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A. NAVRŽENÉ PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ 

 

A1. ÚVOD 

Územní studie prověřila využití předmětné lokality ve vazbě na již realizovanou 1. etapu 

výstavby polyfunkčního souboru, přičemž se zabývala zejména výhledově uvažovaným 

dopravním řešením ulice Pavlovické, které je pro řešení dotčeného území zásadně 

limitující. To zahrnuje v Územním plánu navržené prodloužení tramvajové trati do 

Chválkovic a dále navržené napojení ulice Pavlovické na plánovanou přeložku silnice I/46 

(východní tangentu) přes ulici Roháče z Dubé (výhledově silnice II/448). Při řešení územní 

studie byly zohledněny také výhledové intenzity silniční dopravy v roce 2030. 

Závěr územní studie, který obsahuje zpřesnění podmínek pro rozhodování v dotčeném 

území (podmínky funkčního využití a prostorového uspořádání) je včetně výkresové části 

uveden v následující kapitole. V části B této dokumentace je připojeno komplexní řešení 

(průvodní zpráva a výkresová část), které obsahuje konkrétní způsob prověření a funguje 

tedy jako odůvodnění navrženého řešení. V dalších částech jsou obsaženy související 

přílohy (část C) a vyjádření správců sítí a dalších orgánů (část D). 

 

A2. NAVRŽENÁ REGULACE 

A2.1. VYUŽITÍ ÚZEMÍ  

Regulace zpřesňuje podmínky využití území, a to vymezením území se smíšeným 

komerčním využitím a území veřejných prostranství. Vymezení je patrné z výkresu A.01 

Regulace. 

 Smíšené komerční využití – předpokládá se využití v souladu s podmínkami využití 

ploch smíšených obytných s omezením přípustnosti staveb pro bydlení, neboť v rámci 

územní studie nebyla prověřena hluková situace v území a nebyla v ní tedy prokázána 

možnost umísťování chráněných prostor. 

Území podél Pavlovické ulice je určeno zejména pro rozvoj vícepodlažní kompaktní 

smíšené zástavby s komerčním parterem orientovaným do městské třídy a ke kultivaci 

veřejných prostranství, a to způsobem odpovídajícím významu této městské třídy ve 

struktuře města a s ohledem na stanovenou areálovou strukturu zástavby dotčeného 

území. 

 Veřejná prostranství – předpokládá se využití pro veřejná prostranství (komunikace, 

parkování, chodníky, zeleň, atd.) včetně umístění technické infrastruktury. 

A2.2. VÝŠKOVÁ REGULACE 

Tato studie nezpřesňuje výškovou regulaci stanovenou v Územním plánu Olomouc. Pro 

dotčené území platí podmínky výškové regulace stanovené v ÚP Olomouc.  

Na území smíšeného komerčního využití vymezeného na výkrese A.01 Regulace (viz 

předchozí kapitola) je stanovena maximální výška zástavby 13/17 m (hodnota udává 

maximální výšku stavby ve tvaru: "maximální výška římsy nebo okapní hrany / maximální 

výška hřebene střechy nebo ustupujícího podlaží po úhlem 45°", to vše měřené od úrovně 

veřejného prostranství, k němuž je orientované průčelí stavby). 

Podél městské třídy ulice Pavlovické v souladu s bodem 7.12.2 výrokové části Územního 

plánu Olomouc zároveň platí možnost základní výškovou hladinu překročit lokálními 

dominantami, které jsou o 1/5 vyšší, a to maximálně nad 1/5 půdorysu objektu. 

Výškově zdůraznit by bylo vhodné zakončení pohledové osy ulice U Podjezdu na východní 

hraně ulice Pavlovické (cíl pohledu a pohledově exponovaná hrana ulice na výkrese A.01 

Regulace). Hlavní objekty situované kolem městské třídy ulice Pavlovické (včetně nároží 

s ulicí Roháče z Dubé) by měly být vícepodlažní nebo svojí výškou odpovídající 

vícepodlažním objektům s komerčním parterem orientovaným do ul. Pavlovické.  

A2.3. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

Regulace zpřesňuje podmínky prostorového uspořádání, a to vymezením stavebních čar 

a stavebních hranic, jejichž umístění je patrné z výkresu A.01 Regulace. 

 Stavební čára – určuje závazné umístění převažující části průčelí hlavní stavby na 

pozemku vzhledem k veřejnému prostranství. Stavební čára je stanovena jako 

nepřekročitelná pro umístění jakékoliv budovy. Ostatní budovy mohou být „uvnitř“ 

stavební čáry umístěny libovolně. Hlavní budovy na jednotlivých pozemcích mohou 

tvořit souvislou (tzv. řadovou zástavbu) i přerušovanou (tvořenou samostatně stojícími 

domy) zástavbu. 

 Stavební hranice – určuje rozhraní mezi zastavitelnou částí pozemku a jeho 

nezastavitelnou částí. Budovy mohou být na pozemku „uvnitř“ stavební hranice 

umístěny libovolně. 
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B 1. ÚVOD 

B 1.1. ÚČEL A CÍLE ÚZEMNÍ STUDIE 

Účelem územní studie je v souladu s § 30 odst. 1 stavebního zákona navržení, prověření 

a posouzení možných řešení vybraných problémů v daném území.  

Územní plán Olomouc pro další rozvoj řešeného území stanovil podmínku zpracování 

územní studie US-61 „Pavlovická“ ke stanovení podrobnějšího využití ploch a struktury 

zástavby přestavbové plochy smíšené obytné 09/090P.  

Dle Územního plánu Olomouc je úkolem územní studie US-61 zapojení rozvojových ploch 

do území, požadavkem je podrobnější stanovení využití pozemků a jejich vzájemného 

uspořádání a vazeb v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména vymezení 

pozemků, staveb či zařízení související dopravní a technické infrastruktury a veřejných 

prostranství, včetně vymezení plošných veřejných prostranství, stanovení podrobnějšího 

prostorového uspořádání, zejména stavebních čar, výšek říms a hřebenů střech apod., 

dále stanovení podmínek na ochranu veřejného zdraví před negativními účinky dopravy 

a řešení srážkových vod a povrchového odtoku. 

Cílem územní studie je prověřit podrobnější podmínky využití této plochy jako 

podklad pro rozhodování v území. 

Podrobnost řešení územních studií odpovídá jejich měřítku a rozsahu. Územní studie 

je podkladem pro další rozhodování samosprávy a pro rozhodování státní správy 

v konkrétních správních řízeních týkajících se rozvoje uvnitř řešeného území. 

B 1.2. POUŽITÉ PODKLADY 

 Zadání územní studie Olomouc, US-61 „Pavlovická“ (OKR MmOl, 01/2015); 

 Územní plán Olomouc (KNESL+KYNČL s.r.o., 2014); 

 Územně analytické podklady SO ORP Olomouc 2014 (OKR MmOl, 01/2015); 

 Katastrální mapa (ČÚZK, 05/2015);  

 Ortofotomapa, snímkováno 7. 6. 2014 (ČÚZK, služba WMS, 2015); 

 Koncepce vodního hospodářství města Olomouce (DHI a.s.,2014); 

 DÚR, DSP Revitalizace brownfields Pavlovická (KNESL+KYNČL s.r.o., 2013–2014); 

 Generel cyklistických tras (DHV CR spol. s r.o., 2012); 

 Výstupy z dopravního modelu města Olomouce (HaskoningDHV CR, spol. s r.o., 2015); 

 fyzický průzkum území a dopravní sčítání (květen 2015). 

B 1.3. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

Řešené území zasahuje zejména do severní části  k.ú. Bělidla, částečně ale leží také v k.ú. 

Pavlovičky, jeho výměra je zhruba 3,84 ha a zahrnuje zejména bývalý areál 

Moravskoslezských dřevařských závodů. Leží mezi ulicí Pavlovickou, kterou prochází 

průtah silnice I/46, a mezi železničním nádražím ležícím na trati č. 310 Olomouc – Opava. 

Kromě bývalého areálu Moravskoslezských dřevařských závodů je součástí řešeného 

území také přiléhající osamocený obytný dům při křižovatce ulic Pavlovická/U Podjezdu 

(Pavlovická č.p.102) a západní část železničního nádraží včetně účelové komunikace.  

Z důvodu koordinace a řešení širších souvislostí a návazností bylo, po dohodě 

s pořizovatelem, v některých místech řešené území rozšířeno nad rámec plochy US-61 

vymezené pro řešení v Územním plánu Olomouc. Připojena byla zejména zbývající severní 

část bývalého výrobního areálu až po ulici Roháče z Dubé a pás území podél přilehlé ulice 

Pavlovické. 

Řešené území zasahuje tyto plochy vymezené v Územní plánu Olomouc:  

 přestavbová plocha smíšená obytná 09/090P; 

 přestavbová plocha veřejných prostranství 09/174P; 

 část přestavbové plochy dopravní infrastruktury 09/089P; 

 část přestavbové plochy smíšené obytné 09/181P; 

 části stabilizovaných ploch dopravní infrastruktury 09/091S a 09/097S. 

