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A. TEXTOVÁ ČÁST
1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA
1.1 Zadání územní studie
Cílem územní studie je prověřit a konkretizovat podmínky využití pro rozvoj ploch smíšených obytných
v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a zajistit soulad s obecnými požadavky na využívání území.
Územní studie bude sloužit jako podrobnější kvalifikovaný podklad pro rozhodování v území a dohodu
o parcelaci. Účelem územní studie je stanovení podrobnějšího využití a struktury zástavby zastavitelných ploch
smíšených obytných a zapojení do území včetně komplexního řešení srážkových vod a povrchového odtoku.
Požadavkem je podrobnější stanovení využití pozemků, 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 stanovení podrobnějšího prostorového uspořádání. Dalším
požadavkem je stanovení podmínek na ochranu veřejného zdraví před negativními účinky dopravy a řešení
srážkových vod a hospodaření s dešťovými vodami.

1.1.1 Seznam vstupních podkladů
_ Územní plán Statutárního města Olomouce
_ Koncepce vodního hospodářství města Olomouce
_Digitální katastrální mapa, zdroj - http://services.cuzk.cz/dgn/ku/
_Digitální mapa vedení inženýrských sítí, zdroj - OKR MMOl
_Výsek územního plánu města Olomouce v digitálním formátu, zdroj - OKR MMOl
_Informace k výhledové kapacitě dopravy, zdroj - Obor dopravy, MMOl
_ÚS Holice – Příkopy

1.1.2 Vymezení řešeného území
Řešené území se nachází ve východní části města Olomouce v katastrálním území Holice u Olomouce - dle
Územního plánu Olomouce se jedná o plochy 11/080Z, 11/081S, 11/131Z (Příloha č. 1). Ze severní strany je řešené
území vymezeno okružní křižovatkou a ul. Keplerova, jedná se o část plochy dopravní infrastruktury 11/071 S.
Východní hranice řešeného území je vymezena komunikací ul. Týnecká (část plochy dopravní infrastruktury 11/121
S), dle územního plánu je v její trase navržena tramvajová trať po centrum Olympia včetně obratiště (plocha
11/131Z). Z jižní strany je řešené území vymezeno navrženým propojením prodloužené ul. Stará Přerovská s ul.
Týnecká (plocha 11/107Z veřejných prostranství). Západní hranice je vymezena prodloužením ul. Stará Přerovská
(část plochy 11/073S veřejných prostranství).

1.1.3 Závazné regulativy územního plánu
Koncepce zastavěného území

Plochy stabilizované v zastavěném území (00/000S), které se vymezují pro zajištění stabilizované struktury
zástavby nebo jejich stávajícího vhodného využití.
- ve struktuře blokového typu (b) urbanisticky odůvodněné dostavby objektů v prolukách a podél veřejných
prostranství směřující k dotvoření blokové struktury, přičemž musí být zachován rekreační charakter
vnitrobloků

Koncepce ploch zastavitelných

Plochy zastavitelné (00/000Z), které se vymezují vně současně zastavěného území, zejména pro bydlení,
rekreaci a občanského vybavení a pro zajištění hospodářských podmínek sídla.
- ve struktuře blokového typu zástavby (b) se objekty s hlavní funkcí umisťují podél veřejných a)
prostranství odpovídající šířky
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-

Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit

rozvíjet funkčně smíšený městský charakter lokality na ploše 1l/080Z;
propojit ulici Týnecká s prodloužením ulice Stará Přerovská ve stopě plochy 1l/107Z;
rozvíjet koridory cyklistické dopravy (mimo plochy veřejných prostranství a dopravní infrastruktury, přes
pozemek parc. č. 1847/1 v k.ú. Holice u Olomouce)
rozvíjet pro hromadnou dopravu plochu 11/131Z formou tramvajového obratiště (DH-08);
vybudovat tramvajovou trať Ostravská - Rolsberská - Přerovská (po centrum Olympia), včetně obratišť
(DH-08);
vybudovat prodloužení kanalizační stoky významné v k.ú. Holice u Olomouce (splašková kanalizace) a
novou dešťovou kanalizaci, respektovat přeložení Přáslavické svodnice (TK-03);
rozvíjet liniovou zeleň podél ulic Týnecká, Keplerova, v prodloužení ulice Stará Přerovská a mezi
prodlouženou ulicí Stará Přerovská a ul. Týnecká v ploše 11/107Z.

1.1.4 Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití
1.1.4.1 Plochy smíšené obytné (B)
-

-

Přípustné využití

pozemky rodinných domů v lokalitách se zajištěnou ochranou před hlukem;
pozemky bytových domů, ve kterých je minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích a odstavných stání
situováno v rámci objektu, v lokalitách se zajištěnou ochranou před hlukem;
pozemky polyfunkčních domů s bydlením, ve kterých je 20–50 % hrubé podlažní plochy objektu určeno
pro trvalé bydlení, maximálně 600 m² hrubé podlažní plochy je určeno pro obchod a minimálně 50 %
potřeby součtu parkovacích a odstavných stání je situováno v rámci objektu, v lokalitách se zajištěnou
ochranou před hlukem;
pozemky vodních toků a ploch;
pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření;
pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu;
pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
pozemky veřejných prostranství;
pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu, zejména zahrady,
vnitrobloky se vzrostlou zelení, aleje podél komunikací, rozptýlená zeleň, meze, remízy, ÚSES apod.;
pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení sloužící potřebám území nebo v kapacitě úměrné
potenciálu daného území a v souladu s jeho charakterem;
pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu v plochách stanovených v Příloze č. 1 (Tabulka
ploch);
pozemky staveb a zařízení pro obchod do 600 m² hrubé podlažní plochy, mimo prodejní stánky a
autobazary;
pozemky staveb a zařízení pro nerušivé služby a stravování sloužící potřebám území nebo v kapacitě
úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho charakterem;
pozemky staveb a zařízení pro administrativu, vědu a výzkum a ubytování v kapacitě úměrné potenciálu
daného území a v souladu s jeho charakterem, ve kterých je minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích a
odstavených stání situováno v rámci objektu;
pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení celoměstského a nadměstského významu v městském
centru a podél městských tříd řešené v souladu s charakterem území, ve kterých je minimálně 70 %
potřeby součtu parkovacích a odstavných stání situováno v rámci objektu;
pozemky staveb a zařízení pro zemědělství v plochách stanovených v Příloze č.1 (Tabulka ploch);
pozemky staveb a zařízení pro sběr a třídění komunálního odpadu stanovených v Příloze č.1 (Tabulka
ploch);
stavby a zařízení fotovoltaických elektráren situovaných na střechách nebo fasádách objektů mimo území
MPR Olomouc, OP MPR Olomouc a OP NKP.

Podmíněně přípustné využití

přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze do území umístit za podmínky prokázání, že jejich řešení,
včetně zajištění nároků statické dopravy, je v souladu s požadavky na ochranu hodnot území (viz body 3.3. a 4.10.)
a na pohodu bydlení, nemá negativní vliv na krajinný ráz, na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů
(včetně negativního vlivu vibrací) a kvality ovzduší a jejich řešení a provoz nesníží kvalitu obytného prostředí
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souvisejícího území, neohrozí jeho hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž v obytném území zejména
v dané ploše:
- pozemky bytových domů s venkovním parkováním vybaveným vzrostlou zelení;
- pozemky polyfunkčních domů s bydlením, ve kterých je podíl podlahové plochy určené k trvalému bydlení
menší než 20 %, a polyfunkčních domů bez bydlení;
- pozemky staveb a zařízení pro administrativu, vědu a výzkum a ubytování bez nároku
- situování potřebných parkovacích a odstavných stání v rámci objektu;
- pozemky staveb a zařízení pro obchod do 2 500 m² hrubé podlažní plochy, na kterých je venkovní
parkování vybaveno rastrem vzrostlé zeleně;
- pozemky staveb a zařízení pro obchod nad 2 500 m² hrubé podlažní plochy určené pro
- vícepodlažní objekty s nezbytným parkováním situovaným minimálně ze 70 % v rámci objektu a
s venkovním parkováním vybaveným rastrem vzrostlé zeleně, přičemž jejich zásobování bude vedeno
pouze plochami dopravní infrastruktury;
- pozemky staveb a zařízení pro obchod nad 2 500 m² hrubé podlažní plochy pouze v plochách stanovených
v Příloze č.1 (Tabulka ploch) určené pro vícepodlažní objekty s venkovním parkováním vybaveným rastrem
vzrostlé zeleně, přičemž jejich zásobování bude vedeno pouze plochami dopravní infrastruktury;
- pozemky staveb a zařízení pro výrobu v kapacitě úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho
charakterem;
- pozemky staveb a zařízení pro skladování v kapacitě úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho
charakterem;
- pozemky zahradnických areálů v kapacitě úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho
charakterem;
- pozemky čerpacích stanic pohonných hmot, pokud není jejich přípustnost vyloučena v ploše stanovené
v Příloze č.1 (Tabulka ploch);
- pozemky a stavby hromadných garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby obyvatel a návštěvníků
přilehlého území;
- dočasné stavby prodejních stánků;
- dočasné stavby a zařízení autobazarů;
- pozemky staveb a zařízení pro služby motoristům (např. pneuservisy, autoservisy, autopůjčovny)
v kapacitě úměrné potenciálu území a v souladu s jeho charakterem;
- dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci.

-

Nepřípustné využití

pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití, u kterých
nebylo prokázáno splnění stanovených podmínek;
pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s charakterem území stanoveným v bodě 4.10.
Územního plánu Olomouc, zejména pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování v kapacitě
neúměrné potenciálu daného území;
pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádání ploch
stanovenými v bodě 7.12. a Příloze č.1 (Tabulka ploch) Územního plánu Olomouc;
oplocení pozemků, které významně omezí průchodnost územím a naruší harmonické měřítko území.

1.1.4.2 Plochy veřejných prostranství (P)
-

-

Hlavní využití

pozemky veřejných prostranství, zejména náměstí, ulice, chodníky, neoplocená hřiště, veřejná zeleň a
další veřejně přístupné prostory bez omezení.

Přípustné využití

pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro pěší, cyklistickou, hromadnou a silniční dopravu;
pozemky vodních toků a ploch;
pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření;
pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu;
podzemní stavby a zařízení, např. podchody, podjezdy;
pozemky související dopravní a technické a infrastruktury;
pozemky a stavby podzemních garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby uživatelů souvisejícího
území mimo území MPR Olomouc a pozemky NKP;
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-

-

-

-

drobná doprovodná a sakrální architektura (např. kapličky, boží muka, turistické přístřešky, altánky,
odpočívadla a plastiky).

Podmíněně přípustné využití

odstavné a parkovací plochy pro vozidla skupin 1, 2 a 3 v souvislosti s hlavním využitím;
dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci;
pozemky oplocených hřišť;
pozemky, stavby a zařízení na zbylé části plochy veřejného prostranství v souladu s podmínkami využití
bezprostředně sousedící plochy s rozdílným způsobem využití za podmínky, že byla územním
rozhodnutím, regulačním plánem, případně územní studií nebo dohodou o parcelaci upřesněna poloha
pozemků veřejných prostranství, pro které byla plocha navržena;
pozemky tržišť;
pozemky stávajících předzahrádek rodinných a bytových domů.

