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Úvod

Předmětem územní studie je lokalita Sladkovského – Pode Mlýnem v severní části k.ú. Holice u 
Olomouce.
Účelem územní studie je stanovení podrobnějšího využití a struktury zástavby přestavbových 
ploch smíšených obytných a jejího zapojení do území včetně komplexního řešení srážkových vod 
a povrchového odtoku. V souladu s cíli a úkoly územního plánování jsou stanoveny podmínky pro 
využití pozemků a pro jejich vzájemné uspořádání a vazby. Vymezeny jsou pozemky staveb, či 
zařízení související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství, a upřesněny 
podmínky prostorového uspořádání staveb. Stanoveny jsou podmínky na ochranu veřejného 
zdraví před negativními účinky dopravy a řešeno hospodaření s dešťovými vodami.
Podkladem pro zpracování územní studie bylo „Zadání územní studie ÚS-74 „Sladkovského –
Pode Mlýnem“, vydané Magistrátem města Olomouc, Odborem koncepce a rozvoje v lednu 2016.   

a) Vymezení a charakteristika řešeného území

Lokalita řešeného území se nachází v severní části k.ú.Holice u Olomouce, západně od ulice 
Přerovské.
Územní studie je zpracována pro území vymezené plochou přestavby smíšenou obytnou 11/052P 
a 11/053P včetně přilehlých uličních profilů v části stabilizované plochy veřejných prostranství
11/030S a části stabilizované plochy dopravní infrastruktury 11/048S. 
Území je ohraničeno ulicí Sladkovského na východní straně, železniční vlečkou podél areálu 
společnosti Moravel, a.s. na straně západní, a na straně jižní ulicí Pode Mlýnem. V současnosti 
jsou pozemky na vymezených plochách přestavby převážně využívány jako zahrady 
resp. zahrádkářská osada.
Řešené území (plochy 11/052P a 11/053P) má výměru celkem 1,69ha. Pozemek je svažitý, 
v západní části mírně, ve východní části při ulici Sladkovského výraznější. Terén klesá směrem 
k západu, k vlečce. Převýšení mezi ulicí Sladkovského a vlečkou je cca 6,5m.

Přehled ploch:
Plocha Výměra 

plochy (ha)
Funkční využití plochy Charakteristika 

plochy
Poznámka  

11/052P 1,41 Smíšená obytná Přestavba 
11/053P 0,28 Smíšená obytná Přestavba 
11/030S 0,76 Veřejné prostranství Stabilizovaná Část území
11/048S 0,48 Dopravní infrastruktura Stabilizovaná Část území
Celkem 2,93
Poznámka: u výměry započítané plochy pouze v řešeném území.

  Výřez z výkresu základního členění
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Šiší vztahy, ortofotomapa

Ortofotomapa s vymezením řešeného území 
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Zákres řešeného území do mapy katastru nemovitostí
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Pohled na řešené území od jihu, ulice Sladkovského

Řešené území zahrnuje parcely:
Č.parcely Vlastník, adresa Celková výměra 

v řešeném území 
(m2)

Druh pozemku, 

108 Statutární město Olomouc, Horní 
náměstí 583, 77900 Olomouc

250 Ostatní plocha, 
(způs.využ. ostatní 
komunikace)

287/1 Tomeček Jindřich, Náves Svobody 58/1, 
Holice, 77900 Olomouc

173 Trvalý travní porost

287/2 Adámková Vanda, Přísady 1167, 
Hranice I-Město, 75301 Hranice

1/2

Žďárová Viktorie, Raisova 1555, 
54701 Náchod

103 Trvalý travní porost

287/3 Statutární město Olomouc, Horní náměstí 
583, 77900 Olomouc

58 Trvalý travní porost

288/1 Česká republika, 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 12800 Praha 2

115 Ostatní plocha, 
(způs.využ. ostatní 
komunikace)

288/2 Česká republika, 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

76 Ostatní plocha, 
(způs.využ. ostatní 
komunikace)

289 SJM Mareš Jan prof. MUDr. Ph.D. a 
Marešová Hana Doc.PhDr. Ph.D., 
Keltská 836/6, Neředín, 77900 
Olomouc

185 Trvalý travní porost

290 SJM Kohoutek Vojtěch Ing. a 
Kohoutková Helena Mgr., U stadionu 
1204/8, Nová Ulice, 77900 Olomouc

337 zahrada

291 SJM Mach Jiří a Klamková Helena, 

Mach Jiří, Foerstrova 962/15, Nová 
Ulice, 77900 Olomouc

Klamková Helena, Peškova 515/16, 
Povel, 77900 Olomouc

560 zahrada

292 Navrátil Ivan, Dalimilova 210/57, 
Chomoutov, 78335 Olomouc

772 zahrada

293 Svoboda Josef Ing., Brunclíkova 1/2, 
Holice, 77900 Olomouc

386 Ostatní plocha 
(způs.využ.jiná 
plocha)

294 Statutární město Olomouc, Horní 
náměstí 583, 77900 Olomouc

740 Ostatní plocha, 
(způs.využ. ostatní 
komunikace)
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295/1 Svoboda Josef Ing., Brunclíkova 1/2, 
Holice, 77900 Olomouc

4369 zahrada

295/2 Svoboda Josef Ing., Brunclíkova 1/2, 
Holice, 77900 Olomouc

249 zahrada

295/3 Svoboda Josef Ing., Brunclíkova 1/2, 
Holice, 77900 Olomouc

36 zahrada

296/1 Svoboda Josef Ing., Brunclíkova 1/2, 
Holice, 77900 Olomouc

977 zahrada

296/2 Svoboda Josef Ing., Brunclíkova 1/2, 
Holice, 77900 Olomouc

1082 zahrada

296/3 Svoboda Josef Ing., Brunclíkova 1/2, 
Holice, 77900 Olomouc

20 zahrada

297 Svoboda Josef Ing., Brunclíkova 1/2, 
Holice, 77900 Olomouc

2591 Zastavěná plocha a 
nádvoří

298/1 Svoboda Josef Ing., Brunclíkova 1/2, 
Holice, 77900 Olomouc

2733 zahrada

298/2 Svoboda Josef Ing., Brunclíkova 1/2, 
Holice, 77900 Olomouc

2178 zahrada

1907/6 Statutární město Olomouc, Horní 
náměstí 583, 77900 Olomouc

1541 Vodní plocha (způs. 
využití koryto vodního 
toku umělé)

1908 Statutární město Olomouc, Horní 
náměstí 583, 77900 Olomouc

(2196) Vodní plocha 
(způs.využití koryto 
vodního toku 
přirozené nebo 
upravené)

1922/1 Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 
Hodolany, 77900 Olomouc (Hospodaření 
se svěřeným majetkem kraje: Správa 
silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 
77900 Olomouc)

4205 Ostatní plocha 
(způs.využití silnice)

1922/2 Statutární město Olomouc, Horní 
náměstí 583, 77900 Olomouc

1 Ostatní plocha 
(způs.využití silnice)

1922/3 Statutární město Olomouc, Horní 
náměstí 583, 77900 Olomouc

104 Ostatní plocha 
(způs.využití ostatní 
komunikace)

1922/5 Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 
Hodolany, 77900 Olomouc (Hospodaření 
se svěřeným majetkem kraje: Správa 
silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 
77900 Olomouc)

1036 Ostatní plocha 
(způs.využití silnice)

1922/6 Statutární město Olomouc, Horní 
náměstí 583, 77900 Olomouc

455 Ostatní plocha 
(způs.využití silnice)

1922/7 Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 
Hodolany, 77900 Olomouc (Hospodaření 
se svěřeným majetkem kraje: Správa 
silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 
77900 Olomouc)

264 Ostatní plocha 
(způs.využití silnice)

1922/12 Statutární město Olomouc, Horní 
náměstí 583, 77900 Olomouc

316 Ostatní plocha 
(způs.využití silnice)

1922/14 Statutární město Olomouc, Horní 1880 Ostatní plocha (způs. 
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náměstí 583, 77900 Olomouc využití ostatní 
komunikace)

