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2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
2.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území je zadáním vymezeno v rozsahu ploch podmíněných zpracováním územní studie
US-01 tvořené plochami veřejné rekreace 06/090K a částečně 06/086K v nezastavěném území,
plochou veřejných prostranství 06/076P, plochou veřejného vybavení 06/077P a částečně plochou
veřejného vybavení 06/078S. Při zpracování územní studie bylo řešené území rozšířeno o „zbytkové
plochy“ uvolněné posunutím spojnice Hejčín-Černovír.
Lokalita leží v severní části Olomouce. Zasahuje katastrální území Lazce a katastrální území
Hejčín. Je vymezena ulicí Lazeckou a přiléhajícím areálem Jezdeckého klubu, na jižní straně
zasahuje po hranici navrhované trasy severního spoje, severozápad pak uzavírá spojnice Hejčína a
Černovíra.
Po obvodu řešeného území byl návrh koordinován s již zpracovanými studiemi na okolních
plochách. Podél ulice Lazecké je zpracována studie na revitalizaci parku. Ze studie vyplývá napojení
cyklistického provozu. Na jižním okraji jsou respektovány dopravní návaznosti na studii „Prověření
územní rezervy – severní spoj“ a zaevidovanou územní studii US-02 Lazce-Kouty (jih).
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historický snímek – 3.vojenské mapování

císařské otisky – 1834

historický snímek – stabilní katastr

letecký snímek 1954
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2.2. PODMÍNKY ÚZEMNÍHO PLÁNU
Dle „Územního plánu Olomouc“ ve znění souboru změn č. I.A.1, je řešené území součástí
následujících ploch a jejich částí:
kód plochy

využití plochy

výměra plochy

max. výška

(ha)

(m)

zastavěnost

struktura

min. podíl

zástavby

zeleně

poznámka

06/076P

P

0,16

-

-

-

-

US 01

06/077P

O

1,84

10/14

do 40%

a

20%

US 01

06/078S

O

1,14

10/14

-

a

-

US 01, US 02,
UR 03 (D)
US 01, US 02,

06/086K

R

2,77

-

-

-

-

UR 03 (D),
zeleň rekreační
krajiny
US 01,

06/090K

R

13,79

-

-

-

-

zeleň rekreační
krajiny

Kód plochy: P – plochy přestavby, S – plochy stabilizované v zastavěném území, K – plochy pro
změnu využití v nezastavěném území; využití plochy: P – plochy veřejných prostranství, O – plochy
veřejného vybavení, R – plochy veřejné rekreace; struktura zástavby: a – areálový typ; další: UR –
vymezení ploch jako územní rezervy, US – územní studie
a) Maximální výška zástavby: udává hodnotu maximální výšky ve tvaru maximální výška římsy
nebo okapní hrany /maximální výška hřebene střechy nebo ustupujícího podlaží po úhlem 45°, to vše
měřené v nejnižším místě původního terénu při obvodu stavby orientovanému k nejbližšímu
veřejnému prostranství.
b) 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.
c) 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.
d) Zeleň rekreační krajiny: je určena k ochraně a rozvoji nezastavitelných ploch pro zajištění
zázemí rekreace obyvatel v přírodě blízkém prostředí na přechodu hranice kompaktního sídla;
veškeré způsoby využití musí sloužit přírodní kultivaci ploch a rekreačním potřebám v měřítku
úměrném zachování krajinného rázu území.
Řešené území je zadáním vymezeno v rozsahu ploch podmíněných zpracováním územní studie
US-01 tvořené plochami veřejné rekreace 06/090K a částečně 06/086K v nezastavěném území,
plochou veřejných prostranství 06/076P, plochou veřejného vybavení 06/077P a částečně plochou
veřejného vybavení 06/078S:


Plochy veřejné rekreace 06/090K, 06/086K: pozemky veřejných prostranství, zejména pozemky
veřejné zeleně a parků, pozemky veřejné rekreace v nezastavěném území (např. rekreační louky, přírodní
koupaliště, pláže).
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Plochy veřejného vybavení 06/077P, 06/078S: pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení, ve
kterých je minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích a odstavných stání u novostaveb situováno v rámci
objektu.



Plochy veřejných prostranství 06/076P: pozemky veřejných prostranství, zejména náměstí, ulice,
chodníky, neoplocená hřiště, veřejná zeleň a další veřejně přístupné prostory bez omezení.

2.2.1. PLOCHY VEŘEJNÉ REKREACE (R)
Hlavní využití:
a) pozemky veřejných prostranství, zejména pozemky veřejné zeleně a parků;
b) pozemky veřejné rekreace v nezastavěném území (např. rekreační louky, přírodní koupaliště, pláže).
Přípustné využití:
a) pozemky vodních toků a ploch;
b) pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření;
c) pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu;
d) pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
e) pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu, zejména aleje podél komunikací, rozptýlená
zeleň, meze, remízy, ÚSES apod.;
f) pozemky staveb a zařízení, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, zejména
cyklistické stezky, in-line stezky, turistické trasy, běžecké trasy, jezdecké trasy, neoplocená veřejná tábořiště,
hygienická zařízení, ekologická a informační centra, neoplocená hřiště včetně golfových;
g) drobná doprovodná a sakrální architektura (např. kapličky, boží muka, turistické přístřešky, altánky, odpočívadla a
plastiky);
h) parkování vozidel v pásu do 6 m od pozemku dopravní infrastruktury umístěného v plochách dopravní infrastruktury
či veřejného prostranství; i) pozemky staveb a zařízení pro provoz botanické zahrady a rozária stanovené v Příloze
č. 1 (Tabulka ploch) jako "zázemí botanické zahrady a rozária".
i) pozemky staveb a zařízení pro provoz botanické zahrady a rozária stanovené v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) jako
"zázemí botanické zahrady a rozária".
j) dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5m2 zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem území na
oplocených pozemcích využívaných jako zahrady, vyjma území CHKO Litovelské Pomoraví, na území ochranného
pásma kulturních památek jen do 4m2 zastavěné plochy.
Nepřípustné využití:
a) pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití, u kterých nebylo
prokázáno splnění stanovených podmínek;
b) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s charakterem území, zejména pozemky staveb pro bydlení,
pozemky a stavby hromadných garáží pro vozidla skupiny 2 a 3 a pozemky staveb a zařízení pro energetické
zpracování odpadu;
c) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádání ploch;
d) v nezastavěném území a plochách rekultivace nelze vymezovat pozemky a umisťovat stavby a zařízení uvedené v
podmíněně přípustném využití;
e) oplocení pozemků, které významně omezí průchodnost územím a naruší harmonické měřítko krajiny.
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2.2.2. PLOCHY VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ (O)
Hlavní využití:
a) pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení, ve kterých je minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích a
odstavných stání u novostaveb situováno v rámci objektu.
Přípustné využití:
a) pozemky vodních toků a ploch;
b) pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření;
c) pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu;
d) pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
e) pozemky veřejných prostranství;
f) pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu, zejména aleje podél komunikací, rozptýlená
zeleň, meze, remízy, ÚSES apod.;
g) byty správců budov či areálů;
h) stavby a zařízení pro obchod, stravování a nerušivé služby o výměře maximálně 600 m² hrubé podlažní plochy
integrované do objektu s hlavním využitím;
i) pozemky staveb a zařízení kempů a veřejných tábořišť v plochách, pro které byly zpřesněny podmínky využití v
Příloze č.1 (Tabulka ploch);
j) pozemky staveb a zařízení specifické rekreace s převládajícím přírodním charakterem (např. ZOO, golfová hřiště,
jezdecké areály včetně jízdáren) v plochách, pro které byly zpřesněny podmínky využití v Příloze č.1 (Tabulka ploch);
k) pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu v plochách, pro které byly zpřesněny podmínky využití v
Příloze č.1 (Tabulka ploch);
l) pozemky staveb a zařízení pro veřejná pohřebiště v plochách, pro které byly zpřesněny podmínky využití v Příloze
č.1 (Tabulka ploch);
m) pozemky staveb a zařízení pro vědu a výzkum, pro které byly zpřesněny podmínky využití v Příloze č. 1 (Tabulka
ploch);
n) stavby a zařízení fotovoltaických elektráren situovaných na střechách nebo fasádách objektů;
o) dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5m2 zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem území na
oplocených pozemcích využívaných jako zahrady, vyjma území CHKO Litovelské Pomoraví.
Podmíněně přípustné využití:
a) pozemky staveb a zařízení pro administrativu, vědu a výzkum, nerušivé služby, stravování a ubytování související s
hlavním využitím v souladu s jeho charakterem, ve kterých je minimálně 50 % potřeby součtu parkovacích a
odstavných stání u novostaveb situováno v rámci objektu a venkovní parkování je vybaveno rastrem vzrostlé zeleně;
b) pozemky a stavby hromadných garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby návštěvníků a obyvatel
souvisejícího území;
c) pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení bez nároku situování potřebných parkovacích a odstavných stání v
rámci objektu;
d) dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci
e) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky;
Nepřípustné využití:
a) pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití, u kterých nebylo
prokázáno splnění stanovených podmínek;
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b) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s charakterem území stanoveným v bodě 4.10.,zejména
pozemky staveb pro bydlení.
c) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádání ploch stanovenými v
bodě 7.12. a Příloze č.1 (Tabulka ploch);
d) oplocení pozemků, které významně omezí průchodnost územím a naruší harmonické měřítko území.
2.2.3. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (P)
Hlavní využití:
a) pozemky veřejných prostranství, zejména náměstí, ulice, chodníky, neoplocená hřiště, veřejná zeleň a další veřejně
přístupné prostory bez omezení.
Přípustné využití:
a) pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro pěší, cyklistickou, hromadnou a silniční dopravu;
b) pozemky vodních toků a ploch;
c) pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření;
d) pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu;
e) tunely, podzemní chodby, podchody a další formy podzemních staveb při zachování hlavního využití plochy;
f) pozemky související dopravní a technické a infrastruktury;
g) pozemky a stavby podzemních garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby uživatelů souvisejícího území
mimo území MPR Olomouc a pozemky NKP;
h) drobná doprovodná a sakrální architektura (např. kapličky, boží muka, turistické přístřešky, altánky, odpočívadla a
plastiky);
i) mosty, lávky a další formy přemostění při zachování hlavního využití plochy.
Podmíněně přípustné využití:
a) odstavné a parkovací plochy pro vozidla skupin 1, 2 a 3;
b) dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci;
c) pozemky oplocených hřišť;
d) 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 regulačním plánem nebo
územní studií upřesněna poloha pozemků veřejných prostranství, pro které byla plocha navržena;
e) pozemky tržišť;
f) pozemky stávajících předzahrádek rodinných a bytových domů;
g) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky.
Nepřípustné využití:
a) pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití, u kterých nebylo
prokázáno splnění stanovených podmínek;
b) 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.
c) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádání ploch stanovenými v
bodě 7.12. a Příloze č.1 (Tabulka ploch);
d) oplocení pozemků s výjimkou pozemků oplocených hřišť a pozemků stávajících předzahrádek rodinných a bytových
domů.
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2.2.4. ZELEŇ REKREAČNÍ KRAJINY, REKREAČNĚ PŘÍRODNÍ PRSTENEC
Zeleň rekreační krajiny je určena k ochraně a rozvoji nezastavitelných ploch pro zajištění zázemí
rekreace obyvatel v přírodě blízkém prostředí na přechodu hranice kompaktního sídla; veškeré
způsoby využití musí sloužit přírodní kultivaci ploch a rekreačním potřebám v měřítku úměrném
zachování krajinného rázu území. V rámci koncepce hodnotných částí krajiny sloužících pro zajištění
udržitelného rozvoje území je zde vymezen rekreačně přírodní prstenec.
2.2.5. ÚR-03 ÚZEMNÍ REZERVA KOMUNIKAČNÍHO PROPOJENÍ V SEVERNÍ ČÁSTI OLOMOUCE
Územní rezerva pro plochu dopravní infrastruktury mezi ul. Lazeckou a komunikací mezi
Hejčínem a Černovírem (pro základní komunikační síť); za předpokladu prověření nezbytnosti
silničního propojení je možné změnou ÚP vymezit koridor jako plochu pro dopravní infrastrukturu; v
rámci prověření budoucího využití bude stanovena nutnost vyhodnotit dopady záměru na přilehlé
prvky ÚSES a na VKP toku a nivy Mlýnského potoka. ÚS byla zpracována v roce 2015. V místě ÚS
01 byla rezerva pro komunikační propojení v severní části města vymezena jako koridor dopravní
infrastruktury. Záměr byl se studií upřesňující „severní propojení“ koordinován, byly převzaty dopravní
návaznosti a zahrnuto území, které bude s ohledem na řešení obsažené v územní studii k dispozici.
2.2.6. KORIDOR CYKLISTICKÉ DOPRAVY DC 01
Plocha je specifikována překryvným prvkem cyklistické dopravy. Je zobrazen ve výkresové části
územního plánu jako „Koridor cyklistické dopravy DC 01“. Jeho trasa vychází z „Generelu cyklistické
dopravy“. ÚS 01 respektuje návaznosti cyklistických i pěších propojení. V prostoru jezdeckého areálu
jsou navrženy dílčí úpravy na trase koridoru. Reagují na aktuální využití lokality. Koridor je navržen
jako veřejně prospěšná stavba.

