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VÝROKOVÁ ČÁST

ÚVOD, ČLENĚNÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
(1)

Tato územní studie prověřila využití řešeného území (definováno v odst. 2)
jihozápadně od ulice Za Kostelem v k.ú. Slavonín z hlediska naplnění cílů a úkolů
územního plánování podle §18 a 19 stavebního zákona a níže stanovila podobu a
charakter využití tohoto území, a to zejména jasným základním plošným vymezením
rozsahu plochy výrobního areálu (bývalý areál ZD), ploch veřejného prostranství
a ploch pro bydlení (= pozemků pro výstavbu rodinných domů) a zároveň pro tyto
plochy stanovila podmínky pro jejich využití a umisťování staveb na nich. Rozčlenění
území do tří základních typů ploch je součástí grafické části – výkresů návrhové části
č. 06, 07, 08,11 a dále v textu v odstavcích (6) až (8).

(2)

Řešené území zahrnuje územním plánem vymezené následující plochy:
-

přestavbovou smíšenou obytnou plochu 28/024P (zahrnuje zejména plochu
bývalého areálu ZD)

-

plochy stabilizované v nezastavěném území zemědělské 28/025N s vymezenou
územní rezervou UR-31

-

plochy stabilizované v nezastavěném území zemědělské 28/023N s vymezenou
územní rezervou UR-30

-

část plochy stabilizované v nezastavěném
s vymezenou územní rezervou UR-42

-

část stabilizované plochy veřejných prostranství 28/009S (přilehlý uliční profil ulice
Za kostelem)

území

zemědělské

28/128N

Rozsah řešeného území s vyznačením výše uvedených ploch vymezených
územním plánem je zobrazen ve výkrese č. 01. Hranice řešeného území je
zobrazena ve všech situačních výkresech grafické části.

(3)

Řešené území je v územní studii rozčleněno do osmi (01 až 08) charakteristických
ploch, které definují vztah k ÚP a k možnosti využití území. Definice a charakteristika
jednotlivých ploch včetně stanovení podmínek jejich využití jsou dány tabulkou ve
výkrese č. 8. Tabulka definuje kód plochy dle ÚP, typ plochy s rozdílným způsobem
využití, možnost využití plochy dle stávajícího ÚP, základní využití území dle návrhu
ÚS, aktuální využitelnost plochy, vazbu na označené uliční profily A až E (definováno
v odstavci (06)), maximální zastavěnost, minimální podíl zeleně, maximální výšku
zástavby, tvarosloví a formu objektů a podmiňující investice. Tabulku ploch 01 až 08
je nutno považovat za přílohu textové části (výroku).
Hranice ploch 01 – 08 jsou vyznačeny v grafické části. Členění je patrné zejména
z výkresu č. 08.

(4)

V rozsahu vymezených charakteristických ploch 01, 02, 03, 04 je územní studie
územně plánovacím podkladem pro rozhodování v území. K tomuto účelu je
určena samostatná výkresová příloha č. 07 (návrh řešení zastavěného území obce v
souladu s platným ÚP - podklad pro rozhodování v území), která definuje pouze
aktuální možnost využití území ve vztahu k platnému ÚP – v plochách 28/024P a
28/009S. Podmínky využití území, včetně regulativů zástavby jsou součástí
následující kapitoly (Urbanistická koncepce).

(5)

V rozsahu charakteristických ploch 05, 06, 07, 08 slouží studie jako podklad pro
prověření změn územního plánu v plochách s vymezenými územními rezervami
(UR 30, UR 31, UR 42). Návrh využití celého řešeného území včetně ploch územních
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rezerv je vyobrazeno ve výkrese č. 06. Podmínky využití území, včetně regulativů
zástavby jsou součástí následující kapitoly (Urbanistická koncepce).

URBANISTICKÁ KONCEPCE
(6)

Pro obsluhu a hospodárné využití řešeného území se vymezují plochy veřejných
prostranství a to úpravou stávajících (koridor ulice Za Kostelem) a návrhem nových.
Veřejná prostranství se navrhují v šířkách umožňujících optimální umístění veřejné
infrastruktury a využití obsluhovaných ploch. Veřejná prostranství jsou ve studii
charakterizovány zejména definicí uličních profilů s označením A až E a jsou
vyznačeny v grafické části. Detaily profilů ulic jsou součástí výkresů 10.1 až 10.5.,
kde je v podrobnějším měřítku stanoveno prostorové uspořádání (pomocí plošných a
prostorových regulativů), vybavení dopravní a technickou infrastrukturou a umístěním
prvků zeleně.
Pro rozhodování v území slouží pouze uliční profil A, který definuje řešení ploch ulice
Za Kostelem přiléhající zejména k plochám s označením 01 a 02. Koridor ulice Za
Kostelem je sám plochou s označením 04 (viz. tabulka ve výkrese č.08).
Uliční profily s označením D a E jsou převážně součástí plochy 05 (= plocha UR 31)
v severní části území, kde územní studie slouží jako podklad pro prověření změn ÚP.
Uliční profily s označením B a C jsou převážně součástí plochy 07 (= plocha UR 30 a
část UR 42) v jižní části řešeného území, kde územní studie slouží rovněž pro
prověření změn ÚP. Uliční profily B až E jsou navrženy jako obytné zóny.
Součástí ploch veřejného prostranství je plocha ve východním cípu řešeného území
(součást plochy 07), která je specifikována pouze plošně a bude sloužit jako zázemí
pro plochy bydlení, umístění zařízení pro nakládání s dešťovými vodami a volný
přechod do krajiny.

(7)

V řešeném území je územní studií vymezena plocha pro výrobní areál (firma Ditrex
s.r.o), která vychází ze situování bývalého areálu zemědělského družstva a je
složena z ploch s označením 02 a 06 (definováno ve výkrese č.08). V převažující
ploše 02 (součást stávající přestavbové plochy 28/024P) je možno rozhodovat
v souladu se stávajícím ÚP. Plocha 06 je součástí plochy UR 31 a přiřadit ji k areálu
bude možno pouze v případě provedení změny územního plánu.
Severovýchodní hranice plochy výrobního areálu přiléhá k ulici Za Kostelem (ploše
04) a bude koncipována v souladu s návrhem uličního profilu A (výkres 10.1) a
v souladu s podmínkami stanovenými ve výkrese č. 06 a 07 (vyznačení
nezastavitelného pásu, plocha s přípustností pouze určitého charakteru zástavby).
Severozápadní a jihovýchodní hranice ploch pro výrobní areál budou řešeny
bariérově vůči sousedním plochám pro bydlení formou oplocení doplněného výraznou
linií bariérové zeleně.
Provozní a dopravně komunikační kontakt v území bude mít areál přednostně z ulice
Za Kostelem. V jižní části areálu je ponechán záložní rezervní vjezd (v případě využití
plochy územní rezervy bude tento příjezd veden přes obytnou zónu).

(8)

K plochám veřejných prostranství přiléhají plochy pro bydlení, které jsou navrženy
jako pozemky pro výstavbu rodinných domů. Jedná se o plochy 01, 05, 03 a 07.
Pro využití území v souladu s platným územním plánem je pouze plocha 01
(zakresleno ve výkrese č.07).
Plochy 05 a 07 lze využít pro zástavbu až výhledově, a to v případě provedení změny
územního plánu v plochách územních rezerv /viz. odstavce (3) a (5)/.
Plocha č. 03 je pro možnost využití specifická - definováno v odstavci (17).
Využití pozemků a staveb RD na nich je definováno v návrhové části grafické části
(výkresy č. 06 až 11) a v následujících odstavcích.
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(9)

Rozhraní mezi plochami veřejných prostranství a plochami stavebních pozemků jsou
dány uličními čarami. Polohy uličních čar jsou definovány v grafické části.
V některých částech území je uliční čára totožná se stavební čarou. Charakter uliční
čáry v jednotlivých uličních profilech A až E je určen ve výkresech 10.1 až 10.5.

