy, pokud je výkres dopravy součástí výroku. Jakékoliv jiné řeše-
ní by v budoucnu vyžadovalo pořídit změnu RP, což je značně administrativně i ekonomicky 
neefektivní. 

Námitce se vyhovuje částečně.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Pro upřesnění výkladu byl do výroku a odůvodnění doplněn následující text: Od tras chodní-
ků a uspořádání parkovacích stání, vyznačených ve výkrese koncepce dopravy, se lze odchýlit 
při zachování navržené koncepce. Touto koncepcí se v případě chodníků rozumí zachování 
prostupnosti území, respektive propojení konkrétních míst. V případě parkovacích a odstav-
ných stání se jedná o zachování principu jejích umístění v rámci uličního profilu, včetně roz-
voje stromořadí. 
 
5. Ponechání textace ochrany hlavních hodnot v řešené ploše uvedené ve Výroku, s. 16          
v dosavadní podobě (zejména ochrana stávající lipové aleje) 

Námitce se vyhovuje.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Kapitola D. Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území, včetně bodu 2.e) 
s požadavkem chránit stávající lipovou alej na ulici Norské bude zachována. 
 
6. Podpořit ZÓNU 30 zvýšeným prahem ve formě zvýšeného chodníku/přechodu na začátku 
a na konci zóny (ul. Norská) v souladu s doporučeními Dopravního inspektorátu Policie ČR. 
Zapracovat do regulačního plánu zvýšené prahy (vč. zvážení umístění třetího prahu upro-
střed komunikace v případě nerealizace obytné zóny 20 níže) jako základní koncepční prvky 
zklidněného dopravního řešení (nebrání tomu žádný předpis). 

Námitce se nevyhovuje.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Jedná se o podrobnost, kterou regulační plán neřeší.  
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7. Zvážit uvedení doporučení na vznik Obytné zóny 20 v ul. Norská, Generála Píky (cesta 
do školy, k zastávce tramvaje, lékaři, MŠ, ZŠ), ul. Helsinská (sídlo MŠ, ZŠ), ul. Rumunská 
(školní družina při ZŠ) s ohledem na zvýšení bezpečnosti dětí a seniorů (příp. dalších margina-
lizovaných skupin obyvatelstva). 

Námitce se nevyhovuje.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Jedná se o podrobnost, kterou regulační plán neřeší.  
 
8. Zajistit větší odstupy od příčných přechodů (ul. Norská) – cca lx (parkovací záliv musí být 
ukončen mnohem dříve před těmito "přechody' než je nakresleno v situaci RP), aby bylo dítě 
stojící u okraje vozovky dříve a lépe vidět. Velmi důležité opatření z pohledu zajištění bez-
pečnosti dětí. 

Námitce se nevyhovuje.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Dokumentace pro navazující řízení bude zpracována v souladu se všemi příslušnými právními 
předpisy, normami a TP. Jedná se o podrobnost, kterou regulační plán neřeší. 
 
9. Komplexní přestavba ulice Norská, str. 31 Odůvodnění RP 
1. Oboustranná lipová alej na ulici Norská má být zachována a obnovována jako dominanta 
ulice Norská a celé lokality. Jak však zaznělo na veřejném projednání z úst obyvatel, v této 
lokalitě (a jinde v Neředíně) se nachází jílovité podloží. Při stavebních úpravách existuje 
značné riziko poškození kořenového systému vzrostlých lip a dalších stromů, v důsledku če-
hož by stromy mohly uhynout. V odůvodnění RP doporučujeme upozornit na nepříznivé geo-
logické podmínky (jílové podloží) a potřebu zvýšené ochrany lipové aleje v následujících pro-
jekčních stupních – při projektech dílčích úprav či celkové rekonstrukce ul. Norská. Tato olo-
moucká lokalita je specifická krásnou vzrostlou zelení, ve které spočívá "genius loci" tohoto 
místa, a o kterou je třeba pečovat (obnova zeleně), nikoli ji likvidovat. 

Námitce se vyhovuje částečně.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Dopravní řešení ulice Norská již bylo upravováno na základě předchozího projednání a kon-
zultací návrhu regulačního plánu. Konzervativní řešení ulice Norská je již navrženo s ohledem 
na přání místních obyvatel zachovat stávající alej, tvořící významnou přírodní i urbanistickou 
hodnotu v území, co nejdéle na místě a odložení její komplexní obnovy na nejzazší termín, 
který umožní její celkový zdravotní stav a provozní bezpečnost jednotlivých stromů tvořících 
alej. Zelené pásy, v nichž roste stávající alej, jsou tak ponechány ve stávající poloze. 
V případě, že bude špatný technický stav vozovky vyžadovat provedení rekonstrukce, bude 
vždy zapotřebí posuzovat jako i u jiných rekonstrukcí ulic se stávající alejí či stromořadím 
přijatelnost těchto úprav z hlediska zásahu do kořenového sytému stromů. Podmínky 
pro případné provádění rekonstrukce však nejsou předmětem regulačního plánu, jejich pro-
věření a vyhodnocení je součástí samostatné investiční akce. Obnova aleje byla již dříve pro-
věřována ve zpracované studii „Obnova alejí v ulicích Helsinská, Norská, Rumunská“, projek-
tant Ing. Hoferková. Již při zpracování této studie bylo zjištěno, že komplikaci obnovy této 
aleje představuje její umístění na inženýrských sítích (kanalizaci) a v případě obnovy ve stej-
né stopě bude v budoucnu zapotřebí zajistit přeložku sítí.    
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Do kapitoly D. Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území je v části 2.e) 
mezi chráněné hlavní hodnoty zařazena také stávající lipová alej na ulici Norské. Význam 
aleje je zdůrazněn i v části 5. Koncepce zeleně, 5.4 Zachovat a doplnit stávající liniovou zeleň 
podél ulice Norské … . Tyto podmínky a požadavky regulačního plánu zajišťují, že veškeré 
stavební zásahy budou posuzovány s vědomím hodnoty aleje v urbanistické struktuře sídliště 
a s cílem dalšího zachování aleje. V případě dožití aleje bude požadována její obnova jako 
významné urbanistické hodnoty území. Návrh regulačního plánu tak již nebylo zapotřebí 
upravovat. 
Informace o předpokládaném jílovitém podloží, v němž roste stávající lipová alej, jsou dopl-
něny do odůvodnění.  
 
10. Stanoviska dotčených orgánů – Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem 
v Olomouci ze dne 15. 12. 23017 

KHS Ol. kraje upozorňuje na skutečnost, že RP "nestanovuje žádné konkrétní požadavky 
na ochranu veřejného zdraví, z uvedeného důvodu KHS upozorňuje, že lokalita je částečně 
pod vlivem zátěže hluku dopravy na tř. Míru (silniční a tramvajová doprava)."  

KHS správně upozorňuje na skutečnost zátěže hluku dopravy z tř. Míru, nicméně opomíjí 
také druhou stranu lokality, tj. zátěž hluku z ul. Pražské, tedy silnice I. třídy (v blízkosti 
ul. Rumunské a Norské). Obyvatelé ulice Norská jsou dle hlukové mapy Olomouckého kraje 
zasaženi až do téměř poloviny ulice právě zátěží hluku z ul. Pražská. 

Navrhujeme v souladu s vyjádřením KHS Ol. kraje uvést v Odůvodnění RP skutečnost o nega-
tivní zátěži hluku z dopravy ze tř. Míru a ul. Pražská na obyvatele této lokality, zejména ulice 
Norská. 

Námitce se vyhovuje částečně.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Vypořádání zaslaného stanoviska KHS Olomouckého kraje je standardní součástí odůvodnění 
regulačního plánu. Informace o hlukové zátěži z ulic Pražská a tř. Míru bude zmíněna 
v odůvodnění.  
 
Poznámka: 
V bodě 4.3. Textové části, s. 3 "Pozemky veřejných prostranství – parková zeleň" schází 
označení (PZ). 

Námitce se vyhovuje.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Vynechané označení (PZ) bylo doplněno. 
 
11. Fyzické osoby  
(č.j. SMOL/131636/2018 a č.j. SMOL/133583/2018) 

Žádáme o zapracování úprav do návrhu RP:  

Komplexní přestavba ulice Norská  
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Aktuální znění Výroku:  
C1 Dopravní infastruktura  
Komplexní přestavba ulice Norské – navrhuje se přestavba uličního prostoru ulice Norské, 
a to v celém jejím průtahu řešeným územím. V úseku mezi třídou Míru a spojkou Norská – 
Generála Píky je navržena úprava prostoru místní komunikace s doplněním chodníku vlevo 
ve směru od třídy Míru a vymezením koridoru cyklistické dopravy prostřednictvím cyklopikto-
gramů umístěných na vozovce. Od spojky Norská – Generála Píky po křižovatku s ulicí Ru-
munskou je navržena revitalizace a přestavba ulice Norské, zahrnující šířkovou úpravu pro-
storu místní komunikace s novými jednostrannými parkovacími zálivy pro podélná stání, 
s úpravou zelených pásů a přiléhajících chodníků, v rámci kterých je navrženo realizovat pru-
hy pro cyklisty.  