B 2. SOUČASNÝ STAV 

B 2.1. HISTORIE 

Provoz areálu Moravskoslezských dřevařských závodů byl ukončen po společenských 

změnách v 90. letech 20. století. Od té doby bylo území po částech pronajímáno převážně 

pro účely výroby, skladování a služeb, přičemž postupně došlo k jeho úplnému morálnímu 

i stavebně technickému zastarání.  

Nové využití území bylo umožněno prostřednictvím změny č. 13 bývalého územního plánu 

města Olomouce (Alfaprojekt Olomouc; územní plán platil od 1998 do roku 2014), která na 

jižní části areálu vymezila plochu určenou pro areály výroby a služeb. Na základě této 

územně plánovací dokumentace byla v letech 2013–2014 povolena první etapa 

„Revitalizace brownfields Pavlovická“, jejímž předmětem je realizace polyfunkčního 

souboru staveb s maloobchodními prodejnami, administrativou, lehkou výrobou 

a stravováním. Tato etapa je v současné době v realizaci (objekty dílčích etap 1a, 1b, 1c 

a stavby komunikací, parkovišť a technické infrastruktury).  

V roce 2014 byl vydán nový územní plán města Olomouce (KNESL+KYNČL s.r.o.), který 

mění podmínky využití dotčeného území a umožňuje přestavbu i další navazující části 

bývalého areálu, vyjma jeho nejsevernější části při křižovatce ulic Pavlovická/Roháče 

z Dubé (podrobněji viz dále). 

B 2.2. VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Území se zejména na základě majetkoprávních vztahů dělí na tyto základní části: 

 polyfunkční soubor (část realizovaná v 1. etapě přestavby a zbylá část, kde se 

výstavba připravuje) – v současnosti realizovaný stav zahrnuje objekty S1 až S6, které 

obsahují zejména maloobchodní prodejny, lehkou výrobu, administrativu a stravování, 

a soubor souvisejících prostranství (komunikace, parkoviště, chodníky, zásobovací 

dvory, zeleň, apod.); stavby mají ploché střechy a jsou jednopodlažní, výjimkou je 

dvoupodlažní objekt S2; podél objektů S4, S5 a S6 směrem k Pavlovické ulici se 

nachází přístřešek, který tvoří jakousi pěší kolonádu; objekt S12 je trafostanice; 

 dům Pavlovická č.p. 102 – stojí u křižovatky ulic Pavlovická/U Podjezdu, v katastru 

nemovitostí je evidován jako objekt k bydlení, ve studii označen S11; dům má dvě 

podlaží a podkroví kryté sedlovou střechou; 

 železniční nádraží – kolejiště včetně manipulační plochy a včetně související budovy 

stavědla (ozn. S10); stavědlo je přízemní s plochou střechou; 

 garáže – celkem 39 individuálních řadových garáží ve dvou sekcích (ozn. S8 a S9) 

podél komunikace u nádraží, garáže leží na pozemcích v majetku Českých drah; 

 dům Roháče z Dubé č.p. 46 – nachází se v jižní části řešeného území u nádraží, 

v katastru nemovitostí je evidován jako objekt k bydlení, ve studii označen S7; dům je 

jednopodlažní se sedlovou střechou, pouze ve střední části má dvě podlaží; 

 veřejná prostranství – účelová komunikace podél nádraží a případně části přilehlých 

ulic Pavlovické a Roháče z Dubé. 

B 2.3. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Území je dopravně napojeno na ulici Pavlovickou (současnou silnici I/46), ze které je 

realizován vjezd do jednoho ze zásobovacích dvorů a hlavní vjezd na centrální parkoviště, 

a dále na účelovou komunikaci procházející podél nádraží a ústící do ulice Roháče z Dubé, 

ze které je realizován zadní vjezd na parkoviště a vjezdy do ostatních zásobovacích dvorů. 

V přímé vazbě na řešené území se nachází konečná zastávka „Pavlovická“ na tramvajové 

lince č. 4, která sem přijíždí od hlavního nádraží. Od okraje historického jádra města je 

území vzdáleno přibližně 1,5 km (ulicemi U Podjezdu, Pasteurova a Komenského). 

Východní část území tvoří nákladní železniční nádraží na trati č. 310. Do areálu 

Moravskoslezských dřevařských závodů byla dříve zavedena také železniční vlečka, která 

už je ale zrušena. 



B. KOMPLEXNÍ NÁVRH 

 

 

00512_70 ÚZEMNÍ STUDIE US-61 „PAVLOVICKÁ“ 10 / 2015 ©  k n e s l  +  k y n č l  a r c h i t e k t i  
 

B 2.4. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Území je napojeno na inženýrské sítě v ulicích Pavlovické a Roháče z Dubé, přičemž 

současné řešení inženýrských sítí bylo z velké části realizováno v rámci 1. etapy projektu 

Revitalizace brownfields Pavlovická.  

Současný stav inženýrských sítí je znázorněn na výkrese C.03 Současný stav, limity využití 

území v části C. Přílohy. 

Zásobování vodou 

Území je napojeno na vodovodní řad DN 150 v ulici Pavlovické a na vodovodní řad DN 200 

v ulici Roháče z Dubé. Na vodovod v ulici Pavlovické je napojena přípojka do objektu S4 

polyfunkčního souboru a přípojka k objektu S11 (dům Pavlovická č.p. 102). Na vodovod 

v ulici Roháče z Dubé je napojena přípojka procházející podél východní strany 

polyfunkčního souboru k objektu S05 a k požárnímu hydrantu. V rámci 1. etapy byly 

realizovány tří požární hydranty (dva při ulici Pavlovické a jeden v zadní části areálu na 

přípojce od ulice Roháče z Dubé. 

Odkanalizování 

Území je napojeno na jednotnou kanalizaci města Olomouce, a to na stoku „E“ DN 1200 

v ulici Pavlovické. Do jednotné kanalizace jsou svedeny splaškové odpadní vody a dále 

bezpečnostní přepad z dešťové zdrže.  

Dešťové vody jsou likvidovány zasakováním (vsakovací jámy), případně zadržovány 

v dešťové zdrži s bezpečnostním přepadem do jednotné kanalizace (u centrálního 

parkoviště). Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou vedeny přes odlučovače lehkých 

kapalin. 

Zásobování elektřinou 

Polyfunkční soubor je zásobován z vlastní elektrické transformační stanice 22/0,4 kV. 

Jedná se o původní trafostanici, která bude v rámci 1. etapy výstavby polyfunkčního 

souboru rozšířena tak, aby postačovala pro celý polyfunkční soubor. Trafostanice je 

smyčkou napojena na elektrické kabelové vedení VN 22 kV procházejí v ulicích Pavlovická 

– U Podjezdu. Z transformační stanice jsou v rámci souboru rozvedena elektrická vedení 

NN.  

Objekt S11 (dům Pavlovická č.p. 102) je napojen na veřejnou elektrickou síť NN v ulici 

Pavlovické. 

Zásobování teplem 

Polyfunkční soubor je napojen na síť centrálního zásobování teplem, konkrétně na teplovod 

přicházející od areálu AŽD za nádražím. V objektu S5 je umístěna teplovodní stanice, která 

zásobuje teplem celý polyfunkční soubor. 

Zásobování plynem 

Polyfunkční soubor je na plynovodní síť napojen pouze částečně. Jedná se o objekt S2, 

který je napojen na NTL plynovod v ulici Pavlovické ve směru od křižovatky s ulicí 

Edisonovou. Objekt S11 (dům Pavlovická č.p. 102) je také napojen na NTL plynovod v ulici 

Pavlovické ve směru od křižovatky s ulicí Roháče z Dubé. 

Elektronické komunikace 

Polyfunkční soubor je napojen na telekomunikační kabely procházející v ulici Pavlovické, 

a to zejména přes vstupní přípojkovou skříň, ze které jsou rozvedeny samostatné přípojky 

do jednotlivých jednotek. 

B 2.5. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 

Největší část pozemků v řešeném území je v majetku společnosti MORAVOINVEST CZ 

spol. s r.o., společnosti DENE OFICE spol. s .r.o. a pana Miroslava Barneta, kteří jsou 

investory první etapy Revitalizace brownfields Pavlovická. Dům Pavlovická č.p. 102 je ve 

společném majetku Vlastimila Jahody a manželů Stanislavy a Pavla Sonnewendových. 

Východní část řešeného území (areál nádraží) je v majetku Českých drah, a.s. (včetně 

pozemků pod řadovými garážemi, které mají jiné vlastníky), objekt na nádraží patří 

společnosti WABAHAMI s.r.o. Další pozemky jsou v majetku Statutárního města Olomouce 

(okraje veřejných prostranství). 

Vlastnictví pozemků je znázorněno na výkrese C.02 Majetkoprávní vztahy v části C. 

Přílohy.  

B 2.6. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Využití řešeného území je omezeno zejména limity a ochrannými režimy vyplývajícími 

z existence dopravní infrastruktury (ochranné pásmo železnice) a sítí technické 

infrastruktury. Jižní část řešeného území zasahuje do zájmového území MO ČR. Celé 

území leží v chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod. 

Limity využití území jsou zobrazeny na výkrese C.03 Současný stav, limity využití území 

v části C. Přílohy.  