2.3. ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
Nejdůležitější požadavky:
 Návrh kvalitního prostředí pro rekreaci občanů v severním do města vstupujícím zeleném
klínu navazujícím na území Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.
 Rekreačního využití bude rozvíjet přírodní hodnoty nacházející se v řešeném území a blízkém
okolí a bude vycházet ze skutečnosti, že se v tomto území nacházely porosty lužního lesa.
 Optimální prostupnost územím zejména pro pěší a cyklisty.
 Bude vymezen prostor pro stavbu koridoru cyklistické dopravy dle územního plánu.
 Prostupnost řešeného území směrem do okolní krajiny a do zastavěného území návaznost na
stávající cesty a cesty navržené v registrovaných územních studiích řešících sousední území.
 Propojení s plochou zeleně parkové u ulice Lazecká.
 Řešení stávajících areálů pro chov koní
 Průzkum existence stávajících inženýrských sítí
 Dešťové vody budou likvidovány nejlépe přírodě blízkým způsobem k zeleni v souladu
s platnou legislativou a Koncepcí vodního hospodářství města Olomouce
 Bude respektováno protipovodňové opatření na hejčínských loukách
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2.4. VÝPIS DOTČENÝCH POZEMKŮ DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Katastrální území: Hejčín (okres Olomouc); 710644 stav k 10.2016
PARC.:

MAJITEL:

DRUH:

OMEZENÍ:

147

Ascherlová Radana, Lomená 328/27, Střešovice, 16200 Praha 6

ostatní plocha

-

130/2

GRIOS s.r.o., Lazecká 393/70a, Lazce, 77900 Olomouc

129

orná půda

-

130/30

Chmelíček Lubomír Ing., Jablonského 31/84, Klášterní Hradisko, 77900
Olomouc

3 517

orná půda

-

130/28

Spina Jaroslav Ing., Lazecká 4/113, Lazce, 77900 Olomouc

3 640

orná půda

věcné břemeno

130/27

Theimerová Vlasta, Ulička 109, Chomutov, 43001 Chomoutov

1 956

orná půda

-

130/26

Miček Bohumil Ing., č. p. 348, 79814 Olšany u Prostějova
Miček Radovan, U dvora 685/15, Neředín, 77900 Olomouc
Svozil Jaroslav, Večeřova 81/27, Křelov, 78336 Křelov-Břuchotín

1 850

orná půda

věcné břemeno

2 013

orná půda

věcné břemeno

Trnka Vlastimil Ing., Uhelná 2611/20, Moravská Ostrava, 70200
Ostrava
Miček Bohumil Ing., č. p. 348, 79814 Olšany u Prostějova
Miček Radovan, U dvora 685/15, Neředín, 77900 Olomouc
SJM Sedlák Michal a Sedláková Marie Mgr., Herrmannova 435/2,
Lazce, 77900 Olomouc
Veselá Daniela, Na struze 511/16, Lazce, 77900 Olomouc

3 177

orná půda

věcné břemeno

2 117

orná půda

věcné břemeno

922

orná půda

věcné břemeno

1 825

orná půda

věcné břemeno

1 167

orná půda

věcné břemeno

130/19

SJM Sedlák Michal a Sedláková Marie Mgr., Herrmannova 435/2,
Lazce, 77900 Olomouc
Ascherlová Radana, Lomená 328/27, Střešovice, 16200 Praha 6

813

orná půda

věcné břemeno

130/18

Ascherlová Radana, Lomená 328/27, Střešovice, 16200 Praha 6

895

orná půda

věcné břemeno

130/16

Ascherlová Radana, Lomená 328/27, Střešovice, 16200 Praha 6

3 665

orná půda

věcné břemeno

130/14

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

4 337

orná půda

-

130/13

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

2 662

orná půda

-

130/43

SJM Sedlák Michal a Sedláková Marie Mgr., Herrmannova 435/2,
Lazce, 77900 Olomouc
Miček Bohumil Ing., č. p. 348, 79814 Olšany u Prostějova
Miček Radovan, U dvora 685/15, Neředín, 77900 Olomouc
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

990

orná půda

věcné břemeno

1 618

orná půda

věcné břemeno

6 775

trvalý travní porost

-

86

orná půda

-

112

orná půda

-

531

orná půda

-

trvalý travní porost

-

130/25
130/24
130/22
130/44
130/21
130/20

130/12
124/1
130/37

PLOCHA:
1 970

126

SJM Sedlák Michal a Sedláková Marie Mgr., Herrmannova 435/2,
Lazce, 77900 Olomouc
SJM Sedlák Michal a Sedláková Marie Mgr., Herrmannova 435/2,
Lazce, 77900 Olomouc
SJM Sedlák Michal a Sedláková Marie Mgr., Herrmannova 435/2,
Lazce, 77900 Olomouc
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

130/36

Sedlák Michal, Herrmannova 435/2, Lazce, 77900 Olomouc

888

orná půda

-

130/41

324

orná půda

-

124/3

SJM Sedlák Michal a Sedláková Marie Mgr., Herrmannova 435/2,
Lazce, 77900 Olomouc
Sedlák Michal, Herrmannova 435/2, Lazce, 77900 Olomouc

5 706

trvalý travní porost

-

124/4

Sedlák Michal, Herrmannova 435/2, Lazce, 77900 Olomouc

4 265

trvalý travní porost

-

124/5

1 779

trvalý travní porost

-

749

SJM Sedlák Michal a Sedláková Marie Mgr., Herrmannova 435/2,
Lazce, 77900 Olomouc
Sedlák Michal, Herrmannova 435/2, Lazce, 77900 Olomouc

236

-

579

Sedlák Michal, Herrmannova 435/2, Lazce, 77900 Olomouc

117/2

Sedlák Michal, Herrmannova 435/2, Lazce, 77900 Olomouc
Valštýnová Barbora, č. p. 306, 68712 Kněžpole
SJM Sedlák Michal a Sedláková Marie Mgr., Herrmannova 435/2,
Lazce, 77900 Olomouc
Valštýnová Barbora, č. p. 306, 68712 Kněžpole

zastavěná plocha,
nádvoří
zastavěná plocha,
nádvoří
trvalý travní porost

317

orná půda

věcné břemeno

12 454

orná půda

-

130/38
130/39

130/42
130/10

1 680

202

9/31

4 863

-
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130/11

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

973

orná půda

-

130/9
444

Valštýnová Barbora, č. p. 306, 68712 Kněžpole

1 762

orná půda

věcné břemeno

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

4 341

ostatní plocha

věcné břemeno

236/53

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

1 869

ostatní plocha

-

130/1

Trnka Jiří Ing., Hrubínova 383/14, 77900 Samotišky
Trnka Vlastimil Ing., Uhelná 2611/20, Moravská Ostrava
Ascherlová Radana, Lomená 328/27, Střešovice, 16200 Praha 6

181

orná půda

věcné břemeno

256

orná půda

věcné břemeno

317

orná půda

věcné břemeno

130/5

Miček Bohumil Ing., č. p. 348, 79814 Olšany u Prostějova
Miček Radovan, U dvora 685/15, Neředín, 77900 Olomouc
Novotná Marie, Tř. Míru 65, 77900 Olomouc

1 331

orná půda

-

130/7

Mádr Tomáš, Libušina 2/28, Bělidla, 77900 Olomouc

844

orná půda

-

130/8

Valštýnová Barbora, č. p. 306, 68712 Kněžpole

2 246

orná půda

věcné břemeno

130/40

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

50

orná půda

věcné břemeno

118/1

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

2 255

trvalý travní porost

-

118/2

1 861

trvalý travní porost

-

1 939

trvalý travní porost

-

118/58

SJM Sedlák Michal a Sedláková Marie Mgr., Herrmannova 435/2,
Lazce, 77900 Olomouc
SJM Sedlák Michal a Sedláková Marie Mgr., Herrmannova 435/2,
Lazce, 77900 Olomouc
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

3 639

trvalý travní porost

-

118/49

Valštýnová Barbora, č. p. 306, 68712 Kněžpole

2 096

orná půda

-

118/50

Wittner Otakar, Jiřího z Poděbrad 893/7, 77900 Olomouc

1 997

orná půda

-

118/51

1 819

orná půda

-

118/52

Miček Bohumil Ing., č. p. 348, 79814 Olšany u Prostějova
Miček Radovan, U dvora 685/15, Neředín, 77900 Olomouc
Ascherlová Radana, Lomená 328/27, Střešovice, 16200 Praha 6

1 905

orná půda

-

118/53

SJM Trnka Stanislav a Trnková Františka, č. p. 15, 78501 Hlásnice

1 990

orná půda

-

118/54

Valštýnová Barbora, č. p. 306, 68712 Kněžpole

1 955

orná půda

-

123/2

Trnka Jiří Ing., Hrubínova 383/14, 77900 Samotišky
Trnka Vlastimil Ing., Uhelná 2611/20, Moravská Ostrava
Ascherlová Radana, Lomená 328/27, Střešovice, 16200 Praha 6

52

ostatní plocha

věcné břemeno

24

ostatní plocha

-

27

ostatní plocha

-

123/5

Miček Bohumil Ing., č. p. 348, 79814 Olšany u Prostějova
Miček Radovan, U dvora 685/15, Neředín, 77900 Olomouc
Novotná Marie, Tř. Míru 65, 77900 Olomouc

59

ostatní plocha

-

123/7

Mádr Tomáš, Libušina 2/28, Bělidla, 77900 Olomouc

33

ostatní plocha

-

123/8

Valštýnová Barbora, č. p. 306, 68712 Kněžpole

34

ostatní plocha

-

123/9

Valštýnová Barbora, č. p. 306, 68712 Kněžpole

16

ostatní plocha

-

123/10

Wittner Otakar, Jiřího z Poděbrad 893/7, 77900 Olomouc

22

ostatní plocha

-

123/11

25

ostatní plocha

-

23

ostatní plocha

-

123/13

Miček Bohumil Ing., č. p. 348, 79814 Olšany u Prostějova
Miček Radovan, U dvora 685/15, Neředín, 77900 Olomouc
Syrovátková Dagmar, tř. Kosmonautů 1030/13, Hodolany, 77900
Olomouc
SJM Trnka Stanislav a Trnková Františka, č. p. 15, 78501 Hlásnice

24

ostatní plocha

-

130/31

Valštýnová Barbora, č. p. 306, 68712 Kněžpole

8

orná půda

-

130/32

Wittner Otakar, Jiřího z Poděbrad 893/7, 77900 Olomouc

23

orná půda

-

130/33

23

orná půda

-

28

orná půda

-

130/35

Miček Bohumil Ing., č. p. 348, 79814 Olšany u Prostějova
Miček Radovan, U dvora 685/15, Neředín, 77900 Olomouc
Syrovátková Dagmar, tř. Kosmonautů 1030/13, Hodolany, 77900
Olomouc
SJM Trnka Stanislav a Trnková Františka, č. p. 15, 78501 Hlásnice

32

orná půda

-

118/10

Valštýnová Barbora, č. p. 306, 68712 Kněžpole

1 951

orná půda

-

118/13

Mádr Tomáš, Libušina 2/28, Bělidla, 77900 Olomouc

3 564

zahrada

-

118/22

Novotná Marie, Tř. Míru 65, 77900 Olomouc

3 710

orná půda

-

118/32

SJM Sedlák Michal a Sedláková Marie Mgr., Herrmannova 435/2,
Lazce, 77900 Olomouc