Nepřípustné využití

pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití, u kterých
nebylo prokázáno splnění stanovených podmínek;
pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s charakterem území stanoveným v bodě 4.10.,
zejména pozemky, stavby a zařízení, které omezí obsluhu a propustnost území.
pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádání ploch
stanovenými v bodě 7.12. a Příloze č.1 (Tabulka ploch);oplocení pozemků s výjimkou bodů 7.6.3. c) a
7.6.3. f ).

1.1.4.3 Plochy dopravní infrastruktury (D)
-

Hlavní využití

pozemky dopravní infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu.

Přípustné využití,
-

-

-

které souvisí s převažujícím hlavním využitím nebo je s ním slučitelné:
pozemky veřejných prostranství, zejména ulice, chodníky, veřejná zeleň a další veřejně přístupné prostory;
pozemky vodních toků a ploch;
pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření;
pozemky technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu;
pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
pozemky a stavby podzemních garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby uživatelů souvisejícího
území;
podzemní stavby a zařízení, např. podchody, podjezdy;
stavby a zařízení fotovoltaických elektráren situovaných na střechách nebo fasádách objektů.

Podmíněně přípustné využití

pozemky staveb pro nerušivé služby, stravování a ubytování související s hlavním využitím v kapacitě
úměrné potřebám území a v souladu s jeho charakterem;
pozemky odstavných a parkovacích ploch pro vozidla skupin 1, 2 a 3 v souvislosti s hlavním využitím;
oplocení pozemků, které neomezí průchodnost územím a nenaruší harmonické měřítko krajiny mimo
stávající pozemky ulic a náměstí;
pozemky čerpacích stanic pohonných hmot;
pozemky staveb a zařízení pro služby motoristům (např. pneuservisy, autoservisy, autopůjčovny);
dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci;
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.
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-

Nepřípustné využití

pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití, u kterých
nebylo prokázáno splnění stanovených podmínek;
pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s charakterem území stanoveným v bodě 4.10.,
zejména pozemky, stavby a zařízení, které omezí obsluhu a propustnost území.
pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádání ploch
stanovenými v bodě 7.12. a Příloze č.1 (Tabulka ploch);
oplocení pozemků, které významně omezí průchodnost územím a naruší harmonické měřítko území.

1.1.4.4 Podmínky prostorového uspořádání
Kód plochy, který je složen ze tří částí: dvojmístného číselného označení lokality, trojmístného číselného
označení plochy v dané lokalitě a jednomístného písmenného označení druhu ploch podle významu:
00/000S plochy stabilizované v zastavěném území
00/000Z
plochy zastavitelné
Využití plochy, které stanovuje druh plochy s rozdílným způsobem využití:
B
plochy smíšené obytné
P
plochy veřejných prostranství
D
plochy dopravní infrastruktury
Výměru plochy, která slouží jako orientační údaj.
Maximální výška zástavby: udává hodnotu maximální výšky 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 nebo v případě ztížených terénních podmínek (viz
příklad E obr. D.167 odůvodnění Územního plánu) v nejnižším místě původního terénu při obvodu stavby
orientovanému k nejbližšímu veřejnému prostranství; maximální výška zástavby je zobrazena ve Schématu výškové
regulace a polycentrického systému (I/S1); v případě zahrádkářských a rekreačních chat se maximální výška
stanovuje v nejvyšší úrovni
původního terénu při obvodu stavby.
Zastavěnost: udává poměr zastavěné části pozemku, jeho části nebo souboru několika pozemků dotčeného
stavebním záměrem k jeho celkové rozloze vyjádřené v procentech, přičemž zastavěnou částí se míní součet všech
zastavěných ploch jednotlivých staveb (do tohoto poměru se nezapočítávají zpevněné povrchy, podzemní garáže
apod.). V urbanisticky odůvodněných případech, například na nárožních pozemcích blokové struktury, je možné
stanovený limit překročit při prověření územní studií nebo regulačním plánem; v takovém případě je nutné
prokázat, že průměrnou zastavěností v ploše bude stanovený limit dodržen.
Struktura zástavby:
b - blokový typ: druh zástavby vymezený zpravidla stavebními čarami; v případě, že blok není ze všech stran
vymezen stavebními čarami, stanoví se další pomocné čáry tak, aby bylo možno nade vší pochybnost stanovit
plochu bloku; vnější hrana zástavby vymezuje veřejné prostranství (s možností předzahrádek), vnitřní hrana
zpravidla soukromý nebo polosoukromý prostor uvnitř bloku; hustě zastavěným vnitroblokem se přibližuje k typu
kompaktní rostlé městské zástavby; podtypem blokové zástavby je tzv. kobercová zástavba, což je zpravidla soubor
pozemků s vysokou hustotou zastavěnosti zejména stavbami pro bydlení (např. atriové nebo terasové domy);
s - solitérní typ: druh zástavby charakterizovaný výraznou solitérní stavbou (případně stavbami) zasazenou
do veřejného prostranství; ve výjimečných případech může zabírat plochu celého bloku a je tak definována
ze všech stran ulicemi; v případě, že se jedná o bytové domy zasazené do „zeleného“ veřejného prostranství, jedná
se o sídlištní zástavbu, což je druh bytové zástavby vznikající v 2. polovině 20. století realizovaný zejména
panelovou technologií;
Minimální podíl zeleně: udává poměr zeleně na rostlém terénu k celkové výměře stavebního záměru vyjádřený
v procentech. Podíl zeleně je ve zvlášť odůvodněných případech možné uspokojit na veřejných prostranstvích
bezprostředně souvisejících se stavebním záměrem v rámci dané plochy s rozdílným způsobem využití.
V urbanisticky odůvodněných případech, například na nárožních pozemcích blokové struktury, je možné stanovený
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limit nedodržet při prověření územní studií nebo regulačním plánem; v takovém případě je nutné prokázat, že
průměrným podílem zeleně v ploše bude stanovený limit dodržen.
(Územní Plán Olomouc – Výrok, KNESL + KYNCL s.r.o., 2014)
V Územním plánu Olomouc jsou dány na předmětné území regulativy, které jsou popsány v následující tabulce.
tabulka 1 Regulativy územního plánu

11/080Z
11/081S

Využití
plochy
/*
B
B

Výměra
plocha
ha
3,88
0,25

Max. výška
zástavby
m
10/14
10/14

11/131Z

D

0,69

10/14

Kód plochy

%
Do 55%
-

Struktura
zástavby
/**
b
b

Min. podíl
zeleně
%
15%
-

Do 10%

s

40%

Zastavěnost

Poznámka
/***
DP-28
DP-28
DP-28,
ÚS-94
tram.
obratiště

11/107Z
P
0,31
11/071S
D
část
ÚS-94
11/073S
P
část
11/121S
D
část
/* Z -plochy zastavitelné, S - plochy stabilizované, B - plocha smíšená obytná, D - plocha dopravní infrastruktury, P
- plocha veřejného prostranství
/** b - blokový typ, s - solitérní typ
/*** DP - dohoda o parcelaci, ÚS - územní studie
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1.1.5 Stávající stav
V současnosti jsou pozemky na plochách 11/080Z a 11/131Z využívány převážně jako zahrady
v zahrádkářské osadě. Na parcele č. 872/11 je umístěn rodinný dům, kdy je tato plocha společně se sousedními
souvisejícími plochami uvažována jako stávající beze změn. Jižní část vymezeného území tvoří orná půda. Řešeným
územím také prochází stávající významné elektrické vedení distribuční soustavy 22 kV.
Na ploše 11/081S se nachází provozovna společnosti Pneu TOPKB s.r.o. Olomouc. Tato plocha je
uvažována také jako stávající zastavěná plocha beze změn.
Průběhy inženýrských sítí v řešeném území jsou zakresleny v situaci stávajícího stavu.

1.1.6 Historický vývoj
Holice, která byla do poměrně nedávné doby samostatnou vesnicí, dnes tvoří jihovýchodní část města
Olomouce. První zmínky se datují do konce 13. století. Na začátku 14. století se v místě dnešní návsi Svobody
rozkládala vesnice ve tvaru újezdu, která byla tvořena dvěma protilehlými řadami selských gruntů.
Holice patřila od počátku díky zemědělství k nejvýnosnějším vesnicím v Olomouckém panství. V 15. století
se začalo rozvíjet výnosné rybnikářství a související mletí obilí. Obec ležela také u významné cesty a železniční trati
do Přerova. Ve 2. polovině 19. století došlo k rozvoji pěstování cukrové řepy a následně i k výstavbě
zpracovatelských závodů (cukrovary, pivovary, sladovny a lihovary) a obchodních společností.
Podstatných změn doznala zástavba Holice od 2. poloviny 19. století v souvislosti s rozvojem průmyslu a
populačním růstem obce. Původní venkovský ráz Holice výrazně poznamenala také moderní bytová výstavba
v posledních desetiletích.
(Paměti obce Holice – Miroslav Koudela, 2004)

Hodnoty území –

- v budoucnu dobrá dopravní obslužnost tramvají do centra
- blízké napojení lokality na dálnici D35 a jižní orbital města
- kontakt s novodobým subcentrem – nákupní zónou Olympia Olomouc
- lokalita se nachází v oblasti obsahující obytné části, tak i služby a výrobu - toto uspořádání je vyvážené

Problémy -

- dopravní obslužnost území pouze ze strany Keplerovi ulice
- negativní zátěž hlukem z dopravy podél Týnecké ulice

Limity využití území –

- převážná část území je nezastavěná
- z východní strany lemováno rušnou ulicí - Týnecká
- diagonálně lokalitou prochází vedení elektrické vedení 22 kV
- výšková hladina stanovená územním plánem na 10/14 m
- prvky USES se na řešeném území nenachází
- území se nenachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace Olomouc
- území se nenachází v záplavovém pásmu

