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ÚZEMNÍ STUDIE „TECHNOLOGICKÝ PARK GEMO“

1.

ŠIRŠÍ VZTAVY

1.1.

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Širší vztahy jsou převzaty z platného ÚPnSÚ Olomouc, na který územní studie navazuje, a ze ZÚR
Olomouckého kraje.
Řešená změna svým rozsahem a charakterem zásadně dominuje dotčenému území a je součástí rozsáhlé
změny regionálního významu v území, která zasahuje jak k.ú. Slavonín, k.ú. Nedvězí tak i navazující správní území
obce Hněvotín (k.ú. Hněvotín).

1.2.

DEMOGRAFICKÝ POTENCIÁL

Požadovaná územní studie vychází z konkrétního záměru Statutárního města Olomouc vytvořit podmínky
pro okamžitý vstup strategických investorů s významným dopadem na snížení nezaměstnanosti v regionu. Pro
podporu tohoto záměru byla zpracována studie ve spolupráci se státní agenturou CzechInvest. Demografické a
sociální průzkumy nebyly zpracovány.
Navržené řešení nemůže zásadně ovlivnit demografické prognózy města. Není předpoklad, že v konečné
fázi realizace návrhu dojde k nárůstu počtu obyvatel oproti stávajícímu počtu obyvatel města.

1.3.

EKONOMICKÝ POTENCIÁL

Řešená změna bude mít zásadní vliv na ekonomický potenciál. Jedná se o změnu regionálního významu –
tvorbu strategického místa pro vznik technologického parku, který bude svým funkčním obsahem a rozsahem
zabíraného území jedinečný v rámci celého regionu Olomouckého kraje. Předpokládaný počet nově vytvořených
pracovních místa je při rozloze lokality blížící se 100ha je cca 4.300 pracovních míst.

1.4.

KULTURNĚ HISTORICKÝ POTENCIÁL

V rámci zpracovávaného území se nenachází kulturní památky.
Řešené území lze, až do doby zpracování území z hledisek archeologických zájmů, v celém jeho rozsahu
považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči
ve znění pozdějších předpisů.

1.5.

ROZVOJOVÉ PŘEDPOKLADY ÚZEMÍ

Změna funkčního využití pro účely technologického parku regionálního významu si vyžádá nové řešení
dopravní obslužnosti a technické infrastruktury.
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2.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

2.1.

URBANISTICKÁ KONCEPCE

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Území řešené územní studií je situováno na jihozápadním konci města blízko nejhustěji obydlené části
města. Navržená změna pozitivně zasáhne do stávajícího rigidního a zastaralého systému dělení města (západ –
bydlení, východ – práce a výrova) a přinese do západní části města žádoucí pracovní příležitosti. Vzhledem
k povaze navržené změny pak nedojde ke zhoršení kvality bydlení ve zmíněné západní části města. Podobně
neodůvodněné jsou obavy ve vztahu k převládajícím větrům, které by případně mohli šířit zápach a znečištění do
obydleného západního kvadrantu. Navržené funkční využití je podmíněno umístěním takových provozů, které
nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Pro uchování estetické kvality prostředí jsou navrženy regulační
prvky, které jsou součástí této územní studie, která zároveň slouží jako územně plánovací podklad pro Změnu č. XVI
ÚPnSÚ Olomouc a dílčí změnu č.1 ze Souboru změn č. 2 ÚPO Hněvotín.
Řešená lokalita se nachází v sousedství křížení dvou rychlostních komunikací (R35 a R46), které budou po
dobudování tvořit jakýsi velký městský okruh. Tato příznivá poloha je umocněna blízkostí města Olomouce, které
pokračuje bezprostředně za R35 a je s řešeným územím propojeno nedávno zbudovanou komunikací „Hněvotínská“.
Tato komunikace, spolu s nově navrženou osou „Nová“, vytváří páteř celého území. „Nová“ opisuje oblouk křížení
rychlostních komunikací ve vzdálenosti 200 m od jihozápadu, kde je napojena na silnici II/570, až po severovýchod,
kde ústí do „Hněvotínské“. Páteř je jak prostorovou a kompoziční osou, tak i komplexním distribučním koridorem
veřejné infrastruktury. Celé území, s vyjímkou několika ploch veřejné infrastruktury, je zařazeno do nově
předefinovaného regulativu VT (respektive V4 na území Hněvotína), který umožňuje umístění funkcí vhodných pro
zástavbu technologického parku.
Na jižní straně „Nové“ při křížení se silnicí II/570 je hlavní vstup do území a bezprostředně na něj bude
situován objekt správy parku s integrovanými službami (obchod, jídelna, čerpací stanice pohonných hmot apod.