(10)

Umístění staveb na pozemky je navrženo ve stavební čáře. Umístění staveb ve
stavební čáře bude vytvářet souvislé vymezení uličního prostoru, zejména v částech
ulic koncipovaných jako obytné zóny (v profilech B až E). Ve stavební čáře bude
umístěna převažující část průčelí hlavního objemu stavby orientovaného souběžně se
stavební čárou, popř. jak je uvedeno v grafické části. Převážná část objemu hlavní
stavby nesmí ustupovat směrem do hloubky pozemku, ani předstupovat – s výjimkou
stříšek nad vstupem, balkónů apod. Menší část průčelí hlavní stavby a průčelí
vedlejších staveb mohou vůči stavební čáře ustupovat. Polohy stavebních čar jsou
dány v grafické části.

(11)

Umístění stavby na pozemku je limitováno pomocí plošné definice maximálního
rozsahu zástavby. Vymezená plocha je stanovena jako maximální, stavba nemusí
dosahovat na hranice vymezené plochy, ale nesmí ji překročit. Plochy jsou
definovány v grafické části.

(12)

Plocha mezi stavební čárou a uliční čarou v uličních profilech B, C a D je v rozsahu
znázorněném v grafické části určena pro neoplocené předzahrádky; tzn., že je
určena pro výsadbu zeleně, přípojky k sítím technické infrastruktury, přístupové
komunikace, sjezdy, plochy pro odstavení vozidel a také pro rozšíření veřejného
prostranství (v místě uliční čáry bude umístěna pouze přírodní podoba vymezení
pozemku – živý plot max. výšky 1,2m). Maximální výměra zpevněných ploch z plochy
předzahrádky před pozemkem stavby je 50%. Uliční oplocení ve stavební podobě tak
bude situováno až v líci uliční fasády (stavební čáře).

(13)

Pro novou výstavbu RD na stavebních pozemcích jsou stanoveny parametry
zástavby formou maximální zastavěnosti (koeficient zastavění vztažený k výměře
pozemku), minimální podíl zeleně na stavební parcele, maximální výšky zástavby a
definicí tvarosloví objektů. Tyto parametry jsou pro jednotlivé charakteristické plochy
01, 05, 03 a 07 definovány v tabulce ve výkrese č.08 - viz. odstavec (2). Všechny
uvedené parametry budou v souladu s definicí podmínek prostorového uspořádání
v ÚP (kapitola 7.12.).
Požadavky na typ zastřešení se liší podle polohy v území, výškového osazení plochy
pro zástavbu a charakteru navazujícího území. V ploše 01 a 05 je výškové osazení
terénu a návaznost na stabilizované plochy s vesnickým typem zástavby výraznější a
forma RD se proto navrhuje jako tradiční venkovský dům a stanovuje se přípustnost
pouze sedlových střech (sklon 30 - 40°) na hlavním objemu stavby, který je situován
delší stranou podél ulice a hřeben má rovnoběžný s uliční čarou.
V jižní části řešeného území (plochy 03 a 07) se požadavek na zastřešení
nespecifikuje, pouze u krajního objektu na rozhraní profilu A a C je vyžadováno
zastřešení sedlovou střechou (viz. výkres č. 11 – příklady řešení zástavby v území).

(14)

Stavby RD je možno na pozemky umisťovat ve dvou základních variantách, které
jsou definovány ve výkrese č. 11. Obě varianty musí být v souladu s vyhláškou
č.501/2006 Sb. První varianta umisťuje objekt ke společné hranici stavebních
pozemků a druhá využívá vzájemného odstupu od společných hranic (podrobněji
charakterizováno ve výkrese).

(15)

Garáže budou přistavěny nebo vestavěny ve stavbách. Dále mohou být umístěny
jako samostatné stavby či přístavby ve dvoře. V případě umístění garáže v blízkosti
veřejného prostranství v lokalitě č. 01 musí být umožněn bezpečný vjezd a výjezd
vozidla a jeho odstavení na vjezdu před garáží tak, aby nezasahovalo do veřejné
komunikace – v tomto případě se připouští mírné zapuštění za stavební čáru.
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(16)

Nové pozemky staveb zohledňují v co největší míře stávající pozemkové členění
území, ale je vždy nutná dohoda o směně pozemků (přeparcelace) mezi jednotlivými
vlastníky v území, jelikož jedině tak je možné dosáhnout nejvýhodnější využití území
(princip řešení přeparcelace je součástí výkresu č.12).

(17)

Plocha označená č. 03 je v současnosti součástí přestavbové plochy 28/024P, která
byla vymezena ve své jižní hraně podél stávající obslužné komunikace v území,
ovšem nerespektuje majetkoprávní a prostorové vazby v území. Proto plochu 03
nelze využít jako samostatně fungující plochu v návaznosti na výrobní areál a plochy
bydlení.
V případě nevyužití ploch územní rezervy formou změny ÚP bude o ploše
rozhodováno v souladu s výkresem č. 07, kdy je v ploše 03 přípustné využití, které
v budoucnu neznemožní řešení prověřené touto územní studií, tzn., že je možno
pouze odstranit zbořeniště budovy bývalého kravína a plochu ponechat pro
zemědělské využití. Do doby využití ploch územních rezerv je možné ponechání
stávající komunikace v území a napojení areálu firmy Ditrex s.r.o. stávajícím
způsobem.
Využití plochy 03 pro zástavbu přímo souvisí s využitím ploch územních rezerv
v ploše 07 formou provedení změny územního plánu. V případě využití plochy 07 je
nutno využít i plochu 03. Výsledné propojení návrhu řešení obou ploch je
neoddělitelné.

(18)

Plocha označená č. 08 není vzhledem k optimalizaci využití řešeného území
navržena k zařazení do zastavitelných ploch, navrhuje se ji vyjmout z ploch 28/023N
(UR 30) a 28/128N (UR 42) a zůstane součástí nezastavěného území zemědělského.

KONCEPCE DOPRAVY
(19)

Dopravní napojení lokality pro celé území je ze stávajícího křížení Zolova x Za
Kostelem. Směr ulice Pod Kostelem je brán jako doplňkový, který vzhledem ke
kapacitě komunikace nebude více dopravně zatěžován a primárně se předpokládá
dopravní napojení směrem do ulice Zolova.

(20)

Dopravní řešení pro řešené území a základní kostra komunikací jsou definovány
v grafické části, zejména ve výkrese č. 09.

(21)

Podmínkou pro rozvoj území v plochách č. 03 a č. 07 je rekonstrukce profilu ulice Za
Kostelem (profil A). Tato komunikace je řešena jako obslužná obousměrná
komunikace šířky 6m.

(22)

Navrhované komunikace v profilech B,C,D,E budou charakteru obytné zóny.

(23)

Odvodnění zpevněných plochy pro dopravu (místních komunikací chodníků a stání)
bude přednostně řešeno vsakem či zadržováním přes vsakovací průleh.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
(24)

Koncepce řešení technické infrastruktury je graficky i textově (v legendě a popisech)
definována ve výkrese č. 09

(25)

Trasa kapacitního vodovodu DN 300 procházející řešeným územím bude zachována
a je navrhovaným řešením respektována.
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(26)

Zásobování pitnou vodou bude na nových stavebních pozemcích zajištěno z nového
veřejného vodovodního řadu uloženého v plochách veřejného prostranství. V souladu
s podmínkami správce vodovodní sítě bude veřejný vodovod zaokruhován mezi
ulicemi Zolova a Pod Kostelem prostřednictvím koridoru ulice Za Kostelem. Bude
rovněž prověřena kapacita veřejné vodovodní sítě v navazujícím území v k.ú.
Slavonín a případně v rámci realizace nové zástavby v řešeném území bude
v potřebném rozsahu v navazujícím území provedena úprava zkapacitněním trubního
vedení.

(27)

Splaškové vody budou z nových stavebních pozemků odváděny do nové oddílné
splaškové kanalizace uložené v plochách veřejného prostranství. Odvádění
splaškových vod do domovních jímek se nepřipouští. Napojovací bod jednotné
kanalizace se nachází v ulici Zolova (pro plochu 01 a případně plochu 05) a
napojovací bod splaškové kanalizace se nachází v jihovýchodní části ulice Za
Kostelem.