1.2 Zásady územní studie
Způsob členění řešeného území tj. ploch 11/080Z, 11/0081S a 11/131Z je vymezení veřejných ploch a
zastavitelných ploch bloků (č. I až V.). U bloků jsou jednoznačně definovány hranice nezastavitelných vnitrobloků.
Návrh podmínek pro výstavbu:
- Pokud územní studie nezpřesňuje či v detailu výslovně neřeší jinak, platí regulativy a podmínky územního plánu.
- Územní studie rozlišuje závazné prvky regulace a prvky regulace jsou doporučené.
- Vymezení stavebních čár, principu tvarování jak půdorysné, tak v řezech, zastavitelné plochy a další regulační
prvky jsou zaneseny v grafické části této územní studie. Jednotnou uliční a stavební čáru pro jednotlivé bloky je
nutné zastavět v uvedených procentech. Není povinné, aby hlavní hmota byla na uliční čáře, lze jí nahradit
konstrukcí s hustotou odpovídající vizuálnímu vjemu souvislé fasády tvořící ulici, (např. ocelová konstrukce se
souvislou popínavou zelení, předstěna - kulisa, apod.).
- Vymezení veřejných prostranství je uvedeno v grafické části na výkrese č. 03 – urbanistická koncepce.
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- Uliční profily jsou řešeny schematicky, jsou závazné pro navazující stupně projektové dokumentace. Principy
uvedené v řezech platí analogicky pro celé území.
- Podlažnost podzemních pater není omezena.
- Výšková úroveň chodníku, komunikací a veřejných prostranství respektuje stávající nivelitu v řešeném území.
Niveleta není závazně stanovena. Celkový řez A-A vedený územím je hlediska výškopisu pouze orientační.
- Překročení závazné uliční čáry je podmínečně možné od výšky 5 m nad terénem/chodníkem. Do tohoto bodu
nespadají balkony se zábradlím do výšky 1,5 m a vyložením 2,5 m, myšlena je hmota (např. úsek podlaží, arkýře,
apod.). Podmínkou je architektonicky hodnotné ztvárnění celého úseku ulice a dodržení všech příslušných
legislativních požadavku, (odstupové vzdálenosti, oslunění, požárně bezpečnostní řešení, atp.) Překročení uliční
čáry je možné pouze tehdy, pokud nenaruší celistvost a pravidelnost alejí.
- Hranice zástavby do vnitrobloku jsou doporučující. Při zastavování bloku nesmí být překročen koeficient
zastavěnosti řešených ploch stanovený UP na max. 55%. V rámci bloku je stanoven podíl zeleně na ploše bloku
odvozený z požadavku UP, zeleň je nutné do jednotlivých bloků zahrnout. Plocha zeleně by měla být souvislá.
- Tvarování střech není závazné stanoveno.
- Tvarování uskočených podlaží ve výšce 10 až 14 metru není závazné stanoveno (mimo vlastní princip uskočení dle
pravidel uličních profilu – výkresová část č. 5). Maximální výšku pro území stanovenou územním plánem 10/14m
lze naplnit pouze za předpokladu dostatečných odstupových vzdáleností s odkazem na Vyhl. 501/2006 Sb.,
ustanovení §25 odst.4
- Princip řešení technické infrastruktury, koncepce a trasování, je závazný. Přesné uložení jednotlivých sítí je
předmětem navazujících stupňů projektu. Vnější znaky technické infrastruktury (trafostanice, výdechy
vzduchotechniky, rozvaděče, zařízení apod.) dále odpadní nádoby atd. budou přednostně sdružovány a přednostně
umisťovány do objektu než na volné prostranství.
- Koncepce zasakování dešťových vod je závazná, trasování přepadového potrubí dešťové kanalizace je variantní.
- Koncepce zeleně je závazná.
- Ochrana veřejného zdraví před negativními účinky dopravy (zejména z ulice Týnecká) je řešena tvarováním bloku
IV., kde jsou na exponovaném obvodu území navrženy bariérové objekty z hlediska hluku. Chráněné veřejné
prostory a obytná část jsou od hluku dopravy z ulice Týnecká chráněny hmotou budov výšky minimálně 12 metrů a
pásem zeleně šířky přibližně 8 m. Fasády přiléhající k ulici Týnecká, budou řešeny materiály a/nebo technickými
opatřeními se zvýšenou neprůzvučností. Jedná se o opatření řešená následujícím stupněm projektové
dokumentace.
- Závazný podíl počtu parkovacích stání na terénu a skrytých v objektech vychází z územního plánu. Parkování lze
realizovat jak na terénu, tak v objektech.

1.3 Urbanisticko-architektonická koncepce
1.3.1 Koncepce řešení
Hlavním kritériem návrhu bylo snížit hlukovou zátěž obytné části směrem od ulic Týnecká a Keplerova.
Zástavba je koncipována jako dvouvrstvá, kdy podél ulic Týnecká a Keplerova vznikne bariéra a ve vzdálenosti
cca 30 m od ulice Keplerova a cca 90 m od ulice Týnecká budou ve druhé vrstvě rodinné domy. Náplň bloků bude
tvořena v souladu s územním plánem smíšeným městským charakterem s převahou bydlení. Základní osa členění
území tak vychází z umístnění rušné komunikace a rozděluje lokalitu na západní obytnou část a východní část
komerční, resp. obratiště tramvajové trati. Na tuto komunikaci navazují příčné ulice, spojující ji s ulicí Stará
Přerovská. Krajní příčné ulice navazují na stávající ulice. Prostupnost území je tak vyřešena ve všech směrech díky
novému uličnímu skeletu. Hranice obytné a komerční části a severní část obytné zóny jsou hlukově odděleny pásy
přirozeně rostoucí stromové a keřové zeleně. Podél vertikální komunikace v jižní části území je umístěno veřejné
prostranství, které poskytuje možnost pro zbudování aktivní i pasivní každodenní rekreace všech věkových skupin
obyvatelstva. Podél příčných a vertikální komunikací jsou umístěny vjezdy k budoucím rodinným domům.
Záměrem bylo vytvořit klidné prostředí pro bydlení a relaxaci obyvatel.

1.3.2 Struktura zástavby
Je navržena bloková zástavba rozvíjející rezidenční charakter lokality. Objekty budou umisťovány
přednostně podél veřejných prostranství ulic. Stanovení šířky ulice je základním předpokladem pro kvalitu
veřejného prostoru zejména s ohledem na výsadbu stromořadí. Umístění budoucích rodinných domů je dáno
umístěním stavební čáry, a to 8 - 12 m od osy komunikace. Hloubka zástavby je stanovena na 15 m. Maximální
výšková hladina zástavby je stanovena územním plánem. Je doporučen tvar střechy sedlový s linií hřebene
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rovnoběžnou s ulicí, nebo střecha plochá. Dále se doporučuje řešit zástavbu jednotně, nejen z hlediska tvaru
střecha, ale i podlažnosti.

Veřejné prostranství -

Výkresy koncepce dopravy a zeleně naznačují umístění jednotlivých prvků dopravní a technické
infrastruktury, včetně umístění zeleně. Určujícím prvkem pro rozmístění jednotlivých prvků je dešťová kanalizace,
resp. zasakovací systém dešťových vod.

1.3.2.1 Charakteristiky bloků
11/080Z

Blok I.
Celková výměra bloku:
Zastavitelná plocha bloku:
Požadovaný podíl zeleně:
Podlažnost:
Typ zástavby:
Výšková regulace dle UP:
Index podlažní plochy:

2

1 860 m
40 %
30 %
2 nadzemní podlaží + 1 ustupující podlaží
bloková s nezastavěným vnitroblokem
10/14 nad Ú.T. veřejného prostranství
není stanoven

Stavební čára bude povinně zastavěna alespoň z 25 %.
Blok II.
Celková výměra bloku:
Zastavitelná plocha bloku:
Požadovaný podíl zeleně:
Podlažnost:
Typ zástavby:
Výšková regulace dle UP:
Index podlažní plochy:

5 810 m2
67 %
30 %
2 nadzemní podlaží + 1 ustupující podlaží
bloková s nezastavěným vnitroblokem
10/14 nad Ú.T. veřejného prostranství
není stanoven

Stavební čára bude povinně zastavěna alespoň z 30 %.
Blok III.
Celková výměra bloku:
Zastavitelná plocha bloku:
Požadovaný podíl zeleně:
Podlažnost:
Typ zástavby:
Výšková regulace dle UP:
Index podlažní plochy:

10 060 m2
52 %
30 %
2 nadzemní podlaží + 1 ustupující podlaží
bloková s nezastavěným vnitroblokem
10/14 nad Ú.T. veřejného prostranství
není stanoven

Stavební čára bude povinně zastavěna alespoň z 40 %.

11/080Z, 11/081S

Blok IV.
Celková výměra bloku:
Zastavitelná plocha bloku:
Požadovaný podíl zeleně:
Podlažnost:
Typ zástavby:
Výšková regulace dle UP:
Index podlažní plochy:

11 200 m2
55 %
5%
2 nadzemní podlaží + 1 ustupující podlaží
bloková s nezastavěným vnitroblokem
10/14 nad Ú.T. veřejného prostranství
není stanoven

Stavební čára bude povinně zastavěna alespoň z 10 %.
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11/131Z

Tramvajové obratiště
Celková výměra bloku:
Zastavitelná plocha bloku:
Požadovaný podíl zeleně:
Podlažnost:
Typ zástavby:
Výšková regulace dle UP:
Index podlažní plochy:

2

6 900 m
10 %
73 %
1 nadzemní podlaží
solitérní
10/14 nad Ú.T. veřejného prostranství
není stanoven

obrázek 1 Výkres členění ploch

1.3.3 Kapacity území
! UPOZORNĚNÍ !
Řešené území nebylo geodeticky (polohopis a výškopis) zaměřeno. Výměry vychází z digitalizovaného
katastru nemovitostí.

11/080Z a 11/081S

vyhrazená plocha: 41 300 m2
2

výměra bloku I.: 1 860 m
2
zastavitelná plocha bloku I.: 795 m (2 % plochy, 43 % bloku)
2
zeleň uvnitř bloku I.: 558 m (1 % plochy, 30 % bloku)
2

výměra bloku II.: 5 810 m
zastavitelná plocha bloku II.: 3 910 m2 (9 % plochy, 67 % bloku)
zeleň uvnitř bloku II.: 1 745 m2 (4 % plochy, 30 % bloku)
výměra bloku III.: 10 060 m2
zastavitelná plocha bloku III.: 5 260 m2 (13 % plochy, 52 % bloku)
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zeleň uvnitř bloku III.: 3 020 m2 (7 % plochy, 30 % bloku)
2

výměra bloku IV.: 11 200 m
zastavitelná plocha bloku IV.: 6 160 m2 (15 % plochy, 55 % bloku)
2
zeleň uvnitř bloku IV.: 560 m (1 % plochy, 5 % bloku)
veřejné prostranství: 12 370 m2
komunikace (zpevněné plochy): 5 978 m2 (48 % plochy)
2
zeleň na veřejných prostranstvím 6 392 m (52 % plochy)

CELKEM

řešené území: 41 300 m2
zastavitelná plocha: 16 125 m2 = 39 % – požadavek UP do 55% - SPLNĚN
2
zeleň: 12 275 m = 30 % – požadavek UP min. 15% - SPLNĚN

11/131Z

tramvajové obratiště: 6 900 m2
zastavitelná plocha: 690 m2 = 10 % – požadavek UP do 10 % - SPLNĚN
komunikace (zpevněné plochy): 1 200 m2 (17,4 % plochy)
2
zeleň na veřejných prostranstvím 5 010 m = 73 % – požadavek UP min. 40% - SPLNĚN

1.3.4 Etapizace
Výstavbu bude možné rozdělit do etap, rozdělených střední příčnou komunikací – I. etapa (severní část
lokality) a II. etapa (jižní část lokality). Před realizací etapy I. je nutné vybudovaní splaškové kanalizace vedené
podél ulice Stará Přerovská, která je plánovaná dle KVHOL. Dále je nutné převedení přivaděče ke Kauflandu
do správy provozovatele vodovodu města Olomouc. Před realizací etapy II. je nutná přeložka vedení vysokého
napětí, které prochází příčně přes bloky III. a IV. Přeložka bude vedena v profilu komunikace v souběhu s ostatním
vedením inženýrských sítí. Dohodu o parcelaci je možné rozdělit dle jednotlivých etap za předpokladu, že
v jednotlivých etapách bude vybudován příslušný počet parkovacích stání, aby nedošlo ke koncentraci parkovacích
stání z celé lokality v jednom místě.
obrázek 2 Výkres etapizace
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1.4 Koncepce dopravy
1.4.1 Priority
Prioritou návrhu je rozlišitelnost charakteru veřejného prostoru a zapojení stávajících komunikací
do logického celku s kvalitní obslužností, prostupností a napojeními, jako i iniciace nových vazeb s okolím a
podpora pěších a cyklistických tahů dané lokality.

