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distribuční trafostanice
hlavní uzávěr plynu
hospodaření s dešťovou vodou
hasičský záchranný sbor
katastrální území
Koncepce vodního hospodářství města Olomouce
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1. ÚVOD
Údaje o zadání a podkladech
Řešeným územím Územní studie US-69: Olomouc, Chelčického (dále jen územní studie) je
lokalita, pro kterou je Územním plánem Olomouc stanovena povinnost zpracovat územní
studii ke stanovení podrobnějšího využití ploch a struktury zástavby rozvojových ploch
a jejich zapojení do území, zejména podrobnější stanovení využití pozemků, staveb
a zařízení, stanovení podrobnějšího prostorového uspořádání, zejména stavebních čar, výšek
říms a hřebenů střech, apod.
Cílem zpracování územní studie je prověřit a konkretizovat podmínky využití ploch řešeného území v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území
a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a zajistit soulad
s obecnými požadavky na využívání území.
Územní studie US-69: Olomouc, Chelčického je zpracována na základě smlouvy o dílo,
uzavřené mezi objednatelem – Statutárním městem Olomouc a zhotovitelem – Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. dne 4. 11. 2015.
Využití řešené lokality bylo již v r. 2011 prověřeno Územní studií Olomouc, Chelčického
(Ing. arch. Tomáš Pejpek, listopad 2011); tato studie však byla na základě vyhodnocení námitek k návrhu Územního plánu Olomouc vyřazena z evidence územně plánovací činnosti. Pořízení nové územní studie bylo vyvoláno podnětem vlastníka některých pozemků v řešené lokalitě, společnosti STALAMP s.r.o., která má zájem v lokalitě realizovat bytový dům
s malometrážními byty.
Pro zpracování územní studie byly použity následující podklady:
-

Územní plán Olomouc (KNESL + KYNČL s.r.o.), vydaný Opatřením obecné povahy
č. 1/2014 Zastupitelstvem města Olomouc, s nabytím účinnosti dne 30. 9. 2014;

-

Územní studie Olomouc, Chelčického (Ing. arch. Tomáš Pejpek, listopad 2011);

-

Koncepce vodního hospodářství města Olomouce (DHI a.s., Sweco Hydroprojekt a.s.,
JV PROJEKT VH s.r.o., VODIS Olomouc s.r.o., únor 2014);

-

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, v platném znění;

-

Územně analytické podklady ORP Olomouc – III. aktualizace (Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, prosinec 2014);

-

Aktuální katastrální mapa, převzatá z Katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (www.cuzk.cz).
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Vymezení řešeného území
Řešeným územím je lokalita v k.ú. Hodolany, severně ulice Lipenské (silnice I/35). Jde
o prostor dříve uvažovaný pro stavbu tzv. Východní tangenty (přeložky silnice I/46), která je
nyní v územním plánu vedena východněji, v podstatě mimo zastavěné území města; změnou
trasy Východní tangenty se v území uvolnily rozvojové plochy, které tvoří přechod mezi souvislou obytnou zástavbou a výrobními a komerčními areály. Řešené území je z jihu lemováno
ulicí Lipenskou, ze západu obytnou zástavbou v prostoru ulice Hellerovy, ze severu ulicí Chelčického a ulicí K Mrazírnám a z východu výrobními areály (COMES, SYGNUM s.r.o.).
Současný stav využití řešeného území je neuspořádaný, řešené území zahrnuje pozemky
čtyř rodinných domů podél ulice Lipenské, pozemky rodinného domu na ulici Chelčického,
pozemky rodinného domu na ulici Hellerově, areál řadových garáží Stavebního bytového
družstva Olomouc, výrobní areál společnosti STALAMP s.r.o., pozemek sběrného dvora
Technických služeb města Olomouc, a.s. na ulici Chelčického a výrobní, skladový a prodejní
areál blíže nezjištěného účelu na ulici Lipenské. Zbývající část řešeného území tvoří pozemky
nevyužité, neudržované a zčásti zarostlé náletovou zelení, které jsou v katastru nemovitostí
vedeny převážně jako orná půda, případně jako zahrady. Zobrazení současného stavu využití
území je obsahem výkresu č. 3. Výkres stávajícího stavu využití území.
Celková rozloha řešeného území je 7,22 ha.
Vlastnické vztahy v řešeném území jsou zobrazeny ve výkrese č. 2. Výkres majetkoprávních vztahů. Údaje o vlastnickém právu, druhu a výměře pozemků jsou převzaty z Katastru
nemovitostí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (www.cuzk.cz).
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vlastník, adresa
Statutární město Olomouc,
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
Statutární město Olomouc,
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
Statutární město Olomouc,
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
Statutární město Olomouc,
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
Statutární město Olomouc,
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
Statutární město Olomouc,
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
Statutární město Olomouc,
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
Statutární město Olomouc,
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
Statutární město Olomouc,
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
Statutární město Olomouc,
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
Statutární město Olomouc,
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
Statutární město Olomouc,
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
Vajdík Jiří MUDr., Fromkova 364/16,
779 00 Samotišky
Vajdík Jiří MUDr., Fromkova 364/16,
779 00 Samotišky
Vajdík Jiří MUDr., Fromkova 364/16,
779 00 Samotišky
Vajdík Jiří MUDr., Fromkova 364/16,
779 00 Samotišky
OLTRANS DOSTAL s.r.o., Příčná 129/3,
Hodolany, 779 00 Olomouc
OLTRANS DOSTAL s.r.o., Příčná 129/3,
Hodolany, 779 00 Olomouc
Kovaříková Danuše Ing., Na zákopě
369/16, Chválkovice, 779 00 Olomouc
Technické služby města Olomouce,
a.s., Zamenhofova 783/34,
779 00 Olomouc
STALAMP s.r.o., Chelčického 1685/29,

parcelní
číslo
pozemku

výměra
pozemku
v řešeném
území v m2

druh pozemku,
stavba, příp.
využití pozemku

388/97
(část)

109

orná půda

388/99

179

orná půda

375/1 (část)

1820

zahrada

827/2 (část)

207

ostatní plocha –
ostatní komunikace

263/19

3195

orná půda

253/2

1381

orná půda

244/1

4865

orná půda

230/1

1871

ostatní plocha –
ostatní komunikace

377/6

116

trvalý travní porost

230/5

152

zahrada

230/1 (část)

119

ostatní plocha –
jiná plocha

237/8 (část)

12

trvalý travní porost

388/13
(část)

454

ostatní plocha –
jiná plocha

388/93

721

orná půda

566

orná půda

1378

orná půda

569

orná půda

4240

orná půda

263/4

6811

orná půda

263/22

848

ostatní plocha –
manipulační plocha

263/6

2668

ostatní plocha –

388/92
(část)
384/129
(část)
388/98
(část)
388/20
(část)
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vlastník, adresa
Hodolany, 779 00 Olomouc
STALAMP s.r.o., Chelčického 1685/29,
Hodolany, 779 00 Olomouc
STALAMP s.r.o., Chelčického 1685/29,
Hodolany, 779 00 Olomouc
STALAMP s.r.o., Chelčického 1685/29,
Hodolany, 779 00 Olomouc
STALAMP s.r.o., Chelčického 1685/29,
Hodolany, 779 00 Olomouc
STALAMP s.r.o., Chelčického 1685/29,
Hodolany, 779 00 Olomouc
STALAMP s.r.o., Chelčického 1685/29,
Hodolany, 779 00 Olomouc
STALAMP s.r.o., Chelčického 1685/29,
Hodolany, 779 00 Olomouc
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října
3337/7, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava
MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11,
Smíchov, 150 00 Praha 5
Hainc Jaromír MVDr., CSc.,
Gagarinova 96/15, Droždín,
779 00 Olomouc
Hainc Jaromír MVDr., CSc.,
Gagarinova 96/15, Droždín,
779 00 Olomouc
Hainc Jaromír MVDr., CSc.,
Gagarinova 96/15, Droždín,
779 00 Olomouc
Zapletal Karel, Jiráskova 434/12,
Hodolany, 779 00 Olomouc
Kult Radko Ing., Antala Staška
1013/39, Krč, 140 00 Praha 4
Janků Markéta Mgr., Rudé armády
320, 788 15 Velké Losiny
Kaše Leoš Ing., Řezníčkova 453/19,
Hodolany, 779 00 Olomouc
Potůčková Anna, Stará Víska 78/5,
Hodolany, 779 00 Olomouc
Janků Markéta Mgr., Rudé armády
320, 788 15 Velké Losiny
Kaše Leoš Ing., Řezníčkova 453/19,

parcelní
číslo
pozemku

výměra
pozemku
v řešeném
území v m2

druh pozemku,
stavba, příp.
využití pozemku
jiná plocha

384/124

114

orná půda

384/147

32

orná půda

2271/1 st.

340

jiná stavba

263/5

61

orná půda

263/23

61

orná půda

244/2

361

ostatní plocha –
jiná plocha

237/6

218

trvalý travní porost

263/15

14

orná půda

263/20

227

orná půda

237/2 (část)

150

trvalý travní porost

238/3

584

orná půda

238/1

140

zahrada

384/114

824

zahrada

384/113

937

zahrada

384/117

352

orná půda

384/118

1091

zahrada
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vlastník, adresa
Hodolany, 779 00 Olomouc
Potůčková Anna, Stará Víska 78/5,
Hodolany, 779 00 Olomouc
JASIVE, s.r.o., Šlikova 287/20,
Břevnov, 169 00 Praha 6
SJM Dvorský Josef, Rejskova 41/22,
Hodolany, 779 00 Olomouc
a Dvorská Ludmila, Chelčického
430/22 Hodolany, 779 00 Olomouc
SJM Dvorský Josef, Rejskova 41/22,
Hodolany, 779 00 Olomouc
a Dvorská Ludmila, Chelčického
430/22 Hodolany, 779 00 Olomouc
SJM Dvorský Josef, Rejskova 41/22,
Hodolany, 779 00 Olomouc
a Dvorská Ludmila, Chelčického
430/22 Hodolany, 779 00 Olomouc
SJM Dvorský Josef, Rejskova 41/22,
Hodolany, 779 00 Olomouc
a Dvorská Ludmila, Chelčického
430/22 Hodolany, 779 00 Olomouc
Stavební bytové družstvo Olomouc,
U kovárny, 540/44, Nová Ulice,
779 00 Olomouc
Stavební bytové družstvo Olomouc,
U kovárny, 540/44, Nová Ulice,
779 00 Olomouc
Študent Antonín, Benátky 1774,
755 01 Vsetín
Študent Antonín, Benátky 1774,
755 01 Vsetín
Urbaníková Vlasta, Lipenská 334/37,
Hodolany, 779 00 Olomouc
Urbaníková Vlasta, Lipenská 334/37,
Hodolany, 779 00 Olomouc
SJM Kolář Bivoj, Nerudova 237/39,
Malá Strana, 118 00 Praha 1
a Kolářová Jana RNDr., Zeyerova
878/20, Hodolany, 779 00 Olomouc
SJM Kolář Bivoj, Nerudova 237/39,
Malá Strana, 118 00 Praha 1
a Kolářová Jana RNDr., Zeyerova

parcelní
číslo
pozemku

výměra
pozemku
v řešeném
území v m2

druh pozemku,
stavba, příp.
využití pozemku

384/123

16

orná půda

229/1

1054

zahrada

229/5

165

zahrada

664 st.