1 939

trvalý travní porost

-

130/3
130/4

118/3

123/3
123/4

123/12

130/34

10/31
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118/35

Valštýnová Barbora, č. p. 306, 68712 Kněžpole

1 990

trvalý travní porost

věcné břemeno

118/36

SJM Sedlák Michal a Sedláková Marie Mgr., Herrmannova 435/2,
Lazce, 77900 Olomouc
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

1 801

trvalý travní porost

věcné břemeno

1 506

orná půda

věcné břemeno

Miček Bohumil Ing., č. p. 348, 79814 Olšany u Prostějova
Miček Radovan, U dvora 685/15, Neředín, 77900 Olomouc
Trnka Jiří Ing., Hrubínova 383/14, 77900 Samotišky
Trnka Vlastimil Ing., Uhelná 2611/20, Moravská Ostrava
Ascherlová Radana, Lomená 328/27, Střešovice, 16200 Praha 6

3 273

orná půda

věcné břemeno

3 537

orná půda

věcné břemeno

1 539

orná půda

-

1 884

orná půda

-

118/37

Miček Bohumil Ing., č. p. 348, 79814 Olšany u Prostějova
Miček Radovan, U dvora 685/15, Neředín, 77900 Olomouc
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

100

trvalý travní porost

-

118/38

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

490

trvalý travní porost

-

118/39

Miček Bohumil Ing., č. p. 348, 79814 Olšany u Prostějova
Miček Radovan, U dvora 685/15, Neředín, 77900 Olomouc
Ascherlová Radana, Lomená 328/27, Střešovice, 16200 Praha 6

899

trvalý travní porost

-

541

trvalý travní porost

-

976

trvalý travní porost

-

118/59

Trnka Jiří Ing., Hrubínova 383/14, 77900 Samotišky
Trnka Vlastimil Ing., Uhelná 2611/20, Moravská Ostrava
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

61

trvalý travní porost

-

111/13

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

4 957

ostatní plocha

-

111/28

Vítková Jana, Horní 547, 79305 Moravský Beroun

2 966

ostatní plocha

věcné břemeno

111/29

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

1 044

ostatní plocha

-

111/27

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc

13 289

ostatní plocha

-

111/35

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

1 614

ostatní plocha

-

463/1

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

601

ostatní plocha

-

116/1

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

15 073

trvalý travní porost

-

116/5

Sedlák Michal, Herrmannova 435/2, Lazce, 77900 Olomouc

3 524

trvalý travní porost

-

116/6

Jezdecký areál Olomouc s.r.o., Lazecká 576/81, Lazce, 77900 Olomouc

1 824

trvalý travní porost

111/26

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

21 583

ostatní plocha

zákaz zcizení a zatížení
zástavní právo smluvní
-

468

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

1 257

ostatní plocha

věcné břemeno

97/2

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

8 648

trvalý travní porost

věcné břemeno

DRUH:

OMEZENÍ:

118/42
118/43
118/45
118/46
118/47

118/40
118/41

Katastrální území: Lazce (okres Olomouc); 710598 stav k 10.2016
PARC.:

MAJITEL:

PLOCHA:

21/1

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

41 806

ostatní plocha

věcné břemeno

479

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

479

ostatní plocha

-

128/6

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

115

ostatní plocha

-

128/4

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

658

ostatní plocha

věcné břemeno

21/24

Jezdecký areál Olomouc s.r.o., Lazecká 576/81, Lazce, 77900 Olomouc

8 417

ostatní plocha

-

21/25

Jezdecký areál Olomouc s.r.o., Lazecká 576/81, Lazce, 77900 Olomouc

2 125

ostatní plocha

21/26

Jezdecký areál Olomouc s.r.o., Lazecká 576/81, Lazce, 77900 Olomouc

3 888

ostatní plocha

21/27

Jezdecký areál Olomouc s.r.o., Lazecká 576/81, Lazce, 77900 Olomouc

1 024

ostatní plocha

746

Jezdecký areál Olomouc s.r.o., Lazecká 576/81, Lazce, 77900 Olomouc

4 296

747

Jezdecký areál Olomouc s.r.o., Lazecká 576/81, Lazce, 77900 Olomouc

490

748

Jezdecký areál Olomouc s.r.o., Lazecká 576/81, Lazce, 77900 Olomouc

947

17

Jezdecký areál Olomouc s.r.o., Lazecká 576/81, Lazce, 77900 Olomouc

208

zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
trvalý travní porost

zákaz zcizení a zatížení
zástavní právo smluvní
zákaz zcizení a zatížení
zástavní právo smluvní
věcné břemeno
zákaz zcizení a zatížení
zástavní právo smluvní
-

11/31

zákaz zcizení a zatížení
zástavní právo smluvní
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3. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
3.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE
Územní studie je zpracována jako podklad pro rozhodování o způsobu využití významného
rekreačního území v severním zeleném klínu města a dále pro koordinovaný rozvoj jezdeckého
areálu v Olomouci-Lazcích. Řeší jeho začlenění do krajiny, návaznost na záměry známé na
sousedních plochách a doplnění funkčních prvků, které povedou k jeho citlivému propojení
s veřejným prostorem.
Řešené území je zadáním vymezeno v rozsahu ploch podmíněných zpracováním územní studie
US-01 tvořené plochami veřejné rekreace 06/090K a částečně 06/086K v nezastavěném území,
plochou veřejných prostranství 06/076P, plochou veřejného vybavení 06/077P a částečně plochou
veřejného vybavení 06/078S:


Plochy veřejné rekreace 06/090K, 06/086K: pozemky veřejných prostranství, zejména pozemky
veřejné zeleně a parků, pozemky veřejné rekreace v nezastavěném území (např. rekreační louky, přírodní
koupaliště, pláže).



Plochy veřejného vybavení 06/077P, 06/078S: pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení, ve
kterých je minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích a odstavných stání u novostaveb situováno v rámci
objektu.



Plochy veřejných prostranství 06/076P: pozemky veřejných prostranství, zejména náměstí, ulice,
chodníky, neoplocená hřiště, veřejná zeleň a další veřejně přístupné prostory bez omezení.

3.1.1. PLOCHY VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ (O)
Veřejné vybavení bude rozvíjeno na plochách 06/077P (plochy veřejného vybavení) a 06/078S
(plochy veřejného vybavení - územní rezerva pro stavby dopravní infrastruktury). Pro potřeby Územní
studie ÚS 01 Lazce-Kouty (sever) je plocha veřejného vybavení rozdělena:
 01O.06/077P: stávající budova kryté jízdárny, součástí je restaurace s výhledem do jízdárny a prodejna
jezdeckých potřeb, budova je orientována štítem k ulici Lazecké, nestojí však na uliční čáře rostlé obytné
zástavby, ale cca. 27m za její hranicí, jižně od jízdárny je otevřené opracoviště a plocha s letní zahrádkou, po
obvodu plochy je vedena dopravní obsluha a provoz pěší a cyklistické dopravy
 02O.06/077P: plocha podél ulice Lazecké a podél nové trasy „Severního spoje“, v současností je plocha
zastavěna pouze budovou „Penzionu v jízdárně“, budova respektuje uliční čáru okolní zástavby ulice Lazecké,
severním směrem je v ploše předpokládána dostavba penzionu v návaznosti na uliční čáru Lazecké, jižním
směrem dostavba v návaznosti na uliční čáru definovanou trasou „severního spoje“, část plochy zasahuje do
územní rezervy vymezené v ÚP pro situování trasy „severního spoje“ (v rámci aktualizace změna ÚP)
 03O.06/077P: plocha na rozhraní zastavěného území, stávající objekt závodní stáje, východní hranice
vymezena koridorem pro vedení pěšího propojení a částečně cyklistické trasy, v ploše ponechána rezerva pro
dostavbu areálu, dostavba v návaznosti na uliční čáru definovanou trasou „severního spoje“, část plochy
zasahuje do územní rezervy vymezené v ÚP pro situování trasy „severního spoje“ (v rámci aktualizace změna
ÚP)
 04O.06/078S: plocha uličního profilu podél trasy „severního spoje“, zatravnění a doplnění vzrostlé zeleně
(v rámci aktualizace změna ÚP)
 05O.06/077P: plocha vymezená pro vedení cyklistické a pěší dopravy dle ÚP, mezi stájí, opracovištěm a
krytou jezdeckou halou bude převeden pěší pohyb, podél opracoviště směrem k ulici Lazecké pak pohyb
cyklistů, na severní straně je trasa propojena na veřejném prostranství ( kód plochy dle ÚS „01.P 06/076P“) a
pokračuje dále severním směrem k parku na ulici Lazecké

12/31

Územní studie ÚS 01: Lazce-Kouty (sever)

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

3.1.2. PLOCHY VEŘEJNÉ REKREACE (R)
Veřejná rekreace bude rozvíjena na plochách 06/090K (plochy veřejné rekreace), 06/086K(plochy
veřejné rekreace - územní rezerva pro stavby dopravní infrastruktury), 06/091N (plochy dopravní
infrastruktury), 17/054N (plochy zemědělské) a 17/053N (plochy zemědělské - územní rezerva pro
stavby dopravní infrastruktury):
 01R.06/090K: rozsáhlá plocha určená pro rozvoj rekreační funkce otevřené krajiny, zachování stávající
vzrostlé zeleně a doplnění nové vzrostlé krajinné zeleně, zpřístupnění veřejnosti, situování pěšin, rekreačních
luk, rozvoj aktivit souvisejících s jezdectvím – příležitostné parkování, zejména pro obsluhu a návštěvníky
jezdeckého areálu (v případě velkých závodů), příležitostné parkování řešeno na travnatých plochách, pěší
trasy navrženy pouze orientačně, budou dodrženy vyznačené návaznosti na studie zpracované na okolních
plochách a navržené směry propojení
 02R.06/090K: rozsáhlá plocha určená pro rozvoj rekreační funkce otevřené krajiny, zachování stávající
vzrostlé zeleně a doplnění nové vzrostlé krajinné zeleně, zpřístupnění veřejnosti, situování pěšin, rekreačních
luk, rozvoj aktivit souvisejících s jezdectvím – výhledové situování nového venkovního závodního kolbiště a
cvalové dráhy, pěší trasy navrženy pouze orientačně, budou dodrženy vyznačené návaznosti na studie
zpracované na okolních plochách a navržené směry propojení
 03R.06/086K: plochy veřejné rekreace - územní rezerva pro stavby dopravní infrastruktury, veřejná
rekreace v krajině, rekreační louky, pěšiny, vzrostlá zeleň (v rámci aktualizace změna ÚP)
 04R.06/090K: plocha vymezená pro vybudování dopravní obslužné komunikace, automobilová doprava
nebude propojena na ulici Lazeckou, zůstane zachován zklidněný režim rekreačních ploch, plocha zahrnuje
rezervu pro chodník a liniovou zeleň, komunikace bude doplněna veřejným osvětlením, návaznost na ulici
Lazeckou zprostředkuje veřejné prostranství ( kód plochy dle ÚS „01.P 06/076P“) od tohoto veřejného
prostranství směrem k parku Lazecká pohyb cyklistů
 01D.06/091N: stávající plocha dopravní infrastruktury, spojnice Hejčína a Černovíra, frekventovaná trasa
pohybu cyklistů (dle ÚP doplnění cyklostezky), po vybudování „severního spoje“ budou citované funkce
převedeny k jeho nové trase a plocha přičleněna k 01R.06/090K (v rámci aktualizace změna ÚP)
 01N.17/054N: stávající plocha zemědělská, po vybudování „severního spoje“ bude plocha přičleněna k
01R.06/090K (v rámci aktualizace změna ÚP)
 02N.17/053N: stávající plocha zemědělská s rezervou pro vybudování „severního spoje“, po vybudování
„severního spoje“ bude plocha přičleněna k 01R.06/090K (v rámci aktualizace změna ÚP)
3.1.3. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (P)
Veřejná prostranství budou rozvíjena na plochách 06/076P (plochy veřejných prostranství),
06/090K (plochy veřejné rekreace – změna funkce), 06/077P (plochy veřejného vybavení – změna
funkce):
 01P.06/076P: plocha dle ÚP navržená jako veřejné prostranství, v současnosti využívána jako obsluha
jízdárny, cílový stav je veřejné prostranství jako jeden z nástupů do rekreačních ploch.
 04R.06/090K: plocha vymezená pro vybudování dopravní obslužné komunikace, automobilová doprava
nebude propojena na ulici Lazeckou, zůstane zachován zklidněný režim rekreačních ploch, plocha zahrnuje
rezervu pro chodník a liniovou zeleň, komunikace bude doplněna veřejným osvětlením, návaznost na ulici
Lazeckou zprostředkuje veřejné prostranství ( kód plochy dle ÚS „01.P 06/076P“)
 05O.06/077P: vymezení koridorů pěší a cyklistické dopravy v ploše veřejného vybavení
Návrh rozšíření řešeného území a využití části územní rezervy UR-03 „severního spoje“ bude
prověřen ve změně ÚP.
3.1.4. DÁLKOVÉ VÝHLEDY
Řešené území leží na hranici zastavěné části a rozsáhlé rekreační oblasti. Pohyb lokalitou
postupně odkrývá dálkové pohledy na dominanty MPR Olomouc. Pohledy se objevují jednotlivě a
neodpovídají významným urbanistickým osám. V celé lokalitě není dle ÚP evidován žádný významný
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pohled. Nejbližší je označen jako MP13. Leží mimo řešené území, východním směrem k Moravě za
ulicí Lazeckou. K řešené ploše se kromě ÚP vztahuje také regulační plán MPR. Územím je vyznačen
„severní zelený klín“ významných pohledů na centrum města.