1.4.2 Silniční doprava
Základní dopravní skelet v řešeném území je dán návrhem nového územního plánu města Olomouce.
Víceméně ortogonální systém je ze západu napojen na stávající místní komunikaci - ulici Stará Přerovská, třemi
stykovými křižovatkami pro motorová vozidla. Dále je navrženo napojení v jižní části na plánovanou komunikaci dle
územního plánu města Olomouce, která bude dále pokračovat směrem k ulici Týnecká.
Vlastní návrh dopravního napojení navrhovaných komunikací respektuje trasování dle územního plánu
města Olomouce DS-28. Uvedené trasování této místní komunikace není zahrnuto v územní studii, protože není
obsahem této studie.

1.4.3 Křižovatky
V zájmovém území je navrženo celkem 7 stykových křižovatek. Vlastní provedení napojení křižovatek
respektuje požadavek na zajištění dopravní obslužnosti veškerou požadovanou dopravou.
K1 – Jedná se novou stykovou křižovatku sloužící k dopravnímu napojení severní části lokality na stávající ulici Stará
Přerovská. Vlastní úhel napojení vychází z vedení inženýrských sítí a činí cca 78°.
K2 - Jedná se novou stykovou křižovatku tvaru T sloužící k dopravnímu propojení navrhovaných komunikací P2 a
P4. Vlastní úhel napojení činí cca 90°.
K3 – Jedná se novou stykovou křižovatku tvaru T sloužící k dopravnímu napojení střední části lokality na stávající
ulici Stará Přerovská. Vlastní úhel napojení činí cca 78°.
K4 – Jedná se novou průsečnou křižovatku sloužící k dopravnímu napojení jižní části lokality na stávající ulici Stará
Přerovská. Vlastní úhel napojení vychází z vedení inženýrských sítí a činí cca 78°.

1.4.4 Komunikace
Základní návrhové parametry komunikace jsou:
Jízdní pruh
3,0 m
Cyklistický pruh
2,0 m
Šířka parkovacího stání
2,0 m (podélné)
2,5 m (kolmé)
3,5 m (pro vyhrazená parkovací stání)
Délka parkovacího stání
5,0 – 6,0 m (kolmé)
6,0 m (podélné)
Odvodňovací pruh komunikace
1,0 m
Návrhová rychlost
50 km/h
Šírka pruhu pro chodce
1,5 m
P1 -

funkční skupina
šířka uličního profilu

C
19,5 m

Jedná se o obousměrnou komunikaci ve směru západ > východ. Místní komunikace je navržena
v následujícím šířkovém uspořádání Dvoupruhová obousměrná komunikace pro motorová vozidla je navržena v celkové šířce 6,0 m. Směrem
k zástavbě bloku I. následuje pruh pro parkování šířky 2 m, odvodňovací pás komunikace šířky 1 m a zelený pás
šířky 2 m. Směrem k zástavbě bloku II. následuje pruh pro parkování šířky 2 m, odvodňovací pás komunikace šířky
1 m, chodník šířky 1,5 m a zelený pás šířky 4 m s vjezdy k rodinným domům. Jedná se o spojnici mezi křižovatkami
K1 a K2.
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P2 -

funkční skupina:
šířka uličního profilu

C
23 m

Jedná se o obousměrnou komunikaci ve směru sever > jih. Místní komunikace je navržena v následujícím
šířkovém uspořádání Dvoupruhová obousměrná komunikace pro motorová vozidla je navržena v celkové šířce 6,0 m. Směrem
k zástavbě bloku II. následuje pruh pro parkování šířky 2 m, odvodňovací pás komunikace šířky 1 m, chodník šířky
1,5 m a zelený pás šířky 4,5 m s vjezdy k rodinným domům. Směrem k zástavbě bloku IV. následuje odvodňovací
pás komunikace šířky 1 m a zelený pás šířky 7 m. Jedná se o spojnici mezi křižovatkami K1 a K2.
P3 -

funkční skupina:
šířka uličního profilu

C
21 m

Jedná se o obousměrnou komunikaci ve směru západ > východ. Místní komunikace je navržena
v následujícím šířkovém uspořádání Dvoupruhová obousměrná komunikace pro motorová vozidla je navržena v celkové šířce 6,0 m. Směrem
k zástavbě bloku III. následuje zelený pás šířky 4,5 m. Směrem k zástavbě bloku IV. následuje pruh pro parkování
šířky 2 m, odvodňovací pás komunikace šířky 1 m, chodník šířky 1,5 m, pruh pro cyklisty šířky 2,0 m a zelený pás
šířky 4 m s vjezdy k rodinným domům. Jedná se o spojnici mezi křižovatkami K2 a K3.
P4 -

funkční skupina:
šířka uličního profilu

C
27,5 m

Jedná se o obousměrnou komunikaci ve směru sever > jih. Místní komunikace je navržena
v následujícím šířkovém uspořádání Dvoupruhová obousměrná komunikace pro motorová vozidla je navržena v celkové šířce 6,0 m. Směrem
k zástavbě bloku III. následuje pruh pro parkování šířky 2 m, odvodňovací pás komunikace šířky 1 m, chodník šířky
1,5 m, pruh pro cyklisty šířky 2,0 m a zelený pás šířky 14 m s vjezdy k rodinným domům. Směrem k zástavbě bloku
IV. následuje odvodňovací pás komunikace šířky 1 m. Jedná se o spojnici mezi křižovatkami K2 a K4.
P5 -

funkční skupina:
šířka uličního profilu

C
16,5 m

Jedná se o obousměrnou komunikaci ve směru západ > východ. Místní komunikace je navržena
v následujícím šířkovém uspořádání Dvoupruhová obousměrná komunikace je navržena v celkové šířce 6,0 m. pruh pro parkování šířky 2 m,
odvodňovací pás komunikace šířky 1 m, chodník šířky 1,5 m, pruh pro cyklisty šířky 2,0 m a zelený pás šířky 4 m
s vjezdy k rodinným domům. Jedná se o spojnici mezi křižovatkami K2 a K4.

1.4.5 Statická doprava
Výpočet parkovacích a odstavných stání je proveden dle normy ČSN 736110, informace o účelových
jednotkách (počet obyvatel, počet bytových jednotek, kanceláři a služeb) vychází z návrhu zastavění této územní
studie. Uvedená bilance je tedy předpokladem a nezohledňuje přesnou skutečnou budoucí zastavěnost území, ani
ovlivnění návrhu reálným řešením uličních profilu (sjezdy apod.). Veřejná prostranství budou určena jak
pro motoristickou, tak nemotoristickou a zejména pěší dopravu, parkovací a odstavná stání na terénu budou
navržena výhradně podél komunikací. V případě bytových domu bude v souladu územním plánem min. 70%
potřeby součtu parkovacích a odstavných stání situováno v rámci objektu, v případě polyfunkčních domu
s bydlením nim. 50% a v případě staveb a zařízení pro administrativu, vědu a výzkum a ubytování min. 70%. Bilance
odstavných stání bude vždy předmětem řešení jednotlivých stavebních záměrů.

1.4.5.1 Bilance statické dopravy
Bilance je určena z ''příkladu zástavby'' odvozením počtu bytů, ploch, obyvatel a potřeby parkovacích stání
z výměr zastavených ploch. Jedná se o odborný odhad, který je nutné upřesnit v dalších stupních projektové
dokumentace.
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Celkový počet stání pro řešené území se vypočte podle vzorce:
N = Oo · ka + Po · ka · kp
kde:

N - celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (území)
Oo - základní počet odstavných stání
Po - základní počet parkovacích stání
ka - součinitel vlivu stupně automobilizace pro posuzované území
kp - součinitel redukce počtu stání pro posuzované území (neuplatňuje se u bytových staveb)

Počet účelových jednotek na 1 stání (podíl krátkodobých / dlouhodobých stání)
Rodinný dům - nad 100 m2 celkové plochy
0,5
Autoopravna – dle pracovních stání
0,25 (50/50)
Prodejna automobilů – prodejní plocha v m2
25 (90/10)
2
Administrativa s malou návštěvností - kancelářská plocha v m
35 (20/80)
Odhad počtu parkovacích stání
Bytové jednotky
RD nad 100 m2 celkové plochy - 31 nových RD + 1 RD stávající

= 64 stání
(0 krátkodobých/64 dlouhodobých)
Každý rodinný dům bude vybaven vlastním sjezdem na místní komunikaci a jednotlivá odstavná stání
budou umístěna na pozemcích jednotlivých domů a před nimi.
Služby

Autoopravna – 10 pracovních stání
Prodejna automobilů – 300 m2 prodejní plocha
Administrativa – 490 m2 kancelářská plocha

Doprava

Tramvajová zastávka

Bilance –
134 parkovacích stání
34 stání krátkodobých a 100 stání dlouhodobých
ka … Součinitel vlivu stupně automobilizace …
kp … Součinitel redukce počtu stání …

= 40 stání
(20 krátkodobých/20 dlouhodobých)
= 12 stání
(11 krátkodobých/1 dlouhodobých)
= 14 stání
(3 krátkodobých/11 dlouhodobých)
= 6 stání
(0 krátkodobých/6 dlouhodobých)

1,00
1,00

N = 34 · 1 + 102 · 1,0 · 1 = 136 parkovacích míst

1.4.6 Hromadná doprava
1.4.6.1 Tramvaje
V současnosti není řešená lokalita dostupná tramvajovou dopravou. Dle územního plánu se uvažuje
s novou tramvajovou tratí od ulice Rolsberská. Územní studie vychází ze závěru již zpracované územní studie Holice
– Příkopy, kdy se předpokládá vedení tramvajové trati osou ulice Přerovská a Týnecká. Návrh je pouze orientační,
protože má být zpracována samostatná územní studie.

1.4.6.2 Autobusy
Dotčené území je z hlediska autobusové dopravy obslouženo ze zastávky Holice obousměrnými linkami 12
(Holice – Řepčín, železárny) a 19 (Holice – Ladova).

S t r á n k a 16 | 25

Územní studie US 122 - Stará Přerovská, Olomouc - Holice

1.4.7 Cyklistická doprava
Součástí návrhu je také provedení pásu pro smíšený provoz cyklistů a chodců v souběhu s komunikací P3,
P4 a P5 a v severní a jižní části tramvajového obratiště. Jedná se navržení západo-východního dopravního napojení
cyklistickou dopravou. Povrch cyklostezek bude realizován ze standardní betonové dlažby.

1.4.8 Pěší doprava, veřejná prostranství
Veškeré navržené komunikace jsou opatřeny chodníky pro pěší zajištující dostatečné kapacity
pro bezpečný provoz pěších.

1.5 Koncepce inženýrských sítí
1.5.1 Zásobování vodou
1.5.1.1 Stávající stav
Východně od řešeného území podél ulice Týnecká se nachází stávající veřejný vodovodní řad TLT DN 200,
který v současné době není ve správě vodovodů a kanalizací města Olomouc. Jižně od řešeného území v místě
křížení ulice Stará Přerovská a propojení ulice Partyzánská se nachází stávající veřejný vodovodní řad TLT DN 200.