125

rodinný dům

713 st.

137

zemědělská stavba

229/6

3115

ostatní plocha –
manipulační plocha

1330 – 1402
st.

19
(jednotlivé
pozemky)

garáže

223/1 (část)

3448

zahrada

504 st.

441

rodinný dům

229/2

276

zahrada

501 st.

312

rodinný dům

229/3

543

zahrada

502 st.

658

rodinný dům
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vlastník, adresa

parcelní
číslo
pozemku

výměra
pozemku
v řešeném
území v m2

druh pozemku,
stavba, příp.
využití pozemku

232/2

300

zahrada

503 st.

268

zahrada

238/2

3330

ostatní plocha –
manipulační plocha

925 st.

315

rodinný dům

241

2982

ostatní plocha –
manipulační plocha

249

1788

zahrada

253/3

100

orná půda

878/20, Hodolany, 779 00 Olomouc
SJM Kosatík Michal a Kosatíková
Ivana, Lipenská 344/41, Hodolany,
779 00 Olomouc
SJM Kosatík Michal a Kosatíková
Ivana, Lipenská 344/41, Hodolany,
779 00 Olomouc
Hanáková Marie, Lipenská 846/43,
Hodolany, 779 00 Olomouc
Novotná Eva MUDr., Lipenská 846/43,
Hodolany, 779 00 Olomouc
Novotný Vladimír Ing., Hanácká 254/7,
Holice, 779 00 Olomouc
Hanáková Marie, Lipenská 846/43,
Hodolany, 779 00 Olomouc
Novotná Eva MUDr., Lipenská 846/43,
Hodolany, 779 00 Olomouc
Novotný Vladimír Ing., Hanácká 254/7,
Holice, 779 00 Olomouc
Barešová Alena, Sochorova 3228/48,
Žabovřesky, 616 00 Brno
Benýšek Lubomír Ing., Lermontovova
1212/15, Hodolany, 779 00 Olomouc
Čuprová Danuše Ing., CSc., Klokočí
742/8 Soběšice, 644 00 Brno
Knapek Vladimír, U cukrovaru 151/3,
Holice, 779 00 Olomouc
Vitoušek Luboš, Výstavní 720/8,
Staré Brno, 603 00 Brno
Barešová Alena, Sochorova 3228/48,
Žabovřesky, 616 00 Brno
Benýšek Lubomír Ing., Lermontovova
1212/15, Hodolany, 779 00 Olomouc
Čuprová Danuše Ing., CSc., Klokočí
742/8 Soběšice, 644 00 Brno
Knapek Vladimír, U cukrovaru 151/3,
Holice, 779 00 Olomouc
Vitoušek Luboš, Výstavní 720/8,
Staré Brno, 603 00 Brno
Barešová Alena, Sochorova 3228/48,
Žabovřesky, 616 00 Brno
Benýšek Lubomír Ing., Lermontovova
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vlastník, adresa
1212/15, Hodolany, 779 00 Olomouc
Čuprová Danuše Ing., CSc., Klokočí
742/8 Soběšice, 644 00 Brno
Knapek Vladimír, U cukrovaru 151/3,
Holice, 779 00 Olomouc
Vitoušek Luboš, Výstavní 720/8,
Staré Brno, 603 00 Brno
Barešová Alena, Sochorova 3228/48,
Žabovřesky, 616 00 Brno
Benýšek Lubomír Ing., Lermontovova
1212/15, Hodolany, 779 00 Olomouc
Čuprová Danuše Ing., CSc., Klokočí
742/8 Soběšice, 644 00 Brno
Knapek Vladimír, U cukrovaru 151/3,
Holice, 779 00 Olomouc
Vitoušek Luboš, Výstavní 720/8,
Staré Brno, 603 00 Brno
Barešová Alena, Sochorova 3228/48,
Žabovřesky, 616 00 Brno
Benýšek Lubomír Ing., Lermontovova
1212/15, Hodolany, 779 00 Olomouc
Čuprová Danuše Ing., CSc., Klokočí
742/8 Soběšice, 644 00 Brno
Knapek Vladimír, U cukrovaru 151/3,
Holice, 779 00 Olomouc
Vitoušek Luboš, Výstavní 720/8,
Staré Brno, 603 00 Brno
Barešová Alena, Sochorova 3228/48,
Žabovřesky, 616 00 Brno
Benýšek Lubomír Ing., Lermontovova
1212/15, Hodolany, 779 00 Olomouc
Čuprová Danuše Ing., CSc., Klokočí
742/8 Soběšice, 644 00 Brno
Knapek Vladimír, U cukrovaru 151/3,
Holice, 779 00 Olomouc
Vitoušek Luboš, Výstavní 720/8,
Staré Brno, 603 00 Brno
Barešová Alena, Sochorova 3228/48,
Žabovřesky, 616 00 Brno
Benýšek Lubomír Ing., Lermontovova
1212/15, Hodolany, 779 00 Olomouc
Čuprová Danuše Ing., CSc., Klokočí
742/8 Soběšice, 644 00 Brno

parcelní
číslo
pozemku

výměra
pozemku
v řešeném
území v m2

druh pozemku,
stavba, příp.
využití pozemku

250/1

1905

zahrada

250/2

377

ostatní plocha –
ostatní komunikace

250/3

727

zahrada

1717/1 st.

530

jiná stavba
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vlastník, adresa

parcelní
číslo
pozemku

Knapek Vladimír, U cukrovaru 151/3,
Holice, 779 00 Olomouc
Vitoušek Luboš, Výstavní 720/8,
Staré Brno, 603 00 Brno
Barešová Alena, Sochorova 3228/48,
Žabovřesky, 616 00 Brno
Benýšek Lubomír Ing., Lermontovova
1212/15, Hodolany, 779 00 Olomouc
Čuprová Danuše Ing., CSc., Klokočí
1186 st.
742/8 Soběšice, 644 00 Brno
Knapek Vladimír, U cukrovaru 151/3,
Holice, 779 00 Olomouc
Vitoušek Luboš, Výstavní 720/8,
Staré Brno, 603 00 Brno
Barešová Alena, Sochorova 3228/48,
Žabovřesky, 616 00 Brno
Benýšek Lubomír Ing., Lermontovova
1212/15, Hodolany, 779 00 Olomouc
Čuprová Danuše Ing., CSc., Klokočí
1187
742/8 Soběšice, 644 00 Brno
Knapek Vladimír, U cukrovaru 151/3,
Holice, 779 00 Olomouc
Vitoušek Luboš, Výstavní 720/8,
Staré Brno, 603 00 Brno
ENDL + K a.s., Riegrova 390/25,
244/12
779 00 Olomouc
ENDL + K a.s., Riegrova 390/25,
244/5
779 00 Olomouc
COMES invest, investiční fond
s proměnným základním kapitálem,
244/3
a.s., Krapkova 452/38, Nová Ulice, 779
00 Olomouc
COMES invest, investiční fond
s proměnným základním kapitálem,
263/1 (část)
a.s., Krapkova 452/38, Nová Ulice, 779
00 Olomouc
Harazinová Dagmar, Jana Koziny
244/4
534/4, Chválkovice, 779 00 Olomouc
Harazinová Dagmar, Jana Koziny
1717/2 st.
534/4, Chválkovice, 779 00 Olomouc
Česká republika
253/1

8

výměra
pozemku
v řešeném
území v m2

druh pozemku,
stavba, příp.
využití pozemku

21

zbořeniště

135

zbořeniště

581

orná půda

901

orná půda

1445

ostatní plocha –
ostatní komunikace

13

ostatní plocha –
jiná plocha

4874

orná půda

21

jiná stavba

3419

orná půda

2. ŠIRŠÍ VZTAHY
Řešená lokalita leží ve východní části města Olomouce, v k.ú. Hodolany, v území, kde
obytná zástavba města přechází ve výrobní a komerční zónu. Jde o prostor dříve uvažovaný
pro stavbu tzv. Východní tangenty (přeložky silnice I/46), která je nyní v územním plánu vedena východněji.
Ze západu navazuje na řešené území obytná, převážně bloková nízkopodlažní zástavba
rodinných domů (1 – 2 NP) podél ulic Příčné, Chelčického a Hellerovy, ze severu výrobní
areály podél ulice Příčné a podél ulice K Mrazírnám a z východu blok výrobních areálů vymezený ulicemi Lipenskou, K Mrazírnám a Pavelkovou. Z jihu je řešené území lemováno ulicí
Lipenskou, která je významným dopravním tahem republikového významu (silnice I/35); jižně ulice Lipenské jsou situovány výrobní areály, areály technické infrastruktury (transformační stanice VVN/VN, výtopna) a čerpací stanice pohonných hmot.
Dopravní přístup do řešeného území je v současné době zajištěn z ulice Chelčického, která
je do řešeného území přivedena ze západu a z ulice K Mrazírnám, která je vedena podél severního okraje řešeného území. Část pozemků v jižní části řešeného území je obsloužena
z ulice Lipenské (silnice I/35).
Řešeným územím prochází v trase ulice Chelčického vodovodní přípojka DN 300 areálu
COMES invest a.s. a stoka splaškové kanalizace G VI, východním okrajem řešeného území je
vedena stoka dešťové kanalizace DK2 DN 1000. Těsně za hranicí řešeného území je v ulici
Lipenské veden vodovodní řad DN 150, stoka gravitační splaškové kanalizace G VIII DN 300
a stoka dešťové kanalizace DK 1 DN 1000, v trase prodloužené ulice Příčné je vedena stoka
dešťové kanalizace DK 1 DN 1200.
Z hlediska zásobování elektrickou energií jsou v řešeném území provozována distribuční
kabelová vedení vysokého napětí 22kV z rozvodny 110/22 kV Hodolany. Z této distribuční
soustavy jsou napojeni jak významnější odběratelé elektrické energie s vlastními elektrickými
transformačními stanicemi 22/0,4 kV, tak distribuční transformační stanice 22/0,4 kV provozovatele sítě v blízkosti řešené plochy. Zásobování plynem je v současné době zajištěno
z regulační stanice VTL/STL, která je situována na ulici Lipenské. Z této regulační stanice je
vyveden středotlaký plynovod DN 300, a to souběžně s ul. Lipenskou s odbočkou podél západní hranice řešeného území k ulici Chelčického a dále k ulici Příčné. Středotlaký plynovod
je rovněž veden podél ulice K Mrazírnám, severně řešené lokality. Severním a východním
okrajem řešeného území prochází vedení podzemního parovodu DN 600 + DN 250; z jeho
trasy jsou teplem zásobovány především objekty v okolí řešené plochy. Nad řešeným územím dále prochází trasa radioreléového spoje společnosti Telefónica O2 a v uličních prostorech ulice Lipenské a Chelčického jsou vedeny telekomunikační kabely.
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3. VAZBA NA ÚZEMNÍ PLÁN
V Územním plánu Olomouc je řešené území vymezeno jako plochy přestavby 10/043P,
10/045P, 10/046P, 10/081P, 10/082P a 10/085P.
Pro tyto plochy jsou v Územním plánu Olomouc stanoveny následující podmínky:
Kód
plochy
10/043P
10/045P
10/046P
10/081P
10/082P
10/085P