B 2.7. PODROBNÉ PRŮZKUMY ÚZEMÍ 

Inženýrsko geologický průzkum, staré ekologické zátěže 

Pro lokalitu byl vypracován inženýrsko-geologický průzkum (RNDr. Pavel Vavrda, 2012). 

V rámci průzkumu byly provedeny 2 průzkumné vrtané sondy (VS-1, VS-2), 4 průzkumné 

sondy statické penetrace (SP-1, SP-2, SP-3, SP-4) a prověřeny další 4 archivní průzkumné 

vrtané sondy (J-3, VJ-1, V-1, V-6). Z průzkumu vyplynuly následující závěry: 

 Na základě výsledku vsakovací zkoušky bylo zjištěno, že v prostoru brownfieldu bude 

možno likvidovat vody srážkové zasakováním do zemního prostředí. 

 Stavební objekty bude možno založit buď plošně, nebo hlubinným způsobem. 

 Spojitá a volná hladina podzemní vody se v prostoru projektovaného staveniště 

pohybuje v úrovni okolo 3,5 m až 4,5 m pod terénem. 

 Podzemní voda nevytváří agresivní prostředí na betonové konstrukce. 

 Vrtem VS-1, v místě stávající parkovací plochy pro zákazníky autoservisu, byla 

v přípovrchové vrstvě ověřena v hloubkovém intervalu 0,5-1,0 m pod terénem zemina, 

která zapáchala po ropných uhlovodících. 

Součástí 1. etapy Revitalizace brownfields Pavlovická byla demolice původních staveb na 

celém území bývalého areálu, která proběhla v první polovině roku 2013. V průběhu ní byla 

provedena i asanace ekologických zátěží po dřívějším využitím území. Pro odstranění 

stavby včetně asanací ekologických zátěží byl stavebním úřadem vydán souhlas na 

základě dokumentace, která obsahovala vyjádření všech dotčených orgánů. 

Radonový průzkum 

Pro dotčené území byl stanoven střední radonový index. Stavby budou opatřeny 

preventivními opatřeními proti pronikání radonu z geologického podloží. 
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B 3. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 

B 3.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Řešení vychází z platného Územního plánu Olomouc, který dotčené území vymezuje jako 

součást smíšené obytné části města, a dále z již realizované 1. etapy projektu Revitalizace 

brownfields Pavlovická, v rámci kterého zde vzniká polyfunkční soubor s maloobchodními 

prodejnami, stravováním, administrativou a nerušící výrobou. 

Celý projekt vychází z toho, že vzhledem k umístění území mezi frekventovanou 

komunikací Pavlovickou (průtah silnice I/46 a zároveň místo napojení silnice II/448 z ulice 

U Podjezdu) a celostátní železniční trať č. 310 Olomouc – Opava není území vhodné pro 

obytnou zástavbu. Je ale možné ho využít pro rozvoj jiných funkcí, které jsou přirozenou 

součástí obytného území zejména pro občanské vybavení a nerušivou výrobu. 

Vzhledem k výborné dopravní dostupnosti na křížení dvou městských tříd (ulice Pavlovické 

a ulice U Podjezdu), které bude zároveň v budoucnu místem napojení obytné části města 

na východní tangentu (přeložku silnice I/46), včetně přímé návaznosti na MHD (zejména na 

linku tramvaje, u které je v územním plánu předpokládáno její prodloužení do Chválkovic), 

je ve vazbě na již realizovanou 1. etapu navrženo využití zbývající části území zejména pro 

rozvoj služeb, maloobchodu a administrativy, případně stravování. Záměrem je další 

zkvalitnění úrovně občanského vybavení a služeb a vytvoření pracovních příležitostí v této 

části města. 

Navržené řešení navazuje na již realizovanou 1. etapu přestavby území a doplňuje 

polyfunkční soubor do ucelené podoby. Část staveb navržených v severní a východní části 

souboru (č. 01, 05 a 06) doplňuje koncepci umístění budov kolem „parkovacího“ dvora ve 

tvaru širokého písmene „U“ obráceného k ulici Pavlovické. Významným akcentem je pak 

třípodlažní budova s komerčním parterem (č. 02) situovaná při ulici Pavlovické, která 

opticky zakončuje ulici U Podjezdu a která je zezadu doplněna o přízemní přístavbu (č. 03). 

Podél Pavlovické ulice jsou dále pro vizuální udržení uliční čáry navrženy čtyři samostatné 

menší přízemní objekty komerčních jednotek (č. 07, 08, 09 a 10). 

Ideová varianta řešení navrhuje odstranění nevhodně situovaného stávajícího objektu č.p. 

102 a umístění třípodlažní budovy č.02 většího rozsahu, která by tak lépe prostorově 

zakončovala ulici U Podjezdu. Ze zadní strany by pak byla doplněna o přízemní přístavbu 

č. 04 (trafostanice a náhradní zdroj by pak byly umístěny v rámci těchto budov). 

Výška navržených staveb doplňujících frontu kolem dvora navazuje na již realizované 

objekty a činí 8,5 m, navrženo je logické prodloužení přístřešku i jakési kolonády podél celé 

jihovýchodní strany dvora. U třípodlažní budovy je předpokládána výška 13 m, její parter je 

předpokládán s výškou 5 m stejně jako výška navazujících přístaveb. Komerční jednotky 

podél Pavlovické ulice jsou navrženy s výškou 5 m, aby tak svojí hmotou dotvářely profil 

městské třídy. Hlavní objekty realizované či v této studii navržené podél Pavlovické ulice 

(včetně nároží s ulicí Roháče z Dubé) mají výšku 8,5 m, která odpovídá vícepodlažní 

zástavbě. 

Protože realizace tak velkého polyfunkčního souboru může probíhat postupně v delším 

časovém rozpětí (také s ohledem na majetkoprávní vztahy v území), je možné před cílovým 

stavem využít části území pro umístění dočasných staveb, které zvýší atraktivitu území 

a vhodně doplní jeho skladbu funkcí (např. dětské hřiště). 

Návrh počítá s dopravním řešením předpokládaným v územním plánu – tedy 

s prodloužením tramvajové trati v Pavlovické ulici směrem do Chválkovic a s napojením 

budoucí východní tangenty na Pavlovickou ulici prostřednictvím ulice Roháče z Dubé 

(podrobněji viz Koncepce dopravní infrastruktury). 

Návrh ideové varianty je zobrazen na výkrese B.01 Koncepce dopravní infrastruktury. 

Uliční profily jsou zobrazeny na výkresech B.03 Uliční profily A, B a B.04 Uliční profil C. 

B 3.2. KONCEPCE ZELENĚ 

Součástí návrhu je pokračování stromořadí realizovaného v 1. etapě podél ulice 

Pavlovické, kde je umístěno celkem 14 stromů (v ideové variantě je možné zde umístit 

zhruba 16 stromů). V rámci 1. etapy bude vysázeno také 12 stromů v rámci parkoviště. 

Dalších cca pět stromů je navrženo podél ulice Roháče z Dubé a stromořadí s přibližně 15 

stromy je uvažováno podél účelové komunikace u nádraží. Jeden strom je navržen jako 

součást veřejného prostranství v severní části polyfunkčního souboru. 

V rámci polyfunkčního souboru se počítá s vysazením dvou druhů stromů. Jedná se o druh 

Prunus Avium Plena, který dosahuje většího vzrůstu a je navržen do stromořadí podél 

komunikací (Pavlovická, Roháče z Dubé, účelová komunikace u nádraží), a dále 

o vzrůstem menší druh Prunus Fruticosa Globosa, který je navržen v rámci parkoviště. Tyto 

druhy třešní byly zvoleny zejména s ohledem na to, že třešeň je v tomto území typickým 

druhem (v krajině mezi Olomoucí a Šternberkem jsou podél cest často k vidění třešňová 

stromořadí). 

V rámci řešeného území je vymezeno 4 600 m2 pozemků zeleně (respektive 4 772 m2 

v ideové variantě), což činí celkem 12 % jeho výměry (12,4 % v ideové variantě). 

B 3.3. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Navržené řešení je zobrazeno ve výkrese B.01 Koncepce dopravní infrastruktury. 

Silniční doprava 

Ve výhledovém období limitují dopravní koncepci v území dva základní faktory, které 

vyplývají z řešení Územního plánu Olomouc. Prvním faktorem je vedení přivaděče od 

jihovýchodní tangenty (přeložky silnice I/46) na ulici Roháče z Dubé a druhým faktorem je 

prodloužení tramvajové trati ulicí Pavlovickou ke Chválkovicím. Tyto záležitosti omezují 

navržené řešení jak z pohledu prostorového uspořádání, tak i z pohledu dopravně 

inženýrského. S ohledem na zvýšení intenzit dopravy na ulici Roháče z Dubé vlivem 

přesunu cílové dopravy ze severní části ulice Pavlovické na jihovýchodní tangentu je 

navržena změna organizace dopravy na křižovatce ulic Pavlovická a Roháče z Dubé. 