2.2.

REGULAČNÍ PODMÍNKY – FUNKČNÍ

Plochy technologického parku slouží pro umístění provozoven lehké výroby, skladů, čistých technologií
nevykazujících škodlivé vlivy na okolí a umístění sídel firem. Uspořádání zástavby předpokládá vyšší nároky na
kultivované architektonické pojetí.
Přípustné jsou:
 inovační čisté technologie a vhodná lehká výroba nevyžadující pásma hygienické ochrany
 zařízení strategických služeb
 zařízení administrativy integrované s jinou přípustnou funkcí i v samostatných objektech
 sklady a skladovací plochy
 byty vlastníků, správců a provozovatelů zařízení
Výjimečně přípustné jsou:
 pohotovostní ubytování pracovníků (ubytovny)
 zařízení veřejného stravování
 zařízení kulturní, sportovní a zábavní
 zařízení zdravotní, školská
 drobné maloobchodní provozovny
→ to vše pro obsluhu území a ve vazbě na potřeby hlavní funkce
 velkoobchodní zařízení ve vazbě na skladové či výrobní kapacity
 zahradnictví
 autoopravny, autoservisy, autoprovozy, čerpací stanice pohonných hmot
 odstavné plochy, parkoviště i přesahující vlastní potřebu funkční plochy, objekty statické dopravy

2.3.

REGULAČNÍ PODMÍNKY – PROSTOROVÉ



Prostorové regulativy jsou ve studii zastoupeny následujícími prvky prostorové regulace:
stavební čára
stavební hranice
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

aleje kolem ulice „Nové“ bude z platanů javorolistých (Platanus acerifolia) a alej kolem ulice „Hněvotínské“
bude z dubů červených (Qercus rubra).

6

ÚZEMNÍ STUDIE „TECHNOLOGICKÝ PARK GEMO“

3.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

3.1.

INDIVIDUÁLNÍ A NÁKLADNÍ DOPRAVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Uvažovaný technologický park leží na jihozápadním okraji středomoravské metropole Olomouc
v severozápadním sektoru mimoúrovňové křižovatky rychlostních silnic R 43 Brno – Olomouc a R 35 Hradec Králové
– Ostrava.
Lokalita technologického parku je z jihovýchodu vymezena rychlostní komunikací R 46 ze směru od Brna a
Prostějova, ze severovýchodu rychlostní komunikací R 35 ve směru od Hradce Králové a Mohelnice a z jihozápadu
silnicí II/570 spojující na lokální úrovni Hněvotín a Nedvězí.
Hlavní dopravní napojení lokality pro nákladní automobily a většinu osobních automobilů bude realizováno
na jihu přes mimoúrovňovou křižovatkou rychlostní silnice R46 se silnicí II/570. Jako podmínka výstavby v dané
lokalitě je dobudování čtvrtého ramene v severním kvadrantu zmíněné mimoúrovňové křižovatky. Příjezd části
osobních automobilů a 1 až 2 autobusových linek MHD se předpokládá spíše radiálou přímo ze zastavěného území
města. Zbytek osobních automobilů a nejméně jedna autobusová linka pro dojíždějící z okolních obcí bude vedena
po silnici II. třídy číslo 570.
Pro tento technologický park se uvažuje s pozemky o celkové ploše 100 ha, na kterých by mělo být
realizováno cca 4.300 nových pracovních příležitostí v továrnách, malých podnicích, případně v logistických
centrech. Na základě podobnosti s již existujícími technologickými parky lze předpokládat využití cca poloviny území
pro průmyslové objekty s lehkou výrobou a zbytek rovným dílem pro logistická centra a malé podniky (inovační
technologie, strategické služby a administrativa).
Předpokládaný počet pracovníků a nákladních vozidel
Využití území

velikost
plochy

prac.
./ ha

počet
pracovníků

nákladních
voz. / ha

počet nákl.
vozidel

průmysl (lehká výroba)

50 ha

50

2 500

3

150

malý podnik

25 ha

60

1 500

2

50

logistické centrum

25 ha

20

500

30

750

Celkem

100 ha

3.2.