1926/1 K+S Czech Republic a.s., 
Novodvorská 1062/12, Lhotka, 14200 
Praha 4

9420 Ostatní plocha 
(způs.využ.dráha)

1929/1 Statutární město Olomouc, Horní 
náměstí 583, 77900 Olomouc

(35189) Ostatní plocha (způs. 
využití ostatní 
komunikace)

1929/2 Svoboda Josef Ing., Brunclíkova 1/2, 
Holice, 77900 Olomouc

37 Ostatní plocha 
(způs.využití jiná 
plocha)

1929/4 Statutární město Olomouc, Horní 
náměstí 583, 77900 Olomouc

69 Ostatní plocha (způs. 
využití ostatní 
komunikace)

1929/10 Statutární město Olomouc, Horní 
náměstí 583, 77900 Olomouc

313 Ostatní plocha (způs. 
využití ostatní 
komunikace)

1929/15 Svoboda Josef Ing., Brunclíkova 1/2, 
Holice, 77900 Olomouc

8 Ostatní plocha (způs. 
využití ostatní 
komunikace)

1932 Statutární město Olomouc, Horní 
náměstí 583, 77900 Olomouc

(3822) Ostatní plocha (způs. 
využití ostatní 
komunikace)

Poznámka: U výměr v závorce jde o celkovou plochu pozemků vč. ploch mimo řešené území.

b) Návrh urbanistického řešení

Řešené území je Územním plánem Olomouc označeno v rozsahu ploch 11/052P a 11/053P jako 
plocha přestavby, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní 
studie (US-74). 

  Výřez Hlavního výkresu ÚP

Řešené území je v rozsahu ploch 11/052P a 11/053P označeno jako plocha smíšená obytná (B). 
Tímto navazuje na plochy stejného funkčního využití východně od ulice Sladkovského a jižně od 
ulice Pode mlýnem. Směrem západním, za železniční vlečkou, jsou plochy smíšené výrobní. Jižně 
od křižovatky ulic Sladkovského a Brunclíkova jsou plochy veřejné rekreace. Územní studie 
respektuje regulativy Územního plánu Olomouc, a dále je upřesňuje.
Maximální výška zástavby je v řešeném území navržena 10/14m, stejně jako zástavba východně 
od ulice Sladkovského. Pro zástavbu jižně od řešeného území je stanovena maximální výška 
zástavby 7/10m, a u ploch západně od řešeného území 11m.
Etapizace není v území stanovena.
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V ulici Sladkovského je Územním plánem Olomouc navržena zeleň liniová. Při nároží ulic 
Sladkovského a Brunclíkova je zeleň parková. V jižní části řešeného území protíná areál mlýna a 
parcely přilehlé k ulici Pode Mlýnem navržena trasa malého vodního toku, úpravy Hamerského 
náhonu (koridor, VT-02).

Pro plochy přestavby 11/052P a 11/053P smíšené obytné platí:
- Blokový typ struktury zástavby,
- Maximální výška zástavby 10/14m
- Zastavěnost do 55%
- Minimální podíl zeleně 15%

Část stabilizované plochy 11/030S, veřejné prostranství:
- Hlavní využití ulice, chodníky, veřejná zeleň a další veřejně přístupné prostory bez 

omezení;
Část stabilizované plochy 11/048S dopravní infrastruktury:

- Pro zajištění nezbytné veřejné dopravní obsluhy řešeného území,
- Podmínky pro cyklistickou dopravu;

Pro lokalitu č.11, Holice jsou dle Územního plánu Olomouc požadavky na rozvoj lokality, resp.na 
ochranu a rozvoj hodnot, v části řešeného území:

- Rozvíjet ulici Přerovskou jako městskou třídu,
- Rozvíjet bydlení mimo jiné na řešených plochách
- Propojit ulici Přerovskou s ulicí Sladkovského formou pěšího průchodu,
- Rozvíjet liniovou zeleň podél ulice Sladkovského,
- Chránit a rozvíjet rezidenční charakter lokality dnes obydlených částí lokality,

Územním plánem Olomouc jsou stanoveny podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Prakticky celé řešené území je v současné době využito jako zahrádkářská kolonie, pouze v jižní 
části při ulici Pode Mlýnem a podél železniční vlečky veřejná zeleň. V jihovýchodní části řešeného 
území je areál mlýna, který návrh respektuje. 

Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití:

Plochy smíšené obytné (B)

Hlavní využití Není stanoveno
Přípustné využití a) pozemky rodinnych domů v lokalitach se zajištěnou ochranou před hlukem;

b) pozemky bytovych domů, ve kterych je minimalně 70 % potřeby součtu 
parkovacích a odstavnych mist situovano v ramci objektu, v lokalitach se 
zajištěnou ochranou před hlukem;
c) pozemky polyfunkčnich domů s bydlenim, ve kterych je 20–50 % hrube 
podlažni plochy objektu určeno pro trvale bydleni, maximalně 600 m2 hrube 
podlažni plochy je určeno pro obchod a minimalně 50 % potřeby součtu 
parkovacich a odstavnych mist je situovano v ramci objektu, v lokalitach se 
zajištěnou ochranou před hlukem;
d) pozemky vodnich toků a ploch;
e) pozemky protieroznich, protipovodňovych a retenčnich opatřeni;
f ) pozemky dopravni a technicke infrastruktury řešene v souladu s koncepci 
Uzemniho planu;
g) pozemky souvisejici dopravni a technicke infrastruktury;
h) pozemky veřejnych prostranstvi;
i) pozemky s trvalou vegetaci bez primarniho hospodařskeho vyznamu, zejmena 
aleje podel komunikaci, rozptylena zeleň, meze, remizy, USES apod.;
j) pozemky staveb a zařizeni veřejneho vybaveni sloužici potřebam uzemi nebo 
v kapacitě uměrne potencialu daneho uzemi a v souladu s jeho charakterem;
k) pozemky staveb a zařizeni pro obranu a bezpečnost statu v plochach 
stanovenych v Přiloze č. 1 (Tabulka ploch);
l) pozemky staveb a zařizeni pro obchod do 600 m2 hrube podlažni plochy, mimo 
prodejni stanky a autobazary;
m) pozemky staveb a zařizeni pro nerušive služby a stravovani sloužici potřebam 



11

uzemi nebo v kapacitě uměrne potencialu daneho uzemi a v souladu s jeho 
charakterem;
n) pozemky staveb a zařizeni pro administrativu, vědu a vyzkum a ubytovani 
v kapacitě uměrne potencialu daneho uzemi a v souladu s jeho charakterem, ve 
kterych je minimalně 70 % potřeby součtu parkovacich a odstavenych mist 
situovano v ramci objektu;
o) pozemky staveb a zařizeni veřejneho vybaveni celoměstskeho a 
nadměstskeho vyznamu v městskem centru a podel městskych třid řešene v 
souladu s charakterem uzemi, ve kterých je minimalně 70 % potřeby součtu 
parkovacich a odstavnych mist situovano v ramci objektu;

p) pozemky staveb a zařizeni pro zemědělstvi v plochach stanovenych v 

Přiloze č.1 (Tabulka ploch);

q) pozemky staveb a zařizeni pro sběr a třiděni komunalniho odpadu 

stanovenych v Přiloze č.1(Tabulka ploch);

r) stavby a zařizeni fotovoltaickych elektraren situovanych na střechach 

nebo fasadach objektů mimo uzemi MPR Olomouc, OP MPR Olomouc a OP NKP.