Využití
Max. výška Zastavěnost Struktura
Min. podíl
plochy
zástavby (m)
zástavby
zeleně
smíšené
10/14
15-40 %
blokový typ
30 %
bydlení
smíšené
10/14
15-40 %
areálový typ
30 %
bydlení
technická
10/14
do 55 %
areálový typ
15 %
infrastruktura
smíšená
15/15
do 55 %
areálový typ
15 %
výroba
veřejné
prostranství
smíšená
15/15
do 55 %
areálový typ
15 %
výroba

Zpřesnění
využití
sběrný
dvůr
-

Části ploch 10/043P, 10/082P a 10/085P jsou zároveň součástí plochy, pro kterou je stanovena povinnost zpracovat územní studii US-44 Lipenská.
Plocha 10/046P – plocha technické infrastruktury – je vymezena jako veřejně prospěšná
stavba s využitím pro sběrný dvůr, plocha 10/082P – plocha veřejných prostranství, zahrnující
komunikaci a koridor cyklistické dopravy DC-01 – je vymezena jako veřejně prospěšná stavba
dopravní infrastruktury. Plochy 10/043P a 10/082P jsou dále dotčeny koridorem technické
infrastruktury TV-01 (vodovodní řad hlavní), vymezeným jako veřejně prospěšná stavba
pro technickou infrastrukturu.
Uvedené podmínky využití jednotlivých ploch jsou v územní studii respektovány, plocha
pro sběrný dvůr je vymezena v souladu s územním plánem, hlavní vodovodní řad je navržen
v trase severojižní páteřní komunikace.
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4. URBANISTICKÁ KONCEPCE
Navržená urbanistická koncepce je vedena snahou o co nejekonomičtější využití řešené
lokality při současném zachování všech hodnot území a respektování limitů využití území.
Navržená urbanistická koncepce respektuje vymezení ploch s rozdílným způsobem využití
dle platného Územního plánu Olomouc – vymezení ploch přestavby 10/043P, 10/045P,
10/046P, 10/081P, 10/082P a 10/085P a zpřesňuje pro ně podmínky pro výstavbu. Uvedené
plochy přestavby, vymezené územním plánem, jsou v územní studii podrobněji členěny
na dílčí plochy A až J.
Územní studie v řešeném území nenavrhuje konkrétní využití ani způsob zástavby, pouze
upřesňuje vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v podrobnějším měřítku, stanovuje
regulační prvky – uliční čáru, stavební čáru a hranici vnitřního zastavění, navrhuje řešení dopravní obsluhy a vymezuje plochy zeleně. V řešeném území je zachována plocha stávajícího
sběrného dvora Technických služeb města Olomouce, stavby řadových garáží Stavebního
bytového družstva Olomouc a stavby stávajících rodinných domů – rodinného domu na ulici
Chelčického severně areálu garáží, rodinného domu na ulici Hellerově západně areálu garáží
a čtyř rodinných domů na ulici Lipenské.
Základní komunikační skelet řešeného území, daný Územním plánem Olomouc, tvoří páteřní komunikace, vedená v severojižním směru (spojka ulice Lipenské a ulice K Mrazírnám)
a komunikace, vedená ve východozápadním směru – prodloužená ulice Chelčického. Dopravní prostor těchto komunikací respektuje plochu 10/082P, vymezenou v územním plánu.
Tento základní komunikační skelet je v západní části řešené plochy doplněn dalšímu komunikacemi pro obsluhu budoucí zástavby, a to severně prodloužené ulice Chelčického (mezi plochou sběrného dvora a stávající zástavbou podél ulice Chelčického) a jižně prodloužené ulice
Chelčického (východně areálu řadových garáží).
Koncepce zeleně v řešeném území vymezuje dva druhy ploch zeleně:
- Zeleň obytnou – veřejně přístupnou zeleň, určenou především pro každodenní rekreaci
obyvatel přilehlé obytné zástavby. Zeleň obytná je vymezena ve dvou lokalitách – v ploše
E a v prostoru mezi plochami A a B. V případě realizace obytné výstavby v ploše E musí tato zeleň plnit i funkci ochrannou (izolační).
- Zeleň uliční (liniovou) – vymezenou podél komunikací, především ve formě stromořadí
a alejí. Součástí zeleně uliční budou i průlehy pro zasakování srážkových vod.

Plocha 10/043P tvoří jihozápadní kvadrant řešeného území; v Územním plánu Olomouc je
vymezena jako plocha smíšená obytná, v územní studii je navrženou komunikací rozčleněna
na tři dílčí plochy smíšené obytné s označením A, B a C.
Jednotlivé dílčí plochy je možné využít v souladu s podmínkami pro plochy smíšené obytné, stanovené Územním plánem Olomouc; požadován je blokový typ zástavby. V případě
umístění výrobních funkcí je jejich napojení nutno řešit pouze z nově navrhované páteřní
komunikace, realizované v rámci plochy 10/082P. Poloha stávajících objektů je respektována
– jde o pozemky řadových garáží a rodinných domů při ulicích Chelčického, Hellerovy a Lipenské.
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V dílčí ploše A, přiléhající k ulici Lipenské, je navržena dostavba stávajícího bloku zástavbou městského typu, která dotvoří ulici Lipenskou jako součást městské třídy a zároveň bude
tvořit bariéru pro obytnou zástavbu umístěnou severně tohoto bloku vůči hluku a dalším
negativním vlivům z dopravy na ulici Lipenské. Vzhledem k orientaci navrženého bloku, kdy
je jižní uliční fronta orientována do dopravně velmi frekventované ulice Lipenské, je vhodné
tento blok využít pro administrativu, obchod, služby, apod., s komerčním parterem orientovaným do ulice Lipenské. Nároží ulice Lipenské při navržené páteřní komunikaci je vhodné
zvýraznit architektonickým nebo výškovým akcentem. Při případné přestavbě stávajících rodinných domů na ulici Lipenské musí být respektována navržená stavební čára. Dopravní
obsluha dílčí plochy A musí být zajištěna ze severní strany (z navržené obslužné komunikace
vedené z prodloužené ulice Chelčického jižním směrem a následně zaústěné do severojižní
páteřní komunikace propojující ulici Lipenskou a ulici K Mrazírnám) nebo z nové páteřní komunikace propojující ul. Lipenskou s ul. K Mrazírnám; dopravní obsluha z ulice Lipenské se
nepřipouští.
Výšková hladina nově realizované výstavby nesmí překročit maximální výškovou hladinu
stanovenou územním plánem – 10/14 m; požadován je blokový typ zástavby.
Plocha 10/045P tvoří severozápadní kvadrant řešeného území; v Územním plánu Olomouc je vymezena jako plocha smíšená obytná. V územní studii je navrženou komunikací
rozčleněna na dvě dílčí plochy smíšené obytné s označením D a E a na plochu obytné zeleně
s označením F. Obě dílčí plochy smíšené obytné je možné využít v souladu s podmínkami
pro plochy smíšené obytné, stanovené Územním plánem Olomouc. V případě umístění výrobních funkcí je jejich napojení nutno řešit pouze z nově navrhované páteřní komunikace,
realizované v rámci plochy 10/082P. Dílčí plocha F je určena pro zřízení obytné zeleně, která
bude mít jednak funkci ochrannou (izolační) vzhledem k sousední ploše sběrného dvora (plocha G), jednak funkci veřejného prostranství podle §7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území.
Výšková hladina nově realizované výstavby v dílčích plochách D a E nesmí překročit maximální výškovou hladinu stanovenou územním plánem – 10/14 m; požadován je areálový typ
zástavby.
Plocha 10/046P, v územní studii označená jako dílčí plocha G, zahrnuje stávající sběrný
dvůr Technických služeb města Olomouce a plochu pro jeho rozšíření; v územním plánu je
tato plocha vymezena jako plocha technické infrastruktury s jednoznačným určením
pro sběrný dvůr; podmínky pro využití této plochy odpovídají požadavkům dle územního
plánu.
Plochy 10/081P a 10/085P tvoří severovýchodní a jihovýchodní kvadrant řešeného území;
v územní studii jsou označeny jako dílčí plochy H a I. V územním plánu jsou vymezeny jako
plochy smíšené výrobní; podmínky pro využití této plochy odpovídají požadavkům dle územního plánu. Předpokládá se, že budou využity pro rozšíření stávajících výrobních areálů východně páteřní komunikace. Dopravní napojení těchto dílčích ploch je možné z nově realizované páteřní komunikace (dílčí plocha I) řešené v rámci plochy 10/082P, s výjimkou případů,
kdy půjde o rozšíření stávajících areálů východně řešeného území, které jsou dopravně dostupné z ulice Pavelkovy a z ulice K Mrazírnám bez možnosti závleku do obytného území.
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Plocha 10/082P tvoří základní komunikační skelet řešeného území; v územním plánu je
vymezena jako plocha veřejných prostranství, v územní studii je označena jako dílčí plocha J.
Je určena pro realizaci komunikací, parkovacích stání, chodníků, uliční zeleně, vedení sítí
technické infrastruktury, průlehů pro vsakování srážkových vod, apod.

