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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název akce
Místo akce
Kraj
Účel stavby
Stupeň dokumentace

ÚZEMNÍ STUDIE - 135: Nová Ulice – u fortu XIII
Olomouc – Nová Ulice
Olomoucký
Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu
ÚZEMNÍ STUDIE

1.2. POŘIZOVATEL
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE, Odbor Koncepce a Rozvoje
Olomouc, Hynaisova 10, PSČ 779 00
00299308
CZ00299308

1.3. INVESTOR
Název:
Sídlo:

MUDr. Rudolf Stupka
V Křovinách 21, Olomouc

Název:
Sídlo:

K2 MONOLIT & EQUIPMENT s.r.o.
Kubišova 163/36, Nedvězí

1.4. ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT)
1.4.1. GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Název
Sídlo
IČO
DIČ
tel.
fax
e-mail
1.4.2. OBSAZENÍ PROJEKTU
Vedoucí projektu

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Tylova 4,
772 00 Olomouc
25849280
CZ25849280
585 230 780
585 227 166
alfaprojekt@alfaprojekt.com

ing. arch. Pavel Vrba

ALFAPROJEKT

777 309 998

Urbanistické řešení

ing. arch.Štěpán Zatloukal

ALFAPROJEKT

724 794 268

Dopravní řešení

ing. Petr Staněk

ALFAPROJEKT

602 543 807

El. VN/NN/VO

Vladimír Pokorný

ALFAPROJEKT

732 872 945

Sdělovací sítě

ing. Miroslav Karel

MULTINETs.r.o.

602 583 601

Kanalizace, voda

ing. Jaromír Koupán

AQUAPROCON

585 241 248

Plynofikace

ing. Jindřich Šišák

IGEA

602 527 379

Zásobování teplem

ing. Rostislav Hynek

ALFAPROJEKT

605 711 123

Sadové úpravy

ing. Hana Tomaštíková

ALFAPROJEKT

606 901 271

Požární řešení

ing. Lenka Babicová

ALFAPROJEKT

603 452 976
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1.5. OBSAH DOKUMENTACE

2.

A.

TEXTOVÁ ČÁST

A1

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A2

DOKLADOVÁ ČÁST

B.

VÝKRESOVÁ ČÁST - ANALÝZA

B1.

ŠIRŠÍ VZTAHY

B2.

ANALÝZA ÚZEMNÍHO PLÁNU

B3.

MAJETKOVÁ MAPA

B4.

URBANISTICKÁ ANALÝZA

C.

VÝKRESOVÁ ČÁST – NÁVRH

C1.

CELKOVÁ SITUACE

C2.

ULIČNÍ PROFILY 1

C3.

ULIČNÍ PROFILY 2

C4.

KOORDINAČNÍ SITUACE

C5.

SITUACE V KN

C6.

SITUACE REGULAČNÍCH PRVKŮ

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

2.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území se nachází v západní části města Olomouce v katastrálním území Nová Ulice. Dle
návrhu nového územního plánu se jedná o plochu o celkové výměře 16,11 ha. Území je vymezeno
prostorem mezi ulicemi I.P.Pavlova, Balcárkova, Fortem XIII, bývalou cihelnou a stavebním dvorem
firmy Modos.

2.2. PODMÍNKY ÚZEMNÍHO PLÁNU
Dle územního plánu města Olomouce je řešené území součástí několika ploch. Tyto plochy
vymezují dle ÚP následující podmínky využití:
Kód plochy

Využití

Výměra

Max. výška

plochy

plochy

zástavby

15/118S

D

1,78

-

15/121Z

B

1,07

15/122Z

P

15/123P

Zastavěnost Struktura

Min. podíl

Poznámka

zástavby

zeleně

-

-

-

US - 89

13/17

15-45%

b

30%

*DP - 47

0,55

-

-

-

-

*DP - 47

P

0,76

-

-

-

-

*DP - 34

15/127K

R

7,68

-

-

-

-

zeleň rekreační krajiny, navržený ÚSES

15/129Z

R

3,76

5/7

do 3%

s

50%

*DP – 47, zeleň parková

15/130Z

O

1,40

15/15

do 40%

a

20%

*DP - 47
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15/135N

P

0,37

-

-

-

-

15/141N

N

5,80

-

-

-

-

15/143N

D

2,65

-

-

-

-

15/161Z

P

0,20

-

-

-

-

00/000P
00/000S
00/000N
00/000Z
00/000K

US - 89

-plochy přestavby
-plochy stabilizované v zastavěném území
-plochy stabilizované v nezastavěném území
-plochy zastavitelné
-plochy pro změnu využití v nezastavěném území

D
B
P
R
O
N

-plochy dopravní infrastruktury
-plochy smíšené obytné
-plochy veřejných prostranství
-plochy veřejné rekreace
-plochy veřejného vybavení
-plochy zemědělské

b
s
a

-blokový typ,
-solitérní typ,
-areálový typ,

US
DP

-územní studie
-dohoda o parcelaci ( *DP-47 je nahrazena US-135, která je předmětem této dokumentace )

Z - plochy zastavitelné (00/000Z), které se vymezují vně současně zastavěného území, zejména pro
bydlení, rekreaci a občanského vybavení a pro zajištění hospodářských podmínek sídla. Plochy zastavitelné
jsou zobrazeny ve výkrese I/01.
Podmínky využití:
• ve struktuře blokového typu zástavby (b) se objekty s hlavní funkcí umisťují podél veřejných
prostranství odpovídající šířky;
• ve struktuře areálového typu zástavby (a) se objekty umisťují přednostně podél veřejných
prostranství;
• u stávajících dočasných staveb, které nejsou v souladu s podmínkami Územního plánu, je
možné připustit prodloužení doby jejich trvání nejpozději do 8 let od data nabytí účinnosti
Územního plánu; tato lhůta je lhůtou k odstranění stavby nebo k jejímu uvedení do souladu se
stanovenými podmínkami Územního plánu.
K - plochy pro změnu využití v nezastavěném území (00/000K), které se vymezují za účelem přeměny
nezastavěného území s nevhodným využitím. Plochy jsou zobrazeny ve výkrese I/01. Podmínky využití se nad
rámec podmínek ploch s rozdílným způsobem využití nestanovují.
b-blokový typ: je vymezený zpravidla stavebními čarami, vnější hrana zástavby vymezuje
veřejné prostranství (s možností předzahrádek), vnitřní hrana zpravidla soukromý nebo polosoukromý
prostor uvnitř bloku.
Ve struktuře blokového typu se za urbanisticky odůvodněné považují zejména dostavby proluk
a nároží, doplnění rozvolněných nebo nedokončených bloků objekty charakteristického objemu pro
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dosažení charakteristického rytmu zástavby, posílení městského charakteru ulic vymezujících
jednotlivé bloky dostavbou nízkopodlažních objektů občanského vybavení apod. Urbanisticky
odůvodněné jsou dostavby podél ploch veřejných prostranství vymezených v územní plánu, případně
podél ulic, které přirozeným způsobem navazují na stávající uliční síť a umožňují průchodnost
územím.
a) Maximální výška zástavby: udává hodnotu maximální výšky stavby ve tvaru: "maximální
výška římsy nebo okapní hrany /maximální výška hřebene střechy nebo ustupujícího podlaží po
úhlem 45°, to vše měřené od úrovně veřejného prostranství, k němuž je orientované průčelí stavby
nebo v případě ztížených terénních podmínek v nejnižším místě původního terénu při obvodu stavby
orientovanému k nejbližšímu veřejnému prostranství; maximální výška zástavby je zobrazena ve
Schématu výškové regulace a polycentrického systému (I/S1).
Pro určení maximální výšky zástavby dále mj. platí:
− v městském subcentru hlavním, doplňkovém a příměstském je přípustné ve zvlášť
odůvodněných případech, v urbanisticky významné poloze (např. na nárožích a na stavbách
veřejného vybavení), překročení maximální výšky zástavby lokálními dominantami o 1/3 vyšší
než je maximální výška okolní zástavby stanovená v Příloze č.1 (Tabulka ploch) maximálně
nad 1/3 půdorysu objektu;
− maximální výšku zástavby lze překročit při dostavbě proluk do výšky sousedních stávajících
staveb;
− u dokončených staveb, které nejsou v souladu se stanovenou maximální výškou zástavby,
jsou přípustné pouze stavební úpravy, při kterých se nezvětšuje stávající půdorysné a výškové
ohraničení stavby v té její části, která překračuje stanovenou maximální výšku;
− maximální výšku zástavby nelze překročit technologickým zařízením objektu s výjimkou
stožárů, antén, komínů apod.
Maximální výšky stanovené ve Schématu výškové regulace a polycentrického systému (I/S1)
a v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) výrokové části ÚP se týkají pouze hlavních částí objektů navazujících
na veřejná prostranství, na dvorní křídla a zástavbu vnitrobloků se nevztahují. Výšku dvorních křídel
je možné zvětšovat jen na úroveň charakteristickou pro daný typ zástavby.
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 (do tohoto poměru se
nezapočítávají zpevněné povrchy, podzemní garáže apod.). V urbanisticky odůvodněných případech,
například na nárožních pozemcích blokové struktury, je možné stanovený limit překročit při prověření
územní studií nebo regulačním plánem; v takovém případě je nutné prokázat, že průměrnou
zastavěností v ploše bude stanovený limit dodržen.
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. V urbanisticky odůvodněných případech, například na nárožních
pozemcích blokové struktury, je možné stanovený limit nedodržet při prověření územní studií nebo
regulačním plánem; v takovém případě je nutné prokázat, že průměrným podílem zeleně v ploše
bude stanovený limit dodržen.