Samotná křižovatka bude nadále řízena SSZ avšak vyznačení hlavního směru bude 

realizováno na ulici Roháče z Dubé směrem na ulici Pavlovickou (jih). Křižovatka musí 

obsahovat  na všech ramenech minimálně dva řadící pruhy. Pro tramvaj je předpokládána 

preference průjezdu. 

Taktéž křižovatka ulic Pavlovická a U Podjezdu dozná v návrhovém období změn. 

V případě, že dojde k prodloužení tramvajové trati, bude nutno tuto křižovatku řídit SSZ, 

a to z důvodu potřebné preference hromadné dopravy a zajištění dostatečné kapacity 

křižovatky, což by bez SSZ nebylo možné. Toto řešení však neumožňuje levé odbočení 

z ulice Pavlovická do ulice U Podjezdu a tudíž v návrhu není uvažováno. Zrušené levé 

odbočení bude realizováno náhradní trasou po ulici Edisonova .  

Na tento návrhový stav byl zpracován model dopravy a následné kapacitní výpočty, které 

prokazují dostatečné kapacitní rezervy na navrhovaných křižovatkách. Modelový stav na 

výhledové období obsahoval již dokončenou jihovýchodní tangentu a změny dopravního 

řešení v dotčeném území. Z kapacitních posouzení vyplývá, že dosažené ÚKD se pohybuje 

na úrovni A a B na hlavních směrech a úrovni D na směrech vedlejších, což je vyšší úroveň 

než požadovaná. Kapacitní posouzení je součástí části C. Přílohy. 

Statická doprava 

V rámci 1. etapy realizace polyfunkčního souboru bylo realizováno velké centrální 

parkoviště, jehož kapacita převyšuje potřebu budov realizovaných v této etapě. 

V rámci této studie byl proveden nový kompletní výpočet potřeby parkovacích stání pro 

stávající i navržené budovy. Celková potřeba polyfunkčního souboru je 170 parkovacích 

stání, přičemž navrženo je celkem 234 stání (z toho 10 stání pro ZTP a 3 stání pro osoby 

s kočárkem). Z toho je patrné, že rozsah navržených parkovacích stání je pro polyfunkční 

soubor dostačující. Kompletní výpočet je doplněn v části C. Přílohy. 

Hromadná doprava 

V návrhu územní studie je tramvajová trať prodloužena ulicí Pavlovickou dál severním 

směrem k Chválkovicím (v souladu s řešením obsažením v Územním plánu Olomouc). 

Stávající točna nacházející se v trojúhelníku ulic Pavlovická, U Podjezdu a Edisonova bude 

zrušena. V řešeném území na ulici Pavlovické je navržena nová tramvajová zastávka ve 

směru k Hodolanům. S ohledem na prostorové omezení v ulici Pavlovické je zastávka 

navržena se zvýšenou, automobily pojížděnou, nástupní hranou bez ostrůvku. 

Hromadná doprava autobusová zůstává nezměněna. 

Cyklistická a pěší doprava 

Po prověření limitní výhledové dopravní situace zahrnující také prodloužení tramvajové trati 

do Chválkovic bylo konstatováno, že do dopravních koridorů ulic Pavlovické a Roháče 

z Dubé není možné umístit samostatné pruhy pro vedení cyklistů. S ohledem na systém 

navržený v Generelu cyklistických tras bylo navrženo umístění širších sdílených pruhů 

v trase Roháče z Dubé – Sladovní. 

Umístění samostatných cyklopruhů v Pavlovické ulici limituje zejména navržené 

prodloužení tramvajové trati do Chválkovic.  S ohledem na předpokládaný pokles intenzit 

dopravy na ulici Pavlovické (vliv jihovýchodní tangenty) je však možno cyklistickou dopravu 

ulicí Pavlovickou vést přímo v jízdních pruzích místní komunikace. 
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Pěší doprava je řešena samostatnými chodníky o šířce minimálně 2,0 m. V místě 

křižovatek jsou navrženy přechody pro chodce tak, aby byly pokryty hlavní pěší trasy. 

Železniční doprava 

Do řešeného území patří také část stávajícího železničního nádraží na celostátní trati 

č. 310 Olomouc – Opava. Územní studie nepředpokládá žádné změny v železniční 

dopravě. 

B 3.4. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Navržené řešení je zobrazeno ve výkrese B.02 Koncepce technické infrastruktury. 

Zásobování vodou 

Nové objekty budou napojeny na vnitroareálový rozvod pitné vody, který je napájen z již 

realizovaných přípojek (viz Současný stav), případně budou napojeny novými přípojkami na 

blízké stávající vodovodní řady. Většina nově navržených objektů tak bude zásobována 

z vodovodního řadu DN 200 procházejícího v ulici Roháče z Dubé, výjimkou může být 

pouze objekt č. 02, který je možné alternativně napojit na vodovodní řad DN 150 v ulici 

Pavlovické. Pro zásobování požární vodou je dostatečný stávající stav rozmístění hydrantů 

(viz kap. B 2. Současný stav). 

Odkanalizování 

Splašková kanalizace jednotlivých objektů bude napojena na jednotnou kanalizační síť 

města Olomouce na kanalizační stoku „E“ v Pavlovické ulici. Nová přípojka je navržena 

v severní části území. Variantně se lze napojit na stávající přípojku realizovanou v 1. etapě 

Revitalizace brownfields Pavlovická (viz Současný stav). 

Dešťové vody ze severní části polyfunkčního souboru budou likvidovány v zasakovací 

nádrži umístěné pod navrženým parkovištěm s bezpečnostním přepadem do jednotné 

kanalizační sítě. Přepad bude zaústěn do přípojky splaškové kanalizace do stoky „E“ (viz 

výše). Parkoviště a pojížděné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby se 

zapískovanými spárami. 

Zásobování elektřinou 

Nové objekty polyfunkčního souboru budou napojeny na vnitroareálovou síť NN, která 

vychází z vlastní transformační stanice 22/0,4 kV (viz Současný stav). Tato trafostanice 

bude v rámci 1. etapy výstavby rozšířena a bude mít pro zásobování celého polyfunkčního 

souboru dostatečnou kapacitu. Pro zajištění nepřetržitého napájení v případě výpadku 

veřejné elektrické sítě je pro celý areál navržena instalace náhradního zdroje elektřiny 

tvořeného stacionárním dieselagregátem, který se nachází vedle transformační stanice. 

V návrhu ideové varianty se počítá s umístěním trafostanice a náhradního zdroje v rámci 

navržených objektů č. 02 a 04.  

Zásobování teplem 

Nové objekty budou napojeny na vnitroareálový rozvod tepla ze stávající teplovodní stanice 

realizované v 1. etapě (viz kap. B 2. Současný stav). 

Zásobování plynem 

U většiny nových objektů se nepředpokládá napojení na plynovodní síť. Výjimkou je objekt 

č .02, který může být napojen na stávající NTL plynovodní přípojku k domu Pavlovická 

č.p. 102. 

Elektronická komunikace 

Jednotky v nových objektech budou napojeny vlastními přípojkami z přípojkové skříně 

realizované v 1. etapě (viz kap. B 2. Současný stav). 

B 3.5. KAPACITY ÚZEMÍ 

Územní studie vymezila v řešeném území pozemky těchto druhů (včetně stávajícího stavu 

polyfunkčního souboru realizovaného v 1. etapě a včetně ostatních částí řešeného území): 

Základní varianta Ideová varianta 
Využití pozemků 

výměra [m2] podíl výměra [m2] podíl 

Budovy – stav 7 489 19,5 % 7 212 18,8 % 

Budovy – návrh 4 352 11,3 % 4 957 12,9 % 

Veřejné komunikace 5 075 13,2 % 5 075 13,2 % 

Zásobovací dvory 2 632 6,9 % 2 410 6,3 % 

Parkování osobních vozidel 2 952 7,7 % 2 952 7,7 % 

Chodníky 4 989 13,0 % 4 795 12,4 % 

Zeleň 4 600 12,0 % 4 772 12,4 % 

Manipulační plochy 2 788 7,3 % 2 788 7,3 % 

Kolejiště nádraží 3 454 9,0 % 3 454 9,0 % 

Technická infrastruktura 84 0,2% 0 0,0 % 

Celkem (řešené území) 38 415 100,0 % 38 415 100,0 % 

 

Hrubá podlažní plocha stávajících objektů je cca 8 585 m2 (resp. 7 955 m2 v ideové var.). 

Hrubá podlažní plocha navržených objektů je cca 4 886 m2 (resp. 6 573 m2 v ideové var.). 

Počet parkovacích stání je celkem 234 (z toho 10 pro ZTP a 3 pro osoby s kočárkem). 

B 3.6. ETAPIZACE 

V rámci územní studie není stanoveno pořadí změn v území.  

Územní studie uvažuje s limitní výhledovou dopravní situací, která ale nemusí být ani 

v dlouhodobém horizontu realizována (to se týká zejména prodloužení tramvajové tratě do 

Chválkovic), návrh řešení polyfunkčního souboru ale není na tomto výhledovém stavu nijak 

závislý a lze ho realizovat i za současné dopravní situace.  