Definice prvků plošné a prostorové regulace
Uliční čára (hranice oplocení) – hranice mezi soukromými pozemky a veřejným prostranstvím; odděluje veřejný prostor (plochu veřejných prostranství) od pozemků s jiným funkčním využitím.
Stavební čára – hranice, vymezující v rámci funkční plochy nepřekročitelnou hranici trvalého zastavění budovami. Vymezuje odstup hlavního objemu stavby od hranice oplocení;
před stavební čáru mohou předstupovat schodiště, závětří, zádveří, balkony, arkýře, římsy,
případně jiné konstrukce, přiměřené rozsahem, tvarem a funkcí, které jsou součástí hlavního
objemu stavby. Stavební čára je směrem k uliční čáře nepřekročitelná. Tam, kde stavební
čára není samostatně stanovena, je totožná s uliční čarou.
Hranice vnitřního zastavění – vymezuje nezastavitelný prostor vnitrobloku; uvnitř plochy
vymezené hranicí vnitřního zastavění se nepřipouštějí stavby s hlavním využitím, přípustná je
především vnitrobloková zeleň, dále manipulační plochy a drobné stavby s doplňkovým využitím, např. garáže, přístřešky, altány, bazény. Je stanovena pro plochy, kde je požadován
blokový typ zástavby – plochy A, B a C.
Rozhraní funkčních ploch – odděluje funkční plochy v případech, kde se nestanovuje uliční
čára (rozhraní mezi dílčími plochami E a F, F a G, vymezení dílčích ploch F a G od severu).
Zastavěnost – udává poměr zastavěné části pozemku, jeho části nebo souboru několika
pozemků dotčených stavebním záměrem k jeho celkové rozloze, vyjádřený v procentech,
přičemž zastavěnou částí se rozumí součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb
bez započtení zpevněných ploch, podzemních garáží, apod.
Minimální podíl zeleně – udává poměr zeleně na rostlém terénu k celkové výměře stavebního záměru vyjádřený v procentech.
Maximální výška zástavby – udává hodnotu maximální výšky stavby ve tvaru „maximální
výška římsy nebo okapní hrany/maximální výška hřebene střechy nebo ustupujícího podlaží
pod úhlem 45°“, to vše měřené od úrovně veřejného prostranství, k němuž je orientováno
průčelí stavby nebo v případě ztížených terénních podmínek v nejnižším místě původního
terénu při obvodu stavby orientovaném k nejbližšímu veřejnému prostranství.
Struktura zástavby – udává typ struktury zástavby. V řešeném území je požadován blokový typ zástavby (pro dílčí plochy A, B a C) a areálový typ zástavby (pro dílčí plochy D, E, G, H
a I).
Blokový typ zástavby – druh zástavby vymezený zpravidla stavebními čarami; vnější hranice zástavby (stavební čára) vymezuje nezastavitelný prostor orientovaný do ulice (nebo
do veřejného prostranství), hranice vnitřního zastavění vymezuje soukromý nebo polosoukromý prostor uvnitř bloku. Ve struktuře blokového typu zástavby se objekty s hlavní funkcí
umisťují podél veřejných prostranství odpovídající šířky.
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Areálový typ zástavby – zpravidla oplocený soubor pozemků, staveb a zařízení; plocha
areálu je zpravidla zčásti zastavěna, zčásti volná a jeho součástí jsou pozemky provozních
prostranství, pozemky zeleně, případně rezervní plochy pro rozšíření staveb a zařízení.
Ve struktuře areálového typu zástavby se objekty umisťují přednostně podél veřejných prostranství.
Podlažnost – počet nadzemních podlaží, přičemž nadzemním podlažím se rozumí každé
podlaží kromě podzemních, a to včetně podlaží ustupujících a podkrovních.
Zeleň uliční – zeleň podél komunikací, zahrnuje nízkou zeleň (travnaté plochy, květinové
záhony), polovysokou zeleň (keře) a zeleň liniovou (aleje, stromořadí). Součástí uliční zeleně
jsou průlehy pro vsakování srážkových vod.
Zeleň ochranná (izolační) – zpravidla vzrostlá zeleň sloužící k odclonění rušivých provozů
od okolí z důvodů hygienických a estetických.
Zeleň obytná – veřejně přístupná zeleň, určená především pro každodenní rekreaci obyvatel přilehlé obytné zástavby.
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5. SPECIFIKACE PLOCH, KAPACITY, PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU
Plocha 10/043P
Význam: plocha přestavbová
Využití: plocha smíšená obytná
Max. výška zástavby: 10/14 m
Zastavěnost: 15 – 40 %
Min. podíl zeleně: 30 %
Struktura zástavby: bloková
Dílčí plocha A
Doporučené využití: občanské vybavení komerčního typu – pro administrativu, komerční
zařízení (obchod, nerušící služby, stravování, krátkodobé ubytování hotelového typu)
Výměra: 8091 m2
Zastavitelná plocha: max. 3236 m2
Orientačně stanovená kapacita: cca 9000 m2 podlažní plochy, cca 100 zaměstnanců, případně ubytovaných osob
Max. podlažnost: 3 NP
Max. výška římsy: 10 m
Max. výška hřebene střechy: 14 m
Doporučení: výškové nebo architektonické zdůraznění východního nároží (nároží ulice Lipenské a páteřní komunikace)
Minimální podíl zeleně: 30 %
Struktura zástavby: bloková
Regulační prvky: vyznačeny ve výkrese č. 4.
Dopravní obsluha: ze severní strany, z ulice Lipenské se nepřipouští
Poznámka: v ploše se ponechávají stávající čtyři rodinné domy na ulici Lipenské; pokud budou nahrazeny novou výstavbou, je nutno respektovat navrženou stavební čáru podél ulice
Lipenské

Dílčí plocha B
Doporučené využití: rodinné domy, bytové domy
Výměra: 7931 m2
Zastavitelná plocha: max. 3172 m2
Orientačně stanovená kapacita: 10 bytů, tj. 30 obyvatel
Max. podlažnost: 3 NP
Max. výška římsy: 10 m
Max. výška hřebene střechy: 14 m
Minimální podíl zeleně: 30 %
Struktura zástavby: bloková
Regulační prvky: vyznačeny ve výkrese č. 4.
Dopravní obsluha: z prodloužené ulice Chelčického, z prodloužené ulice Příčné a z navržené
obslužné komunikace, vedené východně areálu stávajících garáží
Poznámka: v ploše se ponechávají stávající řadové garáže a dva rodinné domy
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Dílčí plocha C
Doporučené využití: rodinné domy, bytové domy
Výměra: 5043 m2
Zastavitelná plocha: max. 2017 m2
Orientačně stanovená kapacita: 10 bytů, tj. 30 obyvatel
Max. podlažnost: 3 NP
Max. výška římsy: 10 m
Max. výška hřebene střechy: 14 m
Minimální podíl zeleně: 30 %
Struktura zástavby: bloková
Regulační prvky: vyznačeny ve výkrese č. 4.
Dopravní obsluha: z prodloužené ulice Chelčického, z navržené páteřní komunikace (propojení ulic K Mrazírnám a Lipenské) a z navržené obslužné komunikace, vedené východně areálu stávajících garáží (spojnice prodloužené ulice Chelčického a navržené páteřní komunikace)

Plocha 10/045P
Význam: plocha přestavbová
Využití: plocha smíšená obytná
Max. výška zástavby: 10/14 m
Zastavěnost: 15 – 40 %
Min. podíl zeleně: 30 %
Struktura zástavby: areálová
Dílčí plocha D
Doporučené využití: rodinné domy, bytové domy
Výměra: 2721 m2
Zastavitelná plocha: max. 1088 m2
Orientačně stanovená kapacita: 5 bytů, tj. 15 obyvatel
Max. podlažnost: 3 NP
Max. výška římsy: 10 m
Max. výška hřebene střechy: 14 m
Minimální podíl zeleně: 30 %
Struktura zástavby: areálová
Regulační prvky: vyznačeny ve výkrese č. 4.
Dopravní obsluha: z navržené obslužné komunikace
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Dílčí plocha E
Doporučené využití: rodinné domy, bytové domy
Výměra: 2824 m2
Zastavitelná plocha: max. 1129 m2
Orientačně stanovená kapacita: 24 bytů, tj. 72 obyvatel
Max. podlažnost: 3 NP
Max. výška římsy: 10 m
Max. výška hřebene střechy: 14 m
Minimální podíl zeleně: 30 %
Struktura zástavby: areálová
Regulační prvky: vyznačeny ve výkrese č. 4.
Dopravní obsluha: z navržené obslužné komunikace
Dílčí plocha F
Využití: ochranná a izolační zeleň
Výměra: 1550 m2
Zastavitelná plocha: není k dispozici
Dílčí plocha F je určena pro zřízení obytné zeleně, která bude mít jednak funkci ochrannou
(izolační) vzhledem k sousední ploše sběrného dvora (plocha G), jednak funkci veřejného
prostranství podle §7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů, kde je požadováno, že pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje
s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně
1000 m2 bez započtení ploch pozemních komunikací. Celková rozloha vymezených ploch smíšených obytných v řešeném území je 2,66 ha, požadovaná rozloha ploch veřejných prostranství je tedy 1330 m2, tzn., že rozloha vymezené plochy F je dostatečná.

Plocha 10/046P
Dílčí plocha G
Význam: plocha přestavbová
Využití: plocha technické infrastruktury současně vymezená jako veřejně prospěšná stavba
pro technickou infrastrukturu s využitím pro sběrný dvůr
Výměra: 4351 m2
Zastavitelná plocha: max. 2393 m2
Max. výška zástavby: 10/14 m
Zastavěnost: do 55 %
Min. podíl zeleně: 15 %
Struktura zástavby: areálová
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Plocha 10/081P
Dílčí plocha H
Význam: plocha přestavbová
Využití: plocha smíšená výrobní
Výměra: 10669 m2
Zastavitelná plocha: max. 5868 m2
Max. výška zástavby: 15/15 m
Zastavěnost: do 55 %
Min. podíl zeleně: 15 %
Struktura zástavby: areálová

Plocha 10/085P
Dílčí plocha I
Význam: plocha přestavbová
Využití: plocha smíšená výrobní
Výměra: 9337 m2
Zastavitelná plocha: max. 5135 m2
Max. výška zástavby: 15/15 m
Zastavěnost: do 55 %
Min. podíl zeleně: 15 %
Struktura zástavby: areálová