2.2.1. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (B)
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.
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Přípustné využití
a) pozemky rodinných domů v lokalitách se zajištěnou ochranou před hlukem
b) pozemky bytových domů, ve kterých je minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích
a odstavných stání situováno v rámci objektu, v lokalitách se zajištěnou ochranou před hlukem;
c) pozemky polyfunkčních domů s bydlením, ve kterých je 20–50 % hrubé podlažní plochy
objektu určeno pro trvalé bydlení, maximálně 600 m² hrubé podlažní plochy je určeno pro
obchod a minimálně 50% potřeby součtu parkovacích a odstavných stání je situováno v rámci
objektu, v lokalitách se zajištěnou ochranou před hlukem;
d) pozemky vodních toků a ploch;
e) pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření;
f) pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu;
g) pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
h) pozemky veřejných prostranství;
i) pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu, zejména zahrady,
vnitrobloky se vzrostlou zelení, aleje podél komunikací, rozptýlená zeleň, meze, remízy, ÚSES
apod.;
j) pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení sloužící potřebám území nebo v kapacitě
úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho charakterem;
k) pozemky staveb a zařízení pro obchod do 600 m² hrubé podlažní plochy, mimo prodejní
stánky a autobazary;
l) pozemky staveb a zařízení pro nerušivé služby a stravování sloužící potřebám území nebo
v kapacitě úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho charakterem;
m) pozemky staveb a zařízení pro administrativu, vědu a výzkum a ubytování v kapacitě úměrné
potenciálu daného území a v souladu s jeho charakterem, ve kterých je minimálně 70 % potřeby
součtu parkovacích a odstavených stání situováno v rámci objektu;
n) pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení celoměstského a nadměstského významu
v městském centru a podél městských tříd řešené v souladu s charakterem území, ve kterých je
minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích a odstavných stání situováno v rámci objektu;
o) stavby a zařízení fotovoltaických elektráren situovaných na střechách nebo fasádách objektů
mimo území MPR Olomouc, OP MPR Olomouc a OP NKP.

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

2.3. ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM
2.3.1. DŮVODY POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE
V rámci souboru změn č.I Územního plánu Olomouc je projednáváno nahrazení dohody
o parcelaci DP-47, jejímž uzavřením je podmíněno využití zastavitelných ploch 15/121Z (plocha
smíšená obytná), 15/129Z (plocha veřejné rekreace) a 15/130Z (plocha veřejného vybavení), územní
studií US-135 „Nová Ulice – u fortu XIII“.
Územní studie US-135 je pořizována na základě podnětu Ing.arch. Pavla Vrby, předsedy
představenstva a ředitele společnosti ALFAPROJEKT Olomouc a.s., ze dne 13.7.2016. Důvodem je
podnět investorů a majitelů pozemků na pořízení územní studie v rozsahu zastavitelných ploch
15/121Z (plocha smíšená obytná), 15/122Z (plocha veřejných prostranství), 15/129Z (plocha veřejné
rekreace) a 15/130Z (plocha veřejného vybavení) a plochy pro změnu využití v nezastavěném území
15/127K (plocha veřejné rekreace.
Cílem územní studie je prověřit a konkretizovat podmínky využití uvedených ploch v souladu s cíli
a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území, a zajistit soulad s obecnými požadavky na
využívání území. Územní studie bude sloužit jako podrobnější podklad pro rozhodování v území.
Účelem územní studie je stanovení podrobnějšího využití a struktury zástavby ploch
a podrobnějšího využití ploch ve prospěch rekreace a jejich zapojení do území v souladu
s podmínkami Územního plánu Olomouc. V souladu s cíli a úkoly územního plánování budou
stanoveny podmínky pro využití pozemků a pro jejich vzájemné uspořádání a vazby. Dle potřeby
budou vymezeny pozemky staveb či zařízení související dopravní a technické infrastruktury
a veřejných prostranství, a upřesněny podmínky prostorového uspořádání staveb. Dále budou
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stanoveny podmínky na ochranu veřejného zdraví před negativními účinky dopravy a bude řešeno
hospodaření s dešťovými vodami.

2.3.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A PODMÍNKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU
Řešené území se nachází v západní části města Olomouce v katastrálním území Nová Ulice a na
západní hranici řešeného území částečně v k.ú. Slavonín – z hlediska Územního plánu Olomouc,
který nabyl účinnosti 30.9.2014, je území vymezeno plochami 15/121Z, 15/122Z, 15/127K, 15/129Z,
15/130Z, 15/161Z a příslušnou částí ploch 15/118S, 15/123P, 15/135N a 15/141N.
Ze severní strany je řešené území ohraničeno přestavbovou plochou smíšenou obytnou 15/133P
(prostor bývalé cihelny) a ul. Balcárkova, na západní straně je vymezeno komunikací napojující fort
XIII a dále nezastavěným území (hranici tvoří lokální biokoridor LBK 15) a fortem XIII, na jižní straně
je vymezeno ul. I.P.Pavlova a na východní straně stávajícím areálem firmy MODOS spol. s.r.o., který
je územním plánem navržen jako plochy přestavby.. V rámci řešení vazeb na okolí je možné
v návrhu územní studie přesáhnout mimo vymezené řešené území, pokud bude tento přesah
odůvodněn.

2.3.3. POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB
Využití ploch bude řešeno v souladu s podmínkami přípustného, případně podmíněně
přípustného stanovenými Územním plánem Olomouc, přitom bude zohledněna skutečnost, že
realizovat terénní úpravy a umísťovat stavby a zařízení lze v celém území pouze v souladu s jeho
charakterem a s požadavky na ochranu a rozvoj hodnot a při prokázání splnění stanovených
podmínek. Pro funkci bydlení bude hlukovým posouzením prokázáno zajištění ochrany veřejného
zdraví před hlukem.
Z hlediska urbanistické koncepce bude posouzena a v rámci navrhovaného řešení upřesněna
limitní/předpokládaná výšková úroveň, hustota zastavění (koeficient zastavění) a podíl zeleně
v jednotlivých částech řešeného území. Rovněž bude stanoveno podrobnější prostorové uspořádání,
zejména uliční a stavební čáry, výšky říms a hřebenů střech apod.
Dle odůvodnění územního plánu jsou zastavitelné plochy v řešeném území určeny “pro bydlení a
pro doplnění celoměstského sportovního zázemí (např. sportovní hala naproti aquaparku a tréninkové
golfové odpaliště)“. Zároveň je plocha veřejné rekreace 15/129Z dle odůvodnění územního plánu
vymezena jako související plocha veřejné rekreace pro navazující plochy smíšené obytné.
Pro plochu 15/121Z je územním plánem stanoven požadavek rozvíjet plochy smíšené obytné, pro
plochu 15/122Z, 15/123P, 15/135N a 15/161Z je územním plánem stanoven požadavek rozvíjet
veřejná prostranství, pro plochu 15/127K je územním plánem stanoven požadavek rozvíjet ji pro
potřeby rekreace v krajině, pro plochu 15/129Z je územním plánem stanoven požadavek rozvíjet ji pro
potřeby každodenní rekreace, pro plochu 15/130Z je územním plánem stanoven požadavek rozvíjet ji
pro potřeby veřejného vybavení nebo tělovýchovy a sportu, pro plochu 15/141N je územním plánem
stanoven požadavek chránit a prostupnost území formou rekreačně-přírodního prstence.
Ulicí I.P.Pavlova je dle územního plánu vedena tramvajová trať včetně obratiště, která je
podmíněna pořízením územní studie US-89: tramvajová trať v trase Brněnská – Vojanova – I. P.
Pavlova, včetně obratiště.
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Dle podmínek prostorového uspořádání ploch je pro zastavitelnou plochu smíšenou obytnou
15/121Z stanovena maximální výška zástavby 13/17m, zastavěnost 15 - 45%, minimální podíl zeleně
30%, struktura zástavby je charakterizovaná jako blokový typ. Pro zastavitelnou plochu veřejného
vybavení 15/130Z je stanovena maximální výška zástavby 15/15m, zastavěnost do 40%, minimální
podíl zeleně 20%, struktura zástavby je charakterizovaná jako areálový typ. Pro zastavitelnou plochu
veřejné rekreace 15/129Z je stanovena maximální výška zástavby 5/7m, zastavěnost do 3%,
minimální podíl zeleně 50%, struktura zástavby je charakterizovaná jako solitérní typ, využití je
upřesněno jako zeleň parková.
Pro plochu pro změnu využití v nezastavěném území veřejné rekreace 15/127 je využití
upřesněno jako zeleň rekreační krajiny, je zde vymezeno lokální biocentrum LBC 22. Ve
stabilizované ploše v nezastavěném území zemědělské 15/141N je podél komunikace napojující fort
XIII veden lokální biokoridor LBK 15.
Dle podmínek využití zastavitelných ploch se ve struktuře blokového typu zástavby objekty
s hlavní funkcí umisťují podél veřejných prostranství odpovídající šířky, ve struktuře areálového typu
zástavby se objekty umísťují přednostně podél veřejných prostranství. Blokový typ struktury zástavby
je vymezený zpravidla stavebními čarami, vnější hrana zástavby vymezuje veřejné prostranství (s
možností předzahrádek), vnitřní hrana zpravidla soukromý nebo polosoukromý prostor uvnitř bloku.