V ideové variantě počítá územní studie s odstraněním domu Pavlovická č.p. 102 a jeho 

nahrazením třípodlažním objektem s komerčním parterem, což se ale musí odvíjet od 

majetkoprávní situace v území (v současnosti má budova jiného vlastníka).  

Lze tedy předpokládat, že realizace dalších etap polyfunkčního souboru bude postupovat 

podle konkrétních možností investorů a podmínek v území. 
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B 4. VZTAH K ÚZEMNÍMU PLÁNU 

Na území města Olomouce v současnosti platí územní plán vydaný v roce 2014. Bývalý 

areál Moravskoslezských dřevařských závodů dnes leží zejména v přestavbové ploše 

smíšené obytné 09/090P, jeho severní část pak také v přestavbové ploše veřejných 

prostranství 09/174P a přestavbové ploše dopravní infrastruktury 09/089P. Západní okraj 

areálu podél ulice Pavlovické pak zasahuje také do stabilizovaných ploch dopravní 

infrastruktury 09/091S a 09/097S. 

B 4.1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Využití území 

Využití území navržené v této územní studii je v souladu s podmínkami využití stanovenými 

v Územním plánu Olomouc, zejména podmínkami využití ploch smíšených obytných 

(podrobněji viz následující kapitolu). 

Procento zastavěnosti 

Územní plán Olomouc stanovuje pro plochu smíšenou obytnou 09/090P požadavek na 

zastavěnost 10-40 %. Návrh územní studie počítá v rámci řešeného území se zastavěností 

cca 31 % (resp. 32 % v ideové variantě) a splňuje tedy požadavek územního plánu. 

Výška zástavby 

Územní plán Olomouc stanovuje pro plochu smíšenou obytnou 09/090P požadavek na 

maximální výšku zástavby 13/17 m. Stavby navržené v rámci územní studie mají výšku cca 

8,5 m (fronta budov kolem centrálního dvora), 5 m (komerční jednotky podél ulice 

Pavlovické) a 13 m (třípodlažní budova s komerčním parterem). Navržená zástavba tedy 

stejně jako zástavba stávající nepřekračuje svojí výškou maximálně přípustnou výšku 

určenou ÚP Olomouc. Zároveň také neohrožuje chráněný pohled MP-10 stanovený v bodě 

3.3.2. ÚP Olomouc (pohled na historické jádro od poutního chrámu Navštívení Panny Marie 

na Svatém Kopečku; cíl pohledu – věž chrámu sv. Václava, včetně mariánských os) 

v souladu s jeho odůvodněním na str. D240, kde je uvedeno, že: „Maximální výšky 

zástavby v řešeném území byly prověřeny z míst důležitých pohledů (…)“. 

Struktura zástavby 

Územní plán Olomouc stanovuje pro plochu smíšenou obytnou 09/090P požadavek na 

areálovou strukturu zástavby. Navržené řešení polyfunkčního souboru tento požadavek 

splňuje, zejména s ohledem na minimální počet veřejných vjezdů (jeden hlavní z ulice 

Pavlovické a jeden vedlejší z účelové komunikace podél nádraží). 

Podíl zeleně 

Územní plán Olomouc stanovuje pro plochu smíšenou obytnou 09/090P požadavek na 

minimální podíl zeleně 10 %. Návrh územní studie počítá v rámci řešeného území 

s podílem zeleně minimálně 12 % a splňuje tedy požadavek územního plánu. 

Územní studie 

Územní plán Olomouc stanovuje pro rozhodování o změnách v dotčeném území podmínku 

zpracování územní studie US-61 (Pavlovická) a US-95 (tramvajová trať). Tato podmínka je 

splněna zpracováním této územní studie, která prověřila jak prostorové uspořádání 

přestavbového území mezi Pavlovickou ulicí a železniční tratí, tak dopravní řešení ulice 

Pavlovické zahrnující také umístění tramvajové trati směrem do Chválkovic a napojení ulice 

Roháče z Dubé, která má být výhledově přivaděčem dopravy od východní tangenty 

(přeložky silnice I/46). 

Dopravní infrastruktura – silniční doprava 

Územní plán Olomouc navrhuje v dotčeném území úpravu napojení ulice Roháče z Dubé, 

která má být výhledově přivaděčem silniční dopravy od východní tangenty (přeložky silnice 

I/46), na ulici Pavlovickou. Územní studie s tímto výhledovým dopravním řešením počítá, 

její součástí je dopravní prověření této situace (včetně intenzit dopravy). Podrobněji viz 

kapitolu B 3. Navržené řešení.  

Dopravní infrastruktura – hromadná doprava 

Územní plán Olomouc navrhuje v dotčeném území prodloužení tramvajové tratě ulicí 

Pavlovickou do Chválkovic. Územní studie s tímto výhledovým dopravním řešením počítá 

a zapracovala ho do svého návrhu včetně nových zastávek. Podrobněji viz kap. B 3. 

Navržené řešení.  

Dopravní infrastruktura – cyklistická doprava 

Územní plán Olomouc vymezuje v dotčeném území koridory cyklistické dopravy v ulicích 

Pavlovické, Roháče z Dubé, U Podjezdu a Sladovní. Po prověření limitní výhledové 

dopravní situace zahrnující také prodloužení tramvajové trati do Chválkovic bylo 

konstatováno, že do dopravních koridorů ulic Pavlovické a Roháče z Dubé není možné 

umístit samostatné pruhy pro vedení cyklistů. S ohledem na systém navržený v Generelu 

cyklistických tras bylo navrženo umístění širších sdílených pruhů v trase Roháče z Dubé – 

Sladovní. V ulici Pavlovické lze po realizaci východní tangenty předpokládat snížení 

intenzity dopravy a tedy zlepšení podmínek pro pohyb cyklistů v rámci standardních 

jízdních pruhů. 

Systém sídelní zeleně – liniová zeleň 

Územní plán Olomouc vymezuje v dotčeném území liniovou zeleň v ulicích Pavlovické, 

Roháče z Dubé, U Podjezdu a Sladovní. V rámci územní studie bylo navrženo umístění 

stromořadí na jihovýchodní straně ulice Pavlovické a jižní straně ulice Roháče z Dubé. 

Městská třída 

Územní plán Olomouc vymezuje v ulicích Pavlovické a U Podjezdu tzv. městskou třídu 

zahrnující mimo jiné i plochy 09/090P, 09/174P a 09/181P. Městské třídy jsou dle bodu 4.4. 

ÚP Olomouc prvky urbanistické koncepce, respektive polycentrického systému města. Jak 

je patrné z bodu 3.2.3. základní koncepce ÚP Olomouc, jsou tyto prvky definované 

k podpoře polycentričnosti města, jejímž hlavním úkolem je vytvoření nového systému 

subcenter (viz kap. D 3.2.3. odůvodnění územního plánu na str. D17). Městské třídy, jak 

z této pasáže a Schématu výškové regulace a polycentrického systému (I/S1) vyplývá, jsou 

především spojnicemi těchto nově definovaných subcenter. Městské třídy jsou dle bodu 

4.4.5. ÚP Olomouc určené pro rozvoj „vícepodlažní kompaktní smíšené zástavby 

s komerčním parterem orientovaným do městské třídy (např. polyfunkční domy s bydlením, 

stavby veřejného vybavení s komerčním parterem, bytové domy s komerčním parterem, 

hotely) a ke kultivaci veřejných prostranství způsobem odpovídajícím významu městské 

třídy ve struktuře města, zejména řešením nároků statické dopravy u novostaveb v rámci 

objektů“. 

Územní studie navrhuje podél ulice Pavlovické třípodlažní objekt s komerčním parterem, 

který akcentuje a vizuálně zakončuje ulici U Podjezdu. Podél Pavlovické ulice jsou dále 

umístěny menší komerční jednotky s výškou cca 5 m, které prostorově dotváří profil 

městské třídy. Hlavní objekty realizované či v této studii navržené podél Pavlovické ulice 

mají výšku 8,5 m, která odpovídá vícepodlažní zástavbě. Vedení městské třídy je 

podpořeno také umístěním stromořadí. S ohledem na to, že plocha 09/090P (a rovněž 

09/181P) má stanovenu v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) ÚP Olomouc tzv. areálovou strukturu 

zástavby, jsou potřebná parkovací místa situována uvnitř areálu, nikoliv v rámci objektů 

přiléhajících k městské třídě.  

B 4.2. NÁVRH REGULACE – ZPŘESNĚNÍ PODMÍNEK VYUŽITÍ ÚZEMÍ  

S ohledem na podrobné prověření limitní dopravní situace v území a podrobné prověření 

situování veřejných prostranství v rámci dotčeného území, které jsou součástí této územní 

studie, je možné pro povolování změn v dotčeném území využít podmínky využití ploch 

smíšených obytných, a to včetně území vymezených v Územním plánu Olomouc jako 

součást plochy veřejných prostranství 09/174P a ploch dopravní infrastruktury 09/089P, 

09/091S a 09/097S.  