Aktuální znění Odůvodnění:  
Regulační plán navrhuje přestavbu uličního prostoru ulice Norské, a to v celém jejím průtahu 
řešeným územím. V úseku mezi třídou Míru a spojkou Norská – Generála Píky je na-vržena 
úprava prostoru místní komunikace s doplněním chodníku vlevo ve směru od třídy Míru 
(v odsazené poloze) a vymezením koridoru cyklistické dopravy prostřednictvím cyklopikto-
gramů umístěných na vozovce, vyznačující optimální průjezd jízdních kol ve vozovce. Od ko-
munikační spojky Norská – Generála Píky po křižovatku s ulicí Rumunskou je pak navržena 
komplexní přestavba, zahrnující revitalizaci a úpravu prostoru místní komunikace s nově vy-
mezenými jednostrannými parkovacími zálivy pro podélná stání (celkem 39 míst), úpravou 
zelených pásů a přiléhajících chodníků, v rámci kterých je navrženo realizovat pruhy pro cyk-
listy. Šířka vozovky je navržena v hodnotě 6 m, parkovací zálivy mají, s ohledem na stávající 
zeleň a především zachování stávajícího stromořadí, šířku 2 m. Celková šířka hlavního do-
pravního prostoru ul. Norské se v tomto úseku nemění. Navrženými úpravami je přispěno 
k vyšší bezpečnosti provozu, a to prostřednictvím jednoznačně vymezených parkovacích stání 
podél komunikace a zkrácením délek míst pro přecházení ze současných 8 m (navíc mezi par-
kujícími vozidla) na 6 m.  

Komplexní přestavba ulice Norská  

1. Návrh úpravy RP:  
Vymezení místní komunikace ul. Norská jako jednopruhové obousměrné komunikace s pro-
střídanými výhybnami po cca 80m při ponechání současného oboustranného parkování 
v rozměrech 2,0m (podélné parkovací zálivy – pruhy) +3,5m (pruh pro vozidla) +2,0m (po-
délné parkovací zálivy – pruhy) – celková šířka komunikace 7,5m. Doporučujeme řešit parko-
vací plochy při ulici Norská ze zatravňovacích dlaždic z důvodu umožnění zasakování srážko-
vých vod – zachování přilehlé zeleně.  

Navržené řešení chrání lipovou alej po obou stranách vozovky (viz Výrok) a umožňuje pone-
chání cca 40 parkovacích míst vzhledem k probíhající mezigenerační výměně obyvatel v této 
lokalitě. Ochrana oboustranné lipové aleje a vzrostlé zeleně v ulici Norská a ul. Gen. Píky je 
podrobně popsána také ve Výroku Územního plánu z r. 2012 (s. 145):  

Regulační plán bude chránit a rozvíjet strukturu sorelových bloků obytné zástavby v okolí 
ulice Norské, tj. určí takové uspořádání pozemků po obou stranách ulice Norské, které za-
chová vějířovité uspořádání deskových bytových domů převážně s rekreačně využívanými 
veřejně přístupnými meziprostory se vzrostlou zelení;  
 



                                                                               69 
 

 

„Regulační plán bude chránit a rozvíjet stávající stromořadí zvláště v ulicích Norské a Generá-
la Píky a určí pozemky pro výsadbu další liniové zeleně (stromořadí) minimálně v rozsahu na-
vrženém v Územním plánu.“  

Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Zvolené řešení ulice Norská zahrnující jednostranné parkování vychází z předchozího projed-
nání a konzultací návrhu regulačního plánu a požadavku na zachování stávajících parametrů 
komunikace, z důvodů ochrany a zachování vzrostlé lipové aleje v její stávající poloze. Řešení 
statické dopravy vychází ze zákona č. 361/2000 Sb., při stání vozidla musí zůstat volný ale-
spoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m, pro každý směr jízdy. Navržené řešení statické 
dopravy ve vnitrobloku a na ul. Norská je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. „o obecných 
požadavcích na využívání území“. Navržené řešení je koncepcí, která bude podléhat dalšímu 
stupni řízení. Jednotlivá technická řešení nejsou součástí podrobnosti regulačního plánu.  
 
2. Návrh úprav a komplexní zdůvodnění navrženého řešení na síti nemotoristických komuni-
kací  

Aktuální znění Odůvodnění:  
V řešeném území se zařízení pro cyklistickou dopravu nenacházejí (cyklistické trasy, stezky, 
pruhy nebo pásy na vozovce/chodníku). Územní plán však ve své dopravní koncepci vymezuje 
v ulici Norské tzv. koridor cyklistické dopravy s označením DC-01. Pro naplnění tohoto záměru 
regulační plán navrhuje upravit uliční prostor ulice Norské a v úseku mezi třídou Míru a spoj-
kou Norská – Generála Píky vymezit koridor cyklistické dopravy prostřednictvím cyklopikto-
gramů umístěných na vozovce, který bude od křižovatky se spojkou Norská – Generála Píky 
sveden do pruhů pro cyklisty vymezených v chodnících podél ulice Norské. Přestavba ulice 
Norské, zahrnující i řešení cyklistické dopravy, je regulačním plánem zařazena mezi veřejně 
prospěšné stavby pod označením DC-01.  

Návrh úpravy RP: 
V případě řešení veřejně prospěšné stavby cyklostezky (DC-01) doporučujeme umístit mimo 
vozovku jen na jedné straně ul. Norská (smíšená stezka pro pěší a cyklisty – jižní strana?). 
Na druhé straně ul. Norská doporučujeme ponechat jen chodník (bez vedení cyklostezky). 
Oboustranné vedení cyklostezky se jeví nadbytečné a snižující bezpečnost chodců i samot-
ných cyklistů (příp. kolize). Vedení cyklostezky/cyklotrasy ve spodní části spojnice ul. Norská-
ul. Rumunská příp. propojit s návrhem řešení křižovatky Erenburgova-Pražská (nyní zpraco-
vávaná projektová dokumentace).  
Z daných výkresů není však zřejmé, v jaké šíři by byly zúženy travnaté pásy, v nichž rostou 
lípy, a jak by byly zúženy chodníky – tyto informace nebyly na VP sděleny z důvodu neokóto-
vaných výkresů (současná šíře chodníků podél hlavní linie vozovky je cca 3 m).  

Upozorňujeme na charakter ul. Norská, která má klesající sklon směrem od Tř. Míru k ul. 
Rumunská. Příp. nově budovaná smíšená stezka pro cyklisty s pásem pro chodce může půso-
bit kolizní situace mezi rychle jedoucími cyklisty a chodci v kolmém směru (přecházení pruhu 
pro cyklisty).  

Námitce se nevyhovuje.   
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Odůvodnění rozhodnutí:  
Regulační plán navrhuje vedení cyklostezky ul. Norská a to v úseku od ul. tř. Míru po ul. Ru-
munskou. Cyklostezka bude v celém úseku ul. Norská vedena v hlavním dopravním prostoru 
místní komunikace prostřednictvím cyklopiktogramů umístěných na vozovce. Nebude tudíž 
využívat žádnou další zpevněnou plochu jako jsou chodníky, či samostatně zbudované tělesa 
cyklostezek jak uvádí námitka. Zvolené řešení ulice Norská vychází z předchozího projednání 
a konzultací návrhu regulačního plánu a požadavku na zachování stávajících parametrů ko-
munikace i uličního prostoru z důvodů ochrany a zachování vzrostlé lipové aleje ve stávajícím 
zeleném pásu. K zásahu do zeleně tedy vzhledem k způsobu řešení cyklostezky nedojde.    
 
3. Návrh úprav a komplexní zdůvodnění navrženého řešení na síti nemotoristických komuni-
kací  

Textová část (Výrok), s. 14:  
„Šířková homogenizace pěších stezek mezi severní a jižní částí sídliště vedených podél byto-
vých domů na ulicí Norské s konstrukcí umožňující i ojedinělý pojezd vozidel (pojížděný 
chodník).“  

Na ulici Norská zajišťují k bytovým domům základní přístup chodníky, které mají šířku 1,5 – 
2 m. V RP je návrh na šířkovou homogenizaci těchto stezek „na jednotnou šířku 3 m s kon-
strukcí umožňující i ojedinělý pojezd vozidel (pojížděný chodník)“ (str. 34 Odůvodnění RP).  

S tímto návrhem zásadně nesouhlasíme, neboť rozšíření pěších stezek by bylo opět na úkor 
obytné zeleně, navíc by se jednalo o rozšíření v rozsahu cca 100 % jejich dosavadní šíře. 
Z pohledu obyvatel bytových domů na ulici Norská je toto zcela zbytečné a zásadně nepří-
pustné. Dané rozšíření také není možné bez přeložení veřejného osvětlení, což by přineslo 
další finanční nároky na realizaci.  

Vzhledem k tomu, že výkresová část je součástí výroku (závazná dokumentace), navrhujeme 
výše uvedené připomínky/námitky promítnout nejen do textové části výroku, ale také 
do grafické části výroku.  