Plocha 10/082P
Dílčí plocha J
Význam: plocha přestavbová
Využití: plocha veřejných prostranství současně vymezená jako veřejně prospěšná stavba
pro dopravní infrastrukturu s využitím pro základní komunikační síť města
Výměra: 19730 m2
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Etapizace
- Výstavba na plochách A a C je podmíněna výstavbou obslužné komunikace vedené z prodloužené ulice Chelčického jižním směrem a následně zaústěné do severojižní páteřní
komunikace propojující ulici Lipenskou a ulici K Mrazírnám, s výjimkou případů, kdy půjde
o umístění výrobních funkcí. Stavby pro výrobu lze v těchto plochách umístit pouze
za podmínky, že budou dopravně napojeny z nové páteřní komunikace propojující ul. Lipenskou s ul. K Mrazírnám, řešené na části plochy J ve stopě funkční plochy 10/082P. Dále
je podmínkou vybudování nové veřejné technické infrastruktury v souladu s koncepcí
územního plánu.
- Výstavba na plochách D a E je podmíněna výstavbou obslužné komunikace vedené z prodloužené ulice Chelčického severním směrem, včetně nové veřejné technické infrastruktury vedené ve stopě této komunikace a výsadbou zeleně s izolační funkcí na přilehlé ploše F.
- Výstavba na ploše H je podmíněna výstavbou páteřní komunikace propojující ul. Lipenskou s ul. K Mrazírnám ve stopě plochy funkční plochy 10/082P (v rámci plochy J), včetně
nové veřejné technické infrastruktury s výjimkou případů, kdy půjde o rozšíření stávajících
areálů východně řešeného území, které jsou dopravně dostupné z ulice K Mrazírnám. Dále
je navržena přeložka stávající stoky dešťové kanalizace, která plochou H prochází a podstatně omezuje její plnohodnotné využití.
- Výstavba na ploše I je podmíněna výstavbou páteřní komunikace propojující ul. Lipenskou
s ul. K Mrazírnám ve stopě funkční plochy 10/082P (v rámci plochy J), včetně nové veřejné
technické infrastruktury, s výjimkou případů, kdy půjde o rozšíření stávajících areálů východně řešeného území, které jsou dopravně dostupné z ulice Pavelkovy.
- Nová výstavba v ploše G (sběrný dvůr) je podmíněna výstavbou páteřní komunikace propojující ul. Lipenskou s ul. K Mrazírnám ve stopě plochy funkční plochy 10/082P (v rámci
plochy J) a přeložkou stávající větve horkovodu a zemního vedení VN 22 kV.
- Realizace nové výstavby v řešeném území je podmíněna investicemi do související vodohospodářské infrastruktury, stanovenými v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce (KVH). V případě zásobování vodou ploch 10/085P, 10/081P, 10/046P a 10/043P
jde o rekonstrukci vodovodu DN 150 na DN 300 v ulici Lipenské (R_168) a výstavbu nového vodovodního řadu DN 300 v trase navržené severojižní páteřní komunikace (N_095,
N_094). V případě odkanalizování jde o zrušení stávající nevyhovující kanalizační stoky GVI
v ulici Chelčického a následné přepojení stávajících objektů napojených na stoku GVI
na navrženou stoku DN 300. Tyto podmínky musí být při další výstavbě v území jednotlivými investory respektovány, případně vzájemně koordinovány.
- Řešené území bude odkanalizováno oddílným kanalizačním systémem. Dešťové vody budou samostatně odvedeny do dešťové kanalizace DK 1 DN 1200.
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6. KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY
Stávající dopravní systém řešeného území, uspořádání stávajících komunikací,
základní koncepce dopravního řešení ve vazbě na platný Územní plán Olomouce
Dopravní přístup do řešeného území je v současné době zajištěn z ulice Chelčického, která
je do řešeného území přivedena ze západu a z ulice K Mrazírnám, která je vedena podél severního okraje řešeného území. Část pozemků v jižní části řešeného území je obsloužena
z ulice Lipenské (silnice I/35).
Ulice Chelčického a K Mrazírnám lze charakterizovat jako obslužné komunikace funkční
skupiny C dle ČSN 73 6110 (příp. místní komunikace III. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb.). Jejich uspořádání je dvoupruhové, směrově nerozdělené. Ulice Lipenská je v současné době
průjezdním úsekem silnice I/35. Její uspořádání je čtyřpruhové směrově nedělené. Stávající
stav dopravní obsluhy je však pro budoucí rozvoj lokality nevyhovující. Problémovými prvky
jsou zejména přístup do řešeného území z ulice Chelčického, která je vedena od přes obytnou zástavbu a přístup z dopravně zatížené silnice I/35 (ulice Lipenská). Z ulice K Mrazírnám
jsou vybudovány do řešeného území pouze provizorní nezpevněné sjezdy, které slouží k zajištění základního přístupu k dotčeným pozemkům.
Základní koncepce dopravního řešení vychází z platného územního plánu, kde je navrženo
lokalitu obsluhovat prostřednictvím páteřní obslužné komunikace, vedené v ploše 10/082P
(lokalita 10 – Hodolany a Rolsberk dle územního plánu). Dopravní řešení územní studie tento
princip dopravní obsluhy rozpracovává v podrobnějším měřítku. Nová páteřní komunikace je
navržena v severojižním směru od ulice K Mrazírnám k silnici I/35. Do této páteřní komunikace je navrženo zapojit ulici Chelčického a nové komunikace řešící přímou dopravní obsluhu
území. Návrh křižovatky s ulicí Lipenskou (silnicí I/35) bylo objednatelem požadováno vypustit z dopravního řešení územní studie. Předpokládá se však její uspořádání stykové (v I. etapě) se světelně signalizačním zařízením, s odbočovacími pruhy z ulice Lipenské
a z navrženého propojení Lipenská – K Mrazírnám, čemuž odpovídá navržené šířkové uspořádání nové komunikace.

Návrh dopravního řešení, vnitřní komunikační síť a její technické řešení
Dopravní systém řešeného území je, vzhledem k uspořádání okolní sítě komunikací, navržen jako roštový. Hlavními nosnými prvky v tomto systému jsou páteřní komunikace v propojení ulic Lipenská – K Mrazírnám a prodloužení ulice Chelčického do ulice Pavelkovy (která je
situována za východní hranicí řešeného území). Páteřní komunikace bude primárně zajišťovat dopravní obsluhu všech nově vymezených ploch, tedy i ploch smíšených výrobních a plochy sběrného dvora. Prodloužená ulice Chelčického bude sloužit místní dopravě a bude doplňovat páteřní komunikaci v obsluze ploch vymezených v řešeném území. Nepředpokládá se
tedy, že bude sloužit nákladní dopravě. Doplňkovým prvkem jsou pak obslužné komunikace
zpřístupňující a zajišťující přímou dopravní obsluhu severozápadní a jihozápadní části řešené
plochy. Navržené dopravní řešení tedy omezuje přímý přístup k budoucím objektům a stavbám z ulice Lipenské (silnice I/35).
Odvodnění povrchu bude řešeno systémem vsakovacích zařízení a průlehů. Dešťová kanalizace bude v systému odvodnění zastávat pouze doplňkovou roli a bude odvodňovat pouze
jinak obtížně odvodnitelné dopravní plochy. Zelené pásy a pobytové prostory v prostorech
komunikací budou přednostně využity realizaci vsakovacích zařízení (především typu prů20

lehů), pro vedení sítí technické infrastruktury a rovněž jako součást veřejného prostranství.
Polohy jednotlivých sjezdů k nemovitostem nebo pozemkům nejsou územní studií řešeny.
Poloměry nároží navržených křižovatek jsou stanoveny u páteřní komunikace pro vozidla
skupiny 3, u ostatních komunikací pro vozidla skupiny 1 a 2 dle metodiky ČSN 73 6102 Z1
(Projektování křižovatek na pozemních komunikacích) a činí minimálně 8 m. Kryt vozovky je
navržen jako asfaltový (případně dlážděný), návrhová úroveň porušení a třída dopravního
zatížení bude stanovena samostatnou dokumentací.
Podrobnější technické řešení navržených komunikací je následující s tím, že stanovené typy šířkového uspořádání komunikací jsou doporučené.

Páteřní komunikace – propojení Lipenská – K Mrazírnám
Páteřní komunikace představuje hlavní přístupovou trasu do řešené plochy pro veškerou
dopravu. Navržena je v souladu s Územním plánem Olomouce (dále jen ÚP) v plochách veřejných prostranství s označením 10/082P, která je vymezena v řešeném území, s návazností
na sousední plochy 10/076P a 10/080S severně a 10/100P jižně. Páteřní komunikaci je navrženo zapojit do ulice Lipenské (silnice I/35) jižně a do ulice K Mrazírnám severně.
Křižovatku s ulicí Lipenskou je navrženo řešit ve stykovém uspořádání v I. etapě výstavby
s dobudováním na průsečnou ve II. etapě, kdy je předpokládána realizace 4. ramene směřujícího jižně k ulici Pavelkově (dle platného ÚP). Vzdálenost sousedních stávajících křižovatek
na ulici Lipenské je v případě křižovatky s ulicí Pavelkovou východně cca 450 m (měřeno
od osy křižujících se komunikací), v případě křižovatky s ulicí Rolsberskou (silnice I/55) a ulicí
Hodolanskou (silnice I/46) západně je to pak cca 440 m. Tyto vzdálenosti odpovídají mezikřižovatkovým vzdálenostem dle normy ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací,
vč. změn), kde je pro komunikace funkční skupiny B (předpokládané zatřídění ulice Lipenské)
požadována nejmenší vzdálenost křižovatek v hodnotě 150 m. Vzhledem k uspořádání sousedních křižovatek a vysokému dopravnímu zatížení na ulici Lipenské (cca 21 524 mV/24
dle sčítání ŘSD z r. 2010) bude nutno křižovatku vybavit odbočovacími pruhy z ulice Lipenské
a páteřní komunikace a připojovacím pruhem z páteřní komunikace. Předpokládá se, že křižovatka bude řízena světelně signalizačním zařízením. V rámci územní studie však tato křižovatka řešena není.
Křižovatku s prodlouženou ulicí Chelčického je navrženo řešit jako průsečnou bez usměrnění dopravních proudů, křižovatka s ulicí K Mrazírnám je navržena jako styková, se zapojením sjezdu z areálu spol. OL Trans CZ, s.r.o.
Páteřní komunikace je navržena ve dvoupruhovém typu šířkového uspořádání MO2 20 23,5/7,5/30 s šířkou jízdních pruhů 2 x 3,25 m (předpokládá se významnější podíl nákladní
dopravy), vodících proužků 2 x 0,25 m, bezpečnostních odstupů 2 x 0,25 m v hlavním dopravním prostoru. Prostor místní komunikace je navržen v proměnlivých hodnotách z důvodu respektování stávajících hranic parcel, odlišného uspořádání v úsecích Lipenská – prodloužená Chelčického a prodloužená Chelčického – K Mrazírnám a s ohledem na vedení sítí
technické infrastruktury (např. prostor pro přeložku parovodu). V počátečním úseku páteřní
komunikace (od Lipenské po vyústění navržené Chelčického – jih) je navržena oboustranná
stezka pro (případný) společný provoz chodců a cyklistů v šířce 3 m (nepředpokládají se vysoké intenzity provozu chodců a cyklistů). Ve směru vlevo (do plochy) je navrženo odsazení
od hlavního dopravního prostoru v šířce 5 m pro umístění vsakovacího průlehu, vpravo tato
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stezka přiléhá k hlavnímu dopravnímu prostoru komunikace. Zbývající prostor místní komunikace tvoří zelené pásy, ve kterých budou vedeny inženýrské sítě nebo vysázena zeleň.
Od zaústění Chelčického – jih je navrženo pokračování levostranné stezky (ve směru do plochy) jako chodníku v šířce 2 m, a to ke křižovatce s ulicí Chelčického. V úseku prodloužená
Chelčického – K Mrazírnám není proti předchozímu úseku navržen pravostranný chodník
(z důvodu uvolnění prostoru pro vedení přeložky parovodu a předpokládaným nízkým intenzitám provozu chodců, kdy postačuje společná levostranná stezka v odsazené poloze vůči
komunikaci).