V návaznosti na stávající i navrhovaná veřejná prostranství ulic budou stanoveny stavební a
uliční čáry, případně dle potřeby i hranice zástavby směrem do vnitrobloku, přičemž bude
respektován požadavek na umísťování objektů s hlavní funkcí přednostně podél veřejných
prostranství. Pro potřeby územní studie jsou definovány pojmy:
Uliční čára: hranice stavebního pozemku a veřejného prostranství, tvořená zpravidla uličním
oplocením, případně uličním průčelím stavby (v tom případě je uliční čára totožná se stavební čarou,
zpravidla u řadové zástavby bez oplocených předzahrádek)
Stavební čára: linie určující polohu zástavby vůči veřejnému prostranství (uliční čáře). Ve
stavební čáře musí být umístěna převažující část průčelí hlavní stavby na pozemku (tj. nesmí
ustupovat směrem do hloubky pozemku, ani předstupovat – s výjimkou arkýřů, balkónů apod.); menší
část průčelí hlavní stavby a průčelí vedlejších staveb mohou vůči stavební čáře ustupovat.
Stavení hranice: linie určující maximální rozsah (hloubku) zástavby, zpravidla směrem do
vnitrobloku; zástavba nemusí dosahovat až k této linii, nesmí ji ovšem překročit.

2.3.4. POŽADAVKY NA ROZVOJ LOKALITY A OCHRANU HODNOT ÚZEMÍ
Ze základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Územního plánu
Olomouc, a z koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit, vyplývají zejména tyto
požadavky na ochranu a rozvoj hodnot:
- chránit a rozvíjet prostupnost území;
- chránit a rozvíjet stromořadí v obraze města a krajiny zajištěním dostatečného profilu uličního
prostoru v plochách a koridorech dopravní infrastruktury a veřejných prostranstvích, zejména
těch, které leží na hranici kompaktního sídla;
- zajistit efektivní využití zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby
umisťováním rozvodných energetických vedení a vedení elektronických komunikací v těchto
plochách pod zem;
- chránit pohodu bydlení v obytných lokalitách vhodným způsobem využívání s ní sousedících
výrobních a komerčních objektů nebo areálů, výsadbou izolační zeleně v těchto areálech nebo
jinými opatřeními řešenými v rámci těchto areálů;
- chránit a rozvíjet zázemí pro každodenní rekreaci všech věkových skupin obyvatelstva v okolí
stávajících a nově stavěných bytových domů;
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chránit veřejná prostranství a zázemí pro každodenní rekreaci preferováním výstavby
odstavných parkovacích míst v rámci objektů;
chránit a vytvářet dostatečně široký profil přidruženého prostoru pro pěší v rámci uličního
prostoru uvnitř hranice kompaktního sídla;
chránit a vytvářet dostatečně široký profil uličního prostoru pro obousměrný provoz silničních
vozidel v plochách a koridorech veřejných prostranství a dopravní infrastruktury;
posilovat jasnou diferenciaci a hierarchizaci městských prostor, a to veřejných,
polosoukromých a soukromých;
chránit a rozvíjet vymezený územní systém ekologické stability, včetně návaznosti na okolní
území;
chránit a rozvíjet hodnotnou část krajiny;
chránit a rozvíjet fenomém fortové pevnosti ve struktuře města a krajiny, zejména jeho
pohledově dominantní části, včetně nezastavěného předpolí a tras přístupů;
chránit a rozvíjet přechod urbanizovaného území do krajiny, zejména v případě výrobních
areálů a areálů komerčního vybavení, výsadbou izolační zeleně;
chránit a rozvíjet rekreačně-přírodní prstenec mezi kompaktním městem a rychlostní
komunikací R35, který na pravém břehu řeky Moravy obchází kompaktní město;

V zastavitelných plochách 15/121Z a 15/130Z bude mj. zohledněn požadavek na městotvorné
prostorové vymezení veřejného prostranství ulice I.P.Pavlova umístěním zástavby podél ulice a
zajištění přechodu urbanizovaného území do krajiny vymezením odpovídajících pásů izolační zeleně
v rámci těchto ploch.
2.3.5. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
Ze základní koncepce Územního plánu Olomouc vyplývají dále tyto požadavky:
- v zastavěném území a zastavitelných plochách je nutné řešit protihluková opatření
městotvorným způsobem;
- nově budované veřejné sítě je nutné dimenzovat tak, aby umožnily rozvoj celého rozvojového
území včetně dostavby sousedních stabilizovaných ploch.
Dopravní řešení bude vycházet ze stávající komunikační sítě a bude přirozeným způsobem
rozvíjen stávající systém dopravní obsluhy území s vyloučením slepých dopravních závleků. Bude
zajištěna pěší prostupnost území a návaznost na stávající pěší trasy. V souladu s navrženým
charakterem budoucího využití území bude řešena problematika statické dopravy v souladu s normou
ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“, parkování na veřejných prostranstvích bude
redukováno na nezbytné minimum.
Součástí technické infrastruktury musí být řešení zásobování pitnou vodou, odvedení
splaškových vod, hospodaření s dešťovými vodami (dále HDV) dle studie „Koncepce vodního
hospodářství města Olomouce“ (dále KVH), zásobování teplem, elektrickou energií a připojení na
telekomunikační síť.
Pro řešené území budou navrženy napojovací body pro napojení na inženýrské sítě. Vodovod,
kanalizace a odvodnění budou navrženy tak, aby byly uloženy ve veřejném prostranství a tak, aby
bylo možné jak kapacitně tak i polohově napojit všechny dotčené rozvojové plochy (15/128P,
15/120P, 15/121Z, 15/130Z, 15/129Z,15/097Z, 15/115Z, 30/003Z, 30/005Z, popř. 15/124P, 15/146P).
Studie prověří kapacitu inženýrských sítí, navrhne případné opatření a určí podmínky pro napojení na
inženýrské sítě ve spolupráci se správcem sítě.
Pro zásobování zájmové lokality pitnou vodou, je nutné prodloužení vodovodu DN300 v dimenzi
DN300 (ozn. jako N_046) a uložení nových řadů v souladu s Koncepcí vodního hospodářství města
Olomouce. Řešené území se nachází z hlediska tlakových pásem v oblasti vyššího tlakového pásma
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vodovodní sítě města Olomouce - pásmo VTP IIa je zásobováno z věžového vodojemu VVDJ
Tabulový vrch, který se v součastné době vyznačuje nedostatečnou kapacitou z hlediska jeho
využitelného objemu. Studie prověří způsob napojení lokality na vodovodní sít a navrhne řešení
v souladu s KVH. Převezme, popíše a zakreslí do studie navržené opatření na vodovodní sítí
uvedené v KVH. Navržené řešení bude odsouhlaseno správcem a majitelem sítí. KVH pro zájmovou
oblast uvádí max. potřebu tu je třeba respektovat. V případě vyšších nároků než je uvedená potřeba
vody, je nutné prověřit kapacitu vodovodu, tlakové poměry a vliv na technický stav vodovodu.
Odkanalizování plochy je navrženo dle studie KVH částečně do kanalizační stoky SAIIr DN300
KAM a částečně do stoky AII DN800 sklolaminát. Popřípadě je možné plochu napojit i do stoky AIIv
DN300 KAM. Upozorňujeme, že stoka SAIIr je dle KVH přetížena v celé délce - až po napojení na
stoku AII. V případě, že by studie navrhla připojení na stoku SAIIr je třeba vyhodnotit stav stoky a
navrhnou případné opatření, které bude prokonzultováno se správcem sítí. Z hlediska odkanalizování
je potřeba určit povodí, napojovací body, ověřit technický stav a kapacitu kanalizačního potrubí.
Řešené území se nachází v povodí vodního toku Nemilanka. Vodní tok je nekapacitní a
kanalizace AII je na hranici kapacity. Z tohoto důvodu bylo Radou města Olomouce schváleno
technické řešení umožňující výstavbu, která neohrozí stávající zástavbu po toku. Dešťové vody
budou vsakovány, zadržovány s návrhem na 20-ti letý déšť a v současné době odvedeny do
kanalizace s možností přepojení do vodního toku po jeho zkapacitnění. Území bude řešeno oddílnou
kanalizací.
Hospodaření s dešťovými vodami bude řešeno dle platné legislativy a studie „Koncepce vodního
hospodářství města Olomouce“. V případě etapizace výstavby je nutné řešit i etapizaci řešení
technické infrastruktury. Při hospodaření s dešťovými vodami využít co nejvíce přírodě blízká
opatření. Při návrhu zpevněných liniových staveb musí být respektován stávající terén a zástavba tak,
aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů. Hospodaření s dešťovými vodami bude řešeno
v rámci veřejného prostranství tak, aby nedocházelo ke kolizi s inženýrskými sítěmi a zelení tzn. uliční
profil bude řešen včetně umístění stromořadí v měřítku, aby bylo zřejmé, že jsou dodržena ochranná
pásma navrhovaných dřevin (ČSN 83 9061), prostorové uspořádání inženýrských sítí (ČSN 73 6005)
a budou vymezeny velikosti zařízení HDV. Je nutné HDV řešit tak, aby byl zachován vlastnický
princip HDV – tj. zařízení pro retenci se musí vždy nacházet na pozemku toho vlastníka, ze kterého
jsou vody v objektech HDV retenovány.
V dokladové části bude doloženo vyjádření správce sítí a toku.
Pro zásobování lokality elektrickou energií bude navrženo prodloužení vedení, dostatečná
kapacita, místo napojení a umístění vedení ve veřejném prostranství.
Pro zásobování lokality teplem budou prověřeny možné způsoby (elektro, plyn, soustava
centralizovaného zásobování teplem nebo alternativní zdroje).
V souladu s Územní energetickou koncepcí bude na základě technicko-ekonomického hodnocení
využíváno pro vytápění soustavy centralizovaného zásobování teplem, bude-li to technicky možné a
ekonomicky přijatelné. Podmínky případného napojení budou projednány s Veolia Energie ČR.
Bude řešena problematika nakládání s komunálním odpadem (směsný i tříděný).
2.3.6. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ (ÚAP)
Budou respektovány limity vyplývající z územně analytických podkladů.
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2.3.7. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ ZELENĚ A REKREAČNÍHO ZÁZEMÍ
Systém sídelní zeleně bude v daném území rozvíjen jednak vytvořením předpokladů pro umístění
vzrostlé zeleně tzn. stromů vzrůstem odpovídajícím měřítku navrhované zástavby ve veřejných
prostranstvích ulic, jednak řešením parkové zeleně v ploše 15/129Z. V rámci uličních profilů bude
zeleň řešena přednostně vytvořením průběžných pásů o minimální šířce 2m pro umístění stromořadí,
ve kterých nebudou vedeny inženýrské sítě. Bude navrženo takové prostorové uspořádání zejména
uličních profilů, které zajistí, že v rámci hospodaření s dešťovými vodami nebudou objekty technické
infrastruktury (např. zasakovací voštiny) umísťovány do vzdálenosti menší než 2,5m od stromu.
Plocha 15/129Z bude řešena jako prostor veřejného parku plnícího potřeby každodenní rekreace
obyvatel. Základní rekreační vybavení (dětské hřiště) bude rovněž součástí plochy bydlení 15/121Z.
Územní plán vymezil v ploše 15/127K lokální biocentrum ÚSES LBC 22 a podél západní strany
komunikace vedoucí k fortu lokální biokoridor LBK 15. Pro zajištění vzájemně propojených
jednotlivých biocenter a biokoridorů nadregionální, regionální a místní (lokální) úrovně územní plán
vymezil překryvné prvky ÚSES – biokoridory a biocentra. V plochách územního systému ekologické
stability (ÚSES) není přípustné jakékoli využití podstatně omezující aktuální či potenciální funkčnost
ÚSES. Do ploch a koridorů ÚSES nelze umisťovat budovy.
Dle dokumentace „Dopracování plánu ÚSES“ (Ecological consulting s.r.o., 2003) se biocentrum
LBC 22 nachází v biochoře 1.4.3., skupina typů geobiocénu 2BD3 (1-3) Fagi-querceta typica.
Biocentrum se nachází prostoru opuštěných těžních ploch tzv. hliníků, přístupový biokoridor je
nefunkční. Dřevinná druhová skladba biocentra: trnovník akát, javorovec jasnolistý, bříza bělokorá,
topol bílý, jasan ztepilý, vrba jíva a růže šípková. Bylinná vegetace je tvořena pionýrskými ruderálními
druhy (křídlatka japonská, třtina křovištní, zlatobýl kanadský, topinambur hlíznatý a štětka lesní).
Cílovým stavem je eliminovat nepůvodní druhy rostlin, dosadit navržený biokoridor. Vlastní
biocentrum kromě plochy současné obdělávané orné půdy je možné nechat spontánnímu vývoji. Tuto
část je třeba cíleně založit obvyklými způsoby.
V navazující ploše se nachází významný krajinný prvek „Cihelna Olomouc – Nová Ulice“, kterým
je stávající vodní plocha zatopené těžební jámy včetně navazujících pozemků se sukcesními porosty
dřevin a travin. Územní studie bude v plném rozsahu respektovat existenci tohoto významného
krajinného
prvku
a
žádným
způsobem
neomezí
realizaci
provedení
rekultivace
dle "Plánu rekultivace cihelny Olomouc - Nová Ulice", vypracovaného společností ProMine s.r.o.,
Boženy Němcové 1444, Lipník nad Bečvou, včetně jeho součásti "Návrh výsadeb" Ing. Ziny
Klečkové, který je součástí závazného stanoviska vydaného odborem životního prostředí MMOl pod
č.j. SMOL/196132/2013/OZP/PKZ/Ci ze dne 22.10.2013.
V dokladové části bude doloženo vyjádření věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody.
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2.4. VÝPIS DOTČENÝCH POZEMKŮ DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Katastrální území :
PARC.
ČÍSLO:

Nová ulice ( 710717 );

MAJITEL:

PLOCHA:

Slavonín (750387)

DRUH POZEMKU: DRUH VYUŽITÍ:

VĚCNÉ BŘEMENO:

613/3

Statutární Město Olomouc, Horní náměstí 583,
779 00 Olomouc

24698

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

Věc. bř. (podle listiny)
Věc. bř. chůze a jízdy
Věc. bř. umístění a provoz elektroroz. zaříz.
Věc. bř. užívání
Věc. bř. vedení
Věc. bř. zřizování a provozování vedení

994/1

Htech cz s.r.o., Technologická 906/4, Holice,
77900 Olomouc

7215

Ostatní plocha

Jiná plocha

-

994/9

Htech cz s.r.o., Technologická 906/4, Holice,
77900 Olomouc

3929

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

-

994/12

SJM Stupka Rudolf a Stupková Simona MUDr.

749

Ostatní plocha

Jiná plocha

-

994/13

SJM Stupka Rudolf a Stupková Simona MUDr.

6140

Ostatní plocha

Jiná plocha

994/14

Htech cz s.r.o., Technologická 906/4, Holice,
77900 Olomouc

76075

Ostatní plocha

Jiná plocha

-

996/1

Knaus Zdeněk, Arbesova 189/28, Slavonín,
78301 Olomouc

561

Zahrada

-

-

997

Stupka Rudolf, Helceletova 533/7, Lazce,
77900 Olomouc

1569

Trvalý travní porost

-

-

998

Stupka Rudolf, Helceletova 533/7, Lazce,
77900 Olomouc

2661

Trvalý travní porost

-

-

999/4

K2 MONOLIT & EQUIPMENT s.r.o., Kubisova 163/36,
Nedvězí, 77900 Olomouc

4502

Trvalý travní porost

-

-

999/5

Vlach Ivo Ing., Koželužská 792/17, 77900 Olomouc

4713

Trvalý travní porost

-

-

999/6

Stupka Rudolf, Helceletova 533/7, Lazce,
77900 Olomouc

41173

Trvalý travní porost

-

-

1000

Hanáková Ivona, Šmeralova 992/7, 77900 Olomouc

2373

Trvalý travní porost

-

-

1001/2

Sekanina František Ing., Žerůvky 1, 77900 Bystročice

22197

Trvalý travní porost

-

-

1036/1

Statutární Město Olomouc, Horní náměstí 583,
779 00 Olomouc

12080

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

Věc. bř. umístění a provoz elektroroz. zaříz.
Věc. bř. užívání

Věc. bř. vedení

Věc. bř. zřizování a provozování vedení
1039

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

1767

Trvalý travní porost

-

-

1080/1

SJM Pikna Miloslav a Piknová Jana,
Zolova 330/20, Slavonín, 78301 Olomouc

13618

Orná půda

-

-

1080/4

Statutární Město Olomouc, Horní náměstí 583,
779 00 Olomouc

755

Orná půda

-

-

1080/5

Statutární Město Olomouc, Horní náměstí 583,
779 00 Olomouc

536

Orná půda

-

1185/1

Statutární Město Olomouc, Horní náměstí 583,
779 00 Olomouc

1471

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

1227/3

Statutární Město Olomouc, Horní náměstí 583,
779 00 Olomouc

2840

Ostatní plocha

Silnice
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3. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
3.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE
Záměr řeší lokalitu poměrně velkého území. Většinu tohoto území směrem na sever zůstane
v podstatě nedotčena a budou zde provedeny jen mírné úpravy spočívající v napojení na areál bývalé
cihelny, Fortovou pevnost XIII a v umožnění průchodu tímto územím. Jelikož se jedná o poměrně
atraktivní lokalitu na okraji města, její nynější neprůchodnost je vnímána jako nedostatek. Propojení
bude realizováno prostřednictvím stezek, které budou v území vybudovány přírodě blízkým
způsobem (nezpevněná pěší komunikace, atd).
Hlavní důraz při řešení US-135 je kladen na jižní část řešeného území. Týká se to ploch 15/129Z,
15/121Z a 15/130Z. Dále pak ploch 15/122Z a do jisté míry i 15/123P, což jsou plochy veřejných
prostranství. Plochy 15/121Z a 15/130Z přiléhají k ulici I.P.Pavlova a plocha 15/129Z se nachází mezi
těmito plochami, Fortovou pevností XIII a lokálním biocentrem LBK 22.
V současnosti se na řešeném území nachází zemědělsky využívaná plocha a v severní části
plocha volná, zalesněná náletovými dřevinami. Terén zde tvoří jakousi vlnu, která je z části přírodního
původů a z části vznikla jako navezená skládka stavební suti, při bourání městské části Nová ulice
kvůli výstavbě panelové zástavby v druhé polovině 20. století. Na této navážce se nachází již
zmíněné LBK 22 (dle ÚP plocha 15/127K).
Zásadní je tedy dělení na tři, svým charakterem rozdílné plochy a plochu, která je všechny
spojuje.
Jako první je zde plocha smíšená obytná 15/121Z. Plocha je ve výkresové dokumentaci jako PL1.
Územně plánovací dokumentace zde umožňuje výstavbu bytového charakteru o výšce 13m,
s ustoupeným podlažím ve výšce 17m. Zastavěnost se může pohybovat od 15 do 45% a minimální
podíl zeleně je stanoven na 30%. Bloková zástavba do jisté míry definuje i podobu této výstavby, kdy
je třeba dodržet předepsané uliční a stavební čáry (viz výkres regulačních prvků C6). Plocha bude
přístupná s několika stran. Jednak z ulice I.P.Pavlova a taktéž ze dvou stran kolmo na ni navržených
nových ulic (z východu i západu). Východní je navržena v souladu s územním plánem a napojuje se
dále na strukturu města, západní je pouze pro obsluhu nového areálu a bytové výstavby, rovněž je to
v těžišti území a dochází zde k napojení na páteřní rozvody tech. infrastruktury. Ze severu je tato
plocha pak napojena na plochu veřejného prostranství a dále pak na parkovou zeleň a tvoří tak jeden
souvislý, jednolitý celek. Zástavba zde bude bloková, stavební čáru otevřenou závaznou zde tvoří
téměř čtverec, pouze na severní straně je stanovena čára stavební otevřená nepřekročitelná.
Předpokládá se zde spíše drobnější měřítko zástavby a výškou max. 5NP, charakteru menších
bytových domů, popř. viladomů. Ve dnitrobloku se nachází plocha nezastavitelná o rozměrech 35x60,
která je určena pro rekreační zázemí PL1. Bude zde rovněž vysázena zeleň tak, aby byla zajištěna
potřebná plocha dána ÚP (30%). Nepředpokládá se využití této plochy na parkování.
Sousední plocha 15/130Z je charakterizována jako veřejné vybavení, je omezena výškou 15m,
zastavěnost má do 40% a minimální podíl zeleně činí 20%. Struktura zástavby je zde areálová a do
jisté míry daná majetkovým uspořádáním a této ploše (viz B3 – majetková situace). Zásadní zde tedy
je dodržení uličních a stavebních čar, % zastavění a zeleně. S tímto ohledem zde byl navržen pruh
území, který je stanoven jako nezastavitelný - povedou zde instalace, případná účelová komunikace
a parkoviště. Přístup zde bude opět ze tří stran. Jednak z východu (již zmíněná nová ulice na rozhraní
ploch 15/121Z a 15/130Z ), z ulice I.P.Pavlova a taktéž ze stávající komunikace vedoucí k Fortové
pevnosti XIII. Ta je však památkově chráněna (objekt 1000149290 - Fort XIII Nová Ulice, PrstavID:
149290). Ze severu plocha opět přiléhá k ploše veřejného prostranství, ze kterého může být přístupná