Námitce se nevyhovuje.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Regulační plán nově navrhuje šířkovou homogenizaci těchto stezek na jednotnou šířku 3 m 
s konstrukcí umožňující i ojedinělý pojezd vozidel jako jsou např. vozidla IZS apod. Vozidla IZS 
nemají v současné době dostatečně zajištěný příjezd k jednotlivým bytovým domům, 
z tohoto důvodu nebude námitka zohledněna.   
 
4. Stanovení závazných prvků pro zajištění základní koncepce řešení RP  
Navrhujeme stanovit v textové i grafické části výroku jen ty prvky a jejich uspořádání, které 
musí být nezpochybnitelně realizovány v té formě, jako jsou zakresleny ve výkresech závazné 
části pro zajištění základní koncepce řešení RP. Týká se to například uspořádání dopravního 
prostoru komunikací, exaktního trasování cyklostezek apod. Není pravdivá informace, která 
zazněla na veřejném projednání, že např. kolmá stání, trasa cyklostezek, nebo návrh uspořá-
dání dopravního prostoru ul. Norská nejsou závazné. Jsou závazné v takové podobě, jak jsou 
zakreslené ve výkresu dopravy, pokud je výkres dopravy součástí výroku. Jakékoliv jiné řeše-
ní by v budoucnu vyžadovalo pořídit změnu RP, což je značně administrativně i ekonomicky 
neefektivní.  
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Námitce se vyhovuje částečně.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Pro upřesnění výkladu byl do výroku a odůvodnění doplněn následující text: Od tras chodní-
ků a uspořádání parkovacích stání, vyznačených ve výkrese koncepce dopravy, se lze odchýlit 
při zachování navržené koncepce. Touto koncepcí se v případě chodníků rozumí zachování 
prostupnosti území, respektive propojení konkrétních míst. V případě parkovacích a odstav-
ných stání se jedná o zachování principu jejích umístění v rámci uličního profilu, včetně roz-
voje stromořadí. 
 
5. Ponechání textace ochrany hlavních hodnot v řešené ploše uvedené ve Výroku, s. 16 
v dosavadní podobě (zejména ochrana stávající lipové aleje)  

Námitce se vyhovuje.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Kapitola D. Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území, včetně bodu 2.e) 
s požadavkem chránit stávající lipovou alej na ulici Norské bude zachována. 
 
6. Podpořit ZÓNU 30 zvýšeným prahem ve formě zvýšeného chodníku/přechodu na začátku 
a na konci zóny (ul. Norská) v souladu s doporučeními Dopravního inspektorátu Policie ČR.  
Zapracovat do regulačního plánu zvýšené prahy (vč. zvážení umístění třetího prahu upro-
střed komunikace v případě nerealizace obytné zóny 20 níže) jako základní koncepční prvky 
zklidněného dopravního řešení (nebrání tomu žádný předpis).  

Námitce se nevyhovuje.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Jedná se o podrobnost, kterou regulační plán neřeší.  
 
7. Zvážit doporučení na vznik Obytné zóny 20 v ul. Norská, příp. Generála Píky (cesta do ško-
ly, k zastávce tramvaje, lékaři, MŠ, ZŠ), ul. Helsinská (sídlo MŠ, ZŠ), ul. Rumunská (školní dru-
žina při ZŠ) s ohledem na zvýšení bezpečnosti dětí a seniorů (příp. dalších marginalizovaných 
skupin obyvatelstva).  

Námitce se nevyhovuje.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Jedná se o podrobnost, kterou regulační plán neřeší.  
 
8. Zajistit větší odstupy od příčných přechodů (ul. Norská) – cca 7x (parkovací záliv musí být 
ukončen mnohem dříve před těmito "přechody", než je nakresleno v situaci RP), aby bylo 
dítě stojící u okraje vozovky dříve a lépe vidět. Velmi důležité opatření z pohledu zajištění 
bezpečnosti dětí.  

Námitce se nevyhovuje.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Dokumentace pro navazující řízení bude zpracována v souladu se všemi příslušnými právními 
předpisy, normami a TP. Jedná se o podrobnost, kterou regulační plán neřeší. 
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9. „Přestavba komunikace za bytovými domy č. 9, 11, 13 a 15 na ulici Generála Píky“, str. 32 
Odůvodnění RP  
Z informací, které zazněly na veřejném projednání i z informací v „Odůvodnění RP“ je zřejmé, 
že primárně je tímto RP řešena statická doprava, a to nejen na řešené ploše, ale zejména 
mimo ni. Jedná se o problém s parkovacími místy, resp. s jejich nedostatkem, v souvislosti 
s vybudováním nových obytných domů na ulici Generála Píky a v přilehlém okolí – všechny 
tyto nemovitosti však leží vně řešené plochy a jsou primární příčinou nedostatku parkovacích 
míst.  

Jeví se absurdní, aby problém, který vyvstal zejména v souvislosti s novou bytovou výstav-
bou, byl řešen na úkor obytné zeleně na ulici Norská a na úkor klidu v původní zástavbě 
na ulici Generála Píky (přestavba komunikace za bytovými domy č. 9 – 15, a to včetně parko-
vacích zálivů přímo pod okny obyvatel zmíněných domů). Není ani zřejmé, jak velký by byl 
úbytek obytné zeleně, neboť dle informace z VP nejsou výkresy tvořící přílohu RP okótovány. 
Dle výkresu je však patrný zábor obytné zeleně, na které se nyní nachází několik stromů 
a také se zde nachází funkční studna.  
Navrhujeme ponechat současné šířkové uspořádání komunikace a ponechání současného 
počtu parkovacích míst v daném místě.  

Tuto záležitost navrhujeme řešit samostatně, mimo řešenou plochu v RP – 23 Sídliště Norská, 
a to na ploše, na které nedostatek vzniká. Situace s nedostatkem parkovacích míst se bude 
i nadále zhoršovat, řešením rozhodně není zmenšování zelených ploch, je nutno najít systé-
mové řešení (např. zřídit barevné parkovací zóny pro rezidenty aj.).  

Jako podnětný se jeví nápad „intenzifikovat využití stávajících ploch řadových garáží, které 
jsou situovány podél ul. Generála Píky a Rumunské, např. přestavbou řadových garáží na 
parkovací objekty s automatizovaným systémem a se třemi podlažími (výška cca 7 m)“, viz 
str. 33–34 Odůvodnění RP. Toto řešení by pokrylo uvažovanou potřebu řešené lokality téměř 
ze 100 %“. Navíc by tak vznikla jakási protihluková bariéra, která by izolovala hluk z dopravy 
na ulici Pražská – jedné z hlavních olomouckých dopravních tepen.  

Námitce se vyhovuje částečně.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Regulační plán na základě požadavků obyvatel navazujících bytových domů potvrdil stávající 
systém dopravního řešení za bytovými domy 9, 11, 13 a 15 na ul. Generála Píky v rozsahu 
stávajících zpevněných povrchů bez rozšíření do navazující rekreační zeleně tvořené i stávají-
cími vzrostlými stromy vč. liniové zeleně a této části námitky tak bylo vyhověno.  
Statická doprava v rámci nových bytových domů byla řešena v rámci samostatných projektů 
podle platné legislativy.  
Možnost využití stávajících ploch řadových garáží, které jsou situovány podél ul. Generála 
Píky a Rumunské, např. na přestavbu řadových garáží na parkovací objekty bylo zvažováno, 
nicméně většina těchto garáží je vlastnictví soukromých osob. 
 
10. Komplexní přestavba ulice Norská, str. 31 Odůvodnění RP  
Oboustranná lipová alej na ulici Norská má být zachována a obnovována jako dominanta 
ulice Norská a celé lokality. Jak však zaznělo na veřejném projednání z úst obyvatel, v této 
lokalitě (a jinde v Neředíně) se nachází jílovité podloží. Při stavebních úpravách v blízkosti 
stromů existuje značné riziko poškození kořenového systému vzrostlých lip a dalších stromů, 
v důsledku čehož by stromy mohly uhynout.  
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V odůvodnění RP doporučujeme upozornit na nepříznivé geologické podmínky (jílové podlo-
ží) a potřebu zvýšené ochrany lipové aleje v následujících projekčních stupních – při projek-
tech dílčích úprav či celkové rekonstrukce ul. Norská. Tato olomoucká lokalita je specifická 
krásnou vzrostlou zelení, ve které spočívá „genius loci“ tohoto místa, a o kterou je třeba pe-
čovat (obnova zeleně), nikoli ji likvidovat.  