Vyznačení dálkového pohledu MP-13 v ÚP

Vyznačení severního zeleného klínu v RP MPR

V územní studii ÚS 01 byl celé lokalitě proveden podrobný průzkum dálkových pohledů na MPR
z různých stanovišť. Při pohybu v území se postupně odkrývají průhledy na jednotlivé dominanty
MPR – dóm sv.Václava, Klášterní hradisko, chrám Panny Marie Sněžné, chrám sv. Mořice, chrám
Cyrila a Metoděje v Hejčíně. Průhledy se objevují v různých souvislostech. Některé nad horizontem
vzrostlé zeleně, jiné nad horizontem industriální zástavby Lazců. Dálkové pohledy s odkrytým
„parterem“ MPR jsou vzácné (průhled na chrám Panny Marie Sněžné doplněné křídlem jezuitské
koleje). Pro potřeby ÚS 01 byla vybrána dvě významná stanoviště na severním okraji řešeného území
viz. C1-CELKOVÁ SITUACE. Z těchto stanovišť jsou dokumentovány výhledy na městské dominanty.
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3.2. DOPRAVNÍ KONCEPCE
Celá lokalita je navržena jako rozsáhlá rekreační plocha, která přirozeně integruje aktivity
související s jezdectvím a jezdeckým areálem. Skelet pěší a cyklistické dopravy zpřístupní území
veřejnosti a umožní jeho postupnou transformaci z funkce zemědělské na rekreační. V současnosti je
území napojeno dvěma vjezdy z ulice Lazecké a polní cestou ze spojnice Hejčína a Černovíra. Ta
slouží jak pro dopravní obsluhu, tak pro pěší napojení směrem k „Hejčínským loukám“.
Dopravní řešení počítá se dvěma novými obslužnými komunikacemi a výhledově s vybudováním
„severního spoje“. První obslužná komunikace naváže na veřejné prostranství označené v ÚP jako
funkční plocha 06/076P. V současnosti je navržena pro obsluhu jezdecké haly a stájí. Bude doplněna
chodníkem a podél severní strany jezdecké haly převede cyklistický provoz v souladu s ÚP. Obslouží
stávající, případně nově navržené kolbiště.
Druhá komunikace bude vedena ze severní spojnice Hejčína a Černovíra. Částečně nahradí
stávající polní cestu, která dnes tvoří „zadní“ příjezd k jezdeckému areálu. Komunikace zpřístupní
areál pro příležitostné parkování v době konání velkých závodů. Plocha, která je tomuto účelu
vyhrazena v současnosti, bude vybudováním „severního spoje“ pro tento účel znehodnocena. Rovněž
tato komunikace bude doplněna chodníkem.
Rozsáhlé rekreační plochy jsou doplněny trasami pěší dopravy. Navazují na stávající pěší pohyb
(směr Hejčínské louky) a pěší napojení, které vyplývá z již zpracovaných studií (ÚS 02, Park Lazecká,
ÚR 03-Severní propojení). Některé mají charakter propojující – tranzitní, jiné výhradně rekreační
s funkcí oddychovou. Jsou navrženy orientačně. Budou upřesněny v dalším stupni PD.

3.3. NÁVRH ULIČNÍCH PROFILŮ
Dopravní kostra v území vytváří několik typických uličních profilů. V dokumentaci jsou
projektovány dva řezy zastavěným územím a dva řezy komunikacemi v rekreační části.



Uliční profil A – ulice Lazecká



Uliční profil B – veřejné prostranství 06/076P



Uliční profil C – obslužná komunikace



Uliční profil D – spojnice Hejčín-Černovír
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Uliční profil A – ulice Lazecká: ulice Lazecká je má v současnosti stabilizovaný uliční
profil. Je vymezena řadovou zástavbou rodinných domů. V místě jezdeckého areálu je
uliční čára otevřená a umožňuje průhled do otevřené krajiny. V uliční čáře je situován
Jezdecký penzion, dominantní jízdárna ustupuje do hloubky pozemku v návaznosti
s vedením souběžné komunikace s parkováním. Ulice Lazecká má po obou stranách
chodníky a pás zeleně se vzrostlou zelení. V jejím profilu jsou vedeny veškeré inženýrské
sítě. ÚS 01 nevyvolává v ulici Lazecké potřebu vedení nových inženýrských sítí. Výšková
regulace 10/14m umožňuje ve většině případů zvětšení výšky přiléhajících objektů.
V místě jezdeckého areálu je uvažováno s dostavbou penzionu a pokračováním zástavby
poděl Lazecké až k plánované křižovatce „severního spoje“. Zástavba bude pokračovat
také v kolmém směru podél trasy „severního spoje“. Zde je předpoklad výstavby
administrativních ploch. Z důvodu situování v místě územní rezervy ÚR 03 je záměr
podmíněn změnou ÚP.



Uliční profil B – veřejné prostranství 06/076P: kolmé napojení jezdeckého areálu
zejména s obslužnou funkcí jeho zázemí. V době konání vybraných závodů slouží jako
příjezd k VIP stanům. Územní plán počítá s transformací prostoru do nástupního místa
k rekreačním plochám. Veřejné prostranství převede pěší pohyb a trasu cyklostezky
vedené v územním plánu dle schváleného cyklogenerelu (veřejně prospěšná stavba).
V profilu je pro obě funkce navržena společná stezka. Kromě pěšího a cyklistického
pohybu bude napojení sloužit jako obsluha jízdárny, stájí a kolbiště.



Uliční profil C – obslužná komunikace: Komunikace je navržena středem rozsáhlé
rekreační plochy 06/090K. Umožní příjezd vozidlům údržby a obsluze navrženého
venkovního kolbiště. Vozovka je doplněna souběžně vedeným chodníkem a oboustrannou
alejí. Stromy budou umístěny v severním úseku trasy, platí omezení výsadeb stromů
v blízkosti plynovodu. Komunikace bude doplněna veřejným osvětlením. Travnaté plochy
západně od komunikace umožní občasné parkování v době konání velkých závodů.
Východní strana je rezervou pro výstavbu nového venkovního kolbiště a cvalové dráhy.
16/31

Územní studie ÚS 01: Lazce-Kouty (sever)



3.4.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Uliční profil D – spojnice Hejčín-Černovír: Stávající komunikace je vedena pozemky
převážně zemědělského využití. Cílový stav ovlivní změna ve prospěch krajinné rekreace
a vybudování protipovodňových opatření. Frekventovaný pohyb cyklistů je v současnosti
veden okrajem vozovky. Dle ÚP budou doplněny dvě nové cyklostezky. Jedna souběžně
s komunikací a druhá po horní hraně protipovodňového valu. V uličním profilu bude
doplněna jednostranná alej směrem k navrhovaným rekreačním plochám. Příčně přes
uliční profil D přechází dvě pěší trasy směrem k Hejčínským loukám.