a na kterou může mít i funkční vazbu. Charakter zástavby zde bude dle funkcí různorodý. Je však
třeba dodržet jednak procentní zastoupení zeleně (volný pruh a severní část plochy orientovaná
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k parkové ploše), ale i dostatečnou kapacitu parkovacích stání dle platné legislativy dle daného
využití (předpokládané využití v části 4. dopravní řešení).
Plocha veřejné rekreace 15/129Z se nachází severně od dvou výše zmíněných ploch a
jihovýchodně od Fortu XIII. Leží v pohledové ose, která propojuje město s Fortem. Celá tato plocha je
charakterizována jako plocha parkové zeleně a má zastavitelnou plochu omezenou na 3% plochy
celkové při výšce 5/7m a minimálním podílem zeleně 50%. Je zde navržen parková zeleň, avšak
konkrétní způsob využití této plochy bude stavoven v dalších fázích PD, které se budou týkat tohoto
území, vč. potenciální zástavby.. Vzhledem k charakteru plochy bude případná zástavba
jednopodlažní a v souladu s přírodním charakterem parkové zeleně. Zástavba bude provedena tak,
aby co nejméně ovlivnila dálkový pohled na Fortovou pevnost XIII.
Poslední zásadní plochou je plocha 15/122Z, která všechny předešlé plochy propojuje veřejným
prostranstvím. Rovněž do této plochy spadá i památkově chráněná historická cesta k Fortu XIII.
Plocha veřejného prostranství mezi plochami 15/121Z, 15/130Z a 15/129Z by měla svým
charakterem pěší relaxační zóny spojovat severní volný okraj ploch 15/121Z a 15/130Z a jižní okraj
plochy 15/129Z, kde je navržena plocha veřejné parkové zeleně. Centrální zpevněná komunikace pro
pěší bude rozšířena o polozpevněné plochy se stromořadím a drobným mobiliářem, popřípadě
herními prvky. Sloužit bude jednak pro areál a sportoviště, pro obyvatele bydlící na ploše 15/121Z, ale
i pro obyvatele města z širšího okolí, kteří budou moci využít zlepšeného napojení na strukturu města
po vybudování pěších propojení, atd.

3.2. NÁVRH ULIČNÍCH PROFILŮ
V řešeném území vzniká několik typických uličních profilů. Ty jsou detailně zpracovány na
výkresech C2 a C3. Z důvodu podobnosti byly jejich popisy sdruženy.
• Uliční profil C3 a D3 - ulice I.P.Pavlova: svým charakterem téměř totožné uliční
profily, které se nacházejí na současné ulici I.P.Pavlova. Navržený stav počítá
s rozšířením uličního profilu z důvodu plánované tramvajové trasy (US-89), dále počítá
s pruhem na podélné parkování, pásem zeleně se stromořadím a taktéž
s vybudováním cyklostezky. Chodník je v tomto případě situován až na hranici uliční
čáry, což umožní lepší přístup k bydlení, popřípadě komerci. Oba profily se liší druhem
funkční plochy, ke které přiléhají. V případě profilu C3 je to plocha smíšená obytná
15/121Z (výška 13/17m), která počítá s výstavbou bytových domů, popřípadě
viladomů. Profil D3 protíná plochu veřejného vybavení 15/130Z (výška 15/15m), ve
které se počítá s areálem, který bude obsahovat různé služby (např. sportovní hala,
penzion pro sportovce, zázemí golfové akademie, atp.)
Šířka celého profilu je zde 27,5m
• Uliční profil C1, D1 – nový uliční profil na rozhraní LBC a parkové zeleně: jedná
se o totožné profily , které spočívají ve vybudování chodníku po vnější (severní straně
parkové zeleně) tak, aby byla zajištěna průchodnost územím. Fortová pevnost XIII tak
bude napojena na strukturu města. Profilem povede stromořadí a bude osvětlen
sloupy VO. Celková šíře profilu je velkorysých 15m, což vzhledem k rozvolněnosti
v této části řešené plochy adekvátní.
• Uliční profil C2, D2 – nové veřejné prostranství na hranici funkčních ploch : jedná
se o relaxační pěší propojení, které je zásadní spojnicí několika funkcí. Propojuje jižní
část území s areálem veřejného vybavení (na ploše 15/130Z) a plochou smíšenou
obytnou (15/121Z) s plochou veřejné rekreace (15/129Z) na které je navržena parková
zeleň. Svým charakterem tak musí navazovat na všechny tyto funkce. Profil bude mít
zpevněnou část, polozpevněnou část, stromořadí, lavičky, drobný mobiliář a herní
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prvky, které budou zvolna navazovat na parkovou zeleň, která bude vytvářet intimnější
prostory, než tento jasný, otevřený prostor. Plochy 15/130Z a 15/121Z pak budou mít
zelené nárazníkové pásmo, keré bude de facto součástí tohoto profilu. Šíře tohoto
profilu je 22-23m a bude osvětlen sloupy VO.
• Uliční profil A1, B1, E1 – stávající historická památkově chráněná cesta
k Fortu XIII: jedná se o profil, který odpovídá historické spojnici mezi ulicí I.P.Pavlova
a Fortem XIII. Ta je dnes památkově chráněna stejně jako celý Fort XIII (viz dokladová
část). Proto úpravy spojené s tímto profilem budou muset být jiného charakteru, než
v jiných částech řešené plochy. Navíc se vedle komunikace nachází lokální biokoridor
LBK 15, který je v přímém rozporu s nároky na památkovou péči. Stromořadí zde bude
navrženo dle části sadové úpravy ( část 9 ). Komunikace bude provedena v žulové
kostce 10x10cm. Bude rozšířena o 1,5m na 6m a přidán chodník pro pěší a sloupy
VO. Celková šíře tohoto profilu bude 28m včetně biokoridoru.
• Uliční profil A3, B2 – nově navržený profil v rámci rastru města: jedná se o ulici,
která vznikne na východním okraji řešené oblasti a bude napojena na ulici I.P.Pavlova.
Profil A2 řeší rozhraní mezi dvěma plochami smíšenými obytnými (15/121Z a
15/120P) a profil B2 řeší rozhraní mezi plochou veřejné rekreace (15/129Z) a plochou
veřejného vybavení (15/128P). Profily mají šířku mezi 18 a 20m a jsou to svým
charakterem jasně vymezené uliční profily mezi zástavbou a zástavbou (uliční čáry)
v jednom případě (A3) a uliční čarou a hranou parkové zeleně v případě druhém (B2).
V profilu se bude nacházet VO, stromořadí, chodníky po obou stranách, popřípadě
podélné parkování na jedné straně ul. Profilu (východní strana komunikace).
• Uliční profil A2 – nová centrální ulice : jedná se o ulici, která zajistí přístup k obou
plochám, mezi kterými leží (15/121Z a 15/130Z). Rovněž zde budou umístěny hlavní
páteřní rozvody pro většinu areálu. Šířka profilu je 26,5m a kromě inženýrských sítí se
zde nachází stromořadí, sloupy pouličního osvětlení, příčné parkovací stání,
trafostanice a chodníky po obou stranách.
• Uliční profil E2, E3 – profily nacházející se na severovýchodní straně řešeného
území: Profil E3 je pouze upravený stávající uliční profil Balcárkovy ulice, kde je
přidána smíšená stezka pro chodce a cyklisty, stromořadí a sloupy VO. Profil E2 je
zcela nový a propojuje ulici Balcárkava se strukturou města mimo řešené území
směrem k ulici I.P.Pavlova. Je zde navržena vozovka o šířce 6m, chodník a sloupy
VO.