4 500

950

SYSTÉMY HROMADNÉ DOPRAVY

Lokalita technologického parku bude napojena na město Olomouc samostatnou linkou, která bude projíždět
celým územím a bude zde mít dvě zastávky – jednu na „Hněvotínské“ nedaleko od křížení s „Novou“ a druhou na
„Nové“ v blízkosti centrálního objektu služeb a křížení se silnicí II/570.
Třetí zastávka bude situována na silnici II/570 a bude zařazena do systému regionální dopravy.
Předpokládaný počet autobusů a osobních vozidel
Využití území

počet
pracovníků

MHD - počet
dojíždějících
vozidel

IAD - počet
dojíždějících
vozidel

průmysl (lehká výroba)

2 500

1 250

60

1 250

800

malý podnik

1 500

750

30

750

500

500

250

30

250

200

4 500

2 250

120

2 250

1 500

logistické centrum
Celkem

Příjezd nákladních automobilů a většiny osobních automobilů se uvažuje prostřednictvím mimoúrovňové
křižovatky rychlostní silnice R 46 se silnicí II. třídy číslo 570, ovšem s doplněnou rampou v jejím severozápadním
segmentu. Příjezd části osobních automobilů a 1 až 2 autobusových linek MHD se předpokládá spíše radiálou přímo
ze zastavěného území města. Zbytek osobních automobilů a nejméně jedna autobusová linka pro dojíždějící
z okolních obcí bude vedena po silnici II. třídy číslo 570.
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4.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

4.1.

VODNÍ TOKY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Vodoteč (Hněvotínský potok-Stouska-povodí 4-12-01-011), která protéká Hněvotínem je chráněna jako
jedním z protipovodňových opatření malým poldrem nad obcí, který se však bude rozšiřovat. V obci dochází
k záplavám a kapacita vodoteče je omezena zatrubněním. Vzhledem k tomu, že převážná část řešeného území
technologického parku bude odkanalizována do této vodoteče, je nutné pod tímto územím vybudovat další poldr,
který by snížil odtoky z přívalových srážek a nezhoršil tak stávající odtokové poměry z území a vodní poměry. Dle
studie (VISSO spol. s r.o. 06/2006) má být velikost zdrže cca 8.500 m3 a odtok redukován tak, že stálý průtok bude
max. 500 l/s a větší odtoky zachyceny ve zdrži. Retenční nádrž bude mít bezpečnostní přepad a nutné budou i
úpravy údolnice k potoku (zmírnění rychlosti, omezení splachů). Dle novějších podkladů (06/2007) bude velikost
poldru „GEMO“ 55.700 m3 o ploše 1,8 ha. Tento poldr by se měl realizovat již s I. etapou (stavební dvůr spol.
GEMO).

4.2.