(28)

Dešťové vody budou přednostně vsakovány na vlastních stavebních pozemcích
(pokud to bude možné) a teprve nevsáknuté nebo pozdržené dešťové vody budou
regulovaně odváděny do nové oddílné dešťové kanalizace, která bude napojena na
retenční zařízení v jihovýchodní části území.

(29)

Odvod dešťových v území ze zpevněných ploch v rámci veřejných prostranství bude
realizován systémem vzájemně propojených průlehů kolem komunikací
s regulovaným odtokem, který bude zaústěn do retenčního zařízení (nádrže)
v jihovýchodní části území. Z retenční nádrže budou vody postupně vypouštěny do
stávající dešťové kanalizace (napojovací bod se nachází v jihovýchodní části ulice Za
Kostelem).

(30)

Zásobování plynem bude na nových stavebních pozemcích zajištěno z nového
plynovodního řadu uloženého ve veřejném prostranství. Napojovací bod plynovodu
se nachází v ulici Za Kostelem.

(31)

Zásobování silnoproudem nízkého napětí bude na nových stavebních pozemcích
zajištěno zemními rozvody uloženými ve veřejném prostranství.

(32)

Přípojkové a měřící skříně (zejména plynovodní a elektrické) budou u jednotlivých
staveb umísťovány jako integrované ve fasádách staveb nebo uličním oplocení ve
stavební čáře a budou veřejně přístupné.

(33)

Venkovní vedení VN 22 kV bude na JV území (ještě před lokalitou pro výstavbu RD –
plochou UR-30) odkloněno jižním směrem a bude provedena jeho přeložka
nadzemním vedením podél hranice řešeného území (viz. situace – výkres č.09).
Přeložka bude vedena k západní části území, odkud bude dále od stávajícího stožáru
pokračovat ve stávající podobě. Současné venkovní vedení bude v rozsahu přeložky
zrušeno.

KONCEPCE ZELENĚ
(34)

Ve východní části území (součást plochy 07) se počítá s větší veřejnou ozeleněnou
plochou (součást ploch veřejného prostranství), která slouží jako rezerva pro retenční
zařízení v území a současně je přechodovým prvkem mezi hustší rostlou stávající
zástavbou a pravidelnou navrhovanou zástavbou a zároveň tvoří přechod do krajiny.
Konkrétní podoba plochy zeleně bude upřesněna v případných dalších stupních
přípravy území.
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(35)

V celém území se počítá s výrazným prvkem liniové zeleně doplňujícím uliční prostor
podél komunikací. Poloha liniové zeleně je definována v grafické části v situačních
výkresech a zejména ve výkresech uličních profilů (10.1 až 10.5).
V koridoru ulice Za Kostelem (profil A) bude linie zeleně umístěna v páse podél uliční
čáry (oplocení) kolem areálu firmy Ditrex s.r.o. a bude spolu s oplocením tvořit
pohledovou hranu směrem k výrobnímu areálu, proto vzdálenost jednotlivých stromů
ve stromořadí bude max. 8m .
Ve všech dalších uličních profilech (B až E) bude realizována liniová zeleň, která
bude řešena jako stromořadí listnatých stromů s ucelenou korunou nasazenou na
kmeni ve výšce min. 2,1m; vzdálenost stromů bude max. 12m.
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ODŮVODNĚNÍ
I.

Zadání
a. Důvod a cíl pro pořízení urbanistické studie

Důvod a cíl pořízení urbanistické studie je jednoznačně definován v zadání územní
studie, které bylo zpracováno pořizovatelem jako textový dokument s grafickou přílohou
vymezující řešené území.
Cílem územní studie je prověřit a konkretizovat podmínky využití přestavbové plochy
smíšené obytné 28/024P, plochy stabilizované v nezastavěném území zemědělské 28/025N
s vymezenou územní rezervou UR-31 včetně přilehlého uličního profilu ulice Za kostelem
(část stabilizované plochy veřejných prostranství 28/009S) a plochy stabilizované
v nezastavěném území zemědělské 28/023N s vymezenou územní rezervou UR-30 včetně
přilehlého uličního profilu kostelem (část stabilizované plochy veřejných prostranství
28/009S, část plochy stabilizované v nezastavěném území zemědělské 28/128N
s vymezenou územní rezervou UR-42) 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 v případě ploch 28/024P a
28/009S a jako podklad pro prověření změn územního plánu v plochách s vymezenými
územními rezervami.
Úkolem územní studie je stanovení podrobnějšího využití a struktury zástavby a její
zapojení do území včetně komplexního řešení srážkových vod a povrchového odtoku,
požadováno je podrobnější stanovení využití pozemků a jejich vzájemné uspořádání a vazby
v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména vymezení pozemků, staveb či zařízení
související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství, stanovení
podrobnějšího prostorového uspořádání, včetně přilehlých uličních profilů. V případě
vymezených územních rezerv bude vyhodnocena jejich potřebnost v souladu s cíli a úkoly
územního plánování.
Územně plánovací podklad – územní studie se pořizuje zejména pro koordinaci nové
výstavby v řešeném území, kdy je třeba doporučit, či stanovit zásady plošné a prostorové
regulace, navrhnout strukturu zástavby a urbanistickou i architektonickou koncepci. Územní
studie by měla být výchozím podkladem pro následné dělení parcel, pro řešení základního
komunikačního systému a páteřní technické infrastruktury a následné územní řízení pro
jednotlivé etapy výstavby.
b. Podklady pro pořízení studie










zadání územní studie (návrh zadání 07/2018)
Katastrální mapa (http://services.cuzk.cz/)
Územní plán Olomouce (http://apps.hfbiz.cz/apps/olomouc/up2017)
Územně analytické podklady
(http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemne-analytickepodklady)
Koncepce vodního hospodářství města Olomouce, zpracovatel DHI a.s.,
2012-2014
(http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/proprojektanty/kvh)
letecký snímek lokality
prohlídka lokality a vlastní pracovní fotodokumentace v průběhu zpracování
v průběhu vypracování a projednávání podoby území byly podklady doplněny
o předběžný záměr investora (vlastníka pozemků) v lokalitě firmy Ditrex s.r.o
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součástí zadání v této fázi Studie nebyly: IG posouzení, Odborný
hydrogeologický posudek o možnosti vsakování dešťové vody, dokument
s polohopisnými a výškopisnými údaji z řešeného území pro zpracování
digitálního modelu terénu

c. Vymezení řešeného území
Dotčené území leží ve správním území statutárního města Olomouc v jihozápadní části
urbanizované části města. Severně je řešené území vymezeno ulicí Zolova s přilehlou
výstavbou, v jižní části katastrální hranicí městské účelové komunikace p.č. 1220/1 nad
přírodním prvkem podél vyschlého koryta potoka. Ve východní hraně tvoří hranici ulice Za
Kostelem, v západní hraně je to územním plánem vymezená hranice v části kopírující
oplocení firmy Ditrex. Severovýchodní sousedství řešeného území tvoří zástavba rodinných
domů, na severní hraně právě realizované novostavby. Z jihovýchodní strany až do
jihozápadní strany je nezastavěné území, pole.
Řešené území je vyznačeno ve všech grafických přílohách územní studie a je popsáno
ve vztahu k územnímu plánu v odstavci (2) výrokové části.