1.5.1.2 Navržené řešení
Zásobování vodou je navrženo v souladu s KVHOL, který uvádí max. potřebu vody 1,4 l/s (pro plochu
11/080Z) a 0,1 l/s (pro plochu 11/131Z). Napojení bude provedeno na potrubí TLT DN 200 v ulici Týnecká (parc. č
1916/24) a Partyzánská (parc. č. 1938). Pro danou lokalitu je nutné navrhnout veřejný vodovodní řad, který bude
zajištovat zásobování navržených objektů pitnou a požární vodou a rovněž bude sloužit pro vnější požární zásah.
Pro plochy s rodinnými domy vodovod zajistí minimálně 4 l/s, pro zbytek ploch potom 9.5 l/s, což je hodnota,
kterou povoluje pro odběr požární vody provozovatel vodovodu. Dle předběžných výpočtů bude třeba zajistit
průměrnou denní spotřebu 0,22 l/s, maximum pak 0,60 l/s. Nově navržený vodovod bude napojen pro etapu I.
na stávající vodovod vedený podél ulice Týnecká (parc. č. 1916/24). Před realizací etapy I. je nutné převedení
přivaděče ke Kauflandu do správy provozovatele vodovodu města Olomouc. Pro etapu II. bude napojen v místě
stávajícího křížení navrhované příčné komunikace s ulicí Stará Přerovská a propojení s ulicí Partyzánská (parc. č.
1938), který má dimenzi TLT DN 200.
Nově navržené vodovodní řady jsou vzájemně zokruhovány. Jedná se o finální stav vodovodních řadu
v dané lokalitě, který bude napojen na stávající vodovodní potrubí TLT DN 200 – viz výkresová dokumentace.
Na navrženém vodovodu budou osazeny v potřebných vzdálenostech venkovní hydranty pro vnější požární zásah.
Pro každý objekt bude přivedena samostatná vodovodní přípojka.
Potřeba vody je stavena pro specifické hodnoty potřeby vody:
obyvatelstvo
130 l/os/den
výroba - zaměstnanci
40 l/os/den
Bilance potřeby pitné vody
Blok I.
4 rodinných domů
Celková potřeba vody:
Specifická potřeba vody:

4 x 4 obyvatelé á 1 RD = 20 obyvatel
20 x 130 = 2 600 l/den = 0,03 l/s
0,03/0,1860 = 0,161 l/s/ha

Blok II.
10 rodinných domů
Celková potřeba vody:
Specifická potřeba vody:

10 x 4 obyvatelé á 1 RD = 40 obyvatel
40 x 130 = 5 200 l/den = 0,06 l/s
0,06/0,5810 = 0,103 l/s/ha

Blok III.
18 rodinných domů
Celková potřeba vody:

18 x 4 obyvatelé á 1 RD = 72 obyvatel
72 x 130 = 9 360 l/den = 0,108 l/s
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Specifická potřeba vody:

0,108/1,006 = 0,108 l/s/ha

Blok IV.
Výroba
Celková potřeba vody:
Specifická potřeba vody:

50 zaměstnanců
50 x 40 = 2 000 l/den = 0,023 l/s
0,023/1,120 = 0,021 l/s/ha

Veřejné prostranství
Celková potřeba vody:
Specifická potřeba vody:

12 370 m2
1,237*0,1 = 0,1237 l/s
0,1 l/s/ha

Koeficienty nerovnoměrnosti potřeby vody:
koef. denní nerovnoměrnosti
kd = 1,5
koef. hodinové nerovnoměrnosti
kh = 1,8
Průměrná denní spotřeba
Max. denní spotřeba
Max. hodinová spotřeba

Qp = 132 x 130 + 50 x 40 = 19 160 l/den = 19,16 m3 /den = 0,22 l/s
Qd = 1,5 x 0,22 = 0,33 l/s
Qh = 1,8 x 0,33 = 0,60 l/s

Potřeba požární vody podle ČSN 730873 dle typu zástavby 2
Rodinné domy do zastavěné plochy S ≤ 200 m –
hydranty ve vzdálenosti 200 od objektu /400 m mezi sebou
dimenze potrubí – DN 80 mm, odběr Q = 4 l/s
Nevýrobními objekty o ploše 1000 < S < 2000 m2
hydranty ve vzdálenosti 150 od objektu /300 m mezi sebou
dimenze potrubí – DN 125 mm, odběr Q = 9,5 l/s

1.5.2 Kanalizace pro veřejnou potřebu
1.5.2.1 Stávající stav
Jižně od řešeného území se nachází tlaková kanalizace PE DN 80 (parc. č. 1942).

1.5.2.2 Navržené řešení
Před realizací etapy I. je nutné vybudovaní splaškové kanalizace vedené podél ulice Stará Přerovská, která
je plánovaná dle KVHOL. Likvidace odpadních vod je navržena v souladu s KVHOL, kdy se odtok z řešeného území
(plocha 11/080Z) předpokládá dle KVHOL v množství 1,405 l/s.
Splašková kanalizace
Řešené území budoucí zástavby bude z hlediska splaškových vod odkanalizováno jednotnou stokovou
soustavou s napojením na stávající kanalizaci vedoucí v ulici Partyzánská. Splaškové vody z jednotlivých navržených
objektů budou likvidovány pomocí splaškové kanalizace, která bude provedena jako gravitační z potrubí DN 250.
Tato bude svedena do čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) umístěné v nejnižším místě etapy řešené lokality,
odkud budou splaškové odpadní vody odvedeny na městskou čistírnu odpadních vod prostřednictvím stávajícího
systému tlakové kanalizace, na který se ČSOV napojí v místě křížení příčné komunikace s ulicí Stará Přerovská a
propojení ulice Partyzánská (parc. č. 1942). Odkanalizování řešeného území pak hydrotechnicky spadá do povodí
3
stávající stoky H. Průtok splašků je předpokládán stejný jako potřeba pitné vody, tj. cca 19,16 m /den, resp.
0,22 l/s. K ČSOV musí být zajištěn přístup nákladním automobilem (čistící vůz a autojeřáb). Předběžný rozměr
pozemků pro ČSOV je 10 x 10 m.
Bilance splaškové vody
132 obyvatel
50 zaměstnanců

130 l/os/den
40 l/os/den

Průtok splaškových vod
Max hodinový průtok

Qp = 19,16 m3 /den
Qhmax = 19,16 x 5,9 /24 = 4,71 m3/hod …. 78,5 l/s

S t r á n k a 18 | 25

Územní studie US 122 - Stará Přerovská, Olomouc - Holice
Nakládání s dešťovou vodou Nakládání s dešťovou vodou je navrženo ve dvou variantách. Volba varianty je závislá především
na způsobu hospodaření s dešťovými vodami, které vyplyne z podrobného hydrogeologického průzkumu.
Varianta I.
Tato varianta uvažuje s likvidací srážkových vod zasakováním. Vzhledem k charakteru povrchů je
předpoklad, že při příznivých hydrogeologických podmínkách bude možné veškeré srážkové vody zasakovat.
Dešťové vody z veřejného prostranství budou svedené do zasaku (vsakovací pruhy) s drenážní systémem a
bezpečnostním přepadem do vsakovacího zařízení s retencí, dešťové vody ze soukromým objektů budou
přednostně likvidovány na pozemku investora a to v návaznosti na HGP – viz část Koncepce hospodaření
s dešťovými vodami. Konfigurace zasakování bude oddělovat dešťové vody spadlé na zpevněné plochy,
komunikaci, parkovací stání a zelené plochy od dešťových vod svedených ze střech jednotlivých objektů.
Nezasáknuté přebytky dešťových vod z komunikací a střech objektů budou svedeny dešťovou kanalizací
do vsakovacích zařízení s retencí. Volba technického způsobu vsakování musí být v souladu s TNV 75 9011. Tato
varianta je uvažována v grafické části studie.
Varianta II.
V případě, že nebude možné zasakování dešťových vod, odvodnění komunikací se provede pomocí
průlehů s částečným zasakem a následným odvedení přebytku do vsakovacího zařízení s retencí. Dešťové vody
ze soukromým objektů budou přednostně likvidovány na pozemku investora s bezpečnostním přepadem
napojeným na dešťovou kanalizaci a vsakovací zařízení s retencí.
Zpracovatel studie odkanalizování upozorňuje na nutnost detailního propočtu spádových poměrů v dané
lokalitě v návaznosti na konfiguraci jednotlivých kanalizačních stok. Podrobné řešení bude doloženo v dalším
stupni projektové dokumentace.

1.5.3 Zásobování elektřinou
Zajištění dodávek elektrické energie bude možno v požadované lokalitě po úpravě rozvodu sítě nadzemního
dvojvedení (VN 298, VN 330) a výstavby (odhadem) jedné kiosková kompaktní trafostanice (22/04 kV). Veškeré
tyto investice provede společnost ČEZ Distribuce a.s. na své náklady na základě žádosti o připojení, podepsání SoBS
o připojení a splnění podmínek z ní vyplývajících. Nová trafostanice s kapacitou pro celou lokalitu bude umístěna
v ploše veřejného prostranství přibližně v místě křížení komunikace P2 a P4. Z této trafostanice budou rozvedeny
kabely NN podél vnějších hranic uličních profilů k jednotlivých připojovacím skříním. Připojení trafostanice může
být provedeno na stávající stožárové dvojvedení, které bude nutné před realizací etapy II. upravit kabelovou
přeložkou. Přesné umístění trafostanice, vedení VN a NN bude řešeno v následných stupních projektové
dokumentace lokality.
Kabel veřejného osvětlení bude napojen ze stávající lampy veřejného osvětlení na ulici Keplerova. Kabel
bude připoložen ke kabelům VN a NN.
Pro jeden RD je uvažováno s jističem 25A.
Pro nevýrobní objekt je uvažován jistič 63A.
Pro veřejné osvětlení 4x25A.
Celkem pro lokalitu
Technické údaje:
Jmenovité pracovní napětí NN:

28 x 25A + 4 x 25A + 1 x 63A = 863 A
3/PEN AC 400V/230V, 50Hz TN/C
3/N/PE AC 400V/230V, 50Hz TN/S

Ochrana proti přetížení a zkratu:
Ochrana proti přetížení a zkratu v objektu bude zabezpečena jističi.

Ochrana před dotykem neživých částí:
Ochrana před dotykem neživých částí elektrického zařízení je navrhnuta dle: CSN 33 2000 4-41-ed2
- automatickým odpojením od zdroje
- doplňková ochrana proudovým chráničem
- místní doplňující pospojování
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Rozvodná soustava VN:
střídavá IT, 3x22000 V, 50Hz
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí rozvodných elektrických zařízení nad AC 1000 V, dle CSN EN
61936-1 a PNE 33 0000-1 páté vydání.
Prostředky základní ochrany (ochrana před přímým dotykem živých částí):
krytem
přepážkou
zábranou
polohou
Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí):
ochranné uzemnění a ochranné pospojování
rychlé automatické odpojení od zdroje
Spojení ochranného uzemnění zařízení nad 1000 V s nepřímo uzemněným bodem a ochranného uzemnění
do 1000 V, které napájí spotřebitelské zařízení v souladu s CSN EN 50522.

1.5.4 Zásobování plynem
V lokalitě bude vedeno potrubí středotlakého plynovodu, které bude napojeno na stávající vedení
v prodloužení ulice Ječmínkova v profilu plánovaného resp. propojení s ulicí Stará Přerovská.
Instalované maximum:
1 RD … 2,5 m3/h
32 RD… 2,5 x 32 = 80 m3/h

1.5.5 Telekomunikační vedení
Navrhované objekty v rámci bloků budou napojeny na síť elektronických komunikací (hlasové a datové
služby) veřejné komunikační sítě. Hlasové i datové služby v jednotlivých objektech budou řešeny optickými nebo
metalickými přípojkami. Prostor pro vedení telekomunikačních a datových kabelů je vymezen v profilu
komunikace. Napojení bude možné na vedení procházející střední částí lokality, viz výkresová dokumentace.