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Návrhová lokalita bude napojena na stávající vodovodní síť. Technické a kapacitní parametry napojení
budou předmětem dalších stupňů projektové dokumentace, které budou zpracovány pro konkrétní stavební záměry a
aktivity v území.
Na zásobení vodou byla vypracována podrobná studie včetně posouzení několika variant (VISSO spol. s r.o.06/2006). Na doporučenou bylo již zahájeno územní řízení (jako přípojka pro stavební dvůr GEMO). Napojení bude
na řad v Nové ulici pro Aquapark DN 300 (zvětšený z DN 200) od věžového vodojemu Tabulový vrch (napojení na
zásobovací řad DN 500 před vodojemem). Uvažovaná hladina pro výpočet tlakových poměrů je 295,0 m n. m. Za
přípojkou k Aquaparku by byla vodoměrná šachta a délka přívodu DN 250 cca 1.350 m a DN 200 1500 m. po
stavební dvůr. Rozvody po areálu pak v profilech DN 150-200 v délce cca 4.000 m s následným propojením na síť
v Hněvotíně.
Spotřeba vody v areálech pro cca 5.000 pracovních příležitostí se předpokládá Qp=516 m3/den (6,1 l/s),
Qm=8,4 l/s a Qmh=33,6 l/s. Množství požární vody je požadováno 25-40 l/s, ale provozovatel vodovodní sítě
(Středomoravská vodárenská a.s.) připouští jen 10 l/s. Z toho vyplývá nutnost v areálu zřídit požární nádrže. Jejich
dostupnost by měla být do 400 m a velikost 400-500 m3. Jedna nádrž by mohla být společná s poldrem (stálým
objemem cca 500 m3, další dvě pak buď jako podzemní nebo otevřené v areálu (přibližné situování viz výkresová
část územní studie).
Řešené území je na kotě terénu 247 – 267 m n.m. a dle výše uvedené studie by u nejvýše položeného
hydrantu neměl klesnout statický tlak pod 0,2 MPa a max. hydrostatický tlak v nejnižším místě pak 0,5 Mpa.
Ochranné pásmo vodovodu je do DN 500 1,5 m od okraje potrubí dle zákona 274/2001 Sb. v platném
znění.

4.3.

ODKANALIZOVÁNÍ

Dle výše uvedené studie bude území technologického parku o ploše cca 100 ha (z toho cca ¼ na území
Hněvotína, ostatní na území Slavonína) odvodněno oddílnou kanalizací. Dešťové vody budou svedeny do
Hněvotínského potoka přes dešťovou zdrž (suchý poldr) a splaškové vody budou přečerpávány do jednotné
kanalizace v Olomouci.
Dešťová kanalizace bude v profilech DN 400-2000 s ohledem na poměrně rovinaté území a dimenzována
na návrhovou intenzitu 15ti minutového deště s periodicitou 0,5 (162 l/s/ha) a odtokovým koeficientem 0,67. Ke
snížení přívalových srážek se může navrhnout u jednotlivých objektů i menší retence (příkopy a p), avšak vsakovací
schopnosti území jsou malé (vápnité spraše).
Splašková kanalizace v profilech DN 200-300 dle výše uvedené studie bude svedena do centrální čerpací
stanice ČS1 přečerpávací stanice ČS2. Z ČS1 pak budou přečerpávány výtlakem DN 150-200 podél centrální
komunikace do koncové šachty AII ‚Š 57 (DN 1000) gravitační jednotné kanalizace v Nové ulici – celková délka
výtlaku cca 2500 m (souběh s vodovodem). Orientační množství splaškových vod bude Q24=516 m3/den (6 l/s), Qh=
12 l/s, Qmax=23,6 l/s (na konci směny).
Ochranné pásmo kanalizace do DN 500 a hloubky do 2,5 m je 1,5 m a pro větší profily a hloubky pak 2,5 m
od okraje potrubí dle zákona 274/2001 Sb. v platném znění.
8

ÚZEMNÍ STUDIE „TECHNOLOGICKÝ PARK GEMO“

5.

ENERGETIKA

5.1.