II. Zadávací podmínky a požadavky na řešení vymezeného území
a)

Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb

V požadavcích na rozvoj lokality 28 (Slavonín) je určeno rozvíjet plochu smíšenou
obytnou 28/024P, počítat s územní rezervou UR-30 pro bydlení na ploše 28/023N;
počítat s územní rezervou UR-31 pro smíšené obytné využití na ploše 28/025N, počítat
s územní rezervou UR-42 pro veřejné prostranství na ploše 28/128N.
UR-30: územní rezerva pro plochu smíšenou obytnou při ulici Za Kostelem v k.ú. Slavonín;
za předpokladu prověření nezbytnosti dalších území zejména pro bydlení je možné změnou
Územního plánu vymezit dotčené území jako plochu smíšenou obytnou
UR-31: územní rezerva pro plochu smíšenou obytnou při ulici Za Kostelem v k.ú. Slavonín;
za předpokladu prověření nezbytnosti dalších území zejména pro bydlení je možné změnou
Územního plánu vymezit dotčené území jako plochu smíšenou obytnou
UR-42: územní rezerva pro plochu veřejného prostranství jižně od ulice Za Kostelem v k.ú.
Slavonín; za předpokladu prověření nezbytnosti dalších koridorů pro ulice je možné změnou
Územního plánu vymezit dotčené území jako plochu veřejného prostranství
Podmínky prostorového uspořádání ploch (maximální výška zástavby,
zastavěnost, struktura zástavby a minimální podíl zeleně) jsou obecně stanoveny v bodě
7.12. a určeny pro konkrétní plochy v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). Pro plochu 28/024P je
stanovena maximální výška zástavby 7/10m, zastavěnost do 55%, areálový typ
struktury zástavby a minimální podíl zeleně 15%. Plochy přestavbové, tj. plochy pro
změnu využití v zastavěném území, se vymezují pro zajištění recyklace současně
zastavěného území z důvodu špatné struktury zástavby nebo špatného využití a zároveň pro
ochranu území nezastavěného před dalším neodůvodněným zastavěním. Ve struktuře
areálového typu zástavby (a) se objekty umisťují přednostně podél veřejných
prostranství.
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.
Z hlediska urbanistické koncepce bude řešena koordinace limitů území a požadavku
na využití plochy v souladu s Územním plánem Olomouc, bude posouzena a v rámci
navrhovaného řešení upřesněna limitní/předpokládaná výšková úroveň, hustota zastavění
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(koeficient zastavění) a podíl zeleně v jednotlivých částech řešeného území. Rovněž bude
stanoveno podrobnější prostorové uspořádání. Přitom bude zohledněna stávající zástavba.
V návaznosti na stávající i navrhovaná veřejná prostranství ulic budou stanoveny stavební a
uliční čáry, případně dle potřeby i stavební hranice, 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.
Stavební hranice: linie určující maximální rozsah (hloubku) zástavby, zpravidla
směrem do vnitrobloku; zástavba nemusí dosahovat až k této linii, nesmí ji ovšem překročit.
Budou vyhodnoceny možnosti zohlednění stávající parcelace a v návaznosti na toto
vyhodnocení bude navržena nezbytná přeparcelace.
b)
Požadavky na ochranu a rozvoj 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 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;
- chránit a rozvíjet přechod urbanizovaného území do krajiny, zejména v případě
výrobních areálů a areálů komerčního vybavení, výsadbou izolační zeleně;
Bude zohledněn požadavek na městotvorné prostorové vymezení uličních veřejných
prostranství umístěním zástavby podél ulice (se zohledněním umístění stávajících objektů) a
zajištění přechodu urbanizovaného území do krajiny vymezením odpovídajících pásů
izolační zeleně v rámci těchto ploch.
c)
Doprava
Dopravně bude řešené území navazovat na hlavní komunikační síť tvořenou ul. Za
kostelem, systém dopravní obsluhy území bude rozvíjen zejména plochou veřejného
prostranství 28/009S. Bude zajištěna návaznost na stávající pěší trasy.
V souladu s navrženým charakterem budoucího využití území bude ve studii řešena
problematika statické dopravy dle normy ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“,
kdy dle ustanovení územního plánu bude použit součinitel stupně automobilizace roven 1.
Z pohledu cyklistické dopravy Územní plán Olomouc nepočítá s vedením cyklotrasy či
cyklostezky vymezeným územím.
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d)
Technická infrastruktura
Územní studie navrhne páteřní trasy technické infrastruktury v řešeném území.
Budou respektovány stávající inženýrské sítě, procházející lokalitou.
Součástí návrhu bude systém zásobování vodou a odkanalizování, studie prověří možnosti
napojení na stávající vodovodní a kanalizační síť, určí bilanční nároky pro zájmové území.
Při návrhu odkanalizování, zásobování pitnou a požární vodou a hospodaření s dešťovými
vodami (dále HDV) bude respektována studie „Koncepce vodního hospodářství města
Olomouce“ a platná legislativa na úseku HDV. Podmínky napojení je nutné projednat se
správcem sítě. Studie navrhne princip hospodaření s dešťovými vodami včetně prostorových
nároků na objekty HDV. Dešťové vody budou vsakovány nebo zadržovány na pozemcích
jednotlivých staveb. Je nutné HDV řešit tak, aby byl zachován vlastnický princip HDV – tj.
zařízení pro retenci se musí vždy nacházet na pozemku toho vlastníka, ze kterého jsou vody
v objektech HDV retenovány.
Řešené území se nachází v povodí vodního toku Nemilanka. Vodní tok je
nekapacitní. 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. Území bude řešeno oddílnou
kanalizací. Bude respektován koridor navrhovaného vedení VN 22 kV podél okraje lokality.
V dokladové části bude doloženo vyjádření správce sítí a toku.
e)
Požadavky na řešení zeleně
Systém veřejné zeleně bude v rámci území řešeného studií rozvíjen podél ulice Za
kostelem, v níž územní plán vymezuje liniovou zeleň, a to vymezením dostatečného prostoru
bez inženýrských sítí pro výsadbu stromořadí. Liniovou zeleň je nutné umístit i v jihozápadní
části území řešeného ÚS 130, v níž územní plán rovněž vymezuje liniovou zeleň. V rámci
uličních profilů bude zeleň přednostně řešena vytvořením zelených pásů pro stromořadí a
bude koordinována s umístěním inženýrských sítí (minimální vzdálenosti 2m inženýrských
sítí), dopravním řešením a zástavbou, přičemž stanoví zásady pro návrh zeleně v dalších
stupních projektové dokumentace (tzn. zejména velikost stromu v dospělosti, typ habitu,
velikost nezpevněného či vegetačního prostoru pro výsadbu stromů).
Minimální podíl zeleně ve výši 15% je nezbytné v rámci navrhovaného řešení
jednoznačně prokázat.
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III. Princip řešení a obsah studie
Studie je členěna na textovou a grafickou část, které se vzájemně doplňují. Stěžejním
oddílem ÚS je grafická výkresová část, která se snaží postihnout a definovat základní plošné
a funkční uspořádání území, včetně všech regulativů určujících situování zástavby. Textová
část je rozdělena na výrokovou část a odůvodnění. Součástí textové zprávy je dokladová
část zařazená na konci textu, jejíž součástí jsou vyjádření od jednotlivých správců sítí
v území.
Základní princip řešení uzemní studie je podrobně definován v odstavcích (1) až (5)
výrokové části.
Úkolem studie je vytvořit nástroj pro následné rozhodování v území v optimalizované
podobě pro požadovanou potřebu výstavby rodinného bydlení ve vazbě na již existující
výrobní areál firmy Ditrex.
Studie je koncipována tak, aby jednoznačně definovala rozsah jednotlivých funkčních
ploch a zejména veřejných prostranství, ale zároveň nepředurčovala konkrétní formu a
architektonicko – objemové řešení jednotlivých částí zástavby v území. Studie si neklade za
cíl komplexně navrhnout zástavbu v území, ale pouze stanovit základní situačně –
prostorové podmínky pro umisťování objektů, kdy zodpovědnost za kvalitu architektonického
řešení ponese autor jednotlivě navrhovaných objektů (RD v plochách pro bydlení a areál
budov v části bývalého zemědělského družstva).
Obsah územní studie:
1. Textová část
výroková část, odůvodnění, dokladová část
2. Grafická část
2A.
01.
02.
03.
04.
05.