1.5.6 Zásobování teplem
Dle vyjádření společnosti Veolia není možné v řešené lokalitě počítat s napojením na CZT, které není
v technicko-ekonomicky dosažitelné vzdálenosti.

1.5.7 Odpadové hospodářství
Pro lokalitu je uvažováno se čtyřmi místy pro umístění odpadních kontejnerů. V těsné blízkosti
kontejnerového stání je vhodné umístit parkovací stání.

1.6 Koncepce hospodaření s dešťovými vodami
Nakládání s dešťovou vodou je navrženo ve dvou variantách. Volba varianty je závislá především
na způsobu hospodaření s dešťovými vodami, které vyplyne z podrobného hydrogeologického průzkumu.
V řešené lokalitě se předpokládá s likvidací dešťových vod z veřejných prostranství zasakovacím systémem
přes zatravněnou plochu, kdy dochází k filtraci nerozpuštěných látek, iontové výměně a adsorpci těžkých kovů a
uhlovodíků a k biologickému rozkladu rozložitelného znečištění.
Varianta I.
Dešťové vody z komunikací řešeného území budou svedeny přes zatravněné průlehy do zasakovacího
systému dešťové kanalizace s bezpečnostními přepady. Bezpečností přepady budou odvedeny do vsakovacího
zařízení s retencí.
Drenážní potrubí zasakovacího systému bude provedeno z potrubí PEHD DN 200 celkové délky 571 m
(etapa I.) a 653 m (etapa II.).
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Dešťové vody z jednotlivých rodinných domů a nevýrobních objektů budou zachytávány na příslušném
pozemku v retenčních jímkách. Zásobní nádrže na užitkovou vodu lze využít pro závlahu zahrad, případně jako
užitkovou vodu pro objekty rodinných domů, resp. nevýrobních objektů. Bezpečností přepady budou napojeny
na dešťovou kanalizaci napojenou na vsakovací zařízení s retencí.
Varianta II.
V případě, že hydrogeologický posudek neprokáže možnost zasakování, odvodnění komunikací se provede
pomocí průlehů s částečným zasakem a následným odvedení přebytku do vsakovacího zařízení s retencí. Dešťové
vody ze soukromým objektů budou přednostně likvidovány na pozemku investora, kdy přebytky budou taktéž
odvedeny do vsakovacího zařízení s retencí.

1.6.1 Množství dešťových vod
Řešená oblast bude rozdělena na 2 propojené části (severní – etapa I., a jižní – etapa II.). Severní i jižní část
bude odvedena drenážním potrubím s bezpečnostním přepadem do vsakovacích zařízení s retencí.
Výpočet zahrnuje množství dešťové vody z komunikace, přilehlých částí vjezdů k objektům a zeleného
pásu. Odvodnění střech domů je předpokládáno do vsakovacích zařízení s retencí.
Hydrologická bilance mezi přítokem a odtokem do vsakovacích objektů:
Přítok = Odtok
i . (Ared + Avsak) . t/1000 = 3 600 . Qvsak . t + Vvz
kde

Ared … redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy v mě (výpočet dle ČSN 75 9010)
n

Ared   Ai  i
i 1

redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy v m2
půdorysný průmět odvodňované plochy v m2
součinitel odtoku srážkových povrchových vod pro odvodňovanou plochu určitého druhu
komunikace –
0,7
zatravněné plochy –
0,05
Severní část (etapa I.) –
Komunikace –
2 866 m2 – 0,2866 ha
Travnaté plochy 3 728 m2 – 0,3728 ha
Ared …
Ai…
…

Jižní část (etapa II.) –
Komunikace –
Travnaté plochy -

3 112 m2 – 0,3112 ha
2 664 m2 – 0,2664 ha

Avsak … vsakovací plocha zařízení v mě (výpočet dle ČSN 75 9010)

h

Avsak  L  b´ L   vz  b 
 2

L…
b…
hvz…

délka podzemního prostoru v m
šířka podzemního prostoru v m
výška propustných stěn v m

Dle ČSN 75 9010 byly vsakovací zařízení posuzovány pro všechny návrhové úhrny srážek s dobou trvání
od 5 min do 72 hod. Jako nejkritičtější se ukázala doba trvání srážek 5 – 60 min*, kdy přítok do vsakovacího zařízení
je větší než vsakovaný odtok. V tomto případě byl posouzen i retenční objem pro zadržení srážkových vod Vvz a
doba prázdnění vsakovacího zařízení Tpr.
Pozn. – Koeficient vsaku je orientačně uvažován 10 -4. Pro přesný návrh je nutný hydrogeologický průzkum.

S t r á n k a 21 | 25

Územní studie US 122 - Stará Přerovská, Olomouc - Holice

Etapa I. t
min /hod
5
min
10
min
15
min
20
min
30
min
40
min
60
min
120
min
4
hod
6
hod
8
hod
10
hod
12
hod
18
hod
24
hod
48
hod
72
hod

hd
mm
10
15,4
18,7
20,9
23,6
25,4
27,9
31,9
33,6
34,5
35,4
36,3
37,2
39,9
41,3
56,1
63

i
mm/hod
120,0
92,4
74,8
62,7
47,2
38,1
27,9
16,0
8,4
5,8
4,4
3,6
3,1
2,2
1,7
1,2
0,9

Avsak
m2
314,05
314,05
314,05
314,05
314,05
314,05
314,05
314,05
314,05
314,05
314,05
314,05
314,05
314,05
314,05
314,05
314,05

Qvsak
m3/s
0,0157025
0,0157025
0,0157025
0,0157025
0,0157025
0,0157025
0,0157025
0,0157025
0,0157025
0,0157025
0,0157025
0,0157025
0,0157025
0,0157025
0,0157025
0,0157025
0,0157025

Ared
m2
2192,6
2192,6
2192,6
2192,6
2192,6
2192,6
2192,6
2192,6
2192,6
2192,6
2192,6
2192,6
2192,6
2192,6
2192,6
2192,6
2192,6

Přítok
m3
25,067
38,602
46,874
52,389
59,157
63,669
69,936
79,962
84,223
86,479
88,735
90,991
93,247
100,015
103,525
140,623
157,919

Odtok
m3
4,711
9,422
14,132
18,843
28,265
37,686
56,529
113,058
226,116
339,174
452,232
565,290
678,348
1017,522
1356,696
2713,392
4070,088

Vvz
m3
20,36
29,18
32,74
33,55
30,89
25,98
13,41
-

i
mm/hod
120,0
92,4
74,8
62,7
47,2
38,1
27,9
16,0
8,4
5,8
4,4
3,6
3,1
2,2
1,7
1,2
0,9

Avsak
m2
359,15
359,15
359,15
359,15
359,15
359,15
359,15
359,15
359,15
359,15
359,15
359,15
359,15
359,15
359,15
359,15
359,15

Qvsak
m3/s
0,0179575
0,0179575
0,0179575
0,0179575
0,0179575
0,0179575
0,0179575
0,0179575
0,0179575
0,0179575
0,0179575
0,0179575
0,0179575
0,0179575
0,0179575
0,0179575
0,0179575

Ared
m2
2020,4
2020,4
2020,4
2020,4
2020,4
2020,4
2020,4
2020,4
2020,4
2020,4
2020,4
2020,4
2020,4
2020,4
2020,4
2020,4
2020,4

Přítok
m3
23,796
36,645
44,498
49,733
56,157
60,441
66,389
75,908
79,953
82,094
84,236
86,378
88,519
94,944
98,275
133,493
149,912

Odtok
m3
5,387
10,775
16,162
21,549
32,324
43,098
64,647
129,294
258,588
387,882
517,176
646,470
775,764
1163,646
1551,528
3103,056
4654,584

Vvz
m3
18,41
25,87
28,34
28,18
23,83
17,34
1,742
-

Tpr
s
1296
1858
2085
2136
1967
1655
853,8
-

hod
0,36
0,516
0,579
0,593
0,546
0,46
0,237
-

Etapa II. t
min /hod
5
min
10
min
15
min
20
min
30
min
40
min
60
min
120
min
4
hod
6
hod
8
hod
10
hod
12
hod
18
hod
24
hod
48
hod
72
hod

hd
mm
10
15,4
18,7
20,9
23,6
25,4
27,9
31,9
33,6
34,5
35,4
36,3
37,2
39,9
41,3
56,1
63

Tpr
s
1025
1441
1578
1569
1327
965,8
97,03
-

hod
0,285
0,4
0,438
0,436
0,369
0,268
0,027
-

Celková navrhovaná zasakovací travnatá plocha činí cca 1 224 m2. Jedná se o odborný odhad, který je
nutné upřesnit v dalších stupních projektové dokumentace.

1.7 Koncepce zeleně
Koncepce zeleně je zpracována pro plochy smíšené obytné č. 11/080Z a plochy dopravní infrastruktury
11/131Z. ÚP stanovuje minimální podíl zeleně na jednotlivých plochách 15% pro oblast 11/080Z a 40% pro oblast
11/131Z. Zeleň v rámci navrhovaných soukromých bloků I., II. a III. je určena podílem na ploše jednotlivých bloků.
Výpočet podílu zeleně v blocích je uveden v části 1.3 – Urbanisticko – architektonická koncepce. Zeleň tvořící
rekreační zázemí v rámci bloku bude realizována zejména kombinací výsadby stromu, keřů a zatravnění
v souvislých plochách přednostně na plochách nezastavitelného vnitrobloku. Konkrétní vegetační a sadové úpravy
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budou řešeny s návrhem zástavby v navazujících stupních PD. Koncepce zeleně ve veřejném prostoru ulic vychází
z liniové výsadby stromů, kdy jednotlivé ulice budou lemovány alejemi případně uličním stromořadím. Stromy
budou umístěny v pruzích pro zeleň. Dřeviny jsou navrženy tak, aby splňovaly velikostní podmínky a prostorové
uspořádání jednotlivých ulic, snášely zatížení městského prostředí a zároveň byly zajímavé svým vzhledem
v průběhu celého roku. Zeleň se stává spojovacím prvkem nejen v řešeném prostoru, ale přímo navazuje i na své
okolí. Navrhované druhové složení dřevin je jedno z možných řešení, přičemž při zpracování navazujících stupňů PD
je zapotřebí dodržet doporučení ohledně dostatečné velikosti stromu. Vedení inženýrských sítí (včetně ochranných
pásem) je navrženo tak, aby sítě nekolidovaly s navrhovanou výsadbou stromů.
V navrhovaných ulicích P2 a P4 je navrženo stromořadí s liniovou výsadbou stromů se střední korunou.
V ulicích P1, P3, P5, v ulici Stará Přerovská a kolem cyklostezek jsou navrženy jednostranné stromořadí či aleje.
Výsadba stromu je umístěna ve sponu cca 10 m. Na okrajích uličního profilu všech komunikací mezi uliční čarou a
chodníkem jsou navrženy zelené zatravněné pruhy. Šířky zelených pruhu viz výkres koncepce zeleně.
Doporučený sortiment:
Ulice P1 a P3 - centrální stromořadí:
SOPHORA JAPONICA (jerlín japonský)
Ulice P2, P5 a ulice Stará Přerovská, cyklostezky – aleje či jednostranné stromořadí:
CORYLUS COLURNA (líska turecká)
ACER RUBRUM (javor červený)
PRUNUS AVIUM „Plena“ (třešeň ptačí plnokvětá)
Stávající zeleň v kolizi s navrhovanými stavebními objekty bude odstraněna. V případě zachování stávající
zeleně (stromů) je zapotřebí při realizaci provádět opatření proti poškození jejich nadzemní či podzemní částí
(kořenového systému).