3.3. REGULAČNÍ PRVKY
V řešeném území jsou závazně vymezena veřejná prostranství. Uliční i stavební čáry jsou
navrženy a pro konkrétní případ definovány ve výkresu C6 – výkres regulačních prvků.
Uliční čára: hranice stavebního pozemku a veřejného prostranství, tvořená zpravidla uličním
oplocením, případně uličním průčelím stavby (v tom případě je uliční čára totožná se stavební čarou,
zpravidla u řadové zástavby bez oplocených předzahrádek)
Stavební čára: linie určující polohu zástavby vůči veřejnému prostranství (uliční čáře). Ve
stavební čáře musí být umístěna převažující část průčelí hlavní stavby na pozemku (tj. nesmí
ustupovat směrem do hloubky pozemku, ani předstupovat – s výjimkou arkýřů, balkónů apod.); menší
část průčelí hlavní stavby a průčelí vedlejších staveb mohou vůči stavební čáře ustupovat.
Stavení hranice: linie určující maximální rozsah (hloubku) zástavby, zpravidla směrem do
vnitrobloku; zástavba nemusí dosahovat až k této linii, nesmí ji ovšem překročit.
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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.
Celá řešená plocha se váže na jižní straně na stávající místní komunikaci I. P. Pavlova a na
severní straně na místní komunikaci Balcárkova. Obě tyto místní komunikace jsou dvoupruhové,
obousměrné. Významnější je MK I. P. Pavlova, která je v koncepci dopravního řešení územního
plánu uvažována k propojení s prodlouženou Hněvotínskou, čímž zpřístupní celou rozvojovou plochu
mezi stávající zástavbou a D35. Ulice Balcárkova je potom součástí vnitřní dopravní sítě rozvojové
plochy. Území nenavazuje na sběrné komunikace, ani na průjezdní úseky silnic.
Z pozice územního plánu je potom důležitá i prostorová rezerva pro vedení tramvajové trati
v ulici I. P. Pavlova s ukončením smyčkou na jižně od místní komunikace v dotyku s řešeným
územím.

4.2. DOPRAVNÍ REŽIM ZÓNY
Námi řešená zóna se na dopravní infrastrukturu napojuje pro motoristickou dopravní obsluhu
takto:
Na I. P. Pavlova třemi novými veřejně přístupnými komunikacemi v rozestupu cca 110 m
(vyhovující vzdálenost křižovatek na obslužné komunikaci). Na západní straně území se nachází
stávající komunikace, vedoucí k Fortu XIII, další dvě napojení a komunikace k nim vedoucí vytváří
ortogonální systém jižní části rozvojové plochy.
Na Balcárkovu se plocha napojuje novou místní komunikací, vedoucí po jejím východním
okraji a propojující stávající MK F. Šantavého s Balcárkovou.
Přes navazující území východně je dále uvažováno propojení na MK Antonína Morese.
Pro nemotoristickou dopravu se území napojuje prostřednictvím místních komunikací.
Cyklistický tah je veden po ulici Balcárkově, pěší tahy navazují na chodník podél I. P. Pavlovy.

4.3. HROMADNÁ DOPRAVA
Hromadná doprava je v území zastoupena konečnou autobusovou zastávkou Aquapark v pěší
vzdálenosti 300m, konečnou tramvajovou zastávkou Nová Ulice v pěší vzdálenosti 900m.
V budoucnu je možné uvažovat s tramvajovou zastávkou za aqvaparkem s dostupem cca 200m,
jedná se však o poměrně vzdálený výhled. Tramvajová trať bude vedena ulicí I. P. Pavlova se
zvýšeným tramvajovým pásem v ose komunikace.

4.4. CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Územím nejsou vedeny významné cyklistické trasy, jediná je vedena tečně v ulici Balcárkova.
Cyklistická doprava však bude poměrně důležitá a bude přejímat značný podíl dopravy, zejména ve
vztahu k ploše veřejné rekreace - parku. Příjezd cyklistů bude veden po místních komunikacích I. P.
Pavlova a Balcárkova.
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4.5. STATICKÁ DOPRAVA
Navržené využití a uspořádání území zakládá předpoklad generování jisté intenzity dopravy,
jejíž statickou funkci bude nutno řešit. Zástavbu v jižních segmentech bude nutno navrhnout
s dostatečným počtem parkovacích míst, určeným dole CSN 736110. Pro veřejné sportoviště bude
nutno rovněž uvažovat s potřebným počtem parkovacích míst, při jejich určení však bude nutno
přihlédnout ke konkrétní náplni území.

5. KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
5.1. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Výpočet množství pitné vody:
Bytovky
– počet obyvatel 200 x 130 l/obyvatele . den

Q 24 = 26,0 m3/den = 0,30 l/s
Q h max = Q 24 . Kh = 0,30 . 5 = 1,30 l/s

Sportovní hala a veř. Vybavení
– 100 lidí x 130 l/os .den =
Q 24 = 13,0 m3 v provozu bude jen 12 hodin = 1,08 m3 hod
Cvičební jednotka

2 hodiny – sprchování je rozděleno do dvouhodinových intervalů
Q h max = 1,08 . 2 /3,6 = 0, 6 l/s

Nárazově se může zvýšit až na 300 lidí x 100 l/os . den Q 24 = 30,0 m3/den = 2,5 m3/hod
Cvičební jednotka
2 hodiny – sprchování je rozděleno do dvouhodinových intervalů
Q h max = 2,5 . 2 /3,6 = 1,39 l/s
Parková zeleň
– maximálně 50 lidí x 01 l/s . plocha (v ha) 3,76 ha = 0,4 l/s . 12 hodin = 9,23 m3/den
Qh max = 0,77 m3/hodinu = 0,21 l/s
Qd = 65,23 m3/den
Q h max = 2,9 l/s

Spotřeba pitné vody celkem:

Vodovod pitné a požární vody DN 100 mm je navržen v souladu s Koncepcí vodního
hospodářství města Olomouce, bude napojen na litinový řad DN 200 mm z Hněvotína do ulice I.P.
Pavlova, V KVH je nutné opatření pro zásobování této lokality pitnou vodou označeno N_046 – využití
stávající přípojky po jejím převedení na vodovodní řad a předání do majetku města Olomouce
stávajícím vlastníkem firmou GEMO. Řad do Hněvotína je zatím zkolaudován jako vodovodní
přípojka, v současné době probíhá jeho předávání městu a bude překolaudován na vodovodní řad.
Na odbočném vodovodním řadu z uličního řadu bude vodoměrná šachta, páteřní rozvod bude DN
100 – 80 mm z tvárné litiny kvůli venkovním požárním hydrantům.
Zajištění dodávky pitné vody bude v návaznosti na aktualizaci KVH GVZ pro oblast Tabulový
vrch a souvisí s realizací nové čerpací stanice u VDJ Tabulový vrch.
Město Olomouc bude v roce
2018 zadávat studii proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro další stupně projektové
dokumentace a pro určení způsobu financování.
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5.2. ODKANALIZOVÁNÍ – SPLAŠKOVÉ VODY
Výpočet množství splaškové vody vody:
Bytovky
– počet obyvatel 200 x 130 l/obyvatele . den

Q D = 26,0 m3/den = 0,30 l/s
Q h max = Q 24 . Kh = 0,30 . 5 = 1,30 l/s

Sportovní hala a veř. Vybavení
– 100 lidí x 100 l/os .den = Q D = 10,0 m3 v provozu bude jen 12 hodin = 0,83 m3 hod
Cvičební jednotka
2 hodiny – sprchování je rozděleno do dvouhodinových intervalů
Q h max = 0,83 . 2 /3,6 = 0,46 l/s
Nárazově se může zvýšit až na 300 lidí x 100 l/os . den Q 24 = 30,0 m3/den = 2,5 m3/hod
Cvičební jednotka
2 hodiny – sprchování je rozděleno do dvouhodinových intervalů
Q h max = 2,5 . 2 /3,6 = 1,39 l/s
Parková zeleň
– maximálně 50 lidí x 01 l/s . plocha (v ha) 3,76 ha = 0,4 l/s . 12 hodin = 9,23 m3/den
Qh max = 0,77 m3/hodinu = 0,21 l/s
Qd = 65,23 m3/den
Q h max = 2,9 l/s

Produkce splaškové vody celkem:

Počet ekvivalentních obyvatel:
Bytovky
– počet ekvivalentních obyvatel 200 obyvatel
Sportovní hala a veř. vybavení
– počet ekvivalentních obyvatel 100 osob x 0,5
Nárazově se může zvýšit až na 300 osob x 0,5
Parková zeleň

-

maximálně 50 osob x 0,4

200 e.o.
50 e.o.
150 e.o.