Námitce se vyhovuje částečně.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Dopravní řešení ulice Norská již bylo upravováno na základě předchozího projednání a kon-
zultací návrhu regulačního plánu. Konzervativní řešení ulice Norská je již navrženo s ohledem 
na přání místních obyvatel zachovat stávající alej, tvořící významnou přírodní i urbanistickou 
hodnotu v území, co nejdéle na místě a odložení její komplexní obnovy na nejzazší termín, 
který umožní její celkový zdravotní stav a provozní bezpečnost jednotlivých stromů tvořících 
alej. Zelené pásy, v nichž roste stávající alej, jsou tak ponechány ve stávající poloze. 
V případě, že bude špatný technický stav vozovky vyžadovat provedení rekonstrukce, bude 
vždy zapotřebí posuzovat jako i u jiných rekonstrukcí ulic se stávající alejí či stromořadím 
přijatelnost těchto úprav z hlediska zásahu do kořenového sytému stromů. Podmínky 
pro případné provádění rekonstrukce však nejsou předmětem regulačního plánu, jejich pro-
věření a vyhodnocení je součástí samostatné investiční akce. Obnova aleje byla již dříve pro-
věřována ve zpracované studii „Obnova alejí v ulicích Helsinská, Norská, Rumunská“, projek-
tant Ing. Hoferková. Již při zpracování této studie bylo zjištěno, že komplikaci obnovy této 
aleje představuje její umístění na inženýrských sítích (kanalizaci) a v případě obnovy ve stej-
né stopě bude v budoucnu zapotřebí zajistit přeložku sítí.    
Do kapitoly D. Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území je v části 2.e) 
mezi chráněné hlavní hodnoty zařazena také stávající lipová alej na ulici Norské. Význam 
aleje je zdůrazněn i v části 5. Koncepce zeleně, 5.4 Zachovat a doplnit stávající liniovou zeleň 
podél ulice Norské … . Tyto podmínky a požadavky regulačního plánu zajišťují, že veškeré 
stavební zásahy budou posuzovány s vědomím hodnoty aleje v urbanistické struktuře sídliště 
a s cílem dalšího zachování aleje. V případě dožití aleje bude požadována její obnova jako 
významné urbanistické hodnoty území. Návrh regulačního plánu tak již nebylo zapotřebí 
upravovat. 
Informace o předpokládaném jílovitém podloží, v němž roste stávající lipová alej, jsou dopl-
něny do odůvodnění.  
 
11. Stavby technického vybavení navržené k přestavbě (F1 a F2), str. 11 Textové části a 24 
Odůvodnění RP  

Objekt bývalé kotelny na ulici Generála Píky (F1) je navržen „k přestavbě na obytný objekt, 
případně na stavbu občanského vybavení, s maximální výškou 8 m od upraveného terénu“.  

Tato záležitost byla na VP široce diskutována. Nesouhlasíme s uvedením návrhem budoucího 
řešení bývalého technického objektu F1 jako objektu určeného pro bydlení nebo objektu 
občanského vybavení. Tento návrh je v rozporu s odůvodněním RP. Navržené řešení bude 
(výstavba/rekonstrukce objektu) generovat poptávku po parkovacích stání – zaparkování 
obyvatel u nového objektu pro bydlení, příp. parkování návštěvníků objektu obč. vybavenos-
ti.  

Navrhujeme označení tohoto pozemku/objektu jako plochy obytné zeleně (OZ). Navrhujeme 
po demolici objektu vybudování zelené plochy, zeleně s lavičkami, výsadbu stromů a keřů, 
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tedy vznik klidové zóny. Vybudování dalších bytů či objektu občanské vybavenosti by vyvola-
ly potřebu dalších parkovacích míst, což je v rozporu s požadavkem na zpracování tohoto RP.  

Námitce se vyhovuje částečně.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Stavba technického vybavení navržená k přestavbě (bývalá kotelna) F1 bude ponechána 
ve stávajícím objemu a zůstane zde možnost jejího využití v souvislosti s občanským vybave-
ním veřejné infrastruktury. Občanské vybavení veřejné infrastruktury je definováno v části 6. 
jako „stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělání a výchovu, sociální služby a péči o rodi-
ny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva, zřizované nebo užíva-
né ve veřejném zájmu“. Touto úpravou návrhu regulačního plánu je zajištěno, že nebude 
možné objekt využívat jako bytový dům či restaurační zařízení, prodejny apod. Město má 
zájem jako vlastník bývalé kotelny využívat objekt pro účely ochrany obyvatelstva, jako sklad 
techniky a materiálu. Při tomto způsobu využití nebude negativně ovlivněna pohoda bydlení 
v sousedních bytových domech a nebude vytvářet ani nároky na nová parkovací místa či zvy-
šovat stálé dopravní zatížení ulice Generála Píky.  
Prostor pro rekreační zeleň je v dostatečné míře zajištěn na navazujících pozemcích obytné 
zeleně (OZ). Sídliště jsou typem zástavby s velkým podílem volně přístupné zeleně rostoucí 
na terénu, kde jsou dobré podmínky i pro výsadby stromů s velkou korunou a nelze objektiv-
ně ve srovnání s jinými typy zástavby považovat rozsah zeleně za nedostatečný.  Dostatek 
příležitostí pro umístění dětských hřišť (pískoviště, prolézačky, apod.) je zajištěn v rámci po-
zemků obytné zeleně (OZ), kde jsou uvedeny v přípustném využití těchto ploch. Dětská hřiště 
je vhodné umisťovat s ohledem na častý nesouhlas obyvatel do méně konfliktních míst, 
ve větší vzdálenosti od bytových domů. 
 
12. Stanoviska dotčených orgánů – Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem 
v Olomouci ze dne 15. 12. 2017  
KHS Ol. kraje upozorňuje na skutečnost, že RP „nestanovuje žádné konkrétní požadavky 
na ochranu veřejného zdraví, z uvedeného důvodu KHS upozorňuje, že lokalita je částečně 
pod vlivem zátěže hluku dopravy na tř. Míru (silniční a tramvajová doprava).“  

KHS správně upozorňuje na skutečnost zátěže hluku dopravy z tř. Míru, nicméně opomíjí 
také druhou stranu lokality, tj. zátěž hluku z ul. Pražské, tedy silnice I. třídy (v blízkosti 
ul. Rumunské a Norské). Obyvatelé ulice Norská jsou dle hlukové mapy Olomouckého kraje 
zasaženi až do téměř poloviny ulice právě zátěží hluku z ul. Pražská.  

Navrhujeme v souladu s vyjádřením KHS Ol. kraje uvést v Odůvodnění RP skutečnost o nega-
tivní zátěži hluku z dopravy ze tř. Míru a ul. Pražská na obyvatele této lokality, zejména ulice 
Norská.  

Námitce se vyhovuje částečně.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Vypořádání zaslaného stanoviska KHS Olomouckého kraje je standardní součástí odůvodnění 
regulačního plánu. Informace o hlukové zátěži z ulic Pražská a tř. Míru bude zmíněna 
v odůvodnění.  
 
Poznámka:  
V bodě 4.3. Textové části, s. 3 „Pozemky veřejných prostranství – parková zeleň“ schází 
označení (PZ).  
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Námitce se vyhovuje.   

Odůvodnění rozhodnutí:  
Vynechané označení (PZ) bylo doplněno. 
 
 
12. Fyzické osoby  
(č.j. SMOL/137804/2019, v rámci opakovaného veřejného projednání)  

Žádáme o zapracování úprav do návrhu RP:  

Komplexní přestavba ulice Norská  

Aktuální znění Výroku:  
C1 Dopravní infastruktura  
Komplexní přestavba ulice Norské – navrhuje se přestavba uličního prostoru ulice Norské, 
a to v celém jejím průtahu řešeným územím. V úseku mezi třídou Míru a spojkou Norská – 
Generála Píky je navržena úprava prostoru místní komunikace s doplněním chodníku vlevo 
ve směru od třídy Míru a vymezením koridoru cyklistické dopravy prostřednictvím cyklopikto-
gramů umístěných na vozovce. Od spojky Norská – Generála Píky po křižovatku s ulicí Ru-
munskou je navržena revitalizace a přestavba ulice Norské, zahrnující šířkovou úpravu pro-
storu místní komunikace s novými jednostrannými parkovacími zálivy pro podélná stání, 
s úpravou zelených pásů a přiléhajících chodníků, v rámci kterých je navrženo realizovat pru-
hy pro cyklisty.  

Aktuální znění Odůvodnění:  
Regulační plán navrhuje přestavbu uličního prostoru ulice Norské, a to v celém jejím průtahu 
řešeným územím. V úseku mezi třídou Míru a spojkou Norská – Generála Píky je navržena 
úprava prostoru místní komunikace s doplněním chodníku vlevo ve směru od třídy Míru 
(v odsazené poloze) a vymezením koridoru cyklistické dopravy prostřednictvím cyklopikto-
gramů umístěných na vozovce, vyznačující optimální průjezd jízdních kol ve vozovce. Od ko-
munikační spojky Norská – Generála Píky po křižovatku s ulicí Rumunskou je pak navržena 
komplexní přestavba, zahrnující revitalizaci a úpravu prostoru místní komunikace s nově vy-
mezenými jednostrannými parkovacími zálivy pro podélná stání (celkem 39 míst), úpravou 
zelených pásů a přiléhajících chodníků, v rámci kterých je navrženo realizovat pruhy pro cyk-
listy. Šířka vozovky je navržena v hodnotě 6 m, parkovací zálivy mají, s ohledem na stávající 
zeleň a především zachování stávajícího stromořadí, šířku 2 m. Celková šířka hlavního do-
pravního prostoru ul. Norské se v tomto úseku nemění. Navrženými úpravami je přispěno 
k vyšší bezpečnosti provozu, a to prostřednictvím jednoznačně vymezených parkovacích stání 
podél komunikace a zkrácením délek míst pro přecházení ze současných 8 m (navíc mezi par-
kujícími vozidla) na 6 m.  