Tato skutečnost vyplývá ze znění bodů 7.6.3. d) a 7.7.3. g) Územního plánu Olomouc 

(podmínky využití ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury). Tyto body 

umožňují „využití zbylé části plochy v souladu s podmínkami využití bezprostředně 

sousedící plochy s rozdílným způsobem využití za podmínky, že byla územní studií 

upřesněna poloha pozemků veřejných prostranství (v případě ploch veřejných prostranství) 

nebo tras dopravní infrastruktury (v případě ploch dopravní infrastruktury), pro které byla 

plocha navržena“. 

Bod 7.6.3. d) Územního plánu Olomouc (podmínky využití ploch veřejných prostranství): 

Podmíněně přípustné využití , přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze do 

území umístit za podmínky prokázání, že jejich řešení a provoz, včetně zajištění nároků 

statické dopravy, neohrozí plnohodnotné hlavní využití plochy, je v souladu s charakterem 

veřejného prostranství, neomezí průchodnost územím, nemá negativní vliv na krajinný ráz, 

neohrozí hodnoty daného území (viz body 3.3. a 4.10.), kvalitu prostředí souvisejícího 

území a jeho hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž v obytném území: 

 d) pozemky, stavby a zařízení na zbylé části plochy veřejného prostranství v souladu 

s podmínkami využití bezprostředně sousedící plochy s rozdílným způsobem využití za 
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podmínky, že byla územním rozhodnutím, regulačním plánem, případně územní studií 

nebo dohodou o parcelaci upřesněna poloha pozemků veřejných prostranství, pro které 

byla plocha navržena. 

Bod 7.7.3. g) Územního plánu Olomouc (podmínky využití ploch dopravní infrastruktury): 

Podmíněně přípustné využití, přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze do 

území umístit za podmínky prokázání, že jejich řešení a provoz, včetně zajištění nároků 

statické dopravy, neohrozí plnohodnotné hlavní využití plochy, nemá negativní vliv na 

krajinný ráz, neohrozí hodnoty daného území (viz body 3.3. a 4.10.), kvalitu prostředí 

souvisejícího území a jeho hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž v obytném 

území: 

 g) pozemky, stavby a zařízení na zbylé části plochy dopravní infrastruktury 

v zastavitelném území v souladu s podmínkami využití bezprostředně sousedící plochy 

s rozdílným způsobem využití nebo v nezastavěném území v případě, že nezhoršují 

kvalitu prostředí a negativně neomezují využívání sousedních pozemků, to vše za 

podmínky, že byla územním rozhodnutím, regulačním plánem, případně územní studií 

nebo dohodou o parcelaci upřesněna poloha tras dopravní infrastruktury, pro které byla 

plocha navržena. 

Z výše uvedených podmínek obsažených v Územním plánu Olomouc vyplývá, že 

v bezprostředním sousedství plochy smíšené obytné 09/090P (tedy na ploše veřejných 

prostranství 09/174P a na plochách dopravní infrastruktury 09/089P, 09/091S a 09/097S) 

lze rozhodovat o změnách v území v souladu s podmínkami ploch smíšených 

obytných, pokud bude v rámci územní studie upřesněna poloha dopravní infrastruktury 

a veřejných prostranství, pro které byly tyto plochy v územním plánu navrženy. 

K jednotlivým výše zmíněným plochám s rozdílným způsobem využití lze pak uvést toto: 

 09/089P – přestavbová plocha dopravní infrastruktury vymezená v Územním plánu 

Olomouc pro úpravu ulice Pavlovické (včetně prodloužení tramvajové trati do 

Chválkovic) a pro úpravu přivaděče od navržené východní tangenty (přeložky silnice 

I/43) k ulici Pavlovické, včetně napojení na ni; 

 v této územní studii bylo na základě prověření limitní výhledové dopravní 

situace ověřeno, že je plocha v ulici Pavlovické i v ulici Roháče z Dubé vymezena 

s prostorovou rezervou a že pro výše uvedené účely postačují užší koridory, 

jejichž hranice je vymezena na výkrese A.01 Regulace; 

 09/091S – stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury vymezená v Územním plánu 

Olomouc pro ulici U Podjezdu včetně křížení s ulicí Pavlovickou (včetně prodloužení 

tramvajové trati do Chválkovic); 

 v této územní studii bylo na základě prověření limitní výhledové dopravní 

situace ověřeno, že je plocha v ulici Pavlovické vymezena s prostorovou 

rezervou a že pro výše uvedené účely postačuje v ulici Pavlovické užší koridor, 

jehož hranice je vymezena na výkrese A.01 Regulace; 

 09/097S – stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury vymezená v Územním plánu 

Olomouc pro ulici Divišovu a Pavlovickou (včetně prodloužení tramvajové trati do 

Chválkovic – realizaci druhé koleje v ulici Pavlovické); 

 v této územní studii bylo na základě prověření limitní výhledové dopravní 

situace ověřeno, že je plocha v ulici Pavlovické vymezena s prostorovou 

rezervou a že pro výše uvedené účely postačuje v ulici Pavlovické užší koridor, 

jehož hranice je vymezena na výkrese A.01 Regulace; 

 09/174P – přestavbová plocha veřejných prostranství vymezená v Územním plánu 

Olomouc jako prostorová rezerva pro zachování volného území pro možné výhledové 

napojení ulice U Podjezdu na železniční přejezd v ulici Roháče z Dubé a pro zajištění 

obsluhy přilehlých ploch a prostupnosti území;  

 konkrétní dopravní řešení propojení ulic U Podjezdu a U panelárny  nebylo 

v době zpracování ÚP Olomouc známé; v konceptu Územního plánu z roku 2010 

toto řešení ještě nebylo obsaženo (počítalo se pouze s úpravou stávající ulice 

Roháče z Dubé a křižovatky Pavlovická/Roháče z Dubé), ochrana dotčeného 

území plochou veřejných prostranství byla vložena až do návrhu Územního plánu 

v roce 2011; už před zpracováním této územní studie však bylo zřejmé, že 

dopravní řešení přímého propojení ulice U Podjezdu a ulice U Panelárny by 

vyvolalo potřebu nového mimoúrovňového křížení železniční tratě č. 310 (nebylo 

by možné počítat pouze s rekonstrukcí stávajícího přejezdu), pro které ale 

v tomto místě není dostatek prostoru a je tedy nereálné; to znamená že další 

ochrana území pro toto silniční spojení se jeví jako zbytečná; v této územní studii 

byly prostorové nároky propojení ulic Roháče z Dubé a Pavlovické (resp. 

U Podjezdu) podrobněji posouzeny na základě prověření limitní výhledové 

dopravní situace a byl vymezen reálný koridor nutný pro zajištění tohoto 

dopravního spojení; dále bylo podrobným posouzením shledáno, že umístění 

pozemků veřejných prostranství takového rozsahu je podél ulice Roháče z Dubé 

a ulice Pavlovické pro fungování městského organismu neúčelné (pro obsluhu 

a prostupnost území zde postačuje standardní uliční profil; umístění veřejného 

prostranství je tedy upřesněno, veřejné prostranství bylo v rámci dané plochy 

vymezeno uvnitř polyfunkčního souboru (viz výkres A. 01 Regulace); hranice 

území, ve kterém lze rozhodovat v souladu s podmínkami ploch smíšených 

obytných, je vymezena na výkrese A.01 Regulace. 

 

B 5. ZÁVĚR 

Územní studie prověřila využití předmětné lokality ve vazbě již realizovanou 1. etapu 

výstavby polyfunkčního souboru, přičemž se zabývala zejména výhledově uvažovaným 

dopravním řešením ulice Pavlovické, který je pro řešení dotčeného území limitující. To 

zahrnuje v Územním plánu navržené prodloužení tramvajové trati do Chválkovic a dále 

navržené napojení ulice Pavlovické na plánovanou přeložku silnice I/46 (tzv. Východní 

tangentu) prostřednictvím ulice Roháče z Dubé (výhledově silnice II/448). Při řešení územní 

studie byly zohledněny také výhledové intenzity silniční dopravy v roce 2030. 

Závěr územní studie, který obsahuje zpřesnění podmínek pro rozhodování 

v dotčeném území (podmínky funkčního využití a prostorového uspořádání) je 

včetně výkresové části uveden v části A. Navržené podmínky pro rozhodování 

v území.  
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C1. VÝPOČET POTŘEBY ODSTAVNÝCH A PARKOVACÍCH STÁNÍ 

Výpočet potřeby odstavných a parkovacích stání je proveden pro návrh ideové varianty, 

která má na řešení statické dopravy vyšší nároky. Výpočet je zpracován na základě 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, podle vzorce  

N = O0 . ka + P0 . ka . kp, 

kde N je celkový počet stání, O0 je základní počet odstavných stání, P0 je základní počet 

parkovacích stání, ka je součinitel vlivu stupně automobilizace a kp je součinitel redukce 

počtu stání. 

Výpočet je proveden pro stávající již realizovanou či povolenou zástavbu polyfunkčního 

souboru (budovy označené S1 – S6) a pro navrhované řešení. Další existující budovy, 

které nejsou součástí polyfunkčního souboru nebyly do výpočtu zahrnuty. Jedná se 

o budovu S7 (bývalý nádražní sklad), S8 a S9 (řadové individuální garáže), S10 (nádražní 

stavědlo) a S11 (dům Pavlovická č.p. 102), který je v ideové variantě navržen ke zrušení. 