REGULAČNÍ PRVKY

V řešeném území jsou závazně vymezena veřejná prostranství a koridory pro průchod územím.
Lomové body návrhových ploch jsou identifikovány v souřadnicích – viz. C4-Výkres regulačních
prvků. Uvedené souřadnice doplňují délkové kóty. Uliční a stavební čára je navržena v zastavitelných
plochách veřejného vybavení. Před objekty nebude vytvořen prostor s oplocením vyhrazeného
privátního prostoru. Jako závazná jsou navržena všechna dopravní napojení vyznačená ve výkrese
C4-Výkres regulačních prvků. Jedná se o napojení nových uličních profilů. Vnitřní organizace uličních
profilů, včetně napojovacích bodů vnitřních ploch, je v dokumentaci navržena orientačním způsobem.
Závazné nejsou konkrétní trasy uvnitř rekreačních ploch, zachována však budou napojení na okolní
cesty a navržené směry propojení dle navržených tras, pro zajištění průchodnosti rekreačním
územím. V tomto případě ÚS tímto způsobem prokazuje realizovatelnost jednotlivých prvků. Kromě
výše citovaných limitů a níže uvedených podmínek využití ploch platí také veškeré požadavky
územního plánu.
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3.4.1. PLOCHY VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ
V územní studii US 01 Lazce-Kouty (sever) jde o plochu 06/077P a část plochy 06/078S v UR-03
podmíněné změnou územního plánu. Z řešení územní studie ÚS 01 Lazce-Kouty (sever) vyplývá
rozdělení na 01O.06/077P, 02O.06/077P, 03O.06/077P a 04O.06/077P s upřesněním funkce na
veřejné prostranství. Funkční využití definované územním plánem se vztahuje na všechny vzniklé
dílčí plochy.
Hlavní využití:
a) pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení, ve kterých je minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích a
odstavných stání u novostaveb situováno v rámci objektu.
Přípustné využití:
a) pozemky vodních toků a ploch;
b) pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření;
c) pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu;
d) pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
e) pozemky veřejných prostranství;
f) pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu, zejména aleje podél komunikací, rozptýlená
zeleň, meze, remízy, ÚSES apod.;
g) byty správců budov či areálů;
h) stavby a zařízení pro obchod, stravování a nerušivé služby o výměře maximálně 600 m² hrubé podlažní plochy
integrované do objektu s hlavním využitím;
i) pozemky staveb a zařízení kempů a veřejných tábořišť v plochách, pro které byly zpřesněny podmínky využití v
Příloze č.1 (Tabulka ploch);
j) pozemky staveb a zařízení specifické rekreace s převládajícím přírodním charakterem (např. ZOO, golfová hřiště,
jezdecké areály včetně jízdáren) v plochách, pro které byly zpřesněny podmínky využití v Příloze č.1 (Tabulka ploch);
k) pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu v plochách, pro které byly zpřesněny podmínky využití v
Příloze č.1 (Tabulka ploch);
l) pozemky staveb a zařízení pro veřejná pohřebiště v plochách, pro které byly zpřesněny podmínky využití v Příloze
č.1 (Tabulka ploch);
m) pozemky staveb a zařízení pro vědu a výzkum, pro které byly zpřesněny podmínky využití v Příloze č. 1 n) stavby a
zařízení fotovoltaických elektráren situovaných na střechách nebo fasádách objektů;
o) dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5m2 zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem území na
oplocených pozemcích využívaných jako zahrady, vyjma území CHKO Litovelské Pomoraví.
Podmíněně přípustné využití:
a) pozemky staveb a zařízení pro administrativu, vědu a výzkum, nerušivé služby, stravování a ubytování související s
hlavním využitím v souladu s jeho charakterem, ve kterých je minimálně 50 % potřeby součtu parkovacích a
odstavných stání u novostaveb situováno v rámci objektu a venkovní parkování je vybaveno rastrem vzrostlé zeleně;
b) pozemky a stavby hromadných garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby návštěvníků a obyvatel
souvisejícího území;
c) pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení bez nároku situování potřebných parkovacích a odstavných stání v
rámci objektu;
d) dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci
e) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky;
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Nepřípustné využití:
a) pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití, u kterých nebylo
prokázáno splnění stanovených podmínek;
b) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s charakterem území stanoveným v bodě 4.10.,zejména
pozemky staveb pro bydlení.
c) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádání ploch stanovenými v
bodě 7.12. a Příloze č.1 (Tabulka ploch);
d) oplocení pozemků, které významně omezí průchodnost územím a naruší harmonické měřítko území.
3.4.2. PLOCHY VEŘEJNÉ REKREACE
Rozsáhlá rekreační plocha v ÚP je označena kódem 06/090K a část plochy 06/086K v UR-03
podmíněné změnou územního plánu. Pro potřeby ÚS 01 Lazce-Kouty (sever) jsou vyčleněny plochy
01R.06/090K a 02R.06/090K s upřesněním funkce na veřejné prostranství. Pro vytvoření celistvého
území jsou připojeny funkční plochy 06/091N, 17/054N a 17/053N. Plochy jsou označeny jako
01R.06/090K, 01D.06/091N, 01N.17/054N, 02N.17/053N. Budou zahrnuty do plochy rekreační –
změna ÚP. Funkční využití definované ÚP se bude vztahovat na všechny vzniklé dílčí plochy.
Hlavní využití:
a) pozemky veřejných prostranství, zejména pozemky veřejné zeleně a parků;
b) pozemky veřejné rekreace v nezastavěném území (např. rekreační louky, přírodní koupaliště, pláže).
Přípustné využití:
a) pozemky vodních toků a ploch;
b) pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření;
c) pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu;
d) pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
e) pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu, zejména aleje podél komunikací, rozptýlená
zeleň, meze, remízy, ÚSES apod.;
f) pozemky staveb a zařízení, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, zejména
cyklistické stezky, in-line stezky, turistické trasy, běžecké trasy, jezdecké trasy, neoplocená veřejná tábořiště,
hygienická zařízení, ekologická a informační centra, neoplocená hřiště včetně golfových;
g) drobná doprovodná a sakrální architektura (např. kapličky, boží muka, turistické přístřešky, altánky, odpočívadla a
plastiky);
h) parkování vozidel v pásu do 6 m od pozemku dopravní infrastruktury umístěného v plochách dopravní infrastruktury
či veřejného prostranství; i) pozemky staveb a zařízení pro provoz botanické zahrady a rozária stanovené v Příloze
č. 1 (Tabulka ploch) jako "zázemí botanické zahrady a rozária".
i) pozemky staveb a zařízení pro provoz botanické zahrady a rozária stanovené v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) jako
"zázemí botanické zahrady a rozária".
j) dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5m2 zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem území na
oplocených pozemcích využívaných jako zahrady, vyjma území CHKO Litovelské Pomoraví, na území ochranného
pásma kulturních památek jen do 4m2 zastavěné plochy.
Nepřípustné využití:
a) pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití, u kterých nebylo
prokázáno splnění stanovených podmínek;
b) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s charakterem území, zejména pozemky staveb pro bydlení,
stavby hromadných garáží pro vozidla skupiny 2 a 3 a stavbY a zařízení pro energetické zpracování odpadu;
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c) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádání ploch;
d) v nezastavěném území a plochách rekultivace nelze vymezovat pozemky a umisťovat stavby a zařízení uvedené v
podmíněně přípustném využití;
e) oplocení pozemků, které významně omezí průchodnost územím a naruší harmonické měřítko krajiny.
Upřesnění využití dle ÚS 01 Lazce-Kouty (sever)
 mobilní stavby pro jezdecké aktivity – tribuny, stany, věž pro rozhodčí, stáje, přístřešky, sociální zázemí, apod.;
3.4.3. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Veřejné prostranství označené kódem 01P.06/076P, funkci veřejného prostranství plní také
plochy 02R.06/090K a 04O.06/077P.
Hlavní využití:
a) pozemky veřejných prostranství, zejména náměstí, ulice, chodníky, neoplocená hřiště, veřejná zeleň a další veřejně
přístupné prostory bez omezení.
Přípustné využití:
a) pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro pěší, cyklistickou, hromadnou a silniční dopravu;
b) pozemky vodních toků a ploch;
c) pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření;
d) pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu;
e) tunely, podzemní chodby, podchody a další formy podzemních staveb při zachování hlavního využití plochy;
f) pozemky související dopravní a technické a infrastruktury;
g) pozemky a stavby podzemních garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby uživatelů souvisejícího území
mimo území MPR Olomouc a pozemky NKP;
h) drobná doprovodná a sakrální architektura (např. kapličky, boží muka, turistické přístřešky, altánky, odpočívadla a
plastiky);
i) mosty, lávky a další formy přemostění při zachování hlavního využití plochy.
Podmíněně přípustné využití:
a) odstavné a parkovací plochy pro vozidla skupin 1, 2 a 3;
b) dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci;
c) pozemky oplocených hřišť;
d) 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 regulačním plánem nebo
územní studií upřesněna poloha pozemků veřejných prostranství, pro které byla plocha navržena;
e) pozemky tržišť;
f) pozemky stávajících předzahrádek rodinných a bytových domů;
g) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky.
Nepřípustné využití:
a) pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití, u kterých nebylo
prokázáno splnění stanovených podmínek;
b) 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.
c) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádání ploch stanovenými v
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bodě 7.12. a Příloze č.1 (Tabulka ploch);
d) oplocení pozemků s výjimkou pozemků oplocených hřišť a pozemků stávajících předzahrádek RD a BD..
3.4.4. VÝPIS REGULAČNÍCH PRVKŮ
Rekapitulace regulačních prvků, plošný podíl vzrostlé zeleně v rekreačních plochách, další možné využití dané plochy
kód

využití

výměra (ha)

výška
zástavby
(m)

zastavěnost

min. podíl
zeleně

min. podíl
vzrostlé
zeleně

další možné využití

06/076P

veřejné prostranství

0,16

-

-

-

-

-

06/077P

veřejné vybavení

1,84

10/14

do 40%

20%

-

-

06/078S

veřejné vybavení,
dopravní
infrastruktura (UR)

1,14

10/14

-

-

-

-

06/086K

veřejná rekreace,
dopravní
infrastruktura (UR)

2,77

-

-

-

-

-

30%

mobilní stavby pro jezdecké
aktivity – tribuny, stany, věž pro
rozhodčí, stáje, přístřešky,
sociální zázemí, apod.

06/090K

veřejná rekreace

13,79

-

-

-

Změnou ÚP bude kromě rozsahu UR-03 prověřeno také přičlenění uvolněného rozsahu ploch 06/091N, 17/053N, 17/054N
k navazující ploše veřejné rekreace.
kód

výměra

zastavitelnost

zastavěnost

možno zastavět

40% tj. 0,4 x 1,84 = 0,736 ha

jízdárna 0,43 + penzion 0,04 + stáje

0,736 - 0,610 = 0,126 ha

0,14 = 0,610

1 260m2

plochy
06/077P

1,84 ha

Zastavitelnost plochy veřejného vybavení 06/077P v rozsahu po prověření UR-03 změnou ÚP
kód

výměra

zastavitelnost

zastavěnost

možno zastavět

40% tj. 0,4 x 2,36 = 0,944

jízdárna 0,43 + penzion 0,04 + stáje

0,944 - 0,610 = 0,334 ha

0,14 = 0,610

3 334m2

plochy
06/077P

2,36 ha

3.5. ETAPIZACE
Vzhledem k rozsahu řešeného území budou jednotlivé záměry realizovány postupně. Dvě nové
komunikace mohou vzniknout nezávisle na sobě. Jejich vybudování je podmíněno vyřešením
majetkových vztahů k pozemkům, na kterých jsou navrženy. Jako samostatná etapa vznikne nová
trasa „severního spoje“. Jde o výraznou investici velkého rozsahu. Její realizace je spíše výhledová.
Výrazně však ovlivní charakter řešeného území, jeho dopravní obsluhu a prostupnost. Vnitřní využití
ploch je možné realizovat postupně. Není významně závislé na pořadí vzniku jednotlivých obslužných
komunikací. V případě vybudování „severního spoje“ přijde jezdecký areál o plochy pro zázemí
potřebné pro organizaci velkých závodů. To bude nahrazeno uvnitř rekreačních ploch.
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ETAPA I. – SEVERNÍ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE
 návaznost na stávající spojnici Hejčín-Černovír
 realizace závislá na vyřešení vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům
ETAPA II. – OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE Z ULICE LAZECKÉ
 návaznost na ulici Lazeckou
 realizace závislá na vyřešení vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům
ETAPA III. – SEVERNÍ PROPOJENÍ
 samostatná investice
 realizace vyvolá zásadní změny v organizaci území
 dojde ke zvýšení automobilového provozu
 dojde k rozdělení jezdeckého areálu na dvě části
 vedení dopravní obsluhy bude směřováno z nově navržených obslužných komunikací
ETAPA IV. – VYUŽITÍ VNITŘNÍCH PLOCH
 dostavba veřejné vybavenosti, dostupnost připojení na inženýrské sítě
 v rekreačních plochách umístění nového venkovního kolbiště, příležitostného parkování,
pěšin, krajinné zeleně, cvalové dráhy apod.
 nové venkovní kolbiště a parkování bude nutně umístěno v případě výstavby „severního
spoje“.
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4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
4.1. PRINCIPY ŘEŠENÍ, POUŽITÉ PODKLADY
Navržené dopravní řešení lokality vychází ze stávajících dopravních poměrů v oblasti a reaguje i
na koncepční záměry komunikační sítě.
Nejvýznamnější stávající komunikací je ulice Lazecká, která je průjezdním úsekem silnice II/446,
dle ÚP obslužná, dvoupruhová. Tato komunikace tečuje území z východní strany. Na severu
navazuje zájmové území na stávající místní komunikaci, spojující Hejčín s Lazci (na severním okraji
Lazců) s návazností na Černovír. I tato komunikace je obslužná, dvoupruhová, avšak s výrazně
nižším dopravním významem.
Podkladem pro zpracování návrhu dopravního řešení je výstup územní studie „PROVĚŘENÍ
ÚZEMNÍ REZERVY KOMUNIKAČNÍHO PROPOJENÍ V SEVERNÍ ČÁSTI MĚSTA OLOMOUCE“,
zpracované v roce 2015. Tato definuje úseky nových a upravovaných komunikačních propojení, která
na naši zájmovou plochu navazují. Na jihu jsou to úseky dvoupruhových obslužných komunikací
LAZECKÁ – ŠTOLBOVA a ŠTOLBOVA – MK HEJČÍN – LAZCE, na severu potom směrová korekce
MK HEJČÍN – LAZCE, která převádí trasu stávající místní komunikace do souběhu
s protipovodňovým valem.

4.2. DOPRAVNÍ NAPOJENÍ
Námi řešená zóna se na dopravní infrastrukturu napojuje pro motoristickou dopravní obsluhu
novou veřejně přístupnou účelovou komunikací, vedenou od stabilizovaného úseku MK HEJČÍN –
LAZCE jižním směrem, kde je v ploše víceúčelové travnaté plochy ukončena. Předpokládá se její
využití pro obsluhu území a rovněž pro příjezd k občasnému odstavování karavanů. Napojení na MK
bude provedeno novou stykovou křižovatkou. Dalším napojením je stávající, prodloužená a upravená
veřejně přístupná účelová komunikace, napojující se na ulici Lazeckou průsečnou křižovatkou. I tato
komunikace souží pro obsluhu vnitřního území. Není uvažováno jejich vzájemné propojení z důvodu
zamezení nežádoucích průjezdů motorové dopravy přes areál rekreace a sportoviště. Pro
nemotoristickou dopravu se území napojuje v četných návaznostech cyklistických a smíšených stezek
z jižní, východní i severozápadní strany.

4.3. DOPRAVNÍ REŽIM ZÓNY
Dopravní řešení zóny spočívá ve vytvoření dvou obslužných os, zajišťujících dopravní obsluhu
území a jejich slepá ukončení v centrální části. Pro cyklisty a pěší je území vesměs prostupné.

4.4. HROMADNÁ DOPRAVA
Hromadná doprava je v území zastoupena autobusovými zastávkami na ulici Lazecké
s dostupností do centra území cca 500m.

4.5. CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Území je protkáno sítí cyklistických komunikací, umožňujících maximální využití rekreačního
potenciálu lokality.