20e.o.

Počet ekvivalentních obyvatel celkem:

420 e.o.

Produkované znečištění:
BNSK5
CHSK
NL
N celk
Pcelk

420
420
420
420
420

e.o.
e.o.
e.o.
e.o.
e.o.

x
x
x
x
x

60g/osoba . den
120 g/osoba . den
0,55g/osoba .den
0,011g/osoba/den
2,5g/osoba/den

25,2 kg BSK5/den
50,4 kg CHSK/den
23,1 kg NL/den
,62 kg Ncelk/den
1,05 kg Pcelk/den

Napojení na kanalizaci:
V areálu je navržena oddílná kanalizace, splašková kanalizace z kameninového potrubí DN 250
mm bude vedena podél ulice I.P.Pavlova a u Aquaparku bude napojena do stoky splaškové
kanalizace SAIIr průměru 300 mm.
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5.3. ODKANALIZOVÁNÍ – DEŠŤOVÉ VODY
Hospodaření s dešťovými vodami:
Podle zadání studie zpracovaného OKR MMOL mají být dešťové vody vsakovány a zadržovány na
20-ti letý déšť, v současné době odvedeny do kanalizace s možností přepojení do Nemilanky po jejím
zkapacitnění.
Základním podkladem pro koncepci HDV zejména co se týká zasakování je geologická skladba
řešeného území.
Geologický popis území.
Obecně lze říci, že v prostoru Neředína, Nové ulice, části Slavonína a Nemilan
se vyskytují
pliocenní uloženiny převážně jílovité s podružnými vložkami jílovitých písků. Polohy písků bývají
nasyceny podzemní vodou. Stanovit zasakování v tomto prostředí je velmi problematické.
V severní části řešeného území jsou v archivních sondách
jíly a jílovité hlíny s nepravidelnými
vložkami písků. V jedné sondě asi ve středu zájmového území byly nalezeny hlíny a jílovité hlíny.
Koeficienty propustnosti jsou určeny z tabulek přesné zkoušky zatím nebyly provedeny.
Jejich hodnota se pohybuje od 10-9 až 10-12 jsou to tedy horniny prakticky nepropustné. Vložky
jílovitých písků jsou při zasakování nebezpečné proto, že mohou nasytiti vodou i tvrdé jílovité hlíny
vyskytující se nad hladinou podzemní vody. Pevnost vodou nasycených hlín se sníží, vrstvy po sobě
mohou klouzat což může negativně ovlivňovat založení okolních objektů.
Využití dešťové vody – akumulační a retenční objekt.
Protože vsakovací schopnost podloží je nedostatečná až nulová a zasakování do podloží je
nežádoucí, odvedeme všechnu dešťovou vodu ze střech a komunikace do společného akumulačního a
současně i retenčního objektu umístěného v jihozápadním rohu areálu. Zachycená dešťová voda bude
vyčištěna na vstupním filtru a zadržena v betonové podzemní nádrži vnitřních rozměrů 6 x 10m
hloubky 4m. V dolní části nádrže bude akumulační prostor cca 90m3 rezerva pro vodu ke kropení
parku a případně další zeleně v areálu. V horní části nádrže bude retenční prostor 60 m3, který bude
zvětšen napojením 5ti plastových trub Ø 1 000mm délky 25 m. Trouby budou perforované obsypané
drceným kamenivem a částečně budou využívány ke vsakování.
Prostor ve kterém se akumulační a retenční objekt nachází není v blízkosti žádné stavby proto
případný vsak, pokud k němu dojde neohrozí žádné stavby.
Z objektu budou navrženy dvě odtoková potrubí:
•
•

Bezpečnostní přepad, který zajistí vyprázdnění retenčního prostoru nádrže do 24 hodin bude
umístěný na minimální hladině retenčního prostoru
Druhý havarijní umístěný nad maximální hladinou v nádrži bude odvádět vody z dešťů
intenzity větší než déšť návrhový po naplnění nádrže. Protože nádrž je dimenzovaná na
zachycení 20ti letého deště mělo by k odtoku vody havarijním přepadem docházet opravdu
velmi zřídka v intervalu 20ti roků nebo při výskytu extrémních přívalových dešťů.

Obě potrubí z těchto přepadů budou napojeny do dešťové kanalizace vedené v souběhu se
splaškovou kanalizací podél ulice I.P.Pavlova k toku Nemilanky do sběrače dešťové kanalizace AII.
Výpočet množství dešťové vody.
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Podle zadání musíme akumulovat návrhový déšť 20-ti letý jeho intenzita i = 272 l/s.ha
Redukovaná plocha střech a komunikací:
Sportovní hala
2 625 m2
Servisní budova
1 200 m2
Penzion
1 000 m2
Bytovky
4 400 m2
Případná zástavba v parku
950 m2
Komunikace
2 000 m2
CELKEM
12 175 m2
Odtokový koeficient dle firmy ASIO
0,7
Redukovaná plocha
8 523 m2

Objem návrhové srážky:
Vn = Fred x i x 15 minut = 8 523 x 272 x 15 = 208,6 m3
Tuto srážku musíme akumulovat a převážně využít ke kropení parku.
Kropení parku
3 000 m2
25 – 30 mm/týden
90 m3 /týden = 12,9 m3 /den
od 18 -20h večer až do 6 – 7 h ráno.. cca 10 hodin
1,29 m3/hodinu = 0,36 l/s
210 dní = 2 911 m3/rok

Plocha trávníka
Doporučené množství vody
Vypočtené množství vody
Kropení v noci
Potřeba vody
Kropení po dobu 8 měsíců

Tabulka měsíční a roční bilance dešťových srážek a potřeby vody ke kropení
Měsíc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

Srážka (mm/měsíc)

26,9

23,7

28,8

38,4

62

73,4

83,3

71,9

47,7

43,1

39

31,8

570

Srážka (m3/měsíc)

229,3

202,0

245,5

327,3

528,4

625,6

710,0

612,8

406,5

367,3

332,4

271,0

4858,1

Zalévání (m3/měsíc)

0

0

150

387

399,9

387

399,9

399,9

399,9

387

0

0

2 911

Nedostatek/přebytek

229,3

202,0

95,5

-59,7

128,5

238,6

310,1

212,9

6,6

-19,7

332,4

271,0

1 948

Odtok přepadem (m3/den) 7,40

7,21

3,08

-1,99

4,15

7,95

10,00

6,87

0,22

-0,63

11,08

8,74

0,09

0,08

0,04

-0,02

0,05

0,09

0,12

0,08

0,00

-0,01

0,13

0,10

Odtok přepadem (l/s)

V průběhu roku bude 10 měsíců přebytek dešťové vody, která bude regulovaných odtokem
vypouštěna do kanalizace v množství okolo 0,1 l/s. Protože jsou to statistické údaje o procentním
rozdělením srážkových úhrnů v jednotlivých měsících bude v blízkosti akumulační a retenční nádrže
zřízena vrtaná studna s vydatností minimálně 0,15 l/s jako doplňkový zdroj vody pro případ vláhového
deficitu a vyprázdnění akumulačního prostoru.
Q= 0,15 l/s = 0,54 m3/hodinu = 12,9 m3/den …. Což je denní potřeba ke kropení.
Bilance dešťové vody, vody ke kropení a vody vypouštěné do kanalizace
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Dešťová voda
Voda ke kropení (vsakovaná)
Voda vypouštěná do kanalizace

3

4 858,1 m /rok
2 911 m3/rok
1 948 m3/rok
5,3 m3/den
0,22 m3/hodinu
0,06 l/s

60%
40%

Automatický zavlažovací systém.
Zdroj vody – vrtaná studna s vydatností minimálně 0,15 l/s s ponorným čerpadlem
Čerpací stanice – o výkonu 15 m3/hodinu a tlakem 10 – 15 barů, vícečerpadlová s elektronickým
řízením otáček a filtrem na výtlaku
Rozvodné potrubí a postřikovače.
Řízení automatického zavlažovacího systému bude počítačem.

6. PLYNOFIKACE
6.1. ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
Napojení uvedené lokality v současné době je možné pouze na NTL plynovod. Napojení je
technicky možné na NTL plynovod dn110 nebo na plynovod dn160. Pro obě varianty je nutné zajistit
rezervaci výkonu a provést přepočet sítě.
Napojení v cílovém stavu rozvoje plynovodní sítě města Olomouc by bylo možné na stejné
plynovody ,které jsou c cílovém stavu přetlakovány. Rovněž by bylo pravděpodobně nutné provést
přepočet.