Komplexní přestavba ulice Norská  

1. Návrh úpravy RP:  
Vymezení místní komunikace ul. Norská jako jednopruhové obousměrné komunikace s pro-
střídanými výhybnami po cca 80m při ponechání současného oboustranného parkování 
v rozměrech 2,0m (podélné parkovací zálivy – pruhy) +3,5m (pruh pro vozidla) +2,0m (po-
délné parkovací zálivy – pruhy) – celková šířka komunikace 7,5m. Doporučujeme řešit parko-
vací plochy při ulici Norská ze zatravňovacích dlaždic z důvodu umožnění zasakování srážko-
vých vod – zachování přilehlé zeleně.  
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Navržené řešení chrání lipovou alej po obou stranách vozovky (viz Výrok) a umožňuje pone-
chání cca 40 parkovacích míst vzhledem k probíhající mezigenerační výměně obyvatel v této 
lokalitě. Ochrana oboustranné lipové aleje a vzrostlé zeleně v ulici Norská a ul. Gen. Píky je 
podrobně popsána také ve Výroku Územního plánu z r. 2012 (s. 145):  

Regulační plán bude chránit a rozvíjet strukturu sorelových bloků obytné zástavby v okolí 
ulice Norské, tj. určí takové uspořádání pozemků po obou stranách ulice Norské, které za-
chová vějířovité uspořádání deskových bytových domů převážně s rekreačně využívanými 
veřejně přístupnými meziprostory se vzrostlou zelení;  

„Regulační plán bude chránit a rozvíjet stávající stromořadí zvláště v ulicích Norské a Generá-
la Píky a určí pozemky pro výsadbu další liniové zeleně (stromořadí) minimálně v rozsahu na-
vrženém v Územním plánu.“  

Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Námitka se shoduje s námitkou, která byla uplatněna a vyhodnocena v rámci veřejného pro-
jednání návrhu RP – 23 Sídliště Norská, konaného dne 21. 5. 2018 (viz odůvodnění stejné 
námitky č. 11. bod 1).  
 
2. Návrh úprav a komplexní zdůvodnění navrženého řešení na síti nemotoristických komuni-
kací  

Aktuální znění Odůvodnění:  
V řešeném území se zařízení pro cyklistickou dopravu nenacházejí (cyklistické trasy, stezky, 
pruhy nebo pásy na vozovce/chodníku). Územní plán však ve své dopravní koncepci vymezuje 
v ulici Norské tzv. koridor cyklistické dopravy s označením DC-01. Pro naplnění tohoto záměru 
regulační plán navrhuje upravit uliční prostor ulice Norské a v úseku mezi třídou Míru a spoj-
kou Norská – Generála Píky vymezit koridor cyklistické dopravy prostřednictvím cyklopikto-
gramů umístěných na vozovce, který bude od křižovatky se spojkou Norská – Generála Píky 
sveden do pruhů pro cyklisty vymezených v chodnících podél ulice Norské. Přestavba ulice 
Norské, zahrnující i řešení cyklistické dopravy, je regulačním plánem zařazena mezi veřejně 
prospěšné stavby pod označením DC-01.  

Návrh úpravy RP: 
V případě řešení veřejně prospěšné stavby cyklostezky (DC-01) doporučujeme umístit mimo 
vozovku jen na jedné straně ul. Norská (smíšená stezka pro pěší a cyklisty – jižní strana?). 
Na druhé straně ul. Norská doporučujeme ponechat jen chodník (bez vedení cyklostezky). 
Oboustranné vedení cyklostezky se jeví nadbytečné a snižující bezpečnost chodců i samot-
ných cyklistů (příp. kolize). Vedení cyklostezky/cyklotrasy ve spodní části spojnice ul. Norská-
ul. Rumunská příp. propojit s návrhem řešení křižovatky Erenburgova-Pražská (nyní zpraco-
vávaná projektová dokumentace).  
Z daných výkresů není však zřejmé, v jaké šíři by byly zúženy travnaté pásy, v nichž rostou 
lípy, a jak by byly zúženy chodníky – tyto informace nebyly na VP sděleny z důvodu neokóto-
vaných výkresů (současná šíře chodníků podél hlavní linie vozovky je cca 3 m).  

Upozorňujeme na charakter ul. Norská, která má klesající sklon směrem od Tř. Míru k ul. 
Rumunská. Příp. nově budovaná smíšená stezka pro cyklisty s pásem pro chodce může půso-
bit kolizní situace mezi rychle jedoucími cyklisty a chodci v kolmém směru (přecházení pruhu 
pro cyklisty).  
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Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Námitku nelze v rámci opakovaného veřejného projednání uplatnit. V souladu s § 53 odst. 2 
zákona č. 183/2016 Sb, o územním plánování a stavebním řádu v platném znění platí, že do-
jde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě regulačního plánu, projedná se 
upravený návrh v rozsahu těchto úprav na opakovaném veřejném projednání. Obsah námit-
ky se k rozsahu úprav RP-23 Sídliště Norská nevztahuje.  
 
3. Návrh úprav a komplexní zdůvodnění navrženého řešení na síti nemotoristických komuni-
kací  

Textová část (Výrok), s. 14:  
„Šířková homogenizace pěších stezek mezi severní a jižní částí sídliště vedených podél byto-
vých domů na ulicí Norské s konstrukcí umožňující i ojedinělý pojezd vozidel (pojížděný 
chodník).“  

Na ulici Norská zajišťují k bytovým domům základní přístup chodníky, které mají šířku 1,5 – 
2 m. V RP je návrh na šířkovou homogenizaci těchto stezek „na jednotnou šířku 3 m s kon-
strukcí umožňující i ojedinělý pojezd vozidel (pojížděný chodník)“ (str. 34 Odůvodnění RP).  

S tímto návrhem zásadně nesouhlasíme, neboť rozšíření pěších stezek by bylo opět na úkor 
obytné zeleně, navíc by se jednalo o rozšíření v rozsahu cca 100 % jejich dosavadní šíře. 
Z pohledu obyvatel bytových domů na ulici Norská je toto zcela zbytečné a zásadně nepří-
pustné. Dané rozšíření také není možné bez přeložení veřejného osvětlení, což by přineslo 
další finanční nároky na realizaci.  

Vzhledem k tomu, že výkresová část je součástí výroku (závazná dokumentace), navrhujeme 
výše uvedené připomínky/námitky promítnout nejen do textové části výroku, ale také 
do grafické části výroku.  

Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Námitku nelze v rámci opakovaného veřejného projednání uplatnit. V souladu s § 53 odst. 2 
zákona č. 183/2016 Sb, o územním plánování a stavebním řádu v platném znění platí, že do-
jde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě regulačního plánu, projedná se 
upravený návrh v rozsahu těchto úprav na opakovaném veřejném projednání. Obsah námit-
ky se k rozsahu úprav RP-23 Sídliště Norská nevztahuje.  
 
4. Stanovení závazných prvků pro zajištění základní koncepce řešení RP  
Navrhujeme stanovit v textové i grafické části výroku jen ty prvky a jejich uspořádání, které 
musí být nezpochybnitelně realizovány v té formě, jako jsou zakresleny ve výkresech závazné 
části pro zajištění základní koncepce řešení RP. Týká se to například uspořádání dopravního 
prostoru komunikací, exaktního trasování cyklostezek apod. Není pravdivá informace, která 
zazněla na veřejném projednání, že např. kolmá stání, trasa cyklostezek, nebo návrh uspořá-
dání dopravního prostoru ul. Norská nejsou závazné. Jsou závazné v takové podobě, jak jsou 
zakreslené ve výkresu dopravy, pokud je výkres dopravy součástí výroku. Jakékoliv jiné řeše-
ní by v budoucnu vyžadovalo pořídit změnu RP, což je značně administrativně i ekonomicky 
neefektivní.  
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Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Námitka se shoduje s námitkou, která byla uplatněna a vyhodnocena v rámci veřejného pro-
jednání návrhu RP – 23 Sídliště Norská, konaného dne 21. 5. 2018 (viz odůvodnění stejné 
námitky č. 11. bod 4).   
 
5. Ponechání textace ochrany hlavních hodnot v řešené ploše uvedené ve Výroku, s. 16 
v dosavadní podobě (zejména ochrana stávající lipové aleje)  

Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Námitku nelze v rámci opakovaného veřejného projednání uplatnit. V souladu s § 53 odst. 2 
zákona č. 183/2016 Sb, o územním plánování a stavebním řádu v platném znění platí, že do-
jde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě regulačního plánu, projedná se 
upravený návrh v rozsahu těchto úprav na opakovaném veřejném projednání. Obsah námit-
ky se k rozsahu úprav RP-23 Sídliště Norská nevztahuje.  
 
6. Podpořit ZÓNU 30 zvýšeným prahem ve formě zvýšeného chodníku/přechodu na začátku 
a na konci zóny (ul. Norská) v souladu s doporučeními Dopravního inspektorátu Policie ČR.  
Zapracovat do regulačního plánu zvýšené prahy (vč. zvážení umístění třetího prahu upro-
střed komunikace v případě nerealizace obytné zóny 20 níže) jako základní koncepční prvky 
zklidněného dopravního řešení (nebrání tomu žádný předpis).  

Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Námitku nelze v rámci opakovaného veřejného projednání uplatnit. V souladu s § 53 odst. 2 
zákona č. 183/2016 Sb, o územním plánování a stavebním řádu v platném znění platí, že do-
jde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě regulačního plánu, projedná se 
upravený návrh v rozsahu těchto úprav na opakovaném veřejném projednání. Obsah námit-
ky se k rozsahu úprav RP-23 Sídliště Norská nevztahuje.  
  
7. Zvážit doporučení na vznik Obytné zóny 20 v ul. Norská, příp. Generála Píky (cesta do ško-
ly, k zastávce tramvaje, lékaři, MŠ, ZŠ), ul. Helsinská (sídlo MŠ, ZŠ), ul. Rumunská (školní dru-
žina při ZŠ) s ohledem na zvýšení bezpečnosti dětí a seniorů (příp. dalších marginalizovaných 
skupin obyvatelstva).  

Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Námitku nelze v rámci opakovaného veřejného projednání uplatnit. V souladu s § 53 odst. 2 
zákona č. 183/2016 Sb, o územním plánování a stavebním řádu v platném znění platí, že do-
jde – li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě regulačního plánu, projedná se 
upravený návrh v rozsahu těchto úprav na opakovaném veřejném projednání. Obsah námit-
ky se k rozsahu úprav RP-23 Sídliště Norská nevztahuje.  
 
8. Zajistit větší odstupy od příčných přechodů (ul. Norská) – cca 7x (parkovací záliv musí být 
ukončen mnohem dříve před těmito "přechody", než je nakresleno v situaci RP), aby bylo 
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dítě stojící u okraje vozovky dříve a lépe vidět. Velmi důležité opatření z pohledu zajištění 
bezpečnosti dětí.  

Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Námitku nelze v rámci opakovaného veřejného projednání uplatnit. V souladu s § 53 odst. 2 
zákona č. 183/2016 Sb, o územním plánování a stavebním řádu v platném znění platí, že do-
jde – li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě regulačního plánu, projedná se 
upravený návrh v rozsahu těchto úprav na opakovaném veřejném projednání. Obsah námit-
ky se k rozsahu úprav RP-23 Sídliště Norská nevztahuje.  
 
9. „Přestavba komunikace za bytovými domy č. 9, 11, 13 a 15 na ulici Generála Píky“, str. 32 
Odůvodnění RP  
Z informací, které zazněly na veřejném projednání i z informací v „Odůvodnění RP“ je zřejmé, 
že primárně je tímto RP řešena statická doprava, a to nejen na řešené ploše, ale zejména 
mimo ni. Jedná se o problém s parkovacími místy, resp. s jejich nedostatkem, v souvislosti 
s vybudováním nových obytných domů na ulici Generála Píky a v přilehlém okolí – všechny 
tyto nemovitosti však leží vně řešené plochy a jsou primární příčinou nedostatku parkovacích 
míst.  

Jeví se absurdní, aby problém, který vyvstal zejména v souvislosti s novou bytovou výstav-
bou, byl řešen na úkor obytné zeleně na ulici Norská a na úkor klidu v původní zástavbě 
na ulici Generála Píky (přestavba komunikace za bytovými domy č. 9 – 15, a to včetně parko-
vacích zálivů přímo pod okny obyvatel zmíněných domů). Není ani zřejmé, jak velký by byl 
úbytek obytné zeleně, neboť dle informace z VP nejsou výkresy tvořící přílohu RP okótovány. 
Dle výkresu je však patrný zábor obytné zeleně, na které se nyní nachází několik stromů 
a také se zde nachází funkční studna.  
Navrhujeme ponechat současné šířkové uspořádání komunikace a ponechání současného 
počtu parkovacích míst v daném místě.  

Tuto záležitost navrhujeme řešit samostatně, mimo řešenou plochu v RP – 23 Sídliště Norská, 
a to na ploše, na které nedostatek vzniká. Situace s nedostatkem parkovacích míst se bude 
i nadále zhoršovat, řešením rozhodně není zmenšování zelených ploch, je nutno najít systé-
mové řešení (např. zřídit barevné parkovací zóny pro rezidenty aj.).  

Jako podnětný se jeví nápad „intenzifikovat využití stávajících ploch řadových garáží, které 
jsou situovány podél ul. Generála Píky a Rumunské, např. přestavbou řadových garáží 
na parkovací objekty s automatizovaným systémem a se třemi podlažími (výška cca 7 m)“, 
viz str. 33–34 Odůvodnění RP. Toto řešení by pokrylo uvažovanou potřebu řešené lokality 
téměř ze 100 %“. Navíc by tak vznikla jakási protihluková bariéra, která by izolovala hluk 
z dopravy na ulici Pražská – jedné z hlavních olomouckých dopravních tepen.  

Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Námitka se shoduje s námitkou, která byla uplatněna a vyhodnocena v rámci veřejného pro-
jednání návrhu RP – 23 Sídliště Norská, konaného dne 21. 5. 2018 (viz odůvodnění stejné 
námitky č. 11. bod 9).  
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10. Komplexní přestavba ulice Norská, str. 31 Odůvodnění RP  
Oboustranná lipová alej na ulici Norská má být zachována a obnovována jako dominanta 
ulice Norská a celé lokality. Jak však zaznělo na veřejném i opakovaném veřejném projednání 
z úst obyvatel, v této lokalitě (a jinde v Neředíně) se nachází jílovité podloží. Při stavebních 
úpravách v blízkosti stromů existuje značné riziko poškození kořenového systému vzrostlých 
lip a dalších stromů, v důsledku čehož by stromy mohly uhynout.  

V odůvodnění RP doporučujeme upozornit na nepříznivé geologické podmínky (jílové podlo-
ží) a potřebu zvýšené ochrany lipové aleje v následujících projekčních stupních – při projek-
tech dílčích úprav či celkové rekonstrukce ul. Norská. Tato olomoucká lokalita je specifická 
krásnou vzrostlou zelení, ve které spočívá „genius loci“ tohoto místa, a o kterou je třeba pe-
čovat (obnova zeleně), nikoli ji likvidovat.  

Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Námitka se shoduje s námitkou, která byla uplatněna a vyhodnocena v rámci veřejného pro-
jednání návrhu RP – 23 Sídliště Norská, konaného dne 21. 5. 2018 (viz odůvodnění námitky 
č. 11. bod 10).  
 
11. Kapitola 4.9 Stavby technického vybavení navržené k přestavbě (F1 a F2), Výrok, s. 11-12  
4.9.1. Stavba technického vybavení navržená k přestavbě (F1)  
a) Hlavní využití:  
- přestavba na zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury  
b) Přípustné využití:  
- využití pro účely ochrany obyvatelstva – sklad techniky a materiálu  

Tato záležitost byla na VP i opakovaném VP diskutována. Nesouhlasíme s uvedenou úpravou 
návrhu budoucího řešení bývalého technického objektu F1 jako objektu občanského vybave-
ní veřejné infrastruktury. Tento návrh je v rozporu s odůvodněním RP. Navržené řešení bude 
(výstavba/rekonstrukce objektu) generovat poptávku po parkovacích stání – parkování ná-
vštěvníků objektu obč. vybavenosti.  
Navrhujeme označení tohoto pozemku/objektu jako plochy obytné zeleně (OZ). Navrhujeme 
po demolici objektu vybudování zelené plochy, zeleně s lavičkami, výsadbu stromů a keřů, 
tedy vznik klidové zóny. Vybudování objektu občanské vybavenosti by vyvolaly potřebu dal-
ších parkovacích míst, což je v rozporu s požadavkem na zpracování tohoto RP.  
Navrhujeme:  
a) Hlavní využití:  
- demolice původního objektu kotelny za účelem zřízení plochy obytné zeleně.  
d) Nepřípustné využití:  
- jiné využití.  

Námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodněné rozhodnutí: 
Námitka se věcně shoduje s námitkou, která byla uplatněna a vyhodnocena v rámci veřejné-
ho projednání návrhu RP – 23 Sídliště Norská, konaného dne 21. 5. 2018 (viz odůvodnění 
stejné námitky č. 11. bod 11).  
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12. Kapitola 4.9 Stavby technického vybavení navržené k přestavbě (F1 a F2), Výrok, s. 12  
4.9.2. Stavba technického vybavení navržená k přestavbě (F2)  
a) Hlavní využití:  
- přestavba na bytový dům nebo na zařízení občanského vybavení  
b) Přípustné využití: nestanovuje se  
c) Podmíněně přípustné využití: nestanovuje se  
d) Nepřípustné využití:  
- jiné využití  
e) Plošná a prostorová regulace:  
- maximální výška 8 m od upraveného terénu  
- přestavba musí respektovat půdorys stávající stavby, případné překročení stávající zastavě-
né plochy max. do 10 %.  