Analytická část
Rozsah řešeného území - zadání
Stávající stav území - základní popis
Analytický a problémový výkres
Majetkoprávní vztahy
Koncept návrhu - principy uspořádání zástavby v území

2B. Návrhová část
06. Návrh řešení včetně územních rezerv - podklad pro změnu ÚP
07. Návrh řešení zastavěného území obce v souladu s platným ÚP
- podklad pro rozhodování v území
08. Vztah řešeného území k územnímu plánu, regulativy zástavby
09. Koncepce dopravní a technické infrastruktury
10.1. Návrh řešení - uliční profily - detail A
10.2. Návrh řešení - uliční profily - detail B
10.3. Návrh řešení - uliční profily - detail C
10.4. Návrh řešení - uliční profily - detail D
10.5. Návrh řešení - uliční profily - detail E
11. Příklady řešení zástavby v území
12. Princip řešení parcelace ve vztahu k navrhovanému řešení
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IV. NÁVRH, analytická část
a) Majetkoprávní vztahy
Řešené území je z hlediska majetkoprávních vztahů složité.
Zásadní roli hraje středová část (bývalý areál zemědělského družstva), která je ve
vlastnictví firmy Ditrex s.r.o. a to ve 100% vlastnictví nebo jako spoluvlastník s jinými
soukromými vlastníky. Záměr budoucího rozvoje celého území stojí na budoucích
investičních záměrech této firmy. Stávající nový areál firmy Ditrex s.r.o. je brán jako plocha
neměnná (p.č. 971/16, p.č.971/10, p.č. 971/17). Výjimku tvoří plochy pod stávajícími objekty
ve špatném stavebně technickém stavu v jižní části, které jsou součástí měněného území
(tzn. mimo stabilizovanou plochu areálu Ditrex s.r.o.). V průběhu zpracování studie byl
vlastník firmy přizván k projednání Studie a výstupy z těchto pracovních schůzek jsou
zapracované v návrhové části. Jedná se zejména o změnu dopravního řešení napojení
areálu ( podrobněji viz. text níže a výkresová část).
Severní část území nad výrobním areálem tvoří 3 parcely, které mají max. 2 vlastníky
a jejich využití lze navrhnout tak, aby parcelace pro zástavbu RD souhlasila s majetkoprávní
kresbou, případně došlo k rovnocenným změnám.
Jižní část tvoří podélné pozemky různých vlastníků. Jsou zde dva pozemky města
Olomouc, které mohou být použity jako nové koridory veřejného prostranství. Pozemek p.č.
958/1 k.ú. Slavonín navazující na městskou parcelu na hraně řešeného území na JV straně
je větší pozemek Římskokatolické farnosti. P. č. 958/2 k.ú. Slavonín je ve vlastnictví fyzické
osoby paní Khýrové a dva pásy podél jižní hranice jsou ve vlastnictví více fyzických osob.
Vlastnické vztahy v území mimo jiné určují časovou reálnost, etapovitost využití
celého území. Zájem o výstavbu v jednotlivých vlastnických celcích člení návrh v území na 3
relativně samostatné celky – tzn. severozápadní část nad areálem Ditrex s.r.o., jižní a
jihovýchodní část pod areálem Ditrex s.r.o. a celek kolem areálu Ditrex s.r.o. v jeho
vlastnictví.
Majetkoprávní vztahy v území a výpis vlastníků jsou uvedeny v příloze řešení ÚS,
výkres č. 04 - majetkoprávní vztahy. Zákres nového záměru vůči změně majetkoprávních
vztahů je součástí výkresu 12 - návrh řešení parcelace.
b) Stávající stav ploch a podmínky v lokalitě, problémový výkres
Řešené území je v současné době v jižní a severní části mimo areál firmy Ditrex s.r.o.
nezastavěné, je svažité a je využito jako pole. Střední část území tvoří nově existující areál
výroby firmy Ditrex s.r.o. a staré stodoly (z velké části již bez využití). V blízkosti ulice Za
Kostelem je ve střední části objekt fungující pálenice.
Zájmové území je ve sklonu k vyschlému korytu bezejmenného vodního toku do
jihovýchodního rohu zájmového území, spadajícího do povodí vodního toku Nemilanka.
Nemilanka je nekapacitní. Z tohoto důvodu musí být technické řešení v řešeném území
takové, že neohrozí stávající zástavbu dále po toku. Dešťové vody budou vsakovány,
zadržovány s návrhem na 20-ti letý déšť. Území bude řešeno oddílnou kanalizací.
V rámci Studie jsou řešeny možnosti podloží v dané lokalitě odborným odhadem, IG
posouzení budou součásti dalších stupňů PD a lze očekávat, že se budou v rámci řešeného
území lišit.
Charakteristika území a jeho problémy ve vztahu k celkovému řešení záměru jsou
součástí samostatné výkresové přílohy (problémového výkresu). V textu přílohy jsou
definovány majetkoprávní problémy, terénní problémy, zátěž území stávající infrastrukturou
s definicí nutnosti realizovat přeložky sítí a dopravní, prostorové a ostatní problémy v území.
Takto definované problémy jsou určujícím faktorem pro vytvoření návrhu.
Územím prochází diagonálně nadzemní trasa VN 22kV, kterou bude nutno v případě
využití území UR-30 odklonit do nové trasy mimo řešené území a zároveň zrušit stávající
sloupovou trafostanici a nahradit ji novou. Území je rovněž limitováno trasami nadzemních
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vedení NN, které bude nutno přeložit do kabelových tras. Územím rovněž prochází
diagonálně trasa vodovodu, kterou je nutno rovněž přetrasovat do budoucích uličních
koridorů nebo respektovat ve stávající trase.
V území jsou dostupná média: voda, nízké napětí, plyn prostřednictvím stávajících
sítí v navazujícím území. Rovněž lze území napojit na stávající řady splaškové kanalizace
nedaleko řešeného území.
Stěžejním problémem a prvkem v lokalitě je stávající funkční areál výroby firmy Ditrex
s.r.o. Areál je v centru celé lokality. Stávající dopravní napojení areálu je z jihu z obslužné
komunikace a ze severu z ulice za kostelem.
V daném území byly identifikovány tyto problémy a limity:
-existence areálu výroby Ditrex s.r.o.
Řešení: Vlastník areálu plánuje dlouhodobý provoz, objekty postupně rekonstruuje a
plánuje celkovou revitalizaci areálu. Provoz je nutné respektovat a vytvořit v území
podmínky pro minimální konflikt stávající výroby s navrhovanou zástavbou. Vlastník areálu
předložil Studii svého rozvoje areálu, která byla zapracována. Současně vznikla dohoda na
přechodových „zelených“ bariérách a zejména na zarovnání katastrální hranice na JV areálu,
která umožní přetrasování dopravní osy v JV části řešeného území (podrobněji viz. návrh).
-složité dopravní napojení areálu Ditrex s.r.o.
Řešení:
Po dohodě s majitelem areálu, je navržena úprava vjezdů/výjezdů
zásobování. Z ulice Za kostelem je řešen hlavní příjezd do areálu. Vjezd stávající z jižní
strany bude zachován pouze jako doplňkový pro osobní automobily.
-objekt bývalého zemědělského areálu v JV části (neužívaný, ve špatném stavebně
technickém stavu)
Řešení: Objekt byl pod dohodě části vlastníků zahrnut do změnových ploch,
předpokládá se jeho demolice a nové využití území.
-trasa nadzemního VN - vodorovně přes celou JV část řešeného území
Řešení: Dojde k přeložce vedení mimo řešené území novou nadzemní trasou
-trasa hlavního vodovodního řadu- severojižně přes celou JV část řešeného území
Řešení: Vzhledem k předpokládané finanční náročnosti je trasa zachována a je
součástí návrhu.
-dopravní napojení lokality z ulice Za Kostelem (přes ulici Zolova nebo Pod Kostelem)
Řešení: Ulice Pod Kostelem je úzká a nevhodná pro zvětšování dopravní zátěže, vše
se směřuje do ulice Zolova. Ulice Za kostelem je navrhována k rozšíření, s chodníky,
kapacitně dimenzovaná pro pohyb nákladních automobilů. Stávající křižovatka ulic Zolova
Za Kostelem je mimo řešené území.
-stávající areál pálenice v centru lokality u ulice Za Kostelem
Řešení: Dotčené pozemky jsou zahrnuty do ploch bez navrhovaných změn, napojení
je počítáno z ulice Za Kostelem.
-stávající dopravní trasa obslužné komunikace směrem do polí a k areálu Ditrex s.r.o.,
komunikace nerespektující majetkoprávní vztahy
Řešení: Po dohodě s majitelem areálu Ditrex s.r.o. je přesunuto hlavní dopravní
napojení areálu jinam a je zvolena nová pozice komunikace v městské parcele a za řešeným
územím se komunikace napojí do trasy obsluhující pole. Navrhovaná komunikace musí být
uživatelná i zemědělskou technikou.
-hodnotný prostorový a přírodní prvek ( vzrostlá zeleň a vyschlé vodní bezejmenné koryto)
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Řešení: Krajinný prvek je mimo řešené území. Návrh respektuje hodnotu přírodního
prvku, na hranici řešeného území je navržena liniová zeleň a ucelená plocha „miniparku“ a
rozšiřuje se tak plocha pro liniovou a vzrostlou zeleň.
c) Návrh, KONCEPCE ŘEŠENÍ
Koncepce urbanistického řešení
Řešené území okraje Slavonína je součástí mírného svahu, zářezu pod dopravní stavbou
obchvatu města. Jde o území relativně klidné s pěkným výhledem do krajiny. Území je
spádováno do JV rohu území (do ulice Za Kostelem a dále Pod Kostelem), návrh komunikací
a celého urbanistického řešení se vztahuje také k vrstevnicovému členění území.
Zastavěné území, na které navazuje řešené území, je tvořeno pro danou oblast
charakteristickou ulicovou strukturou zástavby, zástavby na úzkých pozemcích s dlouhými
pozemky ve dvorní části. Zahradní části této obytné struktury přiléhají k ulici Za Kopcem. Dá
se předpokládat, že může časem dojít k zástavbě uliční čáry v zahradních částech právě při
zmíněné ulici.
Z hlediska zástavby pro bydlení je lokalita tvořena výhodně položeným svahem
orientovaným k jihovýchodu. Urbanistické řešení vychází ze dvou základních daností –
krajinného rázu ve formě svahovité volné plochy a stávajícího charakteru uspořádání
stávající zástavby (zejména areál Ditrex s.r.o.).
Potřeba řešit dané území vyvstala z reálných požadavků soukromých vlastníků v daném
území stavět. Je proto nutné respektovat i majetkoprávní vztahy tak, aby se v částech
řešeného území našly plochy určené k zástavbě v první etapě realizovatelnosti výstavby.
Nová struktury zástavby je tak limitována zejména stávajícím výrobním areálem a jeho
vlastnictvím okolních pozemků a reálná možnost dopravních propojení v území.
Stávající dopravní napojení je z ulice Za Kopcem navazující z křižovatky s ulicí Zolova.
Dále je možné zejména pěší napojení od kostelu z ulice Pod Kostelem, toto dopravní
stávající napojení není kapacitní.
Analytickou činností v průběhu projektu bylo vymezeno dvousměrné možné koridorové
řešení, které se váže na propustnost území v okolí pozemků firmy Ditrex s.r.o., tzn.
rovnoběžně s ulicí Za Kopcem a rovnoběžně s ulicí Zolova. Prověření obou variant bylo
součástí návrhového řešení na konzultacích s hlavními vlastníky pozemků a zadavatelem
Studie. Následně bylo vybráno řešení nových kolmých dopravních os na stávající ulici Za
Kostelem, je součástí předkládaného materiálu.
Detailnější řešení dopravy je popsáno v samostatné části textu.
Prvním urbanistickým krokem bylo nalézt přirozenou a praktickou strukturu cest –
ulic (veřejného prostranství), která bude navazovat na uvedená možná dopravní napojení
a zároveň co nepraktičtěji obslouží svahovité území. Navíc by měla respektovat vlastnické
vztahy, polohu vodovodu a trasování stávajících nadzemních sítí ve vztahu k ekonomice
návrhu. Ve výsledném řešení je snahou obsloužit co největší část území zaokruhovanou
průjezdnou komunikací. Celkově územní studie předkládá variantu, která stanovuje
maximální variantu využití území a ve vztahu ke koridorům veřejných prostranství, dělí
plochu formou předběžné parcelace na pozemky RD v únosné míře a přijatelném měřítku
k danému prostoru.
Celé území je na základě výše uvedených skutečností rozčleněno na 8 popisových ploch
(viz. výkres 07- návrh řešení zastavitelných ploch)
Druhý krok urbanistického návrhu spočíval a v dalších stupních přípravy musí
spočívat ve vytvoření svébytného charakteru obytného prostředí lokality, zejména co se týká
uspořádání veřejných uličních prostranství v prostorovém vztahu ke hmotám rodinných domů
v plochách č.01, 03, 04, 05, 07.
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Plochy č. 05, 03 a 07
Ulice je navržena jako „obytná ulice“. To znamená, že pohyb automobilů je zde
přizpůsoben pohybu chodců. Ráz veřejného prostoru a zástavby je podpořen prostorovým
uvolněním předprostorů domů stanovením jednotné stavební a uliční čary- viz. grafické
řešení jednotlivých profilů ulice. Linie majetkoprávních čar je nutné řešit pouze jako nižší
pásy zeleně bez oplocení např. formou stříhaných živých plotů s maximální výškou 1,2 m.
Celkově je ovšem nutno konstatovat, že v daném prostoru ulic a dané situační kresbě
parcel bude stěžejním faktorem kvality nově vznikajícího obytného souboru zejména
zodpovědný individuální kvalitní přístup k návrhu jednotlivých staveb. Nové samostatně
stojící rodinné domy ve svažitém terénu a jejich urbanistická a architektonická kvalita budou
definovat celkový výraz řešeného prostoru.
Samotné řešení objemů domů a jejich provozní návaznosti na veřejná prostranství
nejsou definovány. Pro docílení jednotnější struktury zástavby a příznivějšího vnímání
zastavěného prostoru v rámci hlavních uličních prostor jsou návrhem územní studie
limitovány domy polohou stavební čáry.
Vzhledem ke kontaktu areálu firmy Ditrex a plánovanou zástavbou rodinných domů je na
hranici těchto území plánovat bariérový pás zeleně ( na obou stranách).
Částečně nápomocná by měla být pro kvalitu obytného souboru následující plošná a
prostorová regulace.
d) Plošná a prostorová regulace, podmínky výstavby
Z urbanisticko – architektonické koncepce v území vyplývá i plošná a prostorová
regulace zástavby, na kterou budou v dalších stupních přípravy navazovat návrhy
jednotlivých staveb rodinných domů. Regulativy zástavby jsou stanoveny pro celou řešenou
plochu.
Je stanoveno základní plošné určení řešeného území a zástavba je regulována formou
stavebních a uličních čar, stanovením šířek veřejného prostranství v uličním koridoru,
stanovením limitních stavebních čar a dalšími prvky regulace (viz. legenda hlavního
výkresu):