Prodloužená ulice Chelčického do ulice Pavelkovy
V rámci územní studie je v souladu s platným územním plánem (návrh je řešen v plochách
veřejných prostranství 10/082P a 10/039S) navrženo ulici Chelčického v řešeném území přeložit (narovnat) a prodloužit do ulice Pavelkovy, která je ukončena v prostoru výrobních areálů za východní hranicí řešeného území. Přeložením ulice Chelčického rovněž dojde k uvolnění
plochy pro rozvoj sběrného dvora. Provoz na prodloužené ulici Chelčického je vzhledem
k obytnému charakteru lokality doporučeno omezit pouze na osobní vozidla a lehké nákladní
automobily.
Křižovatka s navrženými ulicemi Chelčického – sever a Chelčického – jih je navržena jako
průsečná, stejné uspořádání má pak křižovatka s páteřní komunikací (propojením Lipenská –
K Mrazírnám).
Prodloužená Chelčického je navržena ve dvoupruhovém směrově nerozděleném typu
s oboustrannými chodníky. Úsek mezi ulicí Příčnou a navrženými komunikacemi Chelčického
– sever a Chelčického – jih je řešen v kategorii MO2 15/6,5/30 (jízdní pruhy 2 x 2,75 m, vodící
proužky 2 x 0,25 m, bezpečnostní odstupy 2 x 0,25 m v hlavním dopravním prostoru s tím,
že v krátkém úseku je navržen parkovací pruh v šířce 2,25 m o kapacitě 4 stání). Od této křižovatky po páteřní komunikaci je navržen typ MO2p 21,75/8,75/30 (jízdní pruhy 2 x 2,75 m,
vodící proužky 2 x 0,25 m, jednostranný parkovací pruh 1 x 2,25 m, bezpečnostní odstupy
2 x 0,25 m v hlavním dopravním prostoru). Předpokládá se využití zeleného navrženého pásu
podél ploch E, F a G pro umístění vsakovacího průlehu. Úsek od páteřní komunikace do ulice
Pavelkovy je navržen s šířkou jízdních pruhů 2 x 3,25 m (očekává se pohyb nákladních vozidel), vodicích proužků 2 x 0,25 m, bezpečnostních odstupů 2 x 0,25 m a jednostranného
chodníku – typ MO2 12/7,5/30.

Chelčického – sever
Obslužná komunikace Chelčického – sever je zapojena do prodloužené Chelčického a zajišťuje dopravní přístup do severní části území, konkrétně do ploch s označením D a G. Komunikace je řešena jako uslepená s úvraťovým obratištěm v koncovém úseku, které je navrženo s parametry umožňujícím otáčení lehkých nákladních vozidel a vozidel HZS. Šířkové
uspořádání je obdobné jako u prodloužené Chelčického (tj. jízdní pruhy 2 x 2,75 m, vodící
proužky 2 x 0,25 m a bezpečnostní odstupy 2 x 0,25 m v hlavním dopravním prostoru). Podél
komunikace jsou navrženy oboustranné zelené pásy (pro umístění průlehů), za kterými je
navržen chodník v šířce 2 m. Orientačně stanovený typ je MO2 16/6,5/30.
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Chelčického – jih
Obslužná komunikace Chelčického – jih je obvodovou komunikací vůči ploše C. Spojuje
prodlouženou Chelčického s páteřní komunikací a zajišťuje tak dopravní přístup k této ploše
a pak také k ploše B, jejíž součástí jsou stávající řadové garáže a ploše A, přiléhající k ulici
Lipenské. Šířkové uspořádání je dáno typem MO2 16/6,5/30 (jízdní pruhy 2 x 2,75 m, vodící
proužky 2 x 0,25 m a bezpečnostní odstupy 2 x 0,25 m v hlavním dopravním prostoru,
v přidruženém prostoru oboustranný zelený pás s průlehem a chodník v šířce 2 m).

Propojení Chelčického – Hellerova
Propojení Chelčického – Hellerova je navrženo z důvodu zlepšení dopravní obsluhy stávajícího území západně řešeného území (dojde k odstranění uslepení ulice Hellerovy) a zajištění
přístupu k pozemkům v západní části řešeného území. Komunikace je navržena ve dvoupruhovém uspořádání v typu MO2 11/6,5/30 (tj. jízdní pruhy 2 x 2,75 m, vodící proužky
2 x 0,25 m a bezpečnostní odstupy 2 x 0,25 m v hlavním dopravním prostoru a zelené pásy
a oboustranný chodník v přidruženém dopravním prostoru).
Parkování a odstavování vozidel
Pro parkování a odstavování vozidel je územní studií stanoven stupeň automobilizace
1 : 2,0 (platný ÚP stanovuje pro celé území města koeficient automobilizace 1,0, který lze
lokálně měnit pouze v rámci územních studií nebo regulačních plánů).
Odstavování osobních vozidel v plochách bylo objednatelem požadováno řešit v rámci
podrobnější dokumentace na vlastních pozemcích v příslušných plochách mimo uliční prostor.
Parkování vozidel návštěvníků a zaměstnanců bude rovněž zajištěno v rámci vymezených
ploch. Parkovací místa (podélné pruhy) jsou řešeny pouze v prostoru prodloužené Chelčického.

Pěší a cyklistická doprava
V řešeném území bude chodcům a cyklistům sloužit rozvinutý systém komunikací, zahrnující chodníky podél komunikací pro motorová vozidla, samostatné stezky v zelených plochách
uvnitř zástavby a stezky pro společný provoz chodců a cyklistů. Tyto pěší trasy mají zajistit
především bezpečnost provozu, minimalizaci subjektivního pocitu ohrožení chodců motorovou dopravou, spojení cílů bez oklik a bezbariérový, plynulý pohyb chodců. Pro tyto potřeby
je navrženo vybavit všechny navržené komunikace alespoň jednostranným chodníkem, páteřní komunikaci pak společnou stezkou pro chodce a cyklisty, kdy se nepředpokládá, že intenzity překročí 180 chodců/h a 150 cyklistů/h (v území není atraktivní cíl ani pro chodce
ani pro cyklisty).
Mimo uliční prostory jsou územní studií navrženy i samostatné stezky pro provoz chodců,
event. i cyklistů. Navrženy jsou dva prostupy mezi severní částí řešené plochy (komunikací
Chelčického – sever a ulicí Příčnou a prostup v jižní části plochy mezi komunikací Chelčického
– jih a propojením Chelčického – Hellerova s návazností na ulici Lipenskou.
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Šířky komunikací pro chodce a cyklisty budou řešeny v souladu s ČSN 736110. V zásadě se
předpokládá, že nejmenší šířka chodníku bude 1,5 m (2 x 0,75 m pruh pro chodce), zvětšená
o příslušné bezpečnostní odstupy (2 x 0,25 m, event. 1 x 0,25 m ve směru ke komunikaci
v případě volného prostoru). Stezky pro chodce budou řešeny minimálně s šířkou 2 m (výjimečné řešení dle ČSN 73 6110 v odůvodněných případech, což v případě územní studie je
vedení v koridoru sítí technické infrastruktury s úzkým koridorem mezi stávajícími hranicemi
pozemků). Společné obousměrné stezky pro cyklisty a chodce budou mít minimální šířku 3 m
(pro potřeby územní studie se nepředpokládají intenzity vyšší než 150 cyklistů/hodinu a 180
chodců/hodinu v obou směrech).
Všechny komunikace pro chodce budou provedeny s úpravami dle vyhl. č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a dle ČSN
73 6110. Jde o vymezení varovných a signálních pásů a snížení obrub v místě přechodů
pro chodce – tyto úpravy však nelze s ohledem na měřítko územní studie řešit detailně
a budou zpracovány v rámci podrobnější projektové dokumentace.

Ostatní druhy dopravy
Pro potřeby územní studie se za ostatní druhy dopravy považuje především veřejná hromadná doprava. Železniční hromadné dopravě osob slouží železniční stanice Olomouc, Hlavní nádraží na celostátní železniční trati č. 270 (cca 950 m). Nejbližší autobusové zastávky
se nacházejí v dostupné vzdálenosti od 430 m (zastávka Lipenská) po cca 500 m (autobusové
nádraží). Tramvajová doprava je provozována v ul. Hodolanské, přičemž nejbližší tramvajová
zastávka je vzdálena cca 350 od řešené plochy (zastávka Hodolanská). Území lze však charakterizovat jako okrajovou zónu města, kde je normou doporučena docházková vzdálenost
cca 500 m.
Přístup na zastávky je zajištěn prostřednictvím navržených a stávajících komunikací. Navržený dopravní systém svými parametry rovněž umožňuje zavedení hromadné autobusové
dopravy i do řešené plochy. Uvažovat lze s autobusovou dopravou, jejíž linky by byly vedeny
po ul. Pavelkově v průmyslové zóně a návazně po páteřní komunikaci v řešeném území.
Umístění zastávek by však muselo být řešeno podrobnější projektovou dokumentací.

Ochranná dopravní pásma, ostatní limitující dopravní prvky, ochrana zdraví obyvatel
před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Řešené území není dotčeno žádným ochranným dopravním pásmem. Na vjezdech do řešeného území a na vnitřních křižovatkách je nutno respektovat rozhledové trojúhelníky
dle metodiky ČSN 73 610, včetně změn. V grafické části tyto rozhledy nejsou vyznačeny. Jejich rozsah bude určen na základě podrobnější dokumentace obsahující i dopravní značení –
stop a dej přednost v jízdě na vedlejších komunikacích. Odstupové vzdálenosti od navržených i stávajících komunikací jsou uvedeny v grafické části.
Z hlediska ochrany zdraví obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací je nutno
předpokládat, že životní podmínky budoucích uživatelů staveb na plochách navržených
pro zastavění, které jsou situovány v blízkosti ulici Lipenské (silnice I/35), mohou být negativně ovlivněny externalitami dopravy, zejména hlukem.
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Akustická situace ve venkovním prostoru je tedy v řešeném území nejvíce ovlivněna silničním provozem na silnici I/35 (ulice Lipenská), která je vedena podél jižního okraje řešeného území. Dle sčítání dopravy z r. 2010 odpovídají roční průměrné denní intenzity (RPDI)
na silnici I/35 v předmětném úseku ulice Lipenské hodnotě cca 21 524 voz./24h. (z toho
3 474 těžkých voz./24h.). Pro hluk emitovaný touto silniční dopravou jsou pro účely hodnocení stavu akustické situace ve venkovním prostředí uvažovány hygienické limity dle předpisu č. 272/2011 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Dle § 12, odst. 3 výše uvedeného nařízení jsou hygienické limity hluku (hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru stanoveny součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB
a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3
k nařízení (viz následující tabulku). Chráněným venkovním prostorem stavby se rozumí prostor 2 metry okolo obytných domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu
a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
Tab. Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech
staveb a v chráněném venkovním prostoru
Korekce [dB]
Druh chráněného prostoru
1)
2)
3)
4)
Chráněný venkovní prostor staveb lůžko-5
0
+5
+15
vých zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdra0
0
+5
+15
votnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb
0
+5
+10
+20
a chráněný ostatní venkovní prostor
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce:
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále
pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy
vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy
a dráhách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích
I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy
na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci
železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového
vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající
hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných
venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího
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obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého
obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých
obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických
částí.
Pozn.: Starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti způsobený silniční a železniční
dopravou, který nastal před koncem roku 2000.
5) Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB,
s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
V řešeném území lze tedy uvažovat s následujícími limity (použijí se limity pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy:
-

pro denní dobu je LAeq,T = 60 dB a pro noční dobu je LAeq,T = 50 dB a
použije-li se stará zátěž pak pro denní dobu je LAeq,T = 70 dB a pro noční dobu je
LAeq,T = 60 dB.