Tato záležitost byla na VP i opakovaném VP diskutována. Nesouhlasíme s uvedenou úpravou 
návrhu budoucího možného řešení objektu F2 jako objektu pro bydlení. Tento návrh je 
v rozporu s odůvodněním RP. Navržené řešení bude (v případě výstavba/rekonstrukce objek-
tu) generovat poptávku po parkovacích stání – obyvatelé domu.  

Navrhujeme:  
a) Hlavní využití:  
- zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury  
b) Přípustné využití:  
- využití pro účely občanského vybavení (např. oddělení mateřské školy, základní školy (MŠ 
a ZŠ Helsinská), příp. k uskladnění a provozu těchto zařízení).  
d) Nepřípustné využití:  
- přestavba na bytový dům.  
e) Plošná a prostorová regulace:  
- maximální výška 3 m od upraveného terénu  
- přestavba musí respektovat půdorys stávající stavby, případné překročení stávající zastavě-
né plochy max. do 5 %. 

Námitce se nevyhovuje. 

Rozhodnutí odůvodnění: 
Námitku nelze v rámci opakovaného veřejného projednání uplatnit. V souladu s § 53 odst. 2 
zákona č. 183/2016 Sb, o územním plánování a stavebním řádu v platném znění platí, že do-
jde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě regulačního plánu, projedná se 
upravený návrh v rozsahu těchto úprav na opakovaném veřejném projednání. Obsah námit-
ky se k rozsahu úprav RP-23 Sídliště Norská, které byly předmětem opakovaného veřejného 
projednání, konaného dne 13. 5. 2019, nevztahuje.   
 
13. Stanoviska dotčených orgánů – Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem 
v Olomouci ze dne 15. 12. 2017  
KHS Ol. kraje upozorňuje na skutečnost, že RP „nestanovuje žádné konkrétní požadavky 
na ochranu veřejného zdraví, z uvedeného důvodu KHS upozorňuje, že lokalita je částečně 
pod vlivem zátěže hluku dopravy na tř. Míru (silniční a tramvajová doprava).“  

KHS správně upozorňuje na skutečnost zátěže hluku dopravy z tř. Míru, nicméně opomíjí 
také druhou stranu lokality, tj. zátěž hluku z ul. Pražské, tedy silnice I. třídy (v blízkosti ul. 
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Rumunské a Norské). Obyvatelé ulice Norská jsou dle hlukové mapy Olomouckého kraje za-
saženi až do téměř poloviny ulice právě zátěží hluku z ul. Pražská.  

Navrhujeme v souladu s vyjádřením KHS Ol. kraje uvést v Odůvodnění RP skutečnost o nega-
tivní zátěži hluku z dopravy ze tř. Míru a ul. Pražská na obyvatele této lokality, zejména ulice 
Norská.  

Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Námitka se shoduje s námitkou, která byla uplatněna a vyhodnocena v rámci veřejného pro-
jednání návrhu RP – 23 Sídliště Norská, konaného dne 21. 5. 2018 (viz odůvodnění stejné 
námitky č. 11. bod 12).  
 
14. I.B.3. Výkres koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství  
Požadujeme zakreslení studní, které jsou součástí lokality dotčené RP do výkresu I.B.3. Vý-
kres koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství.  
Dále, požadujeme uvedení ochrany studní (zdroj vody) do odůvodnění a Výroku RP jako dů-
ležitého prvku vodohospodářské infrastruktury, který bude chráněn RP v dané lokalitě.  

Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění rozhodnutí: 
Námitku nelze v rámci opakovaného veřejného projednání uplatnit vzhledem k tomu, že ob-
sahuje požadavky na úpravu části RP – 23 Sídliště Norská, která nebyla předmětem opakova-
ného veřejného projednání, konaného dne 13. 5. 2019. V souladu s § 53 odst. 2 zákona 
č. 183/2016 Sb, o územním plánování a stavebním řádu v platném znění platí, že dojde-li 
na základě veřejného projednání k podstatné úpravě regulačního plánu, projedná se uprave-
ný návrh v rozsahu těchto úprav na opakovaném veřejném projednání. Obsah námitky se 
k rozsahu úprav RP-23 Sídliště Norská nevztahuje.   
 
15. C. PODROBNÉ PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB VEŘEJNÉ 
INFRASTRUKTURY, Výrok s. 14  
„Od vymezených tras chodníků a uspořádání parkovacích a odstavných stání, vyznačených 
ve výkrese č. I.B.2. Výkres koncepce dopravy, se lze odchýlit při zachování navržené koncep-
ce.“  
Žádáme o jasné vyznačení v textové i grafické části, co je v rámci kapitoly C.1 Dopravní in-
frastruktura závazné z pohledu „koncepce“ dle uvedené věty výše (trasování komunikací, 
trasování pěších cest, parkovaní v klidu apod.).  
Např. závazné vymezení místní komunikace ul. Norská jako jednopruhové obousměrné ko-
munikace s prostřídanými výhybnami po cca 80 m při ponechání současného oboustranného 
parkování v rozměrech 2,0m (podélné parkovací zálivy – pruhy) +3,5m (pruh pro vozidla) 
+2,0m (podélné parkovací zálivy – pruhy) – celková šířka komunikace 7,5m. Doporučujeme 
řešit parkovací plochy při ulici Norská ze zatravňovacích dlaždic z důvodu umožnění zasako-
vání srážkových vod – zachování přilehlé zeleně.  
Dále, závazné v případě řešení veřejně prospěšné stavby cyklostezky (DC-01) doporučujeme 
umístit mimo vozovku jen na jedné straně ul. Norská (smíšená stezka pro pěší a cyklisty – 
jižní strana?). Na druhé straně ul. Norská doporučujeme ponechat jen chodník (bez vedení 
cyklostezky). Oboustranné vedení cyklostezky se jeví nadbytečné a snižující bezpečnost 
chodců i samotných cyklistů (příp. kolize).   



                                                                               83 
 

 

 
Závazné ponechání chodníků před bytovými domy ul. Norská v současné šířce 1,5-2 m (nikoli 
3 m jak je uvedeno v rámci tzv. šířkové homogenizace). Rozšíření pěších stezek by bylo opět 
na úkor obytné zeleně, navíc by se jednalo o rozšíření v rozsahu cca 100 % jejich dosavadní 
šíře. 

Námitce se nevyhovuje.  

Odůvodnění rozhodnutí: 
Koncepcí dle věty „Od tras chodníků a uspořádání parkovacích stání, vyznačených ve výkrese 
koncepce dopravy, se lze odchýlit při zachování navržené koncepce“ se rozumí v případě 
chodníků zachování prostupnosti území, respektive propojení konkrétních míst. V případě 
parkovacích a odstavných stání se jedná o zachování principu jejích umístění v rámci uličního 
profilu, včetně rozvoje stromořadí. Dopravní řešení ul. Norská není předmětem upraveného 
návrhu pro opakované veřejné projednání a obsah této části námitky se k rozsahu úprav RP-
23 Sídliště Norská se nevztahuje. Proto nelze k dopravnímu řešení ul. Norská uplatnit námit-
ky. Regulační plán RP-23 Sídliště Norská je závazný jako podklad pro rozhodování v území, 
nenahrazuje územní rozhodnutí tzn., že konkrétní záměry v území budou podléhat dalšímu 
stupni řízení a jednotlivá technická řešení nejsou součástí podrobnosti regulačního plánu.  

 

 

K. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Společné jednání 
 
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Z předloženého regulačního plánu vyplývá, že tento nenahrazuje územní rozhodnutí, ale je 
závazný pro rozhodování v území. Řešená plocha je situována v k.ú. Neředín. Je vymezena 
ulicemi Politických vězňů, Generála Píky, Rumunskou, Helsinskou a třídou Míru (II/448). 
Z hlediska širších územních vztahů není stávající silnice I/35 (ul. Pražská) v zásadě dotčena. 
Navrhované řešení se nedotýká našich zájmů v území (dálnice, silnice I. třídy), proto k němu 
nemáme připomínky. 

Vyhodnocení: 
Pořizovatel bere na vědomí.      
 
Fyzická osoba 
(SMOL/287779/2017) 

Komplexní přestavba ulice Norská  
Aktuální znění Výroku:  
Komplexní přestavba ulice Norské – navrhuje se přestavba uličního prostoru ulice Norské, 
a to v celém jejím průtahu řešeným územím. V úseku mezi třídou Míru a spojkou Norská – 
Generála Píky je navržena úprava prostoru místní komunikace s doplněním chodníku vlevo 
ve směru od třídy Míru a vymezením koridoru cyklistické dopravy prostřednictvím cyklopikto-
gramů umístěných na vozovce. Od spojky Norská – Generála Píky po křižovatku s ulicí Ru-
munskou je navržena revitalizace a přestavba ulice Norské, zahrnující šířkovou úpravu pro-
storu místní komunikace s novými jednostrannými parkovacími zálivy pro podélná stání, 
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s úpravou zelených pásů a přiléhajících chodníků, v rámci kterých je navrženo realizovat pru-
hy pro cyklisty.  