V Tršicích 09/2016

MgA.,Ing. arch. Lukáš Blažek
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2 DOKLADOVÁ ČÁST
- příloha č. 1 Zadání územní studie čj. SMOL/028142/2016/OKR/UPA/Kuk ze dne15/03/2016
- příloha č. 2 Projednání – dokladová část
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH
PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící
a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách
krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona
zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a
provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN
33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle
ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud
toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí
proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na
Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v
týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu
zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení
nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na
základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického
zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného
zákona.
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH
PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma
lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodiče s izolací základní 5 metrů
Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.
Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané
ČSN EN 50110-1 ed. 2.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona
zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby,
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry
(dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných
bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar
provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka
s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování
živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat
minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též
požádat o zaizolování části vedení.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení
energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46
uvedeného zákona.
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH
PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu
stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona
zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít
za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:
5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo
stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního
vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům
vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení
energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46
uvedeného zákona.
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Platí pouze se sdělením číslo 0100713183.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím
externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100713183.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100713183.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100713183.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100713183.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100713183.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100713183.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100713183.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100713183.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100713183.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100713183.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100713183.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100713183.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 12

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100713183.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 13

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100713183.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 14

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

ŽADATEL
Lumír Závodník

NAŠE ZNAČKA

VYŘÍZENO DNE

0100713183

15.03.2017

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:
Územní studie DP-28 „Holice – Stará Přerovská“
Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100713183 ze dne 15.03.2017 sdělení o existenci energetického
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje energetické zařízení typu:
Podzemní síť
Nadzemní síť
Stanice

síť NN
střet

síť VN
střet
střet

síť VVN

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu.
Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k
dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro
podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo
přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o
přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území
se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před
započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na
www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto
skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
Toto sdělení je platné do 15.09.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je
taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy
k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených
důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je
potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné
právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány,
sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze
pro účel, pro který byly vyžádány.
S pozdravem
Přílohy
z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014
Ing. Zbyněk Businský
Vedoucí odboru Správa dat o síti
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízení
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úřední osoba pro podepisování: Ing. Marek Černý
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karin.kuklova@olomouc.eu
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Věc: Zadání územní studie DP-28 "Holice - Stará Přerovská"
Žadatel DiS. Tomáš Krutil, Týnecká 815/26, 779 00 Olomouc, IČO 68903642, Petr Bezděk, Leopolda
Prečana 600, 783 72 Velký Týnec, IČO 69234884, v zastoupení Lumíra Závodníka, Tršice 329, 783 57
Tršice, podali dne 4.2.2016 žádost o pořízení územní studie DP-28 .Holice - Stará Přerovská" .
Důvodem žádosti je rozšíření provozovny Pneu TOPKB s.r.o. Olomouc. Náklady spojené s pořízením
územní studie bude hradit žadatel a zpracováním územní studie bude pověřen Ing. arch. Lukáš Blažek.
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, zpracoval v souladu s § 30 zákona Č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání
územní studie DP-28 .Holice - Stará Přerovská", ve kterém určil její obsah, rozsah cíle a účel.
V navrhovaném řešení územní studie bude prověřeno a posouzeno možné řešení vybraných problémů
v souladu s požadavky uvedených v zadání.
V příloze předáváme text zadání včetně grafické přílohy.

Ing. Marek Černý
vedoucí odboru koncepce a rozvoj
Magistrátu města Olomouce
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Rozdělovník:
Žadatel: DiS. Tomáš Krutil, Týnecká 815/26, 779 00 Olomouc,
Petr Bezděk, Leopolda Prečana 600, 783 72 Velký Týnec,
v zastoupení: Lumír Závodník, Tršice 329, 783 57 Tršice
Spis

ME.HA

OLOMOUCE

Přílohy: Zadání územní studie DP-28 "Holice - Stará Přerovská"
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ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
DP-28 "Holice - Stará Přerovská"

Zpracoval: odbor koncepce a rozvoje, březen 2016

1. Cíle a účel pořízení územní studie
Územní plán Olomouc vymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci DP-28 "Holice - Stará Přerovská", zahrnující plochy 11/080Z, 11/081S a 11/131Z.
DiS. Tomáš Krutil a Petr Bezděk v zastoupení Lumíra Závodníka, Tršice 329, 783 57 Tršice, podali dne
4.2.2016 žádost o pořízení územní studie (č.j.SMOLl028142/2016/0KRIFnu).
Důvodem žádosti je
rozšíření provozovny Pneu TOPKB s.r.o. Olomouc. Náklady spojené s pořízením územní studie bude
hradit žadatel a zpracováním územní studie bude pověřen Ing. arch. Lukáš Blažek.
Cílem územní studie je prověřit a konkretizovat podmínky využití pro rozvoj ploch smíšených obytných
v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a zajistit soulad s obecnými požadavky na využívání
územÍ. Územní studie bude sloužit jako podrobnější kvalifikovaný podklad pro rozhodování v území a
dohodu o parcelaci.
Účelem územní studie je stanovení podrobnějšího využití a struktury zástavby zastavitelných ploch
smíšených obytných a zapojení do území včetně komplexního řešení srážkových vod a povrchového
odtoku. Požadavkem je podrobnější stanovení využití pozemků, 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 stanovení podrobnějšího
prostorového uspořádánÍ. Dalším požadavkem je stanovení podmínek na ochranu veřejného zdraví před
negativními účinky dopravy a řešení srážkových vod a hospodaření s dešťovými vodami.
2. Rozsah řešeného území
Řešené území se nachází ve východní části města Olomouce v katastrálním území Holice u Olomouce ~
dle Územního plánu Olomouc se jedná o plochy 11/080Z, 11/081S, 11/131Z (Příloha č. 1). Ze severní
strany je řešené území vymezeno okružní křižovatkou a ul. Keplerova, jedná se o část plochy dopravní
infrastruktury 11/071 S. Východní hranice řešeného území je vymezena komunikací ul. Týnecká (část
plochy dopravní infrastruktury 11/121 S) , dle územního plánu je v její trase navržena tramvajová trať po
centrum Olympia včetně obratiště (plocha 11/131Z). Z jižní strany je řešené území vymezeno navrženým
propojením prodloužené ul. Stará Přerovská s ul. Týnecká (plocha 11/107Z veřejných prostranství).
Západní hranice je vymezena prodloužením ul. Stará Přerovská (část plochy 11/073S veřejných
prostranství) .
V současnosti jsou pozemky ve vymezených zastavitelných plochách převážně využívány jako zahrady
v zahrádkářské osadě, jižní část vymezeného území je orná půda. Řešeným územím prochází stávající
významné elektrické vedení distribuční soustavy 22 kV.
V rámci řešení širších vazeb na okolí je možno v návrhu územní studie přesáhnout mimo vymezené
území, Tento přesah musí být v návrhu odůvodněn.
Územní studie bude zpracována nad mapovými podklady - katastrální mapa.
3. Požadavky na obsah řešení územní studie
Územní studie bude respektovat regulativy Územního plánu Olomouc, které budou přiměřeně
zpodrobněny.
Podmínky využití ploch jsou v obsaženy v následující tabulce, přičemž v kódu plochy znamená Z plochy zastavitelné, S - plochy stabilizované, B - plocha smíšená obytná, D - plocha dopravní
infrastruktury, P - plocha veřejného prostranství, ve struktuře zástavby b - blokový typ, s - solitérní typ,
dále DP - dohoda o parcelaci, ÚS - územní studie.
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Tabulka ploch:

B
B

výměra
plochy
ha
3,88
0,25

max.
výška
zástavby
10/14
10/14

11/131Z

D

0,69

10/14

11/107Z
11/071S
11/073 S
11/121S

P
D
P
D

0,31
část
část
část

kód
plochy

využití
plochy

11/080Z
11/081S

struktura
zástavby

min. podíl
zeleně

b
b

15%

-

do 10 %

s

40%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zastavěno st
do 55 %

-

DP-28
DP-28
DP-28, US-94
tramvajové
obratiště

ÚS-94

3.1 Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
Využití ploch bude řešeno v souladu s podmínkami přípustného a podmíněně přípustného využití ploch
smíšených obytných, veřejných prostranství a dopravní a technické infrastruktury stanovených Územním
plánem Olomouc. Přitom bude zohledněna skutečnost, že realizovat terénní úpravy a umísťovat stavby a
zařízení lze v celém území pouze v souladu s jeho charakterem, s požadavky na ochranu a rozvoj hodnot.
Pro zastavitelné plochy se strukturou blokového typu je územním plánem stanoven požadavek umísťovat
objekty s hlavní funkcí podél veřejných prostranství odpovídající šířky.
Z hlediska urbanistické koncepce bude posouzena a v rámci navrhovaného
řešení upřesněna
limitní/předpokládaná
výšková úroveň, hustota zastavění (koeficient zastavění) a podíl zeleně
v jednotlivých částech řešeného území. Rovněž bude stanoveno podrobnější prostorové uspořádání,
zejména uliční a stavební čáry, výšky říms a hřebenů střech apod.
V severní části řešeného území je nutno respektovat koridor technické infrastruktury vymezený v rámci
plochy 11/071S pro vedení kanalizační stoky významné TK-03 a současně pro dopravní infrastrukturu
cyklistické dopravy DC-Ol jako veřejně prospěšné stavby. Z východní strany je nutno respektovat koridor
dopravní infrastruktury vymezený v rámci plochy 11/121S a veřejná prostranství vymezená části plochy
11/073S a plochou 11/107Z. V návrhu územní studie budou dodrženy limity využití území dle
koordinačního výkresu Územního plánu Olomouc (Příloha č. 2).
3.2 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Územní plán Olomouc upřesňuje požadavky na rozvoj lokalit a ochranu a rozvoj hodnot v rámci základní
koncepce rozvoje území, ze které vyplývají pro řešené území zejména tyto požadavky:
•
rozvíjet funkčně smíšený městský charakter lokality na ploše 1l/080Z;
•
propojit ulici Týnecká s prodloužením ulice Stará Přerovská ve stopě plochy 1l/107Z;
•
rozvíjet koridory cyklistické dopravy (mimo plochy veřejných prostranství a dopravní
infrastruktury, přes pozemek parc. Č. 1847/1 v k.ú. Holice u Olomouce)
•
rozvíjet pro hromadnou dopravu plochu 11/131Z formou tramvajového obratiště (DH-08);
•
vybudovat tramvajovou trať Ostravská - Rolsberská - Přerovská (po centrum Olympia), včetně
obratišť (DH-08);
•
vybudovat prodloužení kanalizační stoky významné v k.ú. Holice u Olomouce (splašková
kanalizace) a novou dešťovou kanalizaci, respektovat přeložení Přáslavické svodnice (TK-03);
•
rozvíjet liniovou zeleň podél ulic Týnecká, Keplerova, v prodloužení ulice Stará Přerovská a 'mezi
prodlouženou ulicí Stará Přerovská a ul. Týnecká v ploše 11/107Z.
3.3. Požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury
Z hlediska dopravní infrastruktury bude řešená lokalita navazovat na hlavní komunikační síť tvořenou ul.
Stará Přerovská, příp. ul. Týnecká. V případě, že bude lokalita napojena na ul. Týnecká, bude toto
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napojení navrženo vstřícně vzhledem k připojení areálů dle "Územní studie koordinace dopravních
napojení stávajících a plánovaných areálů, ul. Přerovská, Olomouc", která bude respektována.
Návrh řešení bude zohledňovat ÚS Holice - Příkopy a plochu 11/131Z - plocha dopravní infrastrukturytramvajové obratiště (DH-08).
Dále bude respektováno jak vedení koridoru cyklistické dopravy procházející přes území z východu na
západ, tak vedení koridoru cyklistické dopravy po obvodu řešeného územÍ. V souladu s navrženým
charakterem budoucího využití území bude ve studii řešena problematika statické dopravy dle normy
ČSN 736110 "Projektování místních komunikací", včetně stojanů na jízdní kola.
Územní studie navrhne páteřní trasy veřejné infrastruktury v řešeném území. Navrhne způsob zásobování
teplem, elektrickou energií a připojení na telekomunikační síť.
Součástí návrhu bude systém zásobování vodou a odkanalizování, studie prověří možnosti napojení na
stávající vodovodní a kanalizační síť, určí bilanční nároky pro zájmové území, Ověří kapacitu a technický
stav stávající vodovodní, kanalizační sítě a vodního toku, navrhne případná opatření. Vodní tok je
přetížen a část vodovodu v ulici Přerovské je ve špatném technickém stavu. Studie by měla navrhnou
řešení (rekonstrukci, zkapacitnění) a dohodnout podmínky připojení se správci toku a IS. U kanalizační
sítě prověří systém odkanalizování (gravitační, tlakový systém). U stávající vodovodní sítě je nutné ověřit
kapacitu matematickým modelem. Při návrhu odkanalizování, zásobování pitnou a požární vodou a
hospodaření s dešťovými vodami (dále HDV) bude respektována studie "Koncepce vodního hospodářství
města Olomouce" (dále KVH) a platná legislativa na úseku HDV.
Zásobování vodou zájmové lokality je možné z ulice Přerovské (DN200 TLT) je však nutné respektovat
navržené opatření v KVH značené jako N_067 (návrhový vodovod) a <L068 (výstavba vodoměrné
šachty). Navržený vodovod má sloužit k zokruhování vodovodní sítě a zásobování vodou dalších
rozvojových ploch. V případě alternativního řešení je nutné ověření tlakových poměrů a řešení projednat
se správcem vodovodní sítě. V kapitole zásobování vodou budou navrženy napojovací body,
zokruhování, ověření tlakových poměrů, potřeba požární vody, bude popsán technický stav a kapacita
stávajícího vodovodního potrubí, popř. návrhy opatření. KVH pro zájmové plochy uvádí max. potřebu
vody 1,4 1/s (11/080Z) a 0,1 l/s (11/131Z). V případě vyšších nároků než je uvedená potřeba vody v
KVH, je nutné prověřit kapacitu vodovodu, tlakové poměry a vliv na technický stav vodovodu a
navrhnout opatření, které bude následně odsouhlaseno správcem sítí.
Řešenou oblast je možné (v souladu s KVH) odkanalizovat do stoky HIIIh DN400 v ulici Partyzánská
nebo do stávajícího kanalizačního řadu v ulici Keplerové (dle platného Územního plánu - TK-03). V
případě alternativního řešení je nutné ověřit kapacitu a technický stav sítě, navržené řešení projednat se
správcem IS. Při návrhu dimenzí je třeba respektovat i rozvojové lokality v blízkosti zájmové lokality,
které bude kanalizační řad také odkanalizovávat. Z hlediska odkanalizování je potřeba určit povodí,
napojovací body, ověřit technický stav a kapacitu kanalizačního potrubí. Podmínky napojení je nutné
projednat se správcem sítě.
Hospodaření s dešťovými vodami bude řešeno dle platné legislativy a studie "Koncepce vodního
hospodářství města Olomouce". Studie navrhne princip hospodaření s dešťovými vodami včetně
prostorových nároků na objekty HDV. Dešťové vody budou vsakovány nebo zadržovány na pozemcích
jednotlivých staveb. Je nutné HDV řešit tak, aby byl zachován vlastnický princip HDV - tj. zařízení pro
retenci se musí vždy nacházet na pozemku toho vlastníka, ze kterého jsou .vody v objektech HDV
retenovány. Hospodaření s dešťovými vodami bude řešeno v rámci veřejného prostranství tak, aby
nedocházelo ke kolizi s inženýrskými sítěmi a se zelení. Všechny koridory inženýrských sítí musí být
vedeny mimo ochranná pásma navrhovaných dřev in (ČSN 83 9061). Při hospodaření s dešťovými vodami
využít co nejvíce přírodě blízká opatření. Při návrhu zpevněných liniových staveb musí být respektován
stávající terén a zástavba tak, aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů.
Prověřované území je podle platného Územního plánu dotčeno přeložkou a úpravou Přáslavické svodnice
v k.ú. Holice (VT-Ol). Studie "Koncepce vodního hospodářství města Olomouce - studie odtokových
poměrů" navrhuje napojení bezpečnostních přepadů a případného redukovaného odtoku (3 1/s/ha) do
vodního toku. Dále navrhuje případnou přeložku a opatření na Přáslavické svodnici. Dle platné legislativy
a KVH je nutné odvedení dešťových vod oddílným způsobem do vodního toku. Budou respektovány
závěry studie "Koncepce vodního hospodářství města Olomouce - studie odtokových poměrů" a při
odvedení dešťových vod do recipientu bude nutné ověřit kapacitní a technický stav vodního toku, do
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kterého dešťové vody budou zaústěny a navrhované řešení odsouhlasit se správcem toku. Studií budou
vyjasněny podmínky pro odvedení dešťových vod, případně bude ujasněno za jakých podmínek je možno
dešťové vody do toku zaústit.
Při alternativním (dočasném) řešení oproti studii "Koncepce vodního hospodářství města Olomouce"
bude třeba navrhnout etapizaci napojení na inženýrské sítě + vodní tok. Sfudie bude respektovat
,navrženou trasu plynovodu TP-Ol v ÚP. Územní studie navrhne (v případě potřeby) nezbytné přeložky
tras technické infrastruktury procházející řešeným územím, zobrazí ochranná pásma IS a prověří jejich
technický stav.
Při návrhu technické infrastruktury musí být respektována územní studie US Holice - Příkopy.
V dokladové části bude doloženo vyjádření správce sítí a vodního toku.
V souladu s Územní energetickou koncepcí bude využívána na základě technicko-ekonomického
hodnocení pro vytápění soustava centralizovaného zásobování teplem. Podmínky napojení budou
projednány s Veolia Energie ČR.
3.4. Požadavky na řešení zeleně a rekreačního zázemí
Systém sídelní zeleně bude v rámci území řešeného studií rozvíjen zejména vytvořením územních
předpokladů pro umístění stromů velikostí odpovídající měřítku zástavby v rámci liniových veřejných
prostranství. Návrh bude řešen formou zeleně veřejné v rámci uličních profilů a zeleně rezidenční v rámci
zázemí blokové struktury. V rámci uličních profilů bude zeleň řešena vytvořením zelených pásů
s návrhem stromořadí. Zeleň bude koordinována s umístěním inženýrských sítí, dopravním řešením a
zástavbou tak, aby vznikl dostatečný prostor pro její růst a dlouhodobý vývoj. V rámci prostorového
uspořádání ploch bude řešen minimální podíl zeleně na rostlém terénu v souladu s Územním plánem
Olomouc.
3.5. Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů
Evidované územní studie - Koncepce vodního hospodářství města Olomouce, Územní energetická
koncepce Statutárního města Olomouc, Generel cyklistické dopravy na území města Olomouce,
Bezbariérová doprava ve městě Olomouci, Koordinace dopravních napojení stávajících a plánovaných
areálů, ul. Přerovská, Olomouc.
Na severu lokality respektovat ochranné pásmo silniční dopravy. Stávající technická infrastruktura:
vedení el. energie VN,NN (NN podzemní) a ochranné pásmo VN; v severní části lokality kanalizace,
plynovod a vodovod mimo lokalitu; telekomunikační kabel podzemní.
V severní části respektovat ochranné pásmo hřbitova v Holici dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Jihovýchodní část lokality je plocha s vodohospodářským opatřením - odvodněná plocha.
Jedná se o zájmové území Ministerstva vnitra v celé lokalitě - výstavba nad 150 m.n.t.
4. Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie
Textová část bude obsahovat zejména:
• vymezení řešeného území dle Přílohy č. 1
• urbanistické řešení
• kapacity území
• koncepci dopravy
• koncepci inženýrských sítí
• koncepci zeleně
• případnou etapizaci
• odůvodnění navrženého řešení
• dokladovou část
Závěrem textové části budou stanoveny zásady pro rozhodování v území.
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Grafická část bude dokumentovat zejména:
• širší vztahy
• stávající stav území, majetkoprávní vztahy v řešeném území
• urbanistickou koncepci
• koncepci veřejné infrastruktury
• výkres regulačních prvků v měřítku 1: 1000 s okótovanou stavební a uliční čárou a stavební hranicí,
výškou zástavby, řešení profilu dopravní obsluhy a koridoru pro vedení sítí technické infrastruktury,
řešení pásů doprovodné a izolační zeleně se zákresem stromů,
• charakteristické příčné řezy zástavby a uličního profilu v měřítku I :200 včetně schematického
zobrazení sousední zástavby a navrhovaného uspořádaní inženýrských sítí.
Studie bude odevzdána v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních a jedenkrát v digitální podobě s grafickou
částí ve formátu *.pdf a textovou částí ve formátu Microsoft Word.
Pro zpracování územní studie jsou k dispozici následující podklady:
a) Územní plán Olomouc
b) Územně analytické podklady
c) Katastrální mapa v digitální podobě
d) Koncepce vodního hospodářství města Olomouce, zpracovatel DHI a.s., 2012-2014
e) Data z modelu dopravy města Olomouce
f) Územní studie koordinace dopravních napojení stávajících a plánovaných areálů, ul. Přerovská,
Olomouc
g) ÚS Holice - Příkopy
5. Další požadavky
Studie bude zpracována autorizovaným architektem ve spolupráci s příslušnými specialisty, v průběhu
zpracování bude projednána s pořizovatelem minimálně na dvou výrobních výborech. Dále bude studie
v odpovídajícím rozsahu projednána se správci sítí a toku a příslušnými dotčenými orgány.
Pořizovatel
studie.

si vyhrazuje

právo na základě výrobních výborů upřesnit

rozsah a obsah územní

"

Přílohy:
Příloha
Příloha

č.

č.

1 Výřez z ÚP Olomouc - Výkres základního členění
2 Výřez z ÚP Olomouc - Koordinační výkres -limity
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v území

Příloha

č.

1 Výřez z ÚP Olomouc - Výkres základního

členění - vymezené území DP-28

"
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Příloha č. 2 Výřez z ÚP Olomouc - Koordinační výkres -limity v území
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