Podmíněně 
přípustné využití

Podminěně připustne využiti, přičemž pozemky, stavby či zařizeni uvedene 

niže lze do uzemi umistit za podminky prokazani, že jejich řešeni, 

včetně zajištěni naroků staticke dopravy, je v souladu s požadavky na 

ochranu hodnot uzemi (viz body 3.3. a 4.10.) a na pohodu bydleni,

nema negativni vliv na krajinny raz, na veřejne zdravi z hlediska 

ovlivněni hlukovych poměrů (včetně negativniho vlivu vibraci) a kvality 

ovzduši a jejich provoz nesniži kvalitu obytného prostředi souvisejiciho 

uzemi, neohrozi jeho hodnoty a nepřiměřeně nezvyši dopravni zatěž

v obytnem uzemi zejmena v dane ploše:

a) pozemky bytovych domů s venkovnim parkovanim vybavenym vzrostlou 

zeleni;

b) pozemky polyfunkčnich domů s bydlenim, ve kterych je podil podlahove 

plochy určene k trvalemu bydleni menši než 20 %, a polyfunkčnich domů

bez bydleni;

c) pozemky staveb a zařizeni pro administrativu, vědu a vyzkum a 

ubytovani bez naroku situovani potřebnych parkovacich a odstavnych mist 

v ramci objektu;

d) pozemky staveb a zařizeni pro obchod do 2 500 m2 hrube podlažni 

plochy, na kterých je venkovni parkovani vybaveno rastrem vzrostle 

zeleně;

e) pozemky staveb a zařizeni pro obchod nad 2 500 m2 hrube podlažni 

plochy určene pro vicepodlažni objekty s nezbytnym parkovanim situovanym 

minimalně z 90 % v ramci objektu a s venkovnim parkovanim vybavenym 

rastrem vzrostle zeleně, přičemž jejich zasobovani bude vedeno pouze

plochami dopravni infrastruktury;

f ) pozemky staveb a zařizeni pro obchod nad 2 500 m2 hrube podlažni 

plochy pouze v plochach stanovenych v Přiloze č.1 (Tabulka ploch) určene 

pro vicepodlažni objekty s venkovnim parkovanim vybavenym rastrem 

vzrostle zeleně, přičemž jejich zasobovani bude vedeno pouze plochami 

dopravni infrastruktury;

g) pozemky staveb a zařizeni pro vyrobu v kapacitě uměrne potencialu 

daneho uzemi a v souladu s jeho charakterem, přičemž jejich zasobovani 

bude vedeno pouze plochami dopravni infrastruktury;

h) pozemky staveb a zařizeni pro skladovani v kapacitě uměrne potencialu 

daneho uzemi a v souladu s jeho charakterem, přičemž jejich zasobovani 

bude vedeno pouze plochami dopravni infrastruktury;

i) pozemky zahradnickych arealů v kapacitě uměrne potencialu daneho 

uzemi a v souladu s jeho charakterem;

j) pozemky čerpacich stanic pohonnych hmot, pokud neni jejich 

připustnost vyloučena v ploše stanovene v Přiloze č.1 (Tabulka ploch);

k) pozemky a stavby hromadnych garaži pro vozidla skupiny 1 sloužici pro 
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potřeby obyvatel a navštěvniků přilehleho uzemi;

l) dočasne stavby prodejnich stanků;

m) dočasne stavby a zařizeni autobazarů;

n) pozemky staveb a zařizeni pro služby motoristům (např. pneuservisy, 

autoservisy, autopůjčovny) v kapacitě uměrne potencialu uzemi a v 

souladu s jeho charakterem;

o) dočasne stavby a zařizeni pro informace, reklamu a propagaci.

Nepřípustné využití a) pozemky, stavby a zařizeni neuvedene jako hlavni, připustne nebo 

podminěně připustne využiti, u kterych nebylo prokazano splněni 

stanovenych podminek;

b) pozemky staveb a zařizeni, ktere nejsou v souladu s charakterem uzemi 

stanovenym v bodě 4.10., zejmena pozemky staveb a zařizeni pro vyrobu a 

skladovani v kapacitě neuměrne potencialu daneho uzemi;

c) pozemky staveb a zařizeni, ktere nejsou v souladu s podminkami 

prostoroveho uspořadani ploch stanovenymi v bodě 7.12. a Přiloze č.1 

(Tabulka ploch);

Podmínky 
prostorového 
uspořádání ploch

(maximalni vyška zastavby, zastavěnost, struktura zastavby a minimalni 

podil zeleně) jsou obecně stanoveny v bodě 7.12. a určeny pro konkretni

plochy v Přiloze č. 1 (Tabulka ploch).

Plochy veřejných prostranství (P)

Hlavní využití: a) pozemky veřejnych prostranstvi, zejmena naměsti, ulice, chodniky, 

hřiště, veřejna zeleň a dalši veřejně přistupne prostory bez omezeni.

Přípustné využití, 
které souvisí 
s převažujícím 
hlavním využitím 
nebo je s ním 
slučitelné:

a) pozemky, stavby a zařizeni dopravni infrastruktury pro pěši, 

cyklistickou, hromadnou a silnični dopravu;

b) pozemky vodnich toků a ploch;

c) pozemky protieroznich, protipovodňovych a retenčnich opatřeni;

d) pozemky dopravni a technicke infrastruktury řešene v souladu s 

koncepci Uzemniho planu;

e) podzemni stavby a zařizeni, např. podchody, podjezdy;

f ) pozemky souvisejici dopravni a technicke a infrastruktury;

g) pozemky a stavby podzemnich garaži pro vozidla skupiny 1 sloužici pro 

potřeby uživatelů

souvisejiciho uzemi mimo uzemi MPR Olomouc a pozemky NKP;

h) drobna doprovodna a sakralni architektura (např. kapličky, boži muka, 

turisticke přistřešky, altanky, odpočivadla a plastiky).

Podmíněně 
přípustné využití

přičemž pozemky, stavby či zařizeni uvedene niže lze do uzemi

umistit za podminky prokazani, že jejich provoz, včetně zajištěni naroků

staticke dopravy, neohrozi plnohodnotne hlavni využiti plochy, nema 

negativni vliv na krajinny raz, neohrozi hodnoty daneho uzemi (viz body 

3.3. a 4.10.), kvalitu prostředi souvisejiciho uzemi a jeho hodnoty a 

nepřiměřeně nezvyši dopravni zatěž v obytnem uzemi:

a) odstavne a parkovaci plochy pro vozidla skupin 1, 2 a 3 v 

souvislosti s hlavnim využitim;

b) dočasne stavby a zařizeni pro informace, reklamu a propagaci;

c) pozemky oplocenych hřišť;

d) pozemky, stavby a zařizeni na zbyle časti plochy veřejneho 

prostranstvi v souladu s podminkami využiti bezprostředně sousedici 

plochy s rozdilnym způsobem využiti za podminky, že byla regulačnim 

planem, připadně uzemni studii nebo dohodou o parcelaci upřesněna poloha 

pozemků veřejnych prostranstvi, pro ktere byla plocha navržena.

Nepřípustné využití a) pozemky, stavby a zařizeni neuvedene jako hlavni, připustne nebo 

podminěně připustne

využiti, u kterych nebylo prokazano splněni stanovenych podminek;
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b) pozemky staveb a zařizeni, ktere nejsou v souladu s charakterem uzemi 

stanovenym v bodě 4.10., zejmena pozemky, stavby a zařizeni, ktere omezi 

obsluhu a propustnost uzemi.

c) pozemky staveb a zařizeni, ktere nejsou v souladu s podminkami 

prostoroveho uspořadani ploch stanovenymi v bodě 7.12. a Přiloze č.1 

(Tabulka ploch);

Podmínky 
prostorového 
uspořádání ploch

(maximalni vyška zastavby, zastavěnost, struktura zastavby a minimalni 

podil zeleně) jsou obecně stanoveny v bodě 7.12. a připadně určeny pro

konkretni plochy v Přiloze č. 1 (Tabulka ploch).

Plochy dopravní infrastruktury (D)

Hlavní využití a) pozemky dopravni infrastruktury řešene v souladu s koncepci Uzemniho 

planu.