Aktuální znění Odůvodnění:  
Regulační plán navrhuje přestavbu uličního prostoru ulice Norské, a to v celém jejím průtahu 
řešeným územím. V úseku mezi třídou Míru a spojkou Norská – Generála Píky je navržena 
úprava prostoru místní komunikace s doplněním chodníku vlevo ve směru od třídy Míru 
(v odsazené poloze) a vymezením koridoru cyklistické dopravy prostřednictvím cyklopikto-
gramů umístěných na vozovce, vyznačující optimální průjezd jízdních kol ve vozovce. Od ko-
munikační spojky Norská – Generála Píky po křižovatku s ulicí Rumunskou je pak navržena 
komplexní přestavba, zahrnující revitalizaci a úpravu prostoru místní komunikace s nově vy-
mezenými jednostrannými parkovacími zálivy pro podélná stání (celkem 39 míst), úpravou 
zelených pásů a přiléhajících chodníků, v rámci kterých je navrženo realizovat pruhy pro cyk-
listy. Šířka vozovky je navržena v hodnotě 6 m, parkovací zálivy mají, s ohledem na stávající 
zeleň a především zachování stávajícího stromořadí, šířku 2 m. Celková šířka hlavního do-
pravního prostoru ul. Norské se v tomto úseku nemění. Navrženými úpravami je přispěno 
k vyšší bezpečnosti provozu, a to prostřednictvím jednoznačně vymezených parkovacích stání 
podél komunikace a zkrácením délek míst pro přecházení ze současných 8 m (navíc mezi par-
kujícími vozidla) na 6 m.  

Komplexní přestavba ulice Norská  
Návrh úpravy RP:  
Vymezení místní komunikace ul. Norská jako jednopruhové obousměrné komunikace s pro-
střídanými výhybnami po cca 80m při ponechání současného oboustranného parkování 
v rozměrech 2,0m (podélné parkovací zálivy - pruhy) +3,5m (pruh pro vozidla) +2,0m (podél-
né parkovací zálivy – pruhy) – celková šířka komunikace 7,5m.  
Navržené řešení chrání lipovou alej po obou stranách vozovky (viz Výrok) a umožňuje pone-
chání cca 40 parkovacích míst vzhledem k probíhající mezigenerační výměně obyvatel v této 
lokalitě.  

Připomínce se vyhovuje částečně. 

Vyhodnocení: 
Zvolené řešení ulice Norská zahrnující jednostranné parkování vychází z předchozího projed-
nání a konzultací návrhu regulačního plánu a požadavku na zachování stávajících parametrů 
komunikace, z důvodů ochrany a zachování vzrostlé lipové aleje v její stávající poloze. Řešení 
statické dopravy vychází ze zákona č. 361/2000 Sb., při stání vozidla musí zůstat volný ale-
spoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m, pro každý směr jízdy. Navržené řešení statické 
dopravy ve vnitrobloku a na ul. Norská je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. „o obecných 
požadavcích na využívání území“. Navržené řešení je koncepcí, která bude podléhat dalšímu 
stupni řízení. Jednotlivá technická řešení nejsou součástí podrobnosti regulačního plánu.  
 
Návrh úprav a komplexní zdůvodnění navrženého řešení na síti nemotoristických komunikací  
Aktuální znění Odůvodnění:  
V řešeném území se zařízení pro cyklistickou dopravu nenacházejí (cyklistické trasy, stezky, 
pruhy nebo pásy na vozovce/chodníku). Územní plán však ve své dopravní koncepci vymezuje 
v ulici Norské tzv. koridor cyklistické dopravy s označením DC-01. Pro naplnění tohoto záměru 
regulační plán navrhuje upravit uliční prostor ulice Norské a v úseku mezi třídou Míru a spoj-
kou Norská – Generála Píky vymezit koridor cyklistické dopravy prostřednictvím cyklopikto-
gramů umístěných na vozovce, který bude od křižovatky se spojkou Norská – Generála Píky 



                                                                               85 
 

 

sveden do pruhů pro cyklisty vymezených v chodnících podél ulice Norské. Přestavba ulice 
Norské, zahrnující i řešení cyklistické dopravy, je regulačním plánem zařazena mezi veřejně 
prospěšné stavby pod označením DC-01.  

Návrh úpravy RP: 
V případě řešení veřejně prospěšné stavby cyklostezky (DC-01) doporučujeme umístit mimo 
vozovku jen na jedné straně ul. Norská a prodloužit ve stejné formě až k třídě Míru (ul. Nor-
ská – tř. Míru), tedy vedle chodníku.  Na druhé straně ul. Norská doporučujeme ponechat jen 
chodník (bez vedení cyklostezky). Oboustranné vedení cyklostezky se jeví nadbytečné a sni-
žující bezpečnost chodců i samotných cyklistů (příp. kolize). (Vedení cyklostezky ve spodní 
části spojnice ul. Norská-ul. Rumunská příp. propojit s návrhem řešení křižovatky Erenbur-
gova-Pražská (nyní zpracovávaná projektová dokumentace).)  

Připomínce se nevyhovuje.   

Vyhodnocení:  
Regulační plán navrhuje vedení cyklostezky ul. Norská a to v úseku od ul. tř. Míru po ul. Ru-
munskou. Cyklostezka bude v celém úseku ul. Norská vedena v hlavním dopravním prostoru 
místní komunikace prostřednictvím cyklopiktogramů umístěných na vozovce. Nebude tudíž 
využívat žádnou další zpevněnou plochu jako jsou chodníky, či samostatně zbudované tělesa 
cyklostezek jak uvádí připomínka. Zvolené řešení ulice Norská vychází z předchozích konzul-
tací návrhu regulačního plánu a požadavku na zachování stávajících parametrů komunikace 
i uličního prostoru z důvodů ochrany a zachování vzrostlé lipové aleje ve stávajícím zeleném 
pásu. K zásahu do zeleně tedy vzhledem k způsobu řešení cyklostezky nedojde.    
 
Další návrhy na úpravu RP: 
1. Podpořit ZÓNU 30 zvýšeným prahem ve formě zvýšeného chodníku/přechodu na začátku 
a na konci zóny (ul. Norská) v souladu s doporučeními Dopravního inspektorátu Policie ČR.  

Pořizovatel bere na vědomí.      

Vyhodnocení:  
Jedná se o podrobnost, kterou regulační plán neřeší.  
 
2. Zvážit vznik Obytné zóny 20 v ul. Norská, příp. Generála Píky (cesta do školy, k zastávce 
tramvaje, lékaři, MŠ, ZŠ), ul. Helsinská (sídlo MŠ, ZŠ), ul. Rumunská (školní družina při ZŠ) 
s ohledem na zvýšení bezpečnosti dětí a seniorů (příp. dalších marginalizovaných skupin 
obyvatelstva).  

Pořizovatel bere na vědomí.      

Vyhodnocení:  
Jedná se o podrobnost, kterou regulační plán neřeší.  
 
3. Zajistit větší odstupy od příčných přechodů (ul. Norská) – cca 7x (parkovací záliv musí být 
ukončen mnohem dříve před těmito "přechody", než je nakresleno v situaci RP), aby bylo 
dítě stojící u okraje vozovky dříve a lépe vidět. Velmi důležité opatření z pohledu zajištění 
bezpečnosti dětí.  

Pořizovatel bere na vědomí.      
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Vyhodnocení:  
Dokumentace pro navazující řízení bude zpracována v souladu se všemi příslušnými právními 
předpisy, normami a TP. Jedná se o podrobnost, kterou regulační plán neřeší. 
 

Veřejné projednání 
 
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR – oprávněný investor 

K dokumentaci RP-23 jsme se naposledy vyjádřili dopisem č.j. 262/11130/2017 ze dne 
24.11.2017 v rámci společného jednání o návrhu. Řešená plocha RP-23 je situována v k.ú. 
Neředín a je vymezena ulicemi Politických vězňů, Generála Píky, Rumunskou, Helsinskou 
a třídou Míru (II/448). Z hlediska širších územních vztahů není stávající silnice I/35 (ul. Praž-
ská) dotčena. Navrhované řešení respektuje naše zájmy v území, proto k návrhu RP-23 ne-
máme připomínky.  

Vyhodnocení: 
Pořizovatel bere na vědomí.      
 
4. České dráhy – oprávněný investor 

Lokalita se nachází mimo současné i budoucí územní zájmy Českých drah, a.s. České dráhy, 
a.s. nemají k návrhu regulačního plánu RP-23 Sídliště Norská námitek ani připomínek. 

Vyhodnocení: 
Pořizovatel bere na vědomí.      
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Seznam použitých zkratek 

CZT  centrální zásobování teplem 
ČKA  Česká komora architektů 
ČOV  čistírna odpadních vod 
ČSÚ  Český statistický úřad 
DTS  distribuční trafostanice 
HD  hromadná doprava 
k. ú.    katastrální území 
MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky 
NN      nízké napětí 
NP   nadzemní podlaží 
NTL  nízkotlaký 
ORP  obec s rozšířenou působností 
PÚR ČR Politika územního rozvoje České republiky 
RP   regulační plán 
RSO  registr sčítacích obvodů a budov 
RSU  remote subscriber unit (vzdálený účastnický blok) 
ÚAP  územně analytické podklady 
UO  urbanistický obvod 
VN  vysoké napětí 
ZÚR OK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 