Obr.: Akustická situace v řešeném území

Nadměrným hlukem (v závislosti na výši použitých hlukových limitů) je zasažena především jižní část řešené plochy přiléhající k silnici I/35. Toto hodnocení je však pouze orientační. Obecně je nutno při realizaci novostaveb nebo provádění rekonstrukcí objektů splnit hygienické limity ve venkovním chráněném prostoru předepsané Nařízením vlády č. 272/2011.
Územní studie navrhuje, aby hluk byl v řešeném území omezován především prostřednictvím
architektonicko-urbanistického řešení, tzn. aby podél ulice Lipenské byly řešeny bariérové
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objekty např. občanského vybavení clonící hluk a s návrhem rozptylové zeleně ve vnitrobloku
(mix vzrostlé zeleně a keřového patra). Podél páteřní komunikace bude doplněna zeleň liniová, zachycující hluk z této komunikace. V případě potřeby je možno využít v exponovaných
prostorech akustické clony, avšak jako krajní řešení. Pokud však jejich účinnost nebude dostatečná, bude nutno splnit požadovaný uživatelský komfort alespoň uvnitř objektu, tedy
ve vnitřním chráněném prostoru stavby. K tomu lze využít pasivní opatření – zvukově izolační
obvodové pláště budov a okna.
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7. KONCEPCE ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Zásobování pitnou vodou
Řešeným územím prochází vodovodní přípojka DN 300 areálu COMES invest a.s., těsně
za hranicí řešeného území je v ulici Lipenské veden vodovodní řad DN 150 a v trase ulice
Chelčického vodovodní řad DN 80.
Zásobování řešeného území pitnou vodou je navrženo v souladu se studií Koncepce vodního hospodářství města Olomouce (dále jen KVH). Dle KVH procházejí přes řešené území
dva navržené vodovodní řady DN 300 – propojení ulic Chelčického a Libušiny (N_094) a propojení ulic Chelčického a Lipenské (N_095). Jde o vodovodní řady, které propojí jižní a východní část města a budou využity především pro zásobování rozvojových ploch v této oblasti. Trasy těchto navržených řadů jsou v územní studii upraveny do souběhu s navrženou severojižní páteřní komunikací (propojení Lipenská – K Mrazírnám). Těsně za hranicí řešeného
území je v ulici Lipenské navržena rekonstrukce stávajícího kapacitně nevyhovujícího vodovodního řadu DN 150 na DN 300 v délce 300 m (R_168). Součástí navržené dostavby řadu
DN 150 a DN 300 k propojení ulic Lipenská a Hamerská (N_096) je výstavba vodoměrné šachty (Q_101) na novém řadu v ul. Lipenská a uzavření okrsku (P_100).
Hlavním přívodním řadem pro řešené území bude výše uvedený navržený vodovodní řad
DN 300, vedený z ulice Lipenské v trase navržené severojižní páteřní komunikace (N_095,
N_094), který bude napojen na nově rekonstruovaný vodovodní řad v ulici Lipenské (R_168).
Připojení na stávající vodovodní řad bude realizováno tak, aby bylo možné vodovodní řad
následně prodloužit, realizovat vodoměrnou šachtu a další opatření navržená v KVH. Na navržený vodovodní řad DN 300 jsou napojeny navržené vodovodní řady DN 100 a DN 80, určené pro zásobování ploch A až E. Stávající vodovodní řad DN 80, vedený v ulici Chelčického,
bude ponechán, navržené řady DN 100, vedené v prodloužené ulici Příčné a v navržené komunikaci vedené severně plochy A (Chelčického – jih) a v prostoru pěšího propojení
s prodlouženou ulicí Příčnou s ním budou propojeny, aby byla vodovodní síť zokruhována.
S využitím stávající přípojky DN 300 areálu COMES invest není pro zásobování nově navrhované výstavby uvažováno.
Realizace nové výstavby v řešeném území je podmíněna výše uvedenými investicemi
do související vodohospodářské infrastruktury, stanovenými v KVH. V případě zásobování
vodou ploch 10/085P, 10/081P, 10/046P a 10/043P jde o rekonstrukci vodovodu DN 150
na DN 300 v ulici Lipenské (R_168) vně řešené lokality a výstavbu nového vodovodního řadu
DN 300 v trase navržené severojižní páteřní komunikace (N_095, N_094). Při návrhu rekonstrukce vodovodu v ulici Lipenské (R_168) je třeba respektovat i opatření navržená u křižovatky Fugnerova – Lipenská (Q_101, P_100); tato opatření jsou situována již mimo řešené
území a budou podrobněji řešena v územní studii US-44 Lipenská. Tyto podmínky musí být
při další výstavbě v území jednotlivými investory respektovány, případně vzájemně koordinovány. Plochu 10/045P je možno napojit na stávající vodovod DN 80 v ulici Chelčického.
Výpočet bilance potřeby vody pro řešené území je pouze orientační, vzhledem k tomu,
že není přesně znám budoucí počet obyvatel (případně počet zaměstnanců nebo ubytovaných osob) ve vymezených plochách smíšených obytných (10/043P a 10/045/P) ani počet
zaměstnanců v ploše sběrného dvora (10/046P) a v plochách smíšených výrobních (10/081P,
10/085P).
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Výpočet potřeby vody pro řešené území je proveden podle Směrnice č. 9 z roku 1973
a přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích). Pro bilance je orientačně uvažováno s výstavbou:
- cca 50 bytů v rodinných a bytových domech, tj. 150 trvale bydlících obyvatel v nově realizované obytné výstavbě v dílčích plochách B, C, D a E
- 100 zaměstnanců v administrativě a službách v dílčí ploše A
- 200 zaměstnanců ve smíšené výrobě a ve sběrném dvoře v dílčích plochách G, H a I.
bytový fond – trvale bydlících

150 obyv. x 130 l/os/den = 19 500 l/os/den =
19,50 m3/den

obyvatelstvo
Qp = 19,50 m3/den = 0,23 l/s
Qm = Qp x kd
Qm = 25,35 m3/den = 0,29 l/s

kd = 1,3

zaměstnanci
300 x 82 l/os/den = 24 600 l/os/den = 24,60 m3/den

300 zaměstnanců
Qp = Qm = 24,60 m3/den = 0,28 l/s
Ʃ Qm = 47,92 m3/den = 0,55 l/s.

Dle Koncepce vodního hospodářství města Olomouce je pro řešené území uvedena potřeba pitné vody 1,29 l/s. Územní studie předpokládá maximální potřebu pitné vody řešeného
území 0,55 l/s, potřeba pitné vody vypočtená územní studií tedy nepřevyšuje potřebu pitné
vody uvedenou v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce.
Pro zásobování řešeného území pitnou vodou jsou navrženy nové vodovodní řady DN 100
v celkové délce 348 m a DN 80 v celkové délce 109 m. Navržený vodovod bude zároveň sloužit jako vodovod požární dle platné legislativy (podle ČSN 73 0873). Navržený řad DN 300
vedený v trase severojižní páteřní komunikace má v řešeném území délku 470 m.
Potřeba vody pro technologické účely není bilancována, budoucí využití výrobních areálů
není dosud upřesněno.

Likvidace odpadních vod
Řešeným územím prochází řad dešťové kanalizace DK2 DN 1000, těsně za hranicí řešeného území je v ulici Lipenské vedena stoka gravitační splaškové kanalizace G VIII DN 300 a stoka dešťové kanalizace DK 1 DN 1000, v trase prodloužené ulice Příčné je vedena stoka dešťové kanalizace DK 1 DN 1200.
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Pro výstavbu v zájmovém území se stanovují následující podmínky a požadavky na investice do související vodohospodářské infrastruktury města Olomouce – zrušení stávající nevyhovující kanalizační stoky GVI v ulici Chelčického a následné přepojení stávajících objektů
napojených na stoku GVI na navrženou stoku DN 300. Nevyhovující stav kanalizační stoky je
konstatován dle monitoringu provedeného správcem kanalizace (MOVO a.s.).
Splaškové vody z řešeného území je navrženo odvádět oddílnou splaškovou kanalizací,
napojenou na stávající kanalizační systém města Olomouce zakončený na městské čistírně
odpadních vod. Objem splaškových odpadních vod z řešeného území dle bilancí orientačně
odhadovaného počtu obyvatel a zaměstnanců v řešeném území Q24 = 47,92 m3/den (0,55
l/s). Trasy navržených stok DN 300 v řešeném území jsou vedeny v trasách navržených komunikací, jejich celková navržená délka v řešeném území je 571 m a jsou napojeny na stávající kanalizaci GVII DN 400 v ulici Elišky Krásnohorské řadem vedeným již mimo řešené území
v délce 260 m. Stávající kanalizace v ulici Elišky Krásnohorské je uložena v hloubce cca 1,8 m;
vzhledem k tomu, že územní studie není řešena na zaměřeném terénu, nelze v územní studii
stanovit, zda navržená kanalizace bude gravitační nebo tlaková – toto je třeba upřesnit
v navazující projektové dokumentaci.
Případné technologické odpadní vody bude nutno náležitě předčistit. Způsob likvidace
technologických odpadních vod bude upřesněn podrobnější projektovou dokumentací,
pro upřesněný záměr využití ploch pro výrobu.
Při nakládání s dešťovými vodami je třeba postupovat dle platné legislativy – podle §20,
odst. 5c) vyhl. 501/2006 Sb., obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších
předpisů, §6, odst. 4 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ČSN 759010
a TNV 759011, kde se uvádí:
Zastavěné plochy nebo zpevněné plochy, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek, musí mít zajištěno jejich odvádění. Odvádění srážkových vod
se zajišťuje přednostně zasakováním. V případě nedostatečné vsakovací schopnosti půdního
a horninového prostředí prokázané hydrogeologickým průzkumem, navrhuje se jejich zadržování s regulovaným odtokem. Následně se odvádí (regulovaným odtokem nebo bezpečnostním přepadem) do povrchových vod přednostně (tj. do vodoteče nebo dešťové kanalizace), jestliže nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací. Možnost vsakování musí být v rámci následné projektové dokumentace prověřena hydrogeologickým posudkem.
Při řešení konkrétních návrhů zařízení pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV) v rámci
následné projektové dokumentace je nutno vycházet z Koncepce vodního hospodářství města Olomouce (dále KVH), která obsahuje zásady návrhu hospodaření s dešťovými vodami
podle TNV 759011. Výpočet zařízení HDV by se měl řídit dle TNV 759011 a KVH, kdy pro výpočet přípustného odtoku srážkových vod se doporučuje hodnota specifického odtoku
3 l/s/ha, avšak hodnota regulovaného odtoku z jednoho zařízení HDV nemá být z provozních
důvodů nižší než 0,5 l/s. Objem vsakovacího nebo akumulačního zařízení se doporučuje navrhnout na max. objem pětiletého deště s dobou prázdnění do 24hod. Zařízení HDV musí
být navrženo dostatečně kapacitní, provozem zařízení nesmí dojít k podmáčení pozemků
jiných vlastníků. Při realizaci stavby a jejím provozu nesmí dojít ke znečištění povrchových ani
podzemních vod v této lokalitě a ke zhoršení odtokových poměrů. Dešťové vody musí být
likvidovány na pozemku vlastníka objektu. Je nutné řešit retenci srážkových vod tak, aby byl
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zachován vlastnický princip HDV – tj. zařízení pro retenci se musí vždy nacházet na pozemku
toho vlastníka, ze kterého jsou vody v objektech HDV retentovány.
Srážkové vody z komunikací a 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 prostřednictvím stávající a navržené dešťové kanalizace do toku Bystřice (mimo řešené území). Studie
navrhuje likvidaci dešťových zpevněných ploch přírodě blízkým způsobem s přečistěním přes
travní drn, srážkové vody z větších parkovišť (cca nad 10 stání) a jiných zpevněných ploch,
kde může dojít ke kontaminaci dešťových vod ropnými látkami, je nutno předčišťovat v odlučovačích ropných látek (lapolech).
Průlehy pro vsakování jsou v územní studii navrženy v rámci veřejných prostranství; jejich
návrh je nutno chápat jako orientační, dokumentující možnost jejich umístění do uličního
prostoru. Výsadba navrhovaných dřevin musí být provedena mimo ochranná pásma inženýrských sítí (ČSN 83 9061) a objekty HDV musí být umístěny mimo ochranná pásma navrhovaných dřevin (ČSN 83 9061).
V územní studii je proveden orientační výpočet průtoku dešťových vod z ploch smíšených
výrobních 10/081P (dílčí plocha H) a 10/085P (dílčí plocha I) a z plochy 10/046P, zahrnující
stávající sběrný dvůr a plochu navrženou pro jeho rozšíření (dílčí plocha G), kde by mohlo
dojít z důvodu většího procenta zastavění ploch ke ztíženému zasakování dešťových vod.
Výpočet byl proveden podle ČSN 75 6101 a dává hodnoty 0,028 m3/s pro dílčí plochu H,
0,024 m3/s pro dílčí plochu I a 0,011 m3/s pro dílčí plochu G.
Stávající stoku dešťové kanalizace DK 2 DN 1000, která prochází řešeným územím, je navrženo přeložit do souběhu s navrženou páteřní komunikací a na ni napojit navržené stoky dešťové kanalizace z východní části řešeného území. Stávající přípojky dešťové kanalizace z výrobních areálů situovaných východně navržené páteřní komunikace, je navrženo přepojit
na nově navrženou kanalizaci. Dešťové vody ze západní části řešeného území jsou svedeny
do stávající dešťové kanalizace DK 1 DN 1200 v ulici Příčné. Celková délka navržených stok
dešťové kanalizace v řešeném území je 372 m, mimo řešené území (po napojení na stoku
v ulici Příčné) je 95 m; délka přeložené dešťové kanalizace do trasy páteřní komunikace je
v řešeném území 313 m.