7.

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

7.1. VENKOVNÍ ELEKTROROZVODY
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Napěťová soustava

3+PEN; 3x400/230V; AC; 50 Hz; TN – C
VN 3 stř. 22kV IT
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
Živých částí

:

Neživých částí :

polohou, izolací
samočinným odpojením od zdroje, zemněním
VN - IT zemněním v soustavě kde není přímo uzemněný nulový bod

Vnější vlivy

AB 8 - venkovní vlivy
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7.2. TRAFOSTANICE
V prostoru výstavby bude vybudována nová distribuční trafostanice. Předpokládaná kapacita
trafostanice bude do 2x630kVA. Výstavbu distribuční trafostanice zajistí provozovatel DS ČEZ
Distribuce. Trafostanice bude vybavena na straně VN rozvaděči SM6 MarlimGerin a na NN straně
rozvaděčem pro 2x 8-10 vývodů. Předpokládá se, že trafostanice bude typová polozapuštěná.

7.3. PŘÍPOJKY VN
Nová trafostanice bude napojena ze stávajícího vedení VN 22kV, které prochází ulicí I.P.Pavlova
k Aquaparku. Připojení trafostanice bude na stávající vedení smyčkově a bude provedeno kabely 22AXEKVCE 3x(1x240) a spojkami Raychem. Projekční práce a realizaci přípojky VN zajistí
provozovatel DS ČEZ Distribuce.

7.4. ROZVODY NN
Rozvody NN pro bytovou a komerční výstavbu provede provozovatel DS ČSZ Distribuce. Kabely
budou vedeny podél objektů. Jednotlivá odběrná místa budou napojena smyčkově. Předpokládá se,
že rozvody budou provedeny kabely AYKY 3x240+120.

7.5. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Podél nové obslužné komunikace bude vybudováno veřejné osvětlení, které bude na
výložníkových stožárech 8m. Stožáry budou osazeny LED svítidly. Součástí výstavby bude i
prodloužení stávajícího veřejného osvětlení ulice I.P.Pavlova vedoucího k Aquaparku. Toto osvětlení
bude stožárech 10m s výložníkem 1,5m.

7.6. VEDENÍ SLP
Stávající vedení SLP ve správě společností Cetin, prochází jen okrajovými částmi zájmového
území. K drobné úpravě vedení dojde jen v místě nového odbočení obslužné komunikace ze stájavící
komunikace ulice I.P.Pavlova. PD a realizaci případné přeložky si zajistí provozovatel sítě.

7.7. VŠEOBECNĚ
Kabely budou ukládány ve volném výkopu do pískového lože, zákryty u kabelů NN budou
výstražnými fóliemi, u kabelů VN zákrytovými deskami. 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 ed.2.
Pokládka kabelů může být prováděna pouze do terénu po provedených HTU.

8. SADOVÉ ÚPRAVY
8.1. BIOCENTRUM LOKÁLNÍHO CHARAKTERU (LBC 22)
Vymezené částečně funkční biocentrum normální hydrické řady. Převážně se jedná o náletový
porost listnatých stromů a keřů, místy se nacházejí se pouze neudržované luční porosty.
V rámci studie je třeba potvrdit plochu biocentra a do budoucna zajistit postupnou obměnu
dřevinné skladby ve prospěch dlouhověkých autochtonních stromů (především solitér).
Vzhledem k tomu, že uvnitř biocentra je velké množství nezpevněných cest sloužících jako
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přírodní dráhy pro cyklokros a rovněž několik pěších tras, v nichž se lze pouze velmi obtížně
orientovat (většinou skončí na počátku velmi husté keřové výsadby nebo okraji roklí vzniklých při
těžbě hlíny), bude nutné vytýčit spojovací komunikace, které se napojí na ulici Balcárkovu a na
revitalizované plochy v okolí cihelny. Tyto pěší koridory by bylo možné pro lepší orientaci zpevnit
nějakým přírodním materiálem.
V rámci biocentra nelze doporučit žádné sportovní aktivity ani rekreaci.
Podél ulice Balcárkova by bylo vhodné vysadit alej dlouhověkých autochtonních dřevin, která by
zvýraznila linii komunikace a vymezila okraj biocentra. Jako nejvhodnější se jeví původní druhy javoru
nebo lípy.

8.2. BIOKORIDOR LOKÁLNÍHO CHARAKTERU (LBK 15)
Nově navržený pás zeleně ohraničující řešené území ze západní strany. Pro funkčnost
spojovacího prvku v rámci ÚSES je třeba zajistit minimální šířku 15 metrů. Biokoridor by měl
obsahovat alespoň jednu linii listnatých stromů a hustý keřový podrost na travnatém podkladě.
Případné průhledy nebo prostupy by neměly být širší než 3 metry.
Vzhledem k požadavku zajistit průhledy na pevnůstku na konci komunikace, by kostru BK měly
tvořit nižší stromy. Kosterní dřeviny, které je zde rovněž nezbytně nutné umístit, by měly být ve
vzdálenosti cca 25-30 metrů od sebe.

8.3. ALEJ PODÉL STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE VEDOUCÍ K PEVNŮSTCE (VÝCHODNÍ OKRAJ BK)
Mezi biokoridorem a plánovanou bytovou výstavbou vede historická silnice, kterou by bylo
vhodné ze strany BK lemovat alejí listnatých stromů. Dle požadavků památkového ústavu je možné
k výsadbě použít pouze nízké stromy tak, aby nebyl omezen pohled na pevnůstku. Jako nejvhodnější
se jeví okrasné neplodící formy rodu Prunus nebo Malus (požadavek OŽP, aby dřeviny neměly plody
– špatná údržba).

8.4. PARK, VEŘEJNÁ REKREACE
Zelená plocha po obvodu sportoviště by měla být koncipována jako přírodní park – souvislý
zatravněný terén s převážně solitérními dřevinami, bez plošných keřových výsadeb. Vzhledem
k tomu, že trávník zde bude tvořit výrazný krajinotvorný prvek, bude zde zvýšený požadavek na jeho
údržbu (častější kosení).
S ohledem na sousední biocentrum by kostru výsadeb měly tvořit stromy vyskytující se v blízkém
okolí nebo jejich vyšlechtěné variety (pouze výjimečně).
V rámci parku by bylo umístěno několik dřevěných laviček, případně další přírodě blízké drobné
prvky zahradní architektury.
Mezi parkem a biocentrem je podél příjezdové komunikace navržena alej vzrůstných
autochtonních dřevin, která celý areál ze severní strany vymezí.

8.5. CENTRÁLNÍ ALEJ VE STŘEDU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ODDĚLUJÍCÍ BYTOVÉ A PARKOVÉ
PLOCHY
Jedná se o navrženou liniovou výsadbu listnatých stromů na severním okraji zastavěného území.
Vzhledem k nadstandardním prostorovým parametrům by bylo zde vhodné umístit oboustrannou alej
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ze vzrůstných dřevin, která by pohledově zřetelně oddělila dvě území s rozdílnými funkcemi. Stromy
by byly vysázeny podél obslužné komunikace, pod nimi by se nacházela polozpevněná plocha.

8.6. ALEJ PODÉL PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ
Vzhledem k velmi stísněným podmínkám je možné mezi chodníkem lemujícím příjezdové
komunikace a navrženými stavbami vysadit pouze dřeviny s úzkou korunou. Pod stromy budou místo
trávníku umístěny nízké pokryvné keře.

8.7. NOVÁ ALEJ PODÉL ULICE I.P.PAVLOVA
Pás zeleně o minimální šířce 2 metry, na kterém budou vysázeny v jedné linii dlouhověké
vzrůstné stromy ve vzdálenosti cca 8-10 metrů od sebe. Koruna stromů bude založena ve výšce
alespoň 2,2 metru od země, pod stromy bude umístěna plošná keřová výsadba nebo volně rostoucí
nízký živý plot (ne trávník, údržba by zde byla obtížná).

V Olomouci, červen 2018

ing.arch. Štěpán Zatloukal
a kolektiv zpracovatelů
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ULIČNÍ PROFIL C1
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j. pruh

2,5m 3,5m

7m

3,5m

97m

27,5m

15/130Z - PLOCHA VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ
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chodník příčné parkování

5,5m
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jízdní pruhy

5,5m

6m

zeleň

2m 2m

zeleň

3,5m

2m

zastavitelná plocha
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26,5m

15/130Z - PLOCHA VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ
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15/120P - PLOCHA SMÍŠENÁ OBYTNÁ
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ULIČNÍ PROFIL E1

maximální výška zástavby 1NP 5/7m
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Pod Vlachovým

SITUACE V KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Autorizace:

Zpracovatel:

Vypracoval:
Datum:

C5.

VÝKRES REGULAČNÍCH PRVKŮ
LEGENDA ZNAČENÍ
Katastr nemovitostí

Regulační prvky
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VÝKRES REGULAČNÍCH PRVKŮ
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Autorizace:

Zpracovatel:
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Vypracoval:
Datum:

C6.

CELKOVÁ SITUACE
LEGENDA ZNAČENÍ
Katastr nemovitostí

Hlavní výkres
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SITUACE MOŽNÉHO ŘEŠENÍ
Autorizace:

Zpracovatel:

Vypracoval:
Datum:

C7.