Přípustné využití ktere souvisi s převažujicim hlavnim využitim nebo je s nim slučitelne:

a) pozemky veřejnych prostranstvi, zejmena ulice, chodniky, veřejna 

zeleň a dalši veřejně přistupne prostory;

b) pozemky vodnich toků a ploch;

c) pozemky protieroznich, protipovodňovych a retenčnich opatřeni;

d) pozemky technicke infrastruktury řešene v souladu s koncepci Uzemniho 

planu;

e) pozemky souvisejici dopravni a technicke infrastruktury;

f ) pozemky a stavby podzemnich garaži pro vozidla skupiny 1 sloužici 

pro potřeby uživatelů souvisejiciho uzemi;

g) podzemni stavby a zařizeni, např. podchody, podjezdy;

h) stavby a zařizeni fotovoltaickych elektraren situovanych na střechach 

nebo fasádách objektů.

Podmíněně 
přípustné využití

přičemž pozemky, stavby či zařizeni uvedene niže lze do uzemi

umistit za podminky prokazani, že jejich provoz, včetně zajištěni naroků

staticke dopravy, neohrozi plnohodnotne hlavni využiti plochy, nema 

negativni vliv na krajinny raz, neohrozi hodnoty daneho uzemi (viz body 

3.3. a 4.10.), kvalitu prostředi souvisejiciho uzemi a jeho hodnoty a 

nepřiměřeně nezvyši dopravni zatěž v obytnem uzemi:

a) pozemky staveb pro nerušive služby, stravovani a ubytovani 

souvisejici s hlavnim využitim v kapacitě uměrne potřebam uzemi a v 

souladu s jeho charakterem;

b) pozemky odstavnych a parkovacich ploch pro vozidla skupin 1, 2 a 3 v 

souvislosti s hlavnim

využitim;

c) oploceni pozemků, ktere neomezi průchodnost uzemim a nenaruši

harmonicke měřitko krajiny mimo stavajici pozemky ulic a naměsti;

d) pozemky čerpacich stanic pohonnych hmot;

e) pozemky staveb a zařizeni pro služby motoristům (např. pneuservisy, 

autoservisy, autopůjčovny);

f ) dočasne stavby a zařizeni pro informace, reklamu a propagaci;

g) pozemky, stavby a zařizeni na zbyle časti plochy dopravni 

infrastruktury v souladu

s podminkami využiti bezprostředně sousedici plochy s rozdilnym způsobem 

využiti za podminky, že byla regulačnim planem, připadně uzemni studii 

nebo dohodou o parcelaci upřesněna poloha tras dopravni infrastruktury, 

pro ktere byla plocha navržena.

Nepřípustné využití a) pozemky, stavby a zařizeni neuvedene jako hlavni, připustne nebo 

podminěně připustne

využiti, u kterych nebylo prokazano splněni stanovenych podminek;
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b) pozemky staveb a zařizeni, ktere nejsou v souladu s charakterem uzemi 

stanovenym v bodě 4.10., zejmena pozemky, stavby a zařizeni, ktere omezi 

obsluhu a propustnost uzemi.

c) pozemky staveb a zařizeni, ktere nejsou v souladu s podminkami 

prostoroveho uspořadani ploch stanovenymi v bodě 7.12. a Přiloze č.1 

(Tabulka ploch);

Podmínky 
prostorového 
uspořádání ploch

(maximalni vyška zastavby, zastavěnost, struktura zastavby a minimalni 

podil zeleně) jsou obecně stanoveny v bodě 7.12. a připadně určeny pro

konkretni plochy v Přiloze č. 1 (Tabulka ploch).

c) Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání, kapacity území

Navrhovaná zástavba bude navazovat na stávající převážně nízkopodlažní obytnou zástavbu 
severovýchodně od ulice Sladkovského. Návrh využil limity stanovené územním plánem. 
Převažující funkcí navrhované zástavby je v územní studii řešené bydlení v rodinných domech. 
Řešené plochy 11/053P a 11/052P jsou vymezeny železniční vlečkou a frekventovanou ulicí 
Sladkovského, což znamená pro území větší hlukovou zátěž s negativním vlivem z dopravy. 
V případě menšího zájmu o výstavbu rodinných domů je možné obě plochy využít v souladu s 
podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití – plochy smíšené obytné, stanovené 
Územním plánem Olomouc (např. pro polyfunkční domy s bydlením, administrativu, obchod, 
nerušivé služby, stravování, ubytování, veřejného vybavení apod., s komerčně využitým parterem 
orientovaným do ulice Sladkovského).

Dopravně bude navrhovaná zástavba napojena na ulici Sladkovského, nově je navržena 
obousměrná obytná ulice v západní části řešeného území podél železniční vlečky.   

Dle ÚP Olomouc navržen 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);

c 1. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb 

V řešeném území je územní studií navržena zástavba objektů pro bydlení – rodinné domy. Studie 
řeší zásady napojení lokality na dopravní a technickou infrastrukturu vč. dopravní obsluhy. Návrh 
zástavby vychází z limitů, které je nutné v území respektovat. Předpokládá se výstavba převážně 
řadových rodinných domů, pouze v severní části domů samostatně stojících. Při návrhu byl dle 
možností respektován požadavek na vhodnou orientaci jednotlivých domů. U všech rodinných
domů je možné orientovat klidové zóny na jih, západ, případně východ. Jde o základní předpoklad 
pro optimální orientaci vnitřních prostor v souladu s požadavky na energeticky úsporné řešení 
jednotlivých objektů. Zároveň bylo třeba zohlednit ochranu před negativními účinky hluku, resp. 
dopravy, jejímž zdrojem je provoz v ulici Sladkovského, příp. železniční vlečka.
Stávající objekt mlýna s přilehlou zahradou je respektován, není uvažováno s jeho odstraněním. 

Celková kapacita lokality bude 15 rodinných domů (13 řadových a 2 samostatně stojících), 15-
45 bytových jednotek, počet obyvatel 37-111 obyvatel (dle Vyhlášky č.501/2006, rodinný dům 
může mít až 3 samostatné bytové jednotky, průměrná obsazenost bytové jednotky 2,47 osob/bj., 
2011).  
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Provedené průzkumy – Inženýrsko-geologický průzkum v lokalitě nebyl proveden, případně 
pokud byl, výsledky neměl zpracovatel k dispozici. Každý stavebník si zajistí individuálně 
provedení radonového průzkumu a posudku před zahájením projektových prací.

Ochranná pásma – Podél železniční vlečky v západní části řešeného území je ochranné pásmo 
šířky 30m od osy krajní koleje. Zástavba, která se bude nacházet v tomto ochranném pásmu musí 
být dostatečně chráněna před nepříznivými vlivy hluku. V jižní části řešeného území vede přes 
areál mlýna směrem k jihozápadu koridor pro malý vodní tok, úpravu Hamerského náhonu. V jižní 
a severní části vede nad řešeným územím radioreleový spoj. Na uvažovanou zástavbu by však 
neměl mít vliv. V jižní části vede řešeným územím kanalizace, navrhovaná zástavba je však mimo 
této trasy. V řešeném území ani v jeho blízkosti se nenacházejí nemovité kulturní památky, 
případně památkové zóny nebo rezervace.

Podmínky ochrany přírody – řešené území neleží v žádné ze zvláště chráněných částí přírody a 
krajiny ani v jejich ochranných pásmech.

Nároky na zábor zemědělské půdy – řešené území je na půdách 3.13.00 s třídou ochrany III., a 
3.58.00 s třídou ochrany II. V řešeném území se nachází vzrostlá zeleň, zejména v západní části 
území podél železniční vlečky. Velká část řešeného území je dosud využita jako zahrádky, 
zemědělsky. 

c 2. Navržená urbanistická koncepce

Pro zástavbu je určena střední a severní část řešeného území. Severní část je limitována existencí 
ochranného pásma železniční vlečky. Navržena je zástavba převážně řadových rodinných domů, 
v severní části samostatně stojících. V západní části jsou navrženy také atriové rodinné domy.
Etapizace není navržena.

Podél železniční vlečky je navržena obslužná komunikace, obytná ulice, z které bude zajištěn 
přístup pro řadové rodinné domy v západní části řešeného území. Z této komunikace bude příjezd 
k jednotlivým domům. 

Inženýrské sítě budou vedeny veřejným prostorem. Místo na shromažďování domovního odpadu, 
kontejnery (nádoby) budou umístěny na pozemcích jednotlivých rodinných domů u obslužné 
komunikace.

Plochy veřejného prostranství budou z větší části zatravněny a parkově upraveny. 

Axonometrie řešeného území
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c 3. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, včetně podmínek ochrany 
navrženého charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu (uliční a stavební čáry, 
podlažnost, výška zástavby, objemy a tvary zástavby, intenzita využití pozemků),

Návrh respektuje Vyhlášku č.501/2006 o obecných požadavcích na využívání území. Stavbou pro 
bydlení je rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na 
trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena (viz.§2, a2.). Rodinný dům může mít nejvýše 3 
samostatné bytové jednotky, nejvýše 2 nadzemní a jedno podzemní podlaží, a podkroví.
Navržena je bloková zástavba s objekty podél ulice Sladkovského a podél spojovací obytné ulice u
železniční vlečky. Stavební čáry jsou navrženy souběžně s těmito komunikacemi ve vzdálenosti 
min.3m v ulici Sladkovského, resp.4m v západní části, od společných hranic pozemků. V severní 
části jsou navrženy dva samostatně stojící rodinné domy s hlavním průčelím podél ulice 
Sladkovského.
Výškové uspořádání respektuje územním plánem stanovené limity, tj.10m od paty domu po řimsu.
Limit 14m po hřeben se vzhledem k zástavbě rodinných domů neuplatní. Podlažnost se tedy 
předpokládá max. 2 nadzemní podlaží a podkroví. Předpokládá se plochá, nebo šikmá (pultová)
střecha. Podsklepení je přípustné. Stavební čáry se stanovují standardně 3-4m od přilehlé hranice 
k veřejnému prostoru. Orientace domů a dispoziční řešení by mělo umožnit dostatečné oslunění 
obytných místností. U rodinných domů při obytné ulici v západní části řešeného území by měly být 
obytné místnosti situovány mimo ochranné pásmo železniční vlečky.
Parkování bude na pozemcích jednotlivých rodinných domů se samostatnými vjezdy.

Pohled z ulice Sladkovského
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Pohled od železniční vlečky a do obytné ulice

  

c 4. Doporučené podmínky pro výstavbu energeticky úsporných domů

Cílem návrhu bylo vytvořit podmínky pro výstavbu energeticky úsporných domů, s možností 
optimální volby vnitřních dispozic (www.pasivnidomy.cz ). Obytné domy mohou být z hlediska 
koncepce úsporného provozu:
- nízkoenergetické, domy s max. roční spotřebou 50kWh/m2, kompaktní objekt s minimalizací 
tepelných mostů, dispoziční situování obytných místností od jihovýchodu k jihozápadu, prosklené
jižní průčelí za současné možnosti vnějšího stínění těchto ploch, pomocné a skladové prostory 
umístit na sever s minimem prosklených ploch, v terénu osazení tak, aby byl objekt chráněn ze 
směru převládajících větrů, odizolování vnějších konstrukcí na koeficient prostupu tepla K = 0,25 
W/m2, vhodné řízené větrání s rekuperací s teplovzdušným vytápěním,
- pasivní, zpravidla účinné větrání s rekuperací a teplovzdušným vytápěním, velmi kvalitní izolace 
obvodového pláště, kvalitní okna odpovídajících tepelně izolačních vlastností, detaily bez 
tepelných mostů, roční spotřeba energií nižší než 15kWh/m2,
- aktivní, objekt, který vyrobí více energie než kolik potřebuje, obvykle využití PV panelů, solární 
kolektory, aj.

Z hlediska celkové koncepce energeticky nenáročných domů jsou podstatné pro vlastní řešení 
(technologie výstavby není přitom rozhodující):
- dispoziční uspořádání domu, správné umístění na pozemku s větší volnou plochou směrem 
k jihu, východu nebo západu,
- tvar objektu, z energetického hlediska nejvhodnější koncept kompaktního dvoupodlažního 
objektu s pultovou střechou o mírném spádu, jižní průčelí prosklené (max.2/3 průčelí), k severu 
minimum oken,
- kvalita tepelných izolací, bez tepelných mostů,
- způsob vytápění, nakládání s energiemi a větrání, vhodné dle možností tepelná čerpadla, příp.
kombinace přípravy TUV pomocí solárního kolektoru na střeše, kontrolované větrání s rekuperací,
upřednostňování obnovitelných zdrojů energie;

Přehled základních zásad územního a urbanistického plánování z hlediska spotřeby energie

Kompaktnost zástavby
Vhodné uspořádání zástavby s ohledem na hospodárné využívání plochy, vhodné rozdělení a 
uspořádání pozemků, uspořádání dopravní a technické infrastruktury a rozumné vzdálenosti míst 
pro práci a odpočinek. Vše s ohledem na zajištění mikroklimatické stability – vhodně uspořádané 
zastavěné plochy a využití zeleně dokáže snížit teploty v intravilánu v létě až o 4°C a podstatně tím 
zvyšuje tepelnou pohodu a snižuje i energetické nároky na případnou klimatizaci vnitřního 
prostředí budov.

Orientace a zónování budov
Vhodná orientace denních a nočních zón a zónování objektů podle způsobů převažujícího 
využívání. Orientace domů by neměla být nadále ovlivněna neodůvodněnými zvyklostmi a 
tradicemi, ale více by měla respektovat přírodní podmínky a dlouhodobé efekty pro uživatele 
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budov a pozitivní přínosy pro společnost. Jedná se zejména o orientaci domů vůči světovým 
stranám a předepisovaným typům střech a jejich orientaci k uličnímu řadu. Rozdíl v energetických 
ziscích mezi domy s různou orientací je až 15 %. 

Urbanistické řešení území s ohledem na energetickou náročnost provozu budov
Umístění objektů v terénu by mělo respektovat morfologii daného terénu a upřednostnit pro 
výstavbu chráněnou polohu objektu vůči větrné expozici před polohou otevřenou či exponovanou. 

Urbanistické řešení území s ohledem na sluneční zisky
U energeticky úsporných objektů hraje slunce velmi důležitou úlohu. Návrh a koncepce objektu 
počítá v energetické bilanci se zisky ze slunečního záření, domy by si tedy neměly vzájemně stínit. 
Doporučujeme zanést požadavek na odstupné vzdálenosti související s polohou slunce v období 
od 21. 3 do 21. 9 tak, aby nedocházelo k výraznému vzájemnému stínění objektů v rozsahu 
jihovýchod až jihozápad.
Rozdíl mezi solárními zisky řady domů bez stínů a se stíny na fasádě je až 10 %.

Obrázek 1 Příklad vhodné a nevhodné odstupové vzdálenosti objektů v klimatických podmínkách 
ČR

Zdroj: PORSENNA o.p.s.

Řešení komunikačních ploch v daném území by mělo vycházet z koncepce výstavby energeticky 
úsporných objektů a mělo by respektovat využitelnost slunečních zisků. Z tohoto pohledu by tedy 
orientace hlavních prosklených ploch objektu měla umožňovat nestíněnou orientaci východ až 
západ. 