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Pro zásobování technologického parku se přepokládá výstavba nového dvojitého vedení VVN a vybudování
nové vstupní rozvodny VVN/VN v blízkosti dálničního přivaděče.
Z této VR (vstupní rozvodny) by byl vyveden potřebný výkon pro zásobování plánované výstavby. Rozvody
by byly realizovány zemními jednožilovými kabely 3x22kV typu AXEKVCEY 1x240 mm2. Kabelové trasy jednotlivých
kabelových rozvodů 22kV budou voleny tak, aby přilehaly k budovaným dopravním trasám (komunikacím). Uložení
kabelů v trasách musí odpovídat platným elektrotechnickým normám a předpisům.
Kabelové rozvody VN 22 kV budou zaústěny do nových distribučních respektive odběratelských trafostanic
22/0,4/0,231kV, dle požadovaného příkonu investory jednotlivých areálů. Tyto mohou být realizovány jako zděné,
kioskové nebo vestavné. Trafostanice budou propojeny smyčkovým způsobem z důvodů zajištění zásobování el.
energií.
Technické řešení je podmíněno splněním podmínek, které stanoví provozovatel distribuční soustavy
VN/NN.
Distribuční rozvody NN budou provedeny zemními kabely AYKY 3x240+12 mm2 (nebo obdobnými dle
zvyklostí provozovatele distribuční sítě) přes systém rozpojovacích a přípojkových skříní.
V návrhu řešení zásobování lokality elektrickou energií pro plánované podnikatelské aktivity byly použity
veškeré dostupné podklady a údaje o stávajících sítích VVN, VN a NN, jakož i údaje o jejich současném technickém
stavu a přenosových možnostech. Při postupné realizaci záměrů územního plánu je však nutné koordinovat
a případné definitivní záměry přizpůsobit stavu a možnostem sítí VN a NN v daném časovém období.
Zásobování elktrickou energií v oblasti distribučních i odběratelských sítí VN a NN je nutné vždy
projednávat a řešit společně s příslušnou RSS SME a.s. a také s příslušnými orgány státní správy.
Ochranná pásma venkovního vedení VN a VVN
 venkovní vedení VN 22 kV, která byla vybudována před r.1994, mají ochranné pásmo 10 m na obě strany
od krajních vodičů vedení
 venkovní vedení VN 22 kV vybudovaná po r.1994 v souladu se zákonem č.222/ 1994 Sb. mají ochranné
pásmo 7 m od krajního vodiče na obě strany od krajních vodičů vedení
 venkovní vedení VVN 110 kV mají ochranné pásmo 15 m na obě strany od krajních vodičů
 ochranné pásmo sloupové trafostanice 22/0,4/0,231 kV je kruh o poloměru 7 m od svislé osy TS

5.2.

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Dle studie (ing. Michoněk-PROSPOL-12/2006) byla navržen generel plynofikace řešeného areálu, která
předpokládá úplnou plynofikaci. S napojením na CZT v Olomouci se nepočítá. Hlavním zdrojem je nyní VTL
plynovod DN 300/40, který je západně od řešeného areálu a přípojka pro obalovnu Skanska DN 100/40 včetně RS
VTL/STL, které jsou v majetku této společnosti. Pro nový areál bude tato přípojka využita (včetně přeložky s ohledem
na plánovaný poldr) a vybudována nová RS VTL /STL. na výkon 4.000 m3/hod včetně krátké přípojky DN 100/40 dl.
11 m v rámci stavebního dvoru GEMO. Provozní vstupní tlaky 2,2 MPa, výstupní 0,3 MPa na STL.
Celková spotřeba pro cílový rok 2017 se předpokládá 3.929,5 m3/hod a 11,883.000 m3/rok (převážně jako
střední odběratelé). Rozvody po areálu budou STL v profilech lPE 90-160/0,4 s měřením u objektu. Předpokládaná
spotřeba vycházela z údaje 10 m3/hod/1000 m2 půdorysné plochy haly.
Ochranné pásmo VTL plynovodu DN 100 je 4 m od okraje potrubí, bezpečnostní pásmo pak 10m,
bezpečnostní pásmo RS VTL je rovněž 10 m. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 300 je 40 m. Ochranné
pásmo STL plynovodů v zástavbě je 1,0 m vše dle zákona 458/2000 Sb. v platném znění.
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6.

TYPOLOGICKÉ PŘÍKLADY

6.1.

TECHNOLOGICKÝ PARK, PRAHA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

–
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6.2.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ČESKÝ TECHNOLOGICKÝ PARK, BRNO
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6.3.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

VĚDECKÝ PARK GELSENKIRCHEN, NĚMECKO
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6.4.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNOLOGICKÝ PARK IMPIVA, CASTELLÓN DE LAPLANA, ŠPANĚLSKO
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