Zásobování elektrickou energií
V řešeném území jsou provozována distribuční kabelová vedení vysokého napětí 22kV
z rozvodny 110/22 kV Hodolany. Z této distribuční soustavy jsou napojeni jak významnější
odběratelé elektrické energie s vlastními elektrickými transformačními stanicemi 22/0,4 kV,
tak distribuční transformační stanice 22/0,4 kV provozovatele sítě.
Pro bilanci příkonu a transformačního výkonu je pro řešené území použit zjednodušující
model, založený na průměrné spotřebě domácností. Bilance je provedena pro orientačně
stanovenou maximální zastavěnost plochy (předpokládá se 50 bytových jednotek
v rodinných a bytových domech a objekty občanské vybavenosti, z bilance jsou vypuštěny
plochy smíšené výrobní – viz dále). Uvažováno je se stupněm elektrizace B. Měrné zatížení
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bytových jednotek na úrovni trafostanice VN/NN je pro stupeň elektrizace B je v hodnotě
cca 2,2 kW/b.j. Celkové zatížení je takto stanoveno na cca 110 kW (přibližně 138 kVA zdánlivého výkonu). Pro objekty občanské vybavenosti je uvažováno s hodnotou cca 100 kVA.
Pozn.: uvažovaný stupeň elektrizace bytů je stupeň B – byty, v nichž se elektřiny používá
k osvětlení, pro domácí elektrické spotřebiče a v nichž se k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kVA (s podrobnějším členěním se na úrovni bilance v rámci
územní studie neuvažuje).
Pro případné veřejné osvětlení (není předmětem řešení územní studie) je uvažováno
s průměrným příkonem jednoho osvětlovacího bodu v hodnotě cca 0,1 kW. Osvětlovacích
bodů je na délku navržených komunikací (cca 1,8 km) uvažováno cca 70, což znamená celkem zatížení cca 7,0 kW (přibližně 9 kVA).
Potřebný soudobý příkon pro navrženou zástavbu (cca 247 kVA) se navrhuje zajistit jednak ze stávajících trafostanic, které jsou situovány v blízkosti řešeného území a pak také výstavbou nové trafostanice, pracovně označené DTS N1. Tuto trafostanici je navrženo propojit
kabelovým vedením se stávajícími trafostanicemi DTS Hodolany, E. Krásnohorské a DTS Hodolany, Glavol. Předpokládaný výkon trafostanice je předběžně uvažován v hodnotě 400 kV,
což nejen pokryje potřebu řešeného území, ale poskytne i dostatečnou rezervu pro případnou výstavbu mimo řešenou plochu. Pro plochy smíšené výrobní není bilance potřeby elektrické energie provedena. V případě výroby, náročné na spotřebu elektrické energie, budou
vybudovány nové trafostanice v rámci těchto ploch, jejichž umístění řeší územní studie pouze orientačně (trafostanice DTS N2 a DTS N3).
Na síti VN je dále územní studií navrženo realizovat přeložku stávajícího kabelového vedení VN, a to do uličního prostoru prodloužené ulice Chelčického.
Pro novou zástavbu bude rozšířena kabelová síť NN v jednotné dimenzi (např. AYKY 3 x
120 + 70), napojené ze stávajících trafostanic. Nová kabelová síť pak bude jištěna v rozpojovacích skříních. Trasy vedení NN však nejsou řešeny v grafické části územní studie.

Zásobování plynem
Řešené území se nachází v blízkosti stávající regulační stanice VTL/STL, která je situována
na ulici Lipenské. Z této regulační stanice je vyveden středotlaký plynovod DN 300, a to souběžně s ulicí Lipenskou s odbočkou podél západní hranice řešeného území k ulici Chelčického
a dále k ulici Příčné. Středotlaký plynovod je rovněž veden podél ulice K Mrazírnám, severně
řešené lokality. Podél ulice Chelčického je dále veden nízkotlaký plynovod, avšak
s rozšiřování NTL sítě se v rámci územní studie neuvažuje.
Vzhledem k plošné plynofikaci Olomouce a blízkosti tras stávajících STL plynovodů (viz výše), se uvažuje také s rozšířením plynofikace trubním rozvodem plynu pro navrženou zástavbu. Pro potřeby bilance spotřeby plynu se předpokládá komplexní plynofikace, tzn., že plynu
je využíváno pro vaření, vytápění a ohřev užitkové vody. Bilance je provedena pro orientačně
stanovenou maximální zastavěnost, tj. 50 bytových jednotek v rodinných a bytových domech
(pro potřeby bilance je uvažován poměr bytů v bytových domech a rodinných domů
v hodnotě 25 / 25), objekty občanské vybavenosti a plochy smíšené výrobní.
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Pro obyvatelstvo se uvažuje maximální hodinová potřeba plynu v hodnotě cca 2,5 m3/h
na 1 rodinný dům, kdy je uvažováno s plynovým sporákem s příkonem cca 10,5 kW
(cca 1 m3/h) a plynovým kotlem pro RD s příkonem 11,5 – 32 kW (cca 1,2 – 3,5 m3/h).
Pro byty je uvažováno pouze s plynovým sporákem s příkonem cca 10,5 kW (cca 1 m3/h).
Pro objekty občanské vybavenosti je uvažováno s hodnotou příkonu cca 100 kW (cca 10
m3/h, vytápění apod.). Pro smíšené plochy výrobní se uvažuje s hodnotou cca 10 m3/h/1 ha.
Celková potřeba plynu je stanovena na cca 114 m3/h jako maximální hodinová potřeba.
Tato potřeba plynu se navrhuje zajistit rozšířením středotlaké plynovodní sítě. Územní studií
je navržen páteřní plynovod, propojující stávající plynovody na ulici Lipenské a K Mrazírnám
(předpoklad DN 110 – DN 160), který je situován do souběžné polohy s tzv. páteřní komunikací – dopravním propojením Lipenská – K Mrazírnám. Z tohoto plynovodu jsou pak navrženy
plynovody v jednotlivých uličních profilech. Rovněž je navrženo propojení navržených plynovodů se stávajícím STL plynovodem, vedeným podél západní hranice řešené plochy. Pro novou zástavbu budou použity trubky PE 100, v profilu DN 63 (doporučené profily). Jednotliví
odběratelé budou napojeni přípojkami ukončenými ve skříních H.U.P., s nízkotlakým regulátorem a plynoměrem, které budou osazeny v hranici parcely. Plochy smíšené výrobní je navrženo zásobovat z páteřního plynovodu.

Zásobování teplem
Řešeným územím je veden stávající podzemní parovod DN 600 + DN 250. Územní studií je
navrženo, v zájmu uvolnění pozemků pro realizaci sběrného dvora, jeho částečné přeložení
do uličního prostoru tzv. páteřní komunikace – propojení ulic Lipenské a K Mrazírnám. Šířka
volného koridoru pro tento parovod je stanovena na cca 6,5 m. Navržena je rovněž přeložka
odbočky z tohoto parovodu směrem k ul. Příčné.
V souladu s Územní energetickou koncepcí statutárního města Olomouce je navrženo, aby
pro zásobování teplem byly upřednostněny systémy CZT (plochou je veden parovod). Možnosti zásobování je však nutno prověřit podrobnější dokumentací.

Elektronické komunikace
Řešeným územím jsou vedeny telekomunikační kabely zejména ve stávajících uličních
prostorech ulic Lipenské a Chelčického. Nad řešeným územím dále prochází trasa radioreléového spoje společnosti Telefónica O2 (jejich omezení se vzhledem k navržené výškové hladině budoucích objektů nepředpokládá).
Nové datové a telekomunikační sítě, případně úpravy tras stávajících sítí v lokalitě, budou
řešeny v uličních prostorech. Jejich napojení se předpokládá ze stávajících telekomunikačních kabelů vedených podél stávajících přístupových komunikací. Trasy těchto vedení však
nejsou předmětem řešení územní studie.
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8. ZÁVĚR
Územní studie Olomouc, US-69 Chelčického je zpracována dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
Řešení územní studie je v souladu s platným Územním plánem Olomouc, které rozvíjí
do větších podrobností. Návrh řešení technické infrastruktury je třeba chápat jako orientační, který bude upřesněn podrobnější projektovou dokumentací na základě upřesnění budoucího využití jednotlivých ploch.
Po schválení pořizovatelem budou údaje o územní studii vloženy do evidence územně
plánovací činnosti.
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