4.6. STATICKÁ DOPRAVA
Navržené využití a uspořádání území nezakládá předpoklad generování významné intenzity
dopravy, jejíž statickou funkci by bylo nutno řešit. V centrální části je lokalizována plocha pro občasné
parkování a odstavování karavanů, souvisejících s činností jezdeckých aktivit.
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5. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
5.1. HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI
Podle zadání studie zpracované OKR MMOL mají být dešťové vody přednostně vsakovány.
Dešťové vody budou likvidovány nejlépe přírodě blízkým způsobem k zeleni v souladu s platnou
legislativou a Koncepcí vodního hospodářství města Olomouce.
5.1.1. STÁVAJÍCÍ STAV
Dešťové vody ze střechy penzionu jsou odvedeny do retenční nádrže o objemu 45 m3 a dále do
vsakovací nádrže o objemu 30 m3. Parkoviště a komunikace je do těchto objektů napojena přes
odlučovač lehkých kapalin. Dešťové vody z kryté haly a stájí mají své 3 retenční a 1 vsakovací nádrž
v prostoru za stájemi. Podle zkušeností jsou oba objekty funkční a kapacitně dostačující, přepad do
kanalizace nemají.
5.1.2. HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI
Dešťové vody z dostavby penzionu budou akumulovány a vsakovány v samostatném objektu
umístěném v severovýchodním rohu areálu. Dešťové vody z administrativní budovy budou
akumulovány a vsakovány v jihovýchodním rohu areálu v travnaté ploše.
5.1.3. VÝPOČET MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÉ VODY
Podle zadání musíme akumulovat návrhový déšť 20-ti letý jeho intenzita i = 272 l/s.ha =
16,32 m3/min x m2
Redukovaná plocha střechy:
Penzion
425 m2
Odtokový koeficient dle firmy ASIO
0,7
Redukovaná plocha
300 m2
Objem návrhové srážky:
Vn = Fred x i x 15 minut = 300 x 272 x 15 = 7,34 m3
Administrativní budova
1 725 m2
Odtokový koeficient dle firmy ASIO
0,7
Redukovaná plocha
1 208 m2
Objem návrhové srážky:
Vn = Fred x i x 15 minut = 1 208 x 272 x 15 = 29,60 m3

5.2. SPLAŠKOVÁ VODA
5.2.1. VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÉ VODY VODY:
Dostavba penzionu
počet hostů 60 x 45 m3/rok = 2 700 m3/rok
Průměrná obsazenost 0,5 = 1 350 m3/rok
Q d = 3,70 m3/den = 0,043 l/s
Q dmax = 7,4 m3/den = 0,086 l/s
Q h max = Q d . Kh = 0,086 . 5 = 0,43 l/s
Dostavba podél severního spoje – administrativa, kancelářské plochy
Počet osob 300 lidí x 14 m3/rok = 4 200 m3/rok = 14,5 m3/den
Qh max = 1,45 m3/hodinu = 0,40 l/s
Produkce splaškové vody celkem:
Qd = 18,20 m3/den
Q h max = 0,83 l/s
24/31

Územní studie ÚS 01: Lazce-Kouty (sever)

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

5.2.2. POČET EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL
Penzion
počet ekvivalentních obyvatel 60 hostů x 0,5
30 e.o.
Dostavba podél severního spoje – administrativa, kancelářské plochy
Počet ekvivalentních obyvatel 300 osob x 0,25
75 e.o.
Počet ekvivalentních obyvatel celkem:
105 e.o.
Produkované znečištění:
BSK5
105 e.o. x 60g/osoba . den
6,30 kg BSK5/den
CHSK
105e.o. x 120 g/osoba . den
12,60 kg CHSK/den
NL
105 e.o. x 55g/osoba .den
5,78 kg NL/den
N celk
105 e.o. x 11g/osoba/den
1,16 kg Ncelk/den
Pcelk
105 e.o. x 2,5g/osoba/den
0,26 kg Pcelk/den
5.2.3. NAPOJENÍ NA KANALIZACI
V areálu je navržena oddílná kanalizace, splašková kanalizace je napojena do stávající
kanalizace u penzionu přípojkou PVC DN 200 mm.
Na tuto stávající přípojku bude napojena dostavba penzionu i administrativní budova.

5.3. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
5.3.1. VÝPOČET MNOŽSTVÍ PITNÉ VODY
Dostavba penzionu
počet hostů 60 x 45 m3/rok = 2 700 m3/rok
Průměrná obsazenost 0,5 = 1 350 m3/rok
Q d = 3,70 m3/den = 0,043 l/s
Q dmax = 7,4 m3/den = 0,086 l/s
Q h max = Q d . Kh = 0,086 . 5 = 0,43 l/s
Dostavba podél severního spoje – administrativa, kancelářské plochy
Počet osob 300 lidí x 14 m3/rok = 4 200 m3/rok = 14,5 m3/den
Qh max = 1,45 m3/hodinu = 0,40 l/s
Spotřeba pitné vody celkem:

Qd = 21,90 m3/den
Q h max = 0,83 l/s

5.3.2. SOUČASNÝ STAV
Jezdecký areál je v současné době zásobován pitnou vodou z z veřejného vodovodu přípojkou DN
80 mm ukončenou ve vodoměrné šachtě. Vnitřní rozvody pitné vody jsou vedeny do penzionu, kryté
haly, stájí, opracovišti a ke kolbišti. Stávající studnu není možné k zásobování provozní vodou využít,
protože obsahuje velké množství manganu a kysličníků železa. Ty jsou vysráženy do chuchvalců a
proto je není možné využít ani k zavlažování opracoviště – automatické zařízení na měření vlhkosti a
současně i zavlažování vyžaduje vodu bez mechanických nečistot.
5.3.3. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ
Koncepce vodního hospodářství města Olomouce neuvádí pro jezdecký areál žádná omezení ani
vyvolané investice. K zásobování areálu bude využito stávající přípojky pitné vody ukončené
vodoměrnou šachtou. Penzion i administrativní budova budou na vodovod pitné vody napojeny ze
stávajícího vnitřního rozvodu. Stávající rozvod pitné vody bude protažen až k novému kolbišti.
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6. PLYNOFIKACE
V zájmovém území se nacházejí NTL plynovod PE d 315, PE d 110, OCEL DN 100 + NTL
přípojky a vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 150 PN 40.

6.1.

NTL PLYNOVOD

Stavební objekty budou umístěny min. 1 m od plynárenských vedení. Novými komunikacemi,
zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí
stávajících plynovodů a plynovodních přípojek nebo jen v souladu s ČSN 73 6005.

6.2. VTL PLYNOVOD
Územím prochází VTL plynovod DN 150 PN 40, vč. trasového uzávěru. Bezpečnostní pásmo
VTL plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany od plynovodu. Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m
na obě strany od plynovodu. Při plánování budoucí výstavby budou dodrženy následující podmínky:
6.2.1. STAVBA UZAVŘENÝCH OBJEKTŮ
- mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu - 20 m od VTL plynovodu DN 150

6.2.2. VODOVOD
- nejmenší vzdálenost mezi povrchy potrubí plynovodu a vodovodu při křížení je 0,3 m;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchy plynovodu a vodovodu při souběhu jsou 3 m;

6.2.3. KANALIZACE
- kanalizace v místě křížení s VTL plynovodem bude min. 3 m na každou stranu od okraje potrubí VTL
plynovodu při dodržení svislé vzdálenosti mezi povrchy potrubí kanalizace a VTL plynovodu min. 30 cm a pokud
možno kolmého křížení (min. úhel 45°);
- nejmenší povolená vzdálenost mezi povrchy plynovodu a kanalizace při souběhu jsou 4 m,
- akumulační nádoby dešťových vod lze situovat min. 15 m od VTL plynovodu DN 150;

6.2.4. KABEL NN, VN
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m;

- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4 m;

6.2.5. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (VO)
- nové sloupy VO budou umístěny 10 m od VTL plynovodu;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem NN při křížení je 0,3 m;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem NN při souběhu jsou 4 m;

6.2.6. STL, NTL PLYNOVOD
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem VTL plynovodu a STL,NTL plynovodem při křížení je 0,3
- nejmenší vzdálenost při souběhu jsou 3m;

6.2.7. ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY, HŘIŠTĚ, LAVIČKY, MÍSTA ODDECHU
- budou situovány mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);

6.2.8. PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE, CHODNÍKY
- v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);
- případné křížení budoucí komunikace s VTL plynovodem bude posouzeno
- nadzemní prvky plynovodu zůstanou min. 2 m od kraje komunikace;

6.2.9. SADOVÉ ÚPRAVY
- výsadbu stromů a keřů provádět mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);
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ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

7.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
VN
- napěťová soustava: 3 x 22.000 V, 50Hz / IT
- ochrana před nebezpečným dotykem živých částí nad 1000V:
ochrana polohou a izolací dle PNE 33 0000
- napěťová soustava: TN-C, 3x230/400V, 3+PEN
NN
- ochrana před nebezpečným dotykem živých částí do 1000V:
ochrana polohou a izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
základní ochrana : automatickým odpojením od zdroje, ochranným uzemněním

7.2. ROZVODY NN
Pro zásobování areálu elektrickou energií budou vybudovány rozvody NN které budou napojeny
z distribučních rozvodů v ulici Lazecká. Rozvody budou provedeny kabelem AYKY-J 3x120+70.
Kabely budou ukládány ve volném výkopu do pískového lože, zákryty u kabelů NN budou
výstražnými fóliemi. Kabely budou po celé délce chráněny uložením do ochranných trubek Kopodur.
Návrh pokládky bude odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2

7.3. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Okolo hlavních cest bude vybudováno veřejné osvětlení, které bude na sadových bezpaticových
stožárech do 5m výšky. Stožáry budou osazeny LED svítidly. Napojení osvětlení bude ze stávajícího
veřejného osvětlení ulice Lazecká. Napojení a rozvody pro osvětlení budou provedeny kabelem
CYKY-J 4x16. Vedení bude uloženo volně ve výkopu se zákrytem výstražnou fólií. Uložení bude
v souladu c ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

7.4. VŠEOBECNĚ
Veškerá kabelová vedení lze do země ukládat až po dokončení HTU. Kabely budou ukládány
ve volném výkopu do pískového lože, zákryty u kabelů NN budou výstražnými fóliemi. Při přechodech
komunikací a při křížení s ostatními inženýrskými sítěmi budou kabely chráněny uložením do
dvoudílných plastových ochranných trubek Kopohalf. Návrh pokládky bude odpovídat ČSN 736005 a
ČSN 33 2000-5-52.
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8. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ZELENĚ A REKREACE
8.1. SOUČASNÝ STAV
Rozlehlá lokalita na severním okraji města Olomouce má velký potenciál stát se významnou
plochou pro rekreaci obyvatel krajského města. V současné době však není plocha z hlediska
výsadeb nijak zajímavá a s výjimkou dvou prořídlých remízků (především Populus ssp. a Salix ssp.)
se zde žádná významnější zeleň nevyskytuje.