Potřeba odstavných či parkovacích stání pro tyto budovy je ve srovnání s potřebou 

polyfunkční souboru marginální a je možné je uspokojit na přilehlých pozemcích. 

 

Při výpočtu bylo uvažováno s těmito hodnotami: 

 O0 = 0  základní počet odstavných stání; využití budov v řešeném území 

negeneruje potřebu odstavných stání; 

 ka = 1,0  součinitel vlivu stupně automobilizace; dle Územního plánu Olomouc; 

 kp = 0,6  součinitel redukce počtu stání; dle tabulek 30 a 31 ČSN 73 6110. 

 

Výpočet podle výše uvedeného vzorce je obsažen v následující tabulce. Potřeba 

parkovacích stání pro jednotlivé budovy (N) je uvedena v posledním sloupci.  

Výpočtem bylo zjištěno, že celková potřeba polyfunkčního souboru je 170 stání. Celkový 

počet parkovacích stání již realizovaných či uvažovaných k realizaci v rámci polyfunkční 

souboru činí 234. Z těchto čísel je zřejmé, že uvažovaný rozsah parkovací ploch 

postačuje s rezervou pro zajištění vypočtené potřeby parkovacích stání.  

 

 

 

 

 Využití budovy Druh stavby dle tabulky 34 

Počet účel. 
jednotek na  
1 parkovací 

stání 

Počet 
účelových 
jednotek 

Základní 
počet 

parkovacích 
stání 

P0 

Počet stání  
dílčích částí 

Nx 

Celkový počet 
stání 

N 

plnosortimentní nákupní centrum do 5000 m² 
prodejní plochy 

25 488,0 19,5 12 
S1 maloobchodní prodejna a lehká výroba 

výroba, sklady, výstaviště 4 10,0 2,5 2 
14 

S2 administrativa administrativa s malou návštěvností 35 439,0 12,5 8 8 

S3 lehká výroba výroba, sklady, výstaviště 4 10,0 2,5 2 2 

administrativa s malou návštěvností 35 202,0 5,8 4 
S4 administrativní objekt s maloobchodní prodejnou 

plnosortimentní nákupní centrum do 5000 m² 
prodejní plochy 

25 151,0 6,0 4 
8 

S5 maloobchodní prodejna 
plnosortimentní nákupní centrum do 5000 m² 
prodejní plochy 

25 1126,0 45,0 28 28 

plnosortimentní nákupní centrum do 5000 m² 
prodejní plochy 

25 228,0 9,1 6 
S6 showroom a prostory pro stravování 

restaurace 2. skupiny 6 304,0 50,7 31 
37 

01 maloobchodní prodejny 
plnosortimentní nákupní centrum do 5000 m² 
prodejní plochy 

25 1058,0 42,3 26 26 

administrativa s malou návštěvností 35 1133,0 32,4 20 
02 administrativa s obchodním parterem 

jednotlivá prodejna 50 500,0 10,0 6 
26 

automyčka myčka automobilů 0,3 3,0 10,0 6 

služby Řemeslnické služby, opravny 3 1,0 0,3 1 03 

maloobchod Jednotlivá prodejna 50 17,0 0,3 1 

8 

04 technické zázemí bez potřeby parkovacích stání   0,0 0 0 

služby Řemeslnické služby, opravny 3 6 2,0 2 
05 

maloobchod Jednotlivá prodejna 50 298,0 6,0 4 

6 

služby Řemeslnické služby, opravny 3 4,0 1,3 1 
06 

maloobchod Jednotlivá prodejna 50 345,0 6,9 5 
6 

07 maloobchod Jednotlivá prodejna 50 42,0 0,8 1 1 

08 maloobchod Jednotlivá prodejna 50 42,0 0,8 1 1 

09 maloobchod Jednotlivá prodejna 50 42,0 0,8 1 1 

10 maloobchod Jednotlivá prodejna 50 42,0 0,8 1 1 

Celkem 170 
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1 Úvod 

Úkol byl zpracován na základě objednávky společnosti Atelier DPK z května 2015. Hlavním 

cílem úkolu je vypracování kapacitního posouzení křižovatek Pavlovická x Roháče z Dubé 

x Sladovní a Pavlovická x U Podjezdu na intenzity roku 2015 a roku 2030 přitížené 

dopravním objemem plně zprovozněného OC Pavlovická. Pro výhledové období je 

uvažováno s přestavbou křižovatky Pavlovická x U Podjezdu na SSZ křižovatku 

a s odstraněním levého odbočení od jihu. 

2 Výchozí podklady 

Kapacitní posouzení bylo zpracováno na stávající i nově navrhovaný stavební stav 

křižovatek. Posuzované intenzity dopravy ve skladbě OA/NA byly převzaty z dopravního 

modelu města Olomouce. Při zpracování byly využity tyto výchozí podklady: 

▪ situace nově navrhovaného uspořádání křižovatky Pavlovická x U Podjezdu Atelier 

DPK, s.r.o., 

▪ špičkové intenzity dopravy roku 2015 a roku 2030 HaskoningDHV CR, spol. s r.o., 

▪ softwarové programy KAPRIKR, KAPNEKR, Ing. Jan Pavlík. 

3 Dopravní objem generovaný OC Pavlovická 

Součástí řešení je také odborný odhad dopravního objemu generovaného OC Pavlovická 

po jeho plném zprovoznění. Odhad špičkového hodinového zatížení na vjezdu a výjezdu 

OC Pavlovická vychází z průzkumů prováděných v minulosti na území města Olomouce 

u obchodních zařízení obdobné funkce a velikosti. Na základě těchto zkušeností se dále 

uvažuje pohyb 260 OA v jednom směru ve špičkové hodině běžného pracovního dne. 

4 Kapacitní posouzení 

Posouzení světelně řízených křižovatek bylo provedeno pomocí výpočetního programu 

KAPRIKR, který vychází z délky cyklu, délek zelených, hodinových údajů saturovaných 

toků, intenzit dopravy a vzorců pro výpočet kapacity dle ČSN 73 6102 „Projektování 

křižovatek na pozemních komunikacích“ a technických podmínek TP 235 „Posuzování 

kapacity světelně řízených křižovatek“. Posouzení neřízené křižovatky bylo provedeno 

pomocí programu KAPNEKR. Jako výchozí podklady pro kapacitní výpočty byly použity 

špičkové stávající a výhledové intenzity dopravy k roku 2015, respektive k roku 2030, které 

byly vyčísleny z modelu silniční dopravy města Olomouce. 

4.1 Křižovatka Pavlovická x Roháče z Dubé x Sladovní 

 

Křižovatka Pavlovická x Roháče z Dubé je posouzena na stávající uspořádání 

křižovatky ve stávajícím i výhledovém stavu. Změna přednosti na křižovatce není 

uvažována. Intenzity dopravy jsou včetně intenzit generovaných OC. 

V posouzení jsou jen vozidlové skupiny. Intenzity chodců jsou cca do 100 chodců 

za hod., protože je křižovatka rozlehlá, intenzita odbočujících vozidel křížící chodce 

nízká a pro vozidla je v křižovatce prostor pro zastavení, který nebrání v průjezdu 

ostatním vozidlům, nejsou korekce saturovaného toku z pohledu chodců 

uvažovány. 
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4.1.1 Stávající období (2015 + OC) 

Je navrženo dvoufázové řízení  - hlavní směr Olomouc – Šternberk jede na 

plný signál [fáze I], a pak jede vedlejší směr na plný signál [fáze II]. Chodci 

mají delší vyklizovací časy, budou proto ukončeni dřív než vozidlové 

signální skupiny. 

Stávající signální plán nebyl znám, proto byla navržena odborným 

odhadem délka cyklu 100 s. Křižovatka s touto délkou cyklu kapacitně 

vyhovuje, proto nebyla již dále optimalizována. Stupeň ÚKD na hlavní 

silnici (silnice I. třídy) je na stupni „A“, vedlejší větve mají stupeň ÚKD „C“. 

Délky řadicích pruhů jsou pro vypočtené délky front dostatečné, jen délka 

fronty na jižním rameni [C] dosahuje na hranici předcházející křižovatky. 

Kapacitní posouzení viz. příloha č. 3. 

4.1.2 Návrhové období (2030 + OC) 

Pro signální plán ve výhledu byly upraveny délky zelených na jednotlivých 

křižovatkových větvích. Z důvodu silného levého odbočení z ul. Roháče 

z Dubé byla na tomto rameni prodloužena délka zelené a SSZ bude 

doplněno o zelená vyklizovací šipka pro levé odbočení z ulice Roháče 

z Dubé. 

Signální plán je navržen s délkou cyklu 100 s, křižovatka kapacitně 

vyhovuje. V hlavním směru je ÚKD na stupni „B“, přímopravý směr na 

křižovatkové větvi C. Na vedlejším směru je nejvíce zatížené levé odbočení 

z ulice Roháče z Dubé s ÚKD na stupni „D“. Délka fronty na rameni C 

zasahuje na hranici s předcházející křižovatkou Pavlovická x U Podjezdu. 