Ve výkrese je vyznačena doporučená parcelace pro jednotlivé RD; v řešeném území je
možno umístit
V ploše 03+07 (koridor C) -25 rodinných domů, samostatně stojících nebo řadových.
V ploše 01+05 (koridor D)- 8 rodinných domů, samostatně stojících nebo řadových
Počet parcel ve studii je stanoven na samotné hranici únosnosti území a počet může být
snížen (ne zvýšen) formou sdružování parcel nebo částečně odlišnou parcelací ve
vzájemných hranicích mezi jednotlivými pozemky RD. Plochy pozemků pro zástavbu
RD jsou jedním ze tří základních typů ploch celkově vymezující řešené území.



Za regulativ je možno považovat i stanovení rozsahu veřejných prostranství jako jedné
ze 3 základních ploch vymezujících celé území (viz. legenda). Plochy veřejných
prostranství jsou vyznačeny v grafické části a zahrnují uliční prostranství, prostor kolem
retenční nádrže ve východní části území, nezastavěné koridory pěších tras a další.
V rámci uličních veřejných prostranství je navržena výsadba vzrostlé zeleně v závislosti
na trasách technické infrastruktury.



Na vymezené ploše 02 + 06 je vymezena výrobní funkce v území. Jedná se o plochy
areálu Ditrex. Podmínkou pro výstavbu na této ploše je dodržení vazeb areálu na okolní
území (bariérová zeleň, polohy dopravních napojení, respektování uliční čáry v profilu
ulice Za kostelem. S vlastníkem areálu bylo provedeno několik konzultací a výsledná
podoba rozvoje areálu Ditrex je zanesena do této Studie.



Pokud je v grafické části stanovena stavební čára, znamená to, že je nutno v rámci
parcely RD přisadit hlavní objem objektu k této čáře. Hlavním objemem je míněna hlavní
obytná část provozu domu s nejdominantnější hmotou celé kompozice domu. Splnění
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podmínky nelze řešit přisazením jakékoliv (např. doplňkové hospodářské) části domu ke
stanovené čáře. Stavební čára je vždy rovnoběžná s uliční čarou.


Uliční čáry jsou dány hranicí navrženého rozsahu pozemků pro zástavbu vůči uličnímu
veřejnému prostranství. Hrana ulice je souvislá a forma prostorového uspořádání uličních
čar se doporučuje řešit v souladu s grafickým řešením ve výkresech 10.1. až 10.5.



Minimální šířka veřejného prostranství v páteřních ulicích je stanovena pro jednotlivé
typy ulic (patrné z grafické části):
Veřejné prostranství „A“- obousměrná komunikace v ulici Za Kostelem
šířka cca15m (mezi původní výstavbou na hranici řešeného území a nově vznikající
zástavbou v řešeném území), šířka 12m hranice majetkoprávní,
Veřejné prostranství „B“- obytná zóna na okraji řešeného území (č. 07)v návaznosti na
remízek
šířka komunikace 4m, stavební čára 3m od hranice majetkoprávní
Veřejné prostranství „C, C1“- obytná zóna v ploše č. 03 a 07
šířka komunikace 4,5 m, součástí odstavná stání pro auta, stavební čára 9,8m a 7,7m
od komunikace dle grafické části, šířka prostranství 22m mezi stavebními čarami
Veřejné prostranství „D“- obytná zóna v ploše č. 05
šířka komunikace 4,5 m, stavební čára 5,0 m od hranice majetkoprávní dle grafické
části, šířka prostranství 21m mezi stavebními čarami
Veřejné prostranství „E“- obytná zóna na okraji řešeného území (č. 05) v návaznosti na
stávající výstavbu na západě
šířka komunikace 4,5m, stavební čára 7,5m od osy komunikace



Šířka veřejného uličního prostoru je dána polohou uličních čar a je vyznačena včetně
číselných kót ve výkresech uličních profilů (výkres č. 10.1- 10.5).



Maximální rozsah (hloubku) zástavby definuje plošná šrafa (viz. legenda v grafické části).
Maximální rozsah zástavby byl stanoven na základě pracovních návrhů příkladů
zástavby a jeho rozsah byl dán tak, aby bylo možno plnohodnotně využít stavební
pozemky a zároveň na základě ostatních stanovených parametrů zástavby vytvořit domy
odpovídající velikosti a měřítka.



Ostatní odstupové vzdálenosti staveb od hranic pozemků a mezi jednotlivými domy
budou řešeny v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 501/2006, o obecných požadavcích
na využívání území.



Důležitým prvkem prostorové regulace je limitace objemu, případně tvaru objektů
rodinných domů v území:
Co se týká výškového řešení, je pro jednotlivé RD stanoveno maximální výška
zástavby 7/10m (převzato z regulativů územního plánu).
o Na pozemcích, kde je stanovena stavební čára bude platit, že maximální výška bude
vztažena k úrovni připojovacího bodu z úrovně uličního prostoru.
o Na ostatních pozemcích (převážně s napojením od jižní nebo jihozápadní hrany
pozemku domu) se bude výška dvou nadzemních podlaží vztahovat k výškové úrovni
převažující části plochy pozemku RD. Zde opět platí zásada citlivého individuálního
přístupu k návrhu stavby RD.
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Co se týká tvaru střech, formy a materiálového řešení objektů, nelze jednoznačně ve
vztahu k danému svahovitému území definovat souhrnně požadavky na architektonické
řešení RD a důraz je nutno klást na přípravu vždy jednotlivého domu tak, aby splňoval
výše popsané urbanisticko – objemové předpoklady a principy v území a návrh
akceptoval vždy podmínky v daném konkrétním místě pro osazení domu. Preferovány a
doporučeny jsou koncepty domů s kompaktním tvarem a půdorysem a jednoduchým
tvarem střech (maximální eliminace valbových a polovalbových střech). Doporučuje se
návrhy domu zpracovat nově (autorsky), konkrétně do daného místa s vhodným
provozním a objemovým řešením ve vztahu k orientaci, měřítku zástavby apod., bez
využití již navržených „katalogových“ konceptů a projektů domů.
e) Členění řešeného území na charakteristické plochy, vztah k územnímu plánu
Řešené území je v územní studii rozčleněno do osmi (01 až 08) charakteristických ploch,
které definují vztah k ÚP a k možnosti využití území. Plochy jsou vyznačeny v grafické části
územní studie. Definice a charakteristika jednotlivých ploch včetně stanovení podmínek jejich
využití jsou dány výkresem č. 08 a v následujícím textu:
Plocha 01
Majetkoprávní vztahy:

soukromí vlastníci (Knausová Barbora, Arbesova 189/28, Slavonín,
78301 Olomouc, Křížová Denisa, Arbesova 189/28, Slavonín, 78301
Olomouc)

stav: plochy smíšené obytné
Návrh: plochy smíšené obytné
Vazba k územnímu plánu: stav: Součást stávající plochy 28/024P
návrh: bez změny
Doprava:
obsluha ze stávající ulice Za Kostelem, popř. z navrhovaného
dopravního napojení
Limity, regulace:
Výškové regule 7/10 (dle definice platného územního plánu),
max. zastavěnost 50%, minimální podíl zeleně 30%, vymezení
zástavby dle grafické části
Časové omezení, etapizace: bez vazeb na okolí, je možné realizovat ihned
Využití:

Plocha 02
Majetkoprávní vztahy:
Využití:

Ditrex s.r.o., příp. v kombinaci s menšinovými vlastníky
stávající: plochy smíšené obytné
návrh: plochy výrobního areálu (Ditrex s.r.o.) k přestavbě a
stabilizaci
Vazba k územnímu plánu: stav: součást stávající přestavbové plochy 28/024P
návrh: bez změny
Doprava:
obsluha ze stávající ulice Za Kostelem s napojením a hlavním
vjezdem od ulice Zolova
Limity, regulace:
Výškové regule 7/10, max. zastavěnost 55%, minimální podíl
zeleně 15% (vše dle definice platného územního plánu),
vymezení zástavby dle grafické části
Časové omezení, etapizace: dopravní napojení z ulice Za Kostelem je bez vazeb na okolí,
přestavbu v ploše 02 je možné realizovat ihned, přestože
podoba profilu komunikace se bude měnit; dopravní napojení
z nově navrhované ulice je vázáno na proměnu celé JV části
území
Plocha 03
Majetkoprávní vztahy:
Využití:

převážně soukromí vlastníci
stávající: plochy smíšené obytné
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návrh: nové bydlení dle nového uspořádání ÚS vázané na
změnu ÚP v ploše 07, v případě nevyužití plochy rezervy
zůstane plocha zemědělsky využívána
popsáno v odst (17) výrokové části
Vazba k územnímu plánu: stav: Součást stávající plochy 28/024P
návrh: bez změny (plochy smíšené obytné)
Doprava:
obsluha z budoucí komunikace, do doby překlopení územní
rezervy zůstane ponecháno stávající dopravní řešení
Limity, regulace:
Výškové regule 7/10 (dle definice platného územního plánu),
max. zastavěnost 35%, minimální podíl zeleně 25%, vymezení
zástavby dle grafické části
Časové omezení, etapizace: dopravní napojení z nově navrhované ulice je vázáno na
proměnu celé JV části území, tzn. je vázáno na změnu
územního plánu v ploše 07
Plocha 04 (ulice Za Kostelem)
Majetkoprávní vztahy:
město Olomouc
Využití:
komunikace, veřejné prostranství
Vazba k územnímu plánu: stav: 28/009S - komunikace, veřejné prostranství
Návrh: bez změny
Doprava:
proměna komunikace na kapacitní obousměrnou ulici s liniovou
zelení a novými inž. sítěmi
Limity, regulace:
vymezení uličního profilu dle grafické části – výkres 10.1
Časové omezení, etapizace: realizace možná ihned s uvažováním kapacit pro využití
územních rezerv
Plocha 05
Majetkoprávní vztahy:

soukromí vlastníci (Knausová Barborac, Křížová Denisa, SJM Marek Boris a
Marková Ivana, Mervartová Marta, Petrová Ivana )

Využití:

stav: nezastavitelné, plochy zemědělské
Návrh: plochy pro bydlení s uličním veřejným prostranstvím
Vazba k územnímu plánu: stav: plocha územní rezervy UR – 31, plochy zemědělské
návrh: změna územního plánu - plochy smíšené obytné
Doprava:
obsluha ze stávající ulice Za Kostelem a dále z navrhovaného
dopravního napojení
Limity, regulace:
Výškové regule 7/10 (dle definice platného územního plánu),
max. zastavěnost 40%, minimální podíl zeleně 30%, vymezení
zástavby dle grafické části
Časové omezení, etapizace: nutná změna územního plánu, nutná realizace podmiňující
investice v podobě řešení nakládání s dešťovými vodami
(retenční nádrž v ploše UR 30), realizace potřebných rozvodů
inženýrských sítí v ploše č.04.
Plocha 06
Majetkoprávní vztahy:
Využití:

Ditrex s.r.o. a soukromí vlastníci
stav: zemědělská plocha
Návrh: součást výrobního areálu Ditrex
Vazba k územnímu plánu: stav: součást stávající plochy UR 31, zemědělská plocha
návrh: změna ÚP, překlopení části rezervy UR 31 do ploch
smíšených obytných
Doprava:
obsluha z vnitroareálové komunikace plochy 02
Limity, regulace:
totožné jako u plochy 02
Časové omezení, etapizace: nutná změna územního plánu, jinak bez vazby, bude součást
vnitřního členění areálu
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Plocha 07
Majetkoprávní vztahy:
Využití:

město Olomouc, soukromníci, Římskokatolická farnost
stav: nezastavěné území, zemědělská plocha
Návrh: plochy pro bydlení s uličním veřejným prostranstvím,
nelze realizovat odděleně od plochy 03
Vazba k územnímu plánu: stav: zemědělská plocha, plocha UR 30
návrh: změna ÚP, překlopení do zastavitelných ploch
smíšených obytných
Doprava:
z koridoru ulice Za Kostelem a dále z nových komunikací
Limity, regulace:
max. výška 7/1 dle územního plánu, max. zastavěnost 35%,
minimální podíl zeleně 25% (u pozemků kolem koridoru B
30%), vymezení zástavby dle grafické části
Časové omezení, etapizace: nutná změna územního plánu, nutné realizovat podmiňující
investice koridoru ulice za kostelem, přeložku VN v území,
plocha pro retenci DV, posílení vodovodu v navazujícím území
Plocha 08
Majetkoprávní vztahy:
Využití:
Vazba k územnímu plánu:

Římskokatolická farnost
nezastavěné území, zemědělská plocha
stav: zemědělská plocha, součást stávající plochy UR -30
návrh: změna, vypustit z územní rezervy a zařadit do
zemědělských ploch
Limity, regulace:
nejsou stanoveny
Časové omezení, etapizace: bez omezení
f) Základní koncepce dopravního řešení
Koncepce dopravního řešení územní studie je stanovena s ohledem na místní územně
technické podmínky a možnosti území. V rámci průběhu zpracování této územní studie byly
prověřovány možnosti zapojení lokality do okolní komunikační sítě.
Na základě projednání byla pro dopravní obsluhu řešené lokality stanovena následující
koncepce dopravy:
1. Dopravní napojení lokality pro celé území je ze stávajícího křížení Zolova x Za
Kostelem. Směr ulice Pod Kostelem je brán jako doplňkový, který vzhledem ke
kapacitě komunikace nebude více dopravně zatěžován a předpokládá se dopravní
napojení směrem do ulice Zolova.


Stávající komunikace v ulici Za Kostelem bude sloužit nadále pro stávající území.
Podmínkou pro rozvoj území v plochách č. 03 a č. 07 je rekonstrukce profilu této
komunikace. Tato komunikace je řešena jako obslužná obousměrná komunikace.



Profily komunikací B,C,D,E jsou nově navrhované a jejich realizace se
předpokládá v návaznosti na potřebu výstavby v daných plochách. Navrhované
komunikace budou charakteru obytné zóny.

2. Další zásady dopravního řešení:
Stávající komunikaci je navrženo šířkově homogenizovat na dvoupruhovou kategorii
dle zásad ČSN 73 6110. Doporučeno je realizovat komunikaci s šířkou vozovky 6,0 m mezi
obrubami (podrobné řešení veřejného prostranství podél komunikace bude řešeno v dalším
stupni PD). Šířka hlavního uličního prostoru s místní komunikací umožní realizovat
dvoupruhovou komunikaci, zpevněné plochy veřejného prostranství a plochy pro vedení
technické infrastruktury.
V rámci uličního profilu A nebudou navržena podélná parkovací stání. V rámci
uličního profilu B-E budou navržena podélná parkovací stání dle grafické části, která budou
součástí řešení prostoru obytné zóny a budou částečně jednostranně zasahovat do profilu
komunikace. Jejich konkrétní poloha a počet budou určeny v rámci dalšího stupně PD.
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V místech směrových oblouků bude průjezdný prostor rozšířen tak, aby byl zajištěn
průjezd vozidel HZS a vozidel pro odvoz odpadu. Podélný sklon komunikací nesmí
přesáhnout 12,5%. Příčný sklon komunikací musí být v souladu s ČSN navržen v rozmezí
0,5-2,0%.
Vjezd do obytné zóny bude zajištěn pomocí dlouhého zpomalovacího prahu
s osazením příslušného dopravního značení. Předpokládá se, že regulace rychlosti vozidel
v samotné obytné zóně bude zajištěna jejím vhodným stavebním uspořádáním, které bude
vést řidiče k častému manévrování s vozidlem (vhodnou kombinací umístění parkovacích
stání, vjezdů na pozemky a zeleně). Návrh konkrétního situačního řešení obytné zóny se
bude odvíjet rovněž od polohy vjezdů k jednotlivým pozemkům a bude řešen až v rámci
dokumentace pro územní řízení.
Vnitřní dopravní obsluhu je navrženo řešit pravidelnou sítí komunikací umožňující
postupnou realizaci výstavby. Její směrové vedení je navrženo tak, aby umožnilo realizovat
dopravní přístup k celému řešenému území. Stávající ul. Za Kostelem je jako komunikace
funkční podskupiny D1 – komunikace se smíšeným provozem s převládající pobytovou
funkcí nad funkcí dopravní (podrobné řešení veřejného prostranství podél komunikační sítě
bude řešeno v dalším stupni PD). V souladu se zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích se jedná o místní komunikaci IV. třídy. Znamená to tedy, že nejvyšší dovolená
rychlost je 20km/h. Pro návrh obytné zóny se jedná i o rychlost návrhovou.
Stavebně - technické uspořádání (šířkové uspořádání) navržených komunikací je
doporučené. Územní studie předpokládá realizaci komunikací funkční podskupiny D1 –
komunikace se smíšeným provozem s převládající pobytovou funkcí nad funkcí dopravní.
Respektovány však budou prostory místních komunikací, které odpovídají potřebným šířkám
veřejných prostranství, jehož součástí jsou pozemní komunikace zpřístupňující pozemek
rodinného domu, a to dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. Zelené pásy v prostorech komunikací
budou přednostně využity pro vedení sítí technické infrastruktury a rovněž jako součást
veřejného prostranství.
Návrh jednotlivých prvků v obytné zóně musí být dále rozpracován a doporučuje se
respektovat zásady technických podmínek Ministerstva dopravy (TP 103 – Navrhování