8.2. NÁVRH ÚPRAV ZELENĚ A KRAJINY
8.2.1. ALEJ PODÉL SPOJNICE MEZI ČERNOVÍREM A HEJČÍNEM
Klikatící se silnice mezi dvěma městskými částmi Olomouce bude do budoucna napojena na
„severní spoj“. Ze severní strany bude ohraničena nově vzniklou protipovodňovou hrází (hranice
CHKO Litovelské Pomoraví, z jižní strany k ní bude bezprostředně přiléhat řešené rekreační území.
Linie komunikace by měla být zvýrazněna stromořadím listnatých stromů. Vzhledem k dobrým
prostorovým možnostem je zde možné použít buď vzrůstné kosterní alejové dřeviny vhodné do
krajiny (např. javor, lípa) nebo na jaře atraktivně kvetoucí ovocné stromy. Stromořadí bude
respektovat místa dálkových pohledů.
8.2.2. ALEJ PODÉL NOVĚ NAVRŽENÉ CYKLISTICKÉ STEZKY
Navržené stromořadí podél nové cyklistické stezky bude převážně jednostranné. Stromy budou
vysázeny v bezprostřední blízkosti vymezené trasy pro cyklisty i pro pěší, jednak proto, aby
zpříjemňovaly průchod tímto územím a jednak aby v létě vytvářely potřebný stín. Pod dřevinami
mohou být občas umístěny lavičky. Navržené stromy by měly být ve vzdálenosti cca 10 metrů od
sebe a opět by se mělo jednat o odolné kosterní dřeviny, které svými parametry budou odpovídat
omezeným prostorovým možnostem. Ovocné a nižší výplňové dřeviny by zde nebyly vhodné.
8.2.3. IZOLAČNÍ ZELEŇ PODÉL NAVRŽENÉ TRASY SEVERNÍHO SPOJE
Zeleň podél nově navržené komunikace lze rozdělit do dvou částí – první částí je průchod
„severního spoje“ v těsné blízkosti jezdeckého areálu (za křižovatkou s ulicí Lazecká) a druhou částí
jeho pokračování volnou krajinou až k navrženému protipovodňovému valu.
V první části bude mít zeleň charakter městské třídy – stromy budou vytvářet pohledový předěl
mezi areálem a frekventovanou komunikací. Budou umístěny v jedné linii opět ve vzdálenosti cca 10
metrů od sebe a v konečné fázi by zde měly růst dlouhověké stromy odolné vůči exhalacím,
výfukovým plynům a proudění vzduchu. Pro zesílení izolačních vlastností může být pod stromy
vysázen volně rostoucí živý plot.
V druhé části v místech, kde severní spoj prochází volnou krajinou a ohraničuje řešené území
z jihozápadní strany, je možné výsadbu podél komunikace pojmout jako pás krajinné zeleně.
8.2.4. ALEJ PODÉL NOVĚ NAVRŽENÉ CENTRÁLNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE
Napojení jezdeckého areálu ze severní strany bude zabezpečovat nově vybudovaná komunikace,
která protne řešené území severojižním směrem zhruba v jeho polovině. Tato osa by měla být
zvýrazněna oboustrannou výraznou alejí tvořenou nejlépe duby (např. Quercus robur), které začlení
komunikaci do krajiny. Stromy by měly být vysázeny ve dvou liniích ve vzdálenosti cca 10 metrů od
sebe v dostatečné vzdálenosti od komunikace, aby jejich větve do budoucna nebránily dopravní
obsluze jezdeckého areálu. Tato alej se stane výrazným krajinotvorným prvkem. V případě potřeby
izolace okolních aktivit od této silnice je možné pod stromy vysadit jak volně rostoucí, tak i tvarovaný
živý plot z keřů vhodných do krajiny.
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8.2.5. ROZPTÝLENÁ KRAJINNÁ ZELEŇ
Řešené území by do budoucna mělo působit jako rozvolněná krajina přírodního charakteru.
Případná nezbytná oplocení jednotlivých stanovišť, především ve formě ohrad z přírodních materiálů,
živých plotů či doplněná keři vhodnými do krajiny nijak nesmí narušovat rekreační ráz území a budou
zachovávat prostupnost územím. Proto je třeba celou zájmovou lokalitu navrhovat jako jeden celek,
jako prostor, kde se jednotlivé funkce vzájemně prolínají.
Jak již bylo uvedeno, v současné době se zde vyskytují pouze dva nepříliš kvalitní prořídlé remízky
tvořené především polámanými topoly a vrbami a nekvalitním keřovým patrem, v podrostu se objevují
rumištní společenstva. Tyto skupiny stromů je třeba doplnit kvalitními dlouhověkými listnatými stromy
a poškozené a polámané dřeviny je třeba odstranit. Vzhledem k tomu, že je třeba zachovat průhledy
na významné olomoucké dominanty (Chrám svatého Mořice, Michala, Panny Marie Sněžné, Klášterní
Hradisko, Dóm Sv.Václava atd.), další plošně významnější výsadby nebo aleje podél navržených tras
nejsou v rámci této lokality možné. Zeleň tedy bude řešena převážně formou menších skupinových
výsadeb a solitér obklopených rekreačními loukami v celém řešeném rekreačním území včetně části
využitelné pro příležitostné parkování a cvalovou dráhu. V každém případě je třeba používat středně
a dlouhověké listnaté stromy převážně domácího původu vhodné do místních přírodních podmínek
(hranice s CHKO Litovelské Pomoraví), které ve skupinových výsadbách mohou být doplněny do
krajiny vhodnými keři.

8.3. REKREAČNÍ VYUŽITÍ
Návrh rekreačního využití území v severním zeleném klínu, navazující na přírodně hodnotné
území CHKO Litovelské Pomoraví zatraktivní území pro obyvatele blízkého sídliště, navazující
zástavby rodinných domů i ze vzdálenějších míst města Olomouce. Dojde zejména k jeho vybavení
pěšími cestami a zpřístupnění pro krátké i víkendové procházky či pohyb cyklistů na kolech. Budou
potvrzeny a využity pohledy na historické jádro a dominanty v okolí jako další z atraktivit tohoto
území. Ke zvýšení návštěvnosti území přispěje také začlenění aktivit souvisejících s jezdectvím do
přírodě blízkého prostředí a navrhované úpravy krajiny, zejména vytvoření rekreačních luk a jejich
doplnění o výsadby krajinné zeleně a stromořadí.

V Olomouci dne 01.06.2017

ing.arch. Jaroslav Štěpán
a kolektiv zpracovatelů
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ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
OLOMOUC, US-01 „Lazce-Kouty (sever)“
Zpracoval : odbor koncepce a rozvoje, květen 2016

1. Důvody pro pořízení územní studie
Územní plán Olomouc vymezuje území tvořené plochami pro změnu využití
v nezastavěném území 06/090K a částečně 06/086K veřejné rekreace, plochou přestavby
06/076P veřejných prostranství, plochou přestavby 06/077P veřejného vybavení a částečně
plochou stabilizovanou v zastavěném území 06/078S veřejného vybavení, které jsou
podmíněné zpracováním územní studie ve prospěch rekreace US-01 „Lazce-Kouty (sever)“.
Plochy 06/086K a 06/078S jsou zároveň součástí koridoru územní rezervy UR-03 pro
plochu dopravní infrastruktury mezi ulicí Lazeckou a komunikací mezi Hejčínem a
Černovírem, která je zpřesněná registrovanou územní studií.
Cílem územní studie je prověřit podrobnější podmínky využití této plochy jako
podklad pro rozhodování v území.
2. Vymezení řešeného území a podmínky vyplývající z územního plánu
Územní studie US-01 je určena ke stanovení podrobnějšího využití ploch ve prospěch
rekreace a jejich zapojení do území, pro podrobnější stanovení využití pozemků a jejich
vzájemné uspořádání a vazby v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
Řešené území je zadáním vymezeno v rozsahu ploch podmíněných zpracováním územní
studie US-01 tvořené plochami veřejné rekreace 06/090K a částečně 06/086K v nezastavěném
území, plochou veřejných prostranství 06/076P, plochou veřejného vybavení 06/077P a
částečně plochou veřejného vybavení 06/078S (viz grafická příloha). Podmínky využití ploch
veřejné rekreace v nezastavěném území, veřejných prostranství a veřejného vybavení jsou
uvedeny v bodě 7 výroku. Využití ploch veřejné rekreace v nezastavěném území bude řešeno
v souladu s hlavním využitím a přípustným využitím. Využití ploch veřejných prostranství a
veřejného vybavení bude řešeno v souladu s hlavním využitím, přípustným a podmíněně
přípustným využitím. V celém území lze v souladu s charakterem území, s požadavky na
ochranu a rozvoj hodnot a v souladu s harmonickým měřítkem a vztahy v krajině realizovat
terénní úpravy a umísťovat pozemky stavby a zařízení uvedené jako hlavní nebo přípustné,
případně jako podmíněně přípustné, u kterých bylo prokázáno splnění stanovených podmínek.
Podmínky využití ploch 06/086K a 06/078S nacházejících se současně v územní rezervě
UR-03 jsou uvedeny v bodě 10 výroku. V plochách a koridorech územních rezerv zejména
nesmí být stávající využití měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil
prověřované budoucí využití.
K řešenému území se vztahují také podmínky využití uvedené v koncepci nezastavěného
území (bod 4.8.) k plochám pro změnu využití v nezastavěném území a uvedené v koncepci
zastavěného území (bod 4.7.) k plochám přestavby a stabilizovaným v zastavěném území.
Pro bližší specifikaci podmínek využití pro veřejnou rekreaci v krajině je na plochách
06/086K a 06/090K vymezen překryvný prvek zeleň rekreační krajiny. Zeleň rekreační
krajiny je určena k ochraně a rozvoji nezastavitelných ploch pro zajištění zázemí rekreace
obyvatel v přírodě blízkém prostředí na přechodu hranice kompaktního sídla; veškeré způsoby
využití musí sloužit přírodní kultivaci ploch a rekreačním potřebám v měřítku úměrném

zachování krajinného rázu území. Na ploše 06/090K je dále vymezen v rámci koncepce
hodnotných částí krajiny překryvný prvek rekreačně přírodní prstenec. Podél hranice
zastavěného území prochází překryvný prvek koridor cyklistické dopravy.
Upřesňujícím požadavkem Územního plánu Olomouc na rozvoj lokalit je dle bodu 4.a)
rozvíjet pro potřeby rekreace v krajině plochy 06/086K a 06/090K formou zeleně rekreační
krajiny; rozvíjet koridory cyklistické dopravy; počítat s územní rezervou UR-03 pro základní
komunikační síť města – propojení ulice Řepčínské a ulice Lazecké (DS-39R) na ploše
06/086K a 06/078S; rozvíjet pro potřeby veřejného vybavení, přednostně tělovýchovy a
sportu plochu 06/077P; rozvíjet veřejné prostranství na ploše 06/076P;
Řešeným územím prochází plynovod VTL a vodovodní řád hlavní.
3. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
Územní studie podrobněji rozpracuje a stanoví koncepci prostorové regulace stanovenou
v Územním plánu Olomouc. V následující tabulce jsou uvedeny podmínky prostorového
uspořádání pro jednotlivé plochy:
kód plochy
06/076P
06/077P
06/078S

využití
plochy
veřejná
prostranství
veřejné
vybavení
veřejné
vybavení

max. výška
zástavby zastavěnost
(m)
-

-

10/14

do 40%

10/14

-

struktura
zástavby

min. podíl
zeleně

zpřesnění
využití

-

-

-

20%

-

-

-

areálový
typ
areálový
typ

06/086K
(část)

veřejná
rekreace

-

-

-

-

06/090K

veřejná
rekreace

-

-

-

-

zeleň
rekreační
krajiny
zeleň
rekreační
krajiny

Územní studie v řešeném území navrhne kvalitní prostředí pro rekreaci občanů v severním
do města vstupujícím zeleném klínu navazujícím na území Chráněné krajinné oblasti
Litovelské Pomoraví. Jedná se o rovinaté území se zvýšenými přírodními a krajinnými
hodnotami v širším okolí ze severovýchodu a jihozápadu obklopené vodními toky Moravou a
Mlýnským potokem a jejich nivami. Návrh rekreačního využití bude rozvíjet tyto přírodní
hodnoty nacházející se v řešeném území a blízkém okolí a bude vycházet ze skutečnosti, že se
v tomto území původně nacházely porosty lužního lesa.
Vyřešena bude optimální prostupnost územím zejména pro pěší a cyklisty, která
v současnosti v území chybí. Bude vymezen prostor pro veřejně prospěšnou stavbu koridoru
cyklistické dopravy dle požadavku územního plánu. Zajištěna bude také prostupnost
z řešeného území směrem do okolní krajiny a do zastavěného území, návaznost na stávající
cesty a cesty navržené v registrovaných územních studiích řešících sousední území. Navrženo
bude také propojení s plochou zeleně parkové u ulice Lazecká. Cesty pro pěší a cyklisty
budou navrženy v dostatečných prostorových parametrech včetně liniové zeleně a využijí tam
kde je to možné pozemky ve vlastnictví města.