Druhé potencionálně problémové místo z pohledu délky fronty je rameno 

ulice Roháče z Dubé. Zde dosahuje délka fronty až ke sjezdu do areálu 

a při výkyvech intenzit se může konec fronty dostat až do 

prostoru železničního přejezdu. 

Kapacitní posouzení viz. příloha č. 4. 

4.2 Křižovatka Pavlovická x U Podjezdu 

Křižovatka Pavlovická x U Podjezdu byla posouzena na tři základní stavy. Stávající 

uspořádání křižovatky, pro stávající období, křižovatka světelně neřízená. Druhé 

posouzení bylo na stávající uspořádání, stávající období s křižovatkou světelně 

řízenou (použití SSZ). A třetí stav je návrhové období bez levého odbočení z ulice 

Pavlovická jih do ulice U Podjezdu a řízení pomocí SSZ. Ve všech variantách 

posouzení je již započítáno přitížení dopravou z OC. 

 

4.2.1 Stávající období (2015 + OC, SSZ) 

Do stávajícího uspořádání bylo přidáno světelně signalizační zařízení 

a kapacitní posouzení bylo provedeno na statický signální plán o dvou 

fázích s délkou cyklu 80s. 

Kapacitně po přidání SSZ křižovatka vyhovuje. Nejnižší stupeň ÚKD je na 

průjezdu z Pavlovické jih na Pavlovickou sever (vedení silnice I/46). Dle 

normy je požadovaná na silnicích I. třídy ÚKD na stupni „C“ a vypočtená 

ÚKD je rovněž na stupni „C“. 

Délky front jsou vyhovující a příslušné řadicí pruhy dostatečné. 

Kapacitní posouzení viz. příloha č. 5. 

4.2.2 Návrhové období (2030 + OC, SSZ) 

V návrhovém období bude upravena geometrie křižovatky a křižovatka 

bude světelně řízena. Bude zrušeno levé odbočení z ulice Pavlovická jih na 

ulici U Podjezdu. 

Křižovatka v návrhovém období pro nové uspořádání kapacitně vyhovuje. 

Nejnižší dosažený stupeň ÚKD, stupeň „B“ je na relaci Pavlovická jih – 

Pavlovická sever (vedení silnice I/46). Délky front jsou dle výpočtu 

bezproblémové. Problémovým místem může být křižovatková větev A – 

Pavlovická sever. Protože průjezd z ulice Pavlovická sever do ulice U 

Podjezdu nemá žádný křižný dopravní proud, nebyl tento vjezd do 

signálního plánu zahrnut a posuzován, na tomto vjezdu není světelně 

signalizační zařízení navrhováno. Při dojezdu vozidel k červené na vjezdu 

VA2, však dochází ke zpomalování dopravního proudu i na vjezdu VA1. 

Dopravní proud z vjezdu VA1, přestože nepotřebuje být světelně řízen 

a není ovlivňován křižným směrem, se může díky ovlivnění vjezdem VA2 

vzdouvat do předcházející křižovatky Pavlovická x Roháče z Dubé x 

Sladovní. Tento jev nelze relevantně na základě posouzení dle normy a TP 

postihnout. V tomto případě je doporučeno provést k ověření kapacity 

mikrosimulaci celého dopravního uzlu křižovatek Pavlovická x U Podjezdu 

a Pavlovická x Roháče z Dubé x Sladovní. 

Kapacitní posouzení viz. příloha č. 6. 

5. Závěr 

Světelně řízená křižovatka Pavlovická x Roháče z Dubé x Sladovní posuzovaná jako 

izolovaný uzel dokáže v období roku 2015 i v období roku 2030 přenést dopravní 

poptávku s kladnou kapacitní rezervou v rámci přijatelné úrovně kvality dopravy. 

Slabým místem může být tvoření front vozidel na jižním a východním rameni, především 

pak s ohledem na cca 100 metrů vzdálenou křižovatku Pavlovická x U Podjezdu, respektive 

na cca 115 metrů vzdálený železniční přejezd přes ulici Roháče z Dubé.  

Posouzení SSZ křižovatky bez levého odbočení na intenzity roku 2030 prokázalo kladnou 

rezervu kapacity s přijatelnou úrovní dopravy. Statický výpočet kapacity SSZ však 

nedokáže zohlednit vliv periodického zastavování vozidel na Pavlovické od severu ve 

vztahu k silnému pravému odbočení do podjezdu, kde může hrozit vzdouvání fronty vozidel 

do předcházející křižovatky. Také s ohledem na limitní vzdálenosti řešených křižovatek 

a železničního přejezdu na ulici Roháče z Dubé by bylo vhodné pomocí mikroskopické 

dynamické simulace posoudit tvorbu front vozidel vzhledem k navrženým délkám řadících 

pruhů. 

 

 

Přílohy: 

1. Intenzity dopravy – rok 2015 + OC 

2. Intenzity dopravy – rok 2030 + OC 

3. Kapacitní výpočet: Pavlovická x Roháče z Dubé – 2015 + OC 

4. Kapacitní výpočet: Pavlovická x Roháče z Dubé – 2030 + OC 

5. Kapacitní výpočet: Pavlovická x U Podjezdu – 2015 + OC 

6. Kapacitní výpočet: Pavlovická x U Podjezdu – 2030 + OC 
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Příloha č. 1 

 
 
 

Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 

 

 

 

 

Příloha č. 4 
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Příloha č. 5 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 
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D. VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ TI A DALŠÍCH ORGÁNŮ 
 

 Vyjádření společnosti Moravská vodárenská, a.s. 

 Vyjádření společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 

 Vyjádření společnosti ČEZ distribuce, a.s. 

 Vyjádření Policie ČR, krajské ředitelství, dopravní inspektorát v Olomouci 
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D.1. ÚVOD A SHRNUTÍ VYJÁDŘENÍ 

V průběhu zpracování územní studie byli požádány o vyjádření k existenci sítí a dalších 

požadavků vybrané organizace a dotčené orgány. Kompletní vyjádření jsou přiložena dále, 

jejich shrnutí je uvedeno zde: 

Moravská vodárenská, a.s. (provozovatel vodovodní a kanalizační sítě) 

Ve zkratce popisují navržené řešení zásobování vodou a uvádějí podmínku, aby byl každý 

objekt pokud možno napojen samostatnou přípojkou. 

Ve zkratce popisují navržené řešení odkanalizování a uvádí doporučení, aby každý objekt 

měl vlastní zařízení pro hospodaření s dešťovými vodami. 

Veolia Energie ČR, a.s. (provozovatel sítě CZT) 

Uvádí, že nejsou vlastníkem, ale pouze smluvním provozovatelem dotčených sekundárních 

teplovodů. Vlastníkem je společnost MORAVOINVEST CZ spol. s r.o. (investor 

polyfunkčního souboru) a ve věci vyjádření je nutné se obrátit na ni. Požadují předložit 

k vyjádření podrobnější dokumentaci řešící případné kolize s ochrannými pásmy 

teplovodních vedení, které činí 2,5 m od vnějšího okraje vedení na obě strany. 

ČEZ distribuce, a.s. (provozovatel elektrické sítě) 

Uvádí existenci elektrických zařízení v řešeném území a konstatují jejich ochranu dle 

zákona a ČSN. Konstatují, že stavebník zajistí ochranu těchto zařízení dle zákona, ČSN, 

PNE a přiložených podmínek tak, aby nedošlo k jeho poškození. Přikládají podmínky pro 

provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic a podzemních vedení, dále 

přikládají situační zákres elektrických zařízení ve svém majetku. Vyjádření lze použít pro 

vydání územního rozhodnutí. 

Policie ČR, krajské ředitelství, dopravní inspektorát v Olomouci 

K předložené dokumentaci územní studie uvádí, že souhlasí. 

 

 

D.2.  MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, A.S. 

 

D.3. VEOLIA ENERGIE ČR, A.S. 

 
 

D.4.  ČEZ DISTRIBUCE, A.S. 
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D.5. POLICIE ČR, DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT OLOMOUC 

 



00512_70 ÚZEMNÍ STUDIE US-61 „PAVLOVICKÁ“ 10/ 2015 ©  k n e s l  +  k y n č l  a r c h i t e k t i  
 

 


	00512_70_us-61_a_identifikace
	00512_70_us-61_b_vyrok
	00512_70_a_tisk_A01_regulace-000
	00512_70_us-61_d_zprava
	00512_70_a_tisk_B01_di_koncepce-000
	00512_70_a_tisk_B02_ti_koncepce-000
	00512_70_a_tisk_B03_ulicni_profily_a_b-000
	00512_70_a_tisk_B04_ulicni_profil_c2-000
	00512_70_us-61_f_prilohy
	00512_70_a_tisk_C01_sirsi_vztahy-001
	00512_70_a_tisk_C02_majetkopravni_vztahy-000
	00512_70_a_tisk_C03_stav_limity-000
	00512_70_us-61_h_vyjadreni
	_spojeno_tisk_sede.pdf
	00512_70_us-61_c_sedy_delici_list_zprava
	00512_70_us-61_e_sedy_delici_list_prilohy
	00512_70_us-61_g_sedy_delici_list_vyjadreni