Ideální umístění komunikace by mělo umožňovat využití klidových zón objektu (směrem do zeleně) 
s umístěním hlavních prosklených ploch z jižní strany (± 45°). Příjezdová komunikace k objektu by 
tedy neměla být umístěna z jižní strany pozemku, pokud není možné objekt umístit v jeho střední 
či severní části. Z tohoto důvodu se nedoporučuje předepsat závazné umístění objektu na 
pozemku. Je vhodné ponechat možnost energetické optimalizace objektu jeho natočením vůči 
světovým stranám a vhodným umístěním v rámci vlastního pozemku.
Zdroj: Centrum pasivního domu, www.pasivnidomy.cz

Tvarové řešení budovy (kompaktnost tvaru, členitost povrchů, půdorysné uspořádání a zónování) 
by mělo vést k energeticky optimálnímu konceptu budovy. Z energetického hlediska jsou 
výhodnější objekty s nízkým objemovým faktorem (A/V), který vyjadřuje poměr plochy obálky 
budovy k jejímu objemu. V tomto směru nedoporučujeme zanést požadavek na tvarové řešení 
objektu do regulativů daného území, je zde výhodnější zavést požadavek na energetickou 
náročnost, která automaticky vyřadí projekty s nevhodným tvarem.

Z tohoto hlediska lze říci, že řešení řadové zástavby může být energeticky výhodnější oproti 
solitérní zástavbě, resp. řešení bytové zástavby může být výhodnější oproti zástavbě rodinných 
domů.
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Obrázek 2 Vliv tvaru objektu na tepelné ztráty

Zdroj: Centrum pasivního domu

Poznámka: U vysoce izolovaných domů je vliv tvaru budovy malý, protože malý je i podíl ztrát tepla 
prostupem na celkové energetické bilanci objektu.

Energeticky soběstačné zástavba
Doporučujeme v rámci schvalovacích procesů pro dané území upřednostnit řešení zástavby 
s vysokou mírou energetické soběstačnosti. V tomto směru by mělo jít především o možnost 
pokrytí vlastních energetických potřeb výrobou v daném území a minimalizací toků energie ze 
širších územních celků.

d) Návrh koncepce dopravy

Podél východních hranic řešeného území vede ulice Sladkovského, označovaná jako součást 
základní komunikační sítě města. Tato základní komunikační síť vede dále ulicí Brunclíkovou 
s napojením na ulici Přerovskou. Ulicí Sladkovského vede rovněž koridor cyklistické dopravy DC-
01 ve směru sever-jih, s odbočkami do ulice Brunclíkova a Přemysla Oráče směrem k východu.
Trasa stezky pro cyklisty dle Investičního záměru IZ 19 – trasa Holická ul. – Přerovská ulice je 
navržena řešeným územím podél ulice Sladkovského.
Železniční vlečka, která zároveň vymezuje řešené území od západu je v provozu, a vlastník 
neuvažuje o změnách. 

Výřez výkresu dopravní infrastruktury ÚP
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Nová místní komunikace podél železniční vlečky pro obsluhu navrhované zástavby rodinných 
domů je navržena jako místní komunikace funkční skupiny D1 – obytná zóna šířky 8m, dle ČSN 
736110. Dopravně bude lokalita napojena dvěma sjezdy na stávající místní komunikaci 
v intravilánu.    
Napojení budou stavebně upravena jako sjezdy. Na nájezdový obrubník bude navazovat 
lichoběžníkový zpomalovací práh.
V místě obou napojení budou dodrženy rozhledové poměry dle ČSN 736110 a  v plochách těchto 
trojúhelníků nebudou umisťovány, resp. budou odstraněny překážky výšky nad 0,7m. Hrany 
zpevnění sjezdů šířky 5,00 m budou zaobleny oblouky o poloměru 6,00m.  
Komunikace jsou řešeny s šířkou uličního prostoru 8,0 m a minimální šířkou dopravního prostoru 
3,5 m   s rozšířením na 5,50 m v místech pro vyhýbání a v místech parkovacích zálivů. 
Zpevněné plochy vozovek budou lemovány 12 cm převýšeným obrubníkem silničním ABO 
100/25/15.  
V místech budoucích vjezdů do garáží a napojení vstupních chodníků bude osazen 2 cm 
převýšený obrubník nájezdový, který bude pomocí levého a pravého přechodového dílu navazovat 
na obrubník silniční.
Veškeré obrubníky budou osazeny do betonového lože z betonu B 12,5 (C12/15), s boční 
betonovou opěrou z betonu téže značky.

Úpravy dle Vyhlášky č. 398/09 Sb.: Návrh bude svými parametry (podélné sklony <8.33% a příčné 
sklony 2,00%, snížení obrubníků v místech napojení vstupů na 2 cm) splňovat požadavky této 
vyhlášky. 

Srážkové vody budou ze zpevněných ploch svedeny příčným a podélným sklonem do uličních 
vpustí. Uliční vpusti budou napojeny potrubím DN 200 do podzemní sběrné nádrže dešťové vody 
s přepadem do vsakovací jímky s částečným průsakem do Hamerského náhonu. 

Odstavná stání budou realizována na parcelách jednotlivých rodinných domů. Parkovací stání 
budou umístěny také v rámci obytné ulice, v počtu 6 míst. Přesné rozmístění, případně redukce 
počtů budou provedeny v dalším stupni projektové dokumentace.

Stezka pro cyklisty respektuje koridor cyklistické dopravy v ulici Sladkovského dle IZ19. Trasa vede 
podél ulice Sladkovského při západní straně podél nově navržené zástavby. 

Chodníky jsou navrženy zejména podél ulice Sladkovského a podél všech obslužných komunikací. 
Chodníky jsou navrženy šířky 2,0m. 

Všechny komunikace budou řešeny v souladu s Vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

  
Ulice Sladkovského, pohled od severu směrem k mlýnu, a od jihu                                        
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Komunikace v severní části řešeného území, pohled od východu

  
Komunikace podél jižních hranic řešeného území, pohled od jihu, a železniční vlečka

e) Návrh koncepce inženýrských sítí / technické infrastruktury

V ulici Sladkovského je veden hlavní vodovodní řád při severní straně ulice. Navržena je přeložka 
vodovodního řádu v úseku odbočky směrem do průmyslové zóny v severní části řešeného území. 
Nová zástavba jak v ulici Sladkovského, tak rodinné domy při obytné ulici v západní části budou
napojeny na nové paralelně vedené větve vodovodního řádu DN50. Nové větve vodovodního řádu 
budou zaokruhovány a to jak v ulici Sledkovského, tak v ulici Pode Mlýnem. Kanalizační stoka 
vede v ulici Brunclíkova, a dále protíná řešené území v jižní části areálem mlýna směrem 
k západu. Kanalizační stoka vede rovněž ulicí Pode Mlýnem. Navrhovaná zástavba bude napojena 
na novou větev vedenou ulicí Sladkovského, dále spojovací komunikací a obytnou ulicí směrem 
k jihu, kde v ulici Pode Mlýnem bude napojena na stávající stoku. Zásobování vodou a kanalizace 
bude řešena v souladu s aktualizovanou (únor 2016) Koncepcí vodního hospodářství města 
Olomouce. Plynovod STL vede ulicí Sladkovského, s regulační stanicí STL/NTL při nároží s ulicí 
Brunclíkovou. Navrhovaná zástavba bude napojena na tento plynovod. Teplovodní vedení není 
v místě dostupné. Podél ulice Sladkovského vede rovněž elektronické komunikační vedení.

  Výřez výkresu technické infrastruktury ÚP
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Seznam správců v lokalitě Holice u Olomouce dle dostupných informací:
Nízké napětí-České Energetické Závody - Distribuce a.s.
Vysoké napětí-České Energetické Závody - Distribuce a.s.
Ostatní kabel -Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Kanalizace a vodovod - Moravská Vodárenská, a.s.
Plyn-RWE GasNet, s.r.o. zastoupený na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, 
s.r.o. / JMP DS, s.r.o.
MERIT GROUP a.s. - trasa podzemního vedení optické infrastruktury
Dalkia ČR, a.s. Region Střední Morava - primární sítě centrálního zásobování teplem

Podmínky pro napojení staveb na veřejnou technickou infrastrukturu

Před výstavbou komunikací musí být vytaženy části přípojek kanalizace mimo zpevněnou plochu 
na kraj soukromých parcel.  U vodovodu a plynovodu budou v komunikaci položeny chráničky pro 
pozdější zřizování přípojek.

e 1. Zásobování pitnou vodou

Celková potřeba vody
je určena dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.příloha č. 12 – „Směrná čísla roční potřeby vody“. 
Pro výpočet potřeby pitné vody se uvažuje s denní potřebou vody pro celkem 15 rodinných domů.

Byty s WC, koupelnou, ohřevem TUV 36 m3/os.rok
Průměrná denní potřeba vody

počet napojených rodinných domů 15
počet obyvatel 1 rodinného domu   4
celkový počet obyvatel                 60
60 osob a 36 m3/os.rok        60 x 36 =  2160 m3/rok se snížením 40 %

Denní potřeba vody Qp = 2160 m3/rok / 365 dní =   5,92 m3/den
Max. denní potřeba vody Qm = Qp x kd = 5,92 x 1,35 =                7,99 m3/den

(souč. denní nerovnoměrnosti kd = 1,35)
Max. hodinová potřeba vody Qh = Qm x kh = 7,99 x 1,80/24 = 0,60 m3/hod

(souč. hodinové nerovnoměrnosti kh = 1,80)

K zásobování nemovitostí pitnou vodou bude rozšířena vodovodní síť potrubím DN 50 mm 
uloženým převážně v chodnících a v obytné ulici. Při napojení každé části bude osazeno sekční 
šoupě. Řady budou ukončeny podzemními hydranty, které budou plnit funkci kalníku nebo 
vzdušníku. Pod komunikacemi bude vodovodní potrubí uloženo na kluzných objímkách v chráničce
v nezámrzné hloubce. 
Vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem budou zřizovány v rámci výstavby RD.  

e 2. Kanalizace splašková

Množství vypouštěných splaškových vod je úměrné potřebě pitné vody. V zájmovém území je 
kanalizace. Nová zástavba bude napojena na navrhovanou novou větev v ulici Sladkovského a 
v obytné ulici, napojenou dále na stávající kanalizaci v jižní části řešeného území. Navrhovaná 
zástavba ve severní části řešeného území (v ulici Sladkovského) bude napojena na větev 
v západní části při vlečce. 
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e 3. Kanalizace dešťová

Podle platného Územního plánu města Olomouc budou dešťové vody v lokalitě využity v místě 
jako voda užitková. Doporučujeme minimalizovat odvedení dešťových vod do veřejné kanalizace a 
takto odvést vodu pouze z veřejných ploch. Likvidace dešťových vod ze střech a zpevněných ploch 
nemovitostí se bude řešit individuálně a to přednostně akumulací do podzemních zásobníků
s přepadem do vsakovacích jímek (nutné posouzení hladiny spodní vody a propustnosti zemin)
s následným využitím v domácnostech nebo k závlaze pozemků. 

Stoky dešťové kanalizace budou umístěny v komunikacích, revizní šachty budou při napojení 
jednotlivých stok, na lomech a koncích stok. Maximální vzdálenost šachet je 50 m. Dešťová voda 
z komunikací bude svedena do stok pomocí uličních dešťových vpustí.

Doporučuje se využití dešťových vod v místě, vsakem, a jako voda užitková.

e 4. Zásobování plynem

Celková potřeba plynu:

počet napojených bytových jednotek 15
roční potřeba plynu na 1 RD       3.000 m3/rok
celková roční potřeba plynu     45.000 m3/rok
hodinová potřeba plynu                   15 RD x 1,9 m3/hod = 28,5 m3/hod

Potřebu plynu pro jednotlivé rodinné domy zajistí nové větve NTL/STL plynovodu, které budou 
napojeny na stávající plynovod vedoucí v ulici Sladkovského. 
Plynovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem budou zřizovány v rámci výstavby rodinných 
domů.  

e 5. Zásobování elektrickou energií

Celková spotřeba elektrické energie 

Rodinné domy, elektrická energie nebude sloužit k vytápění
Instalovaný výkon pro jeden rodinný dům dle ČSN 33 2130 ed.2    Pb= 11kW
Celkový instalovaný výkon pro 15 rodinných domů  Pi= 15x11kW= 165kW  
Soudobost dle ČSN 33 2130 ed.2                            beta=0,38               
Soudobý příkon        Pm= 62,7kW
Napěťová soustava:              3PEN/NPE AC 50 Hz, 400/230V, TN-C-S
Pro jednotlivé domy instalovaný jistič 3x25A – 15ks
Předpokládaná roční spotřeba na 1 rodinný dům 8.000kWh
Předpokládaná roční spotřeba na 15 rodinných domů 120.000kWh
Odběrné místo kategorie „D“ – bytová spotřeba
Stupeň důležitosti dodávky el. energie dle ČSN 34 1610 – III
Zdroj elektrické energie:          nová distribuční síť NN s kabelovými skříněmi
Charakter odběru – T3
Měření – jednosazbové, přímé typu C pro jednotlivé rodinné domy
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:samočinným odpojením od zdroje

Venkovní osvětlení
V ulici Sladkovského stávající, v obytné ulici návrh.
Napěťová soustava:              3PEN AC 50 Hz, 400/230V, TN-C
Vnější vlivy dle ČSN  33 2000-5-51 ed.2   AB8 – prostor venkovní nechráněný
Celkový instalovaný příkon osvětlení   P= 2,4kW
Osvětlení nové komunikace bude provedeno sadovými svítidly 70W se sodíkovými výbojkami, 
osazenými na stožárech výšky 5,50m (nadzemní část).
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Slaboproudé rozvody:
Telefon, kabelová televize apod.budou řešeny v dalších stupních projektové dokumentace.

Rozvody elektrické energie:
Napájení lokality pro výstavbu rodinných domů bude za stávající trafostanice / distribuční soustavy.
Nárůst spotřeby činí 62,7kW.

Vedení NN:
Způsob napojení na trafostanici, trasu kabelového rozvodu, umístění jednotlivých pilířů, umístění 
elektroměrových rozvaděčů, způsob a místo napojení jednotlivých rodinných domů určuje 
provozovatel distribuční soustavy.

Křižování a souběh s ostatními inženýrskými sítěmi musí být provedeno dle ČSN 73 6005 včetně 
uložení sítí v předepsaných vzdálenostech od budov.

Veřejné osvětlení:
Pro venkovní osvětlení budou použita sodíková výbojková svítidla 70W, osazená na sadových 
stožárech bezpaticových (2 – 3x odsazené) o výšce nadzemní  části 5,50m, umístěná dle PD 
situace. Nově vybudované VO bude napájeno z napájecího bodu. Nové kabelové vedení bude 
v zemi uloženo podél komunikací.

Křižování a souběh s ostatními inženýrskými sítěmi musí být provedeno dle ČSN 73 6005 včetně 
uložení sítí v předepsaných vzdálenostech od budov. Všechny stožáry budou připojeny na 
společnou uzemňovací soustavu podle ČSN 33 2050. Stožáry budou umístěny 0,5m za 
obrubníkem. Vlastní způsob napojení určí správce veřejného osvětlení.

Slaboproudé rozvody:
Telefon, kabelová televize apod.
Kabelové rozvody budou vedeny v chodnících a parkovacích stáních. Způsob napojení telefonu, 
kabelové televize apod. a trasu kabelového rozvodu, umístění jednotlivých pilířů, způsob a místo 
napojení jednotlivých rodinných domů určují provozovatelé telekomunikační sítě.

Křižování a souběh s ostatními inženýrskými sítěmi musí být provedeno dle ČSN 73 6005 včetně 
uložení sítí v předepsaných vzdálenostech od budov.

Ochranná pásma:
Vedení 22kV 
a) realizované do 31.12.1994          10m
b) realizované od 1.1.1995 do 31.12.2000            7m
c) pro vodiče bez izolace od 1.1.2001 7m
d) pro vodiče se základní izolací 2m
Stožárová trafostanice 7m

Ochranné pásmo kabelů NN v zemi             1m

Ochranné pásmo kabelů VO v zemi             1m
Ochranná pásma telekomunikačních kabelů   1,5m

Ochranná pásma telekomunikačních kabelů   1,5m

Způsob uhrazení nákladů na rozvody NN pro novou výstavbu je nutno dohodnout s distributorem 
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el. energie. Tyto náklady mohou být investicí distributora, který si stanoví poplatky  v aktuálně 
platné výši k uhrazení svých nákladů.. 

Inženýrské sítě jsou v přílohách zakresleny orientačně, nutno upřesnit v dalších stupních PD, před 
výstavbou nutné všechny inženýrské sítě vytyčit! 

Lokálně využitelný obnovitelný zdroj na výrobu elektrické energie je sluneční záření. Zástavba 
v řešeném území může být vybavena na střechách instalovanými fotovoltaickými panely, resp. 
elektrárnami. Pří návrhu je třeba brát v úvahu v místě obvyklý roční úhrn slunečního záření, který 
zároveň upřesní předpokládané parametry tohoto zařízení.

Vhodné a esteticky příznivé využití sluneční energie je rovněž pro přípravu teplé vody a přitápění
pomocí termosolárního systému; úspora energie 10 – 30 %.

  Mapa ročního úhrnu slunečního záření na 1m2

f) Návrh koncepce zeleně

Současné využití jako zahrádky, stávající zeleň podél železniční vlečky, návrh, podíl zeleně více 
jak 15%, 

 Výřez výkresu koncepce krajiny a veřejné zeleně (UP)

Viz.ÚP - Hamerský náhon byl vybudován jako umělý tok (4-10-03-115/2) pro odběry v podnicích
kolem toku. Spojuje říčku Bystřici od jezu pod obcí Bystrovany s řekou Moravou u Nemilan.
Protéká městskou částí Holice a ústí do něj Přáslavická svodnice (4-10-03-115/3). Průtok je
regulován stavidlem na max. Q = 1,2 m3/s. V krátkém úseku je zatrubněn. Tok je ve špatném
technickém stavu a značně znečištěn odpadními vodami z okolní zástavby.
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Současný stav, zahrádky, a vodní plocha při křižovatce ulic Sladkovského a Brunclíkova

Krajinářská architektura, veřejná zeleň

Základní členění a parametry výsadeb
 Zástavba rodinných domků navazuje na stávající zástavbu venkovského charakteru a 

zástavbu řadových domků s velkým plošným zastoupením zahrádek ve vnitrobloku a zeleně 
v předzahrádkách.

Navržená zástavba bude mít obdobný charakter. 

Plocha pro výstavbu je zhruba trojúhelníkového tvaru, rozčleněna komunikacemi na 3 části a 
je ohraničena ze západu pozemky železniční vlečky, ze severovýchodní strany frekventovanou 
ulicí Sladkovského a z jihu klidnou ulicí Pode mlýnem. 

Celková řešená plocha je přibližně 1,16 ha, z toho 388 m2 (severní část) zůstane v ZPF, 
plocha cca 1198  m2 je vymezena jako ochranné pásmo – manipulační plocha vlečky (šířka 
pozemku 3-5 m) a plocha 1075 m2 je vymezena pro veřejnou zeleň – park.

V ochranném pásu podél železniční vlečky nelze vysazovat stromy dorůstající výšky 10 m a 
více, aby v případě pádu nemohly dopadnout na trať.

Stavební čára řadových i samostatně stojících domků je 3m od hranice veřejné komunikace. 
V tomto prostoru lze předpokládat kromě zpevněných ploch vstupů a vjezdů do garáží i plochy 
sadovnických výsadeb – většinou nízké zeleně.

Charakter výsadeb v jednotlivých částech území
V severní části bude dobudována cyklostezka, alej s parkovacím stáním a chodník po SV 

okraji, zbytek plochy zůstane v ZPF – zahrádky.

Ve střední části bude opět po SV okraji dobudována cyklostezka, alej s parkovacím stáním a 
chodník. Dále se předpokládá umístění 2 volně stojících RD při ul. Sladkovského. Podél pozemků 
železniční vlečky bude ponechán pás izolační zeleně.  

V jižní části bude opět po SV okraji dobudována cyklostezka, alej s parkovacím stáním a 
chodník. Souběžně s ulicí Sladkovského bude umístěno 7 řadových RD.

Souběžně s pozemky železniční vlečky bude ponechán pás izolační zeleně a vybudována 
obytná ulice s 6 rodinnými domy. Vzhledem k orientaci k jihozápadu je vhodné do předzahrádek 
umístit listnaté stromy (vzrůstu do 5m výšky a 4m šířky), které nebudou přistiňovat solární panely, 
ale zajistí přistínění fasády v letních měsících a umožní její proslunění v zimě, kdy budou bez listí.

Alej
Souběžně s ulicí Sladkovského je součástí řešení cyklostezka, chodník pro pěší a parkovací 

stání kombinované s alejí vzrostlých stromů, která má odclonit obytné budovy a zlepšit mikroklima 
v nich i v ulici. 

Odstup aleje od fasád bude 6m, rozestup stromů v aleji bude 8 m, v část A pak 10.5m (vždy 
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proti hranici mezi 2 pozemky a RD). Pro výsadbu nutno použít alejových stromů s vysoko založeno 
korunou (2 m a výše). Parkovací stání pod stromy bude provedeno z vegetačních tvárnic nebo 
zámkové dlažby pro snadnější zasakování srážkových vod. Pod každým stromem bude 
ponechána nezpevněná plocha 2x2 m ohraničená vyvýšeným obrubníkem a osázená 
půdopokryvnými keři.

Předpokládaný počet alejových stromů je 24 ks. 

Izolační zeleň
Do ochranného pásma podél železniční vlečky nelze vysazovat stromy dorůstající výšky 10 

m a více, aby v případě pádu nemohly ohrožovat na trať a její provoz.
Pro odclonění RD od hluku z provozu vlečky je vhodné vysadit podél hranice pozemku volně 

rostoucí živý plot z autochtonních druhů vzrůstnějších keřů. Tyto výsadby lze mim OP doplnit 
výsadbou stromů.

Pro rychlejší zapojení porostů je vhodné stávající vitální jedince ponechat do zapojení 
nových výsadeb.

Veřejná zeleň - park
Je navržen na p.č. 2982 – zahrada. V současnosti roste na pozemku množství dřevin 

různého stáří a vitality. Je vhodné provést inventarizaci dřevin a navrhnout vegetační úpravy 
celého prostoru samostatným projektem – s důrazem na vzrůstné druhy dřevin.  (Vzhledem 
k poměrně husté zástavbě nelze počítat s výsadbou vzrůstných stromů v zahrádkách RD, o to 
významnější je jejich zastoupení ve veřejné zeleni).

Vitální a perspektivní stromy – a to i ovocné – je žádoucí ponechat.
    
Přehled výměr zeleně:                                                                                                              

OZ
N.

PLOCHA 
ZPF m2

PLOCHA 
ZASTAVĚN
Á m2

PLOCHA 
VEŘEJNÉ 
ZELENĚ m2

%  zeleně ze 
zastavěné plochy

A Z1 8 933 7 263 1 075 19 %
Z2 595

B Z3 2 241 1 638 603 27 %

CELKEM PLOCHY PRO 
RD: 11 174 8 901 2 273 20,3 %

C
nezastavěná plocha 
zůstane v ZPF 481 93 388 81 %

11 655 8 994 2 661 22,8 %

Podklady:

- Zadání územní studie ÚS-74 „Sladkovského-Pode Mlýnem“, 1/2016

- Územní plán Olomouc, Knesl+Kynčl, 1/2013

- IZ 19, trasa Holická ul.-Přerovská ul., Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy, 
4/2015

- Limity využití území, ÚÚR




















	TEXT_US74_OC 11_2016
	cely1
	01_sirsi vztahy_A4
	02_vlastnictví
	03a_urb_koncepce
	03b_UK_Zelen
	04a_dopr
	04b_techinfra
	05_regulace
	06_pricnyrez