Návrh krajinné zeleně (liniové i plošné) bude svým uspořádáním a druhovým složením
odpovídat přírodním podmínkám a zohlední také vliv budoucích protipovodňových opatření.
Navržené příměstské přírodně rekreační lesní porosty a louky se skupinami dřevin i
solitérními stromy budou přispívat také ke zvýšení estetické hodnoty krajiny a retenci vody
v krajině.
Územní studie se bude zabývat stávajícími areály pro chov koní a jejich využitím
v souladu s požadavky územního plánu a začleněním do krajiny.
V plochách veřejných prostranství a plochách veřejného vybavení budou veřejná
prostranství řešená v souladu s vyhláškou č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání
území, včetně jednoznačně definovaných uličních čar a návrhu uspořádání veřejných
prostranství. Řešení bude zohledňovat také majetkoprávní vztahy v území.
4. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Požadavkem Územního plánu Olomouc na ochranu a rozvoj hodnot dle bodu 4b) je
chránit a rozvíjet sportovně rekreační oblast celoměstského významu Lazce – Kouty na ploše
06/090K; chránit a rozvíjet rekreačně přírodní prstenec na ploše 06/090K.
Ze základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot se k řešenému
území vztahují zejména následující požadavky: územně zajistit základní potřeby veřejného
zájmu, tj. rozvíjet veřejná prostranství, veřejné vybavení, prostupnost území a dopravní i
technickou infrastrukturu; chránit nivy vodních toků před zástavbou a rozvíjet vhodné využití
jejich přírodního a rekreačního potenciálu; respektovat ochranné podmínky významných
krajinných prvků apod.; chránit rozsah stávajících lesních porostů, rozvíjet je jako přírodně
rekreační zázemí sídla a zvýšit zastoupení lesů ve stávajících, převážně zemědělsky
využívaných partiích krajiny; chránit a rozvíjet prostupnost zastavěného území, včetně ploch
přestaveb a zastavitelných ploch; chránit a rozvíjet prostupnost sídla do krajiny.
5. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Bude proveden průzkum existence stávajících inženýrských sítí v řešeném území včetně
ochranných pásem. Pokud bude součástí řešeného území záměr s nutností napojení na TI
budou navrženy trasy veřejných inženýrských sítí včetně ochranných pásem a budou určeny
místa napojení na stávající technickou infrastrukturu. V případě návrhu zastavěných a
zpevněných ploch bude v maximální možné míře dodržena platná legislativa na úseku
hospodaření s dešťovou vodou (HDV). Bude vymezen prostor pro objekty HDV tak, aby
nedocházelo ke kolizi se zelení. Budou vymezena ochranná pásma objektů HDV. Dešťové
vody budou likvidovány nejlépe přírodě blízkým způsobem k zeleni v souladu s platnou
legislativou a Koncepcí vodního hospodářství města Olomouce. Budou respektovány stávající
inženýrské sítě. Přes řešené území prochází plynovod VTL a vedení VN jejich trasy budou
respektovány a budou dodržena ochranná pásma IS. Výsadba navrhovaných dřevin musí být
mimo ochranná pásma inženýrských sítí (ČSN 83 9061).
Bude respektováno protipovodňové opatření na hejčínských loukách mezi ulicí
Břetislavovou v Řepčíně a mostem přes Moravu v Černovíru PP-05 a záplavové území řeky
Moravy.
Řešení studie bude vycházet ze studie Koncepce vodního hospodářství města Olomouce,
případně bude prokázáno, že se jedná o lepší či rovnocenné řešení.

Dopravně bude řešené území navazovat na hlavní komunikační síť, systém dopravní
obsluhy území bude rozvíjen v souladu s charakterem a využitím území. V souladu
s navrženým charakterem budoucího využití území bude řešena problematika statické
dopravy. Bude respektován koridor cyklistické dopravy. Územní rezerva ÚR-03 bude
zapracována a dopravní napojení ploch navrženo s ohledem na registrovanou územní studii
„Prověření územní rezervy komunikačního propojení v severní části města Olomouce“.
6. Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů
Z územně analytických podkladů – výkresu limitů využití území vyplývá, že je řešené
území zasaženo záplavovým územím řeky Moravy, území protíná radioreléová trasa, vedení
vysokotlakého plynovodu, nachází se zde půdy II. třídy ochrany ZPF.
7. Požadavky na obsah a formu územní studie
Studie bude zpracována autorizovaným architektem, vzhledem k řešené problematice se
doporučuje také spoluúčast krajinného inženýra či zahradního architekta ve zpracovatelském
týmu a podle potřeby dopravního inženýra. V průběhu zpracování bude studie projednána
s pořizovatelem na pracovních jednáních, podle potřeby konzultována s odborem životního
prostředí.
Textová část bude obsahovat zejména:
 vymezení řešeného území
 urbanistické řešení
 kapacity území
 koncepci uspořádání krajiny, zeleně a rekreace
 koncepci dopravy
 koncepci inženýrských sítí
 případnou etapizaci
 dokladovou část
Grafická část bude dokumentovat zejména:
 širší vztahy
 stávající stav území, majetkoprávní vztahy v řešeném území
 urbanistickou koncepci
 koncepci veřejné infrastruktury
 výkres navrhovaných regulačních prvků (podle potřeby řešení uličního profilu
s okótovanou uliční čárou či řešení průchodů a průjezdů nezastavěným
územím, včetně všech komunikačních pásů, pásů zeleně se zákresem stromů,
parkovacích pruhů a koridorů pro vedení sítí technické infrastruktury)
 charakteristické řezy řešeného území (podle potřeby příčné řezy uličního
profilu u liniových veřejných prostranství či řešení průchodů a průjezdů
nezastavěným územím)
Na základě dohody se zadavatelem v rámci pracovních jednání může být obsah a rozsah
studie upraven.

Studie bude odevzdána v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních a jedenkrát v digitální podobě
s grafickou částí ve formátu *.dgn nebo *.dgw a *.pdf. a textovou částí ve formátu Microsoft
Word.
8. Podklady předané pořizovatelem
Pro zpracování urbanistické studie jsou k dispozici následující podklady:
a) Územní plán Olomouc
b) Územně analytické podklady
c) Digitální 3D model Olomouce
d) Koncepce vodního hospodářství města Olomouce, zpracovatel DHI a.s., 2012-2014
e) Prověření územní rezervy komunikačního propojení v severní části města Olomouce
f) Územní studie Lazce-Kouty (jih) US-02

Příloha:
Výřez z ÚP Olomouc – Výkres základního členění – řešené území US-01
Výřez z ÚP Olomouc – Koordinační výkres – limity v území

Příloha
Výřez z ÚP Olomouc – Výkres základního členění – řešené území US-01

Výřez z ÚP Olomouc – Koordinační výkres – limity v území
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KORIDOR PRO PROTIPOVODŇOVÝ VAL
- dle územního plánu, ET - 12, 14, 18
- realizace podmiňuje stavební činnost v daných plochách

STÁVAJÍCÍ CYKLISTICKÁ KOMUNIKACE
- smíšená rekreační stezka "Hejčínské Louky"
- vyhledávaní frekventovaná trasa

1.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE HEJČÍN-ČERNOVÍR
- doplnění cyklostezky dle územního plánu
- ve vybraných místech zachování "panoramatu"

NOVÉ DOPRAVNÍ NAPOJENÍ
- nová veřejně přístupná účelová komunikace 7/30
- obsluha vnitřního území
- pro automobilovou dopravu nepropojeno na ul.Lazeckou
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TRAVNATÁ PLOCHA - PŘÍLEŽITOSTNÉ PARKOVÁNÍ
- využití při vybraných jezdeckých závodech
- dva sjezdy naznačeny orientačně

ROZVOJ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ DLE ÚP
- zajištění dopravní obsluhy vnitřního území
- veřejná přístupnost, doplnění cyklistickékho provozu
- pro automobilovou dopravu nepropojeno na MK Hejčín - Lazce

navržené komunikační propojení v severní části města
úsek ŠTOLBOVA - MK HEJČÍN / LAZCE

1.

stávající jezdecká hala 47
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stávající kolbiště 50 x 80 m

dostavba penzionu
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ÚZEMNÍ STUDIE LAZCE KOUTY JIH - NAPOJENÍ
- pěší návaznosti na ÚS-02 Lazce Kouty - jih
- střední napojení pouze jako alternativa (čárkovaně)

dostavba jezdeckého areálu
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C1.

C2 KOO. SITUACE
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - STÁVAJÍCÍ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - NAVRHOVANÉ

pozn.1 PŘI VÝSTAVBĚ BUDE RESPEKTOVÁNA:
ČSN 83 9061 "OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH"
(4.10 Ochrana kořenového porostu při výkopech rýh nebo stavebních jam )
pozn.2 VOLNÝ KORIDOR PRO UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ODPOVÍDÁ:
ČSN 73 6005 "PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ"
(viz A 1. Průvodní zpráva, C5 Uliční profily)
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SITUACE V KATASTRÁLNÍ MAPĚ
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HRANICE FUNKČNÍ PLOCHY
- hranice mezi plochami převzata z územního plánu

1

2
HRANICE FUNKČNÍ PLOCHY
- dle ÚP, odpovídá hranici KM
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267.10

266.50

01.D 06/091N

OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE
nebude propojena, zklidnění provozu

01.P 06/076P

3
5

70.90

6

4

104.00

7

8
49.50

189.70

01.O 06/077P

HRANICE FUNKČNÍ PLOCHY
- dle ÚP, odpovídá hranici KM

03.O 06/077P
03.R 06/086K

05.O 06/077P
02.O 06/077P

9

10

1

11

ÚZEMNÍ STUDIE ÚS 01 - Lazce - Kouty (sever)
ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.

04.O 06/078S

C4.

ULIČNÍ PROFIL "D"

PŘÍČNÝ ŘEZ ÚZEMÍM I., ULIČNÍ PROFIL "A"

D
ULIČNÍ PROFIL A.

cyklo.
3,0 m

17/0034N

zeleň
2,0m

vozovka
6,0 m

zeleň cyklo.
3,0 m 3,0 m

protipovodňový val

veřejné prostranství

35,0 m

14,0 m

17/052K - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

maximální výška zástavby dle ÚP - 10m

PRŮCHOD CYKLISTICKÉ DOPRAVY

vzrostlá zeleň
min.7,0 m

jezdecký areál - stáje
15,0m

pěší
3,0 m

PRŮCHOD CYKLISTICKÉ DOPRAVY

z obsluha stezka z
1,2 3,5m
3,0m 1,3

vyhrazený prostor jezdeckého areálu

15,0 m

jezdecký areál - opracoviště
70,0m

travnatá plocha, letní zahrádka
22,0m
vyhrazený prostor jezdeckého areálu

veřejné prostranství

9,0 m

vozovka
6,0 m

P
5,5m

chodník
3,0 m

penzion V Jízdárně

veřejné prostranství

92,0 m

vozovka
8,0 m

výška zástavby dle ÚP - 10m

14,5 m

14,0 m

z/ch/z
5,0 m

řadové rodinné domy

B

zahrady

bydlení v řadové rodinné zástavbě

17,0 m

06/069S - PLOCHY D. INFRASTRUKTURY

ULIČNÍ PROFIL "C"

C

A

veřejné prostranství, ulice Lazecká

06/077P - PLOCHY VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ

06/091N - PLOCHY DOPR.INFRA.06/090K - PLOCHY VEŘ. REKREACE

z/ch/z
4,0 m

ustupující podlaží dle ÚP -14m

uliční / stavební čára

LINIOVÁ ZELEŇ DLE ÚP

maximální výška zástavby dle ÚP -14m (ustupující podlaží)

CYKLOSTEZKA DLE ÚP

CYKLOSTEZKA DLE ÚP

ULIČNÍ PROFIL D.

06/063S - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

PŘÍČNÝ ŘEZ ÚZEMÍM II. ULIČNÍ PROFIL "B"

ULIČNÍ PROFIL C.

ULIČNÍ PROFIL B.

SMÍŠENÁ STEZKA

maximální výška zástavby dle ÚP -14m (ustupující podlaží)

maximální výška zástavby dle ÚP -14m (ustupující podlaží)

maximální výška zástavby dle ÚP - 10m

maximální výška zástavby dle ÚP - 10m

SMÍŠENÁ STEZKA

ÚZEMNÍ STUDIE ÚS 01 - Lazce - Kouty (sever)
ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.

SMÍŠENÁ STEZKA
stávající vzrostlá zeleň
remízek stávající vzrostlé zeleně - bude zachováno dle zadání ÚS

zeleň chodník
3,5 m 3,0 m

vozovka
6,0 m

zeleň
3,5 m

zatravnění
basebal

veřejné prostranství

průleh
4,0 m

vozovka
7,0 m

zeleň
2,0 m

zatravnění
15,5 m

prostor pro dostavbu podél trasy severního spoje - administrativní prostory
40,0 m

veřejné prostranství

16,0 m

06/090K - PLOCHY VEŘEJNÉ REKREACE

zeleň stezka
2,0 m 3,0 m

33,5 m

06/098P

06/078S - PLOCHY VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ, PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - REZERVA

vyhrazený prostor jezdeckého areálu

40,0 m

zeleň stezka zeleň
2,5 m 3,0 m 2,5 m

jezdecký areál - opracoviště
30,0m

krytá jízdárna
47,0m

vyhrazený prostor jezdeckého areálu

veřejné prostranství

8,0 m

chodník
4,0 m

34,0 m

06/077P - PLOCHY VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ

zeleň
3,0 m

vozovka
6,0 m

stezka z
3,0 m 1

soukromé zahrady

veřejné prostranství

47,0 m

13,0 m

06/076P - VEŘ. PROSTRANSTVÍ

06/075S

C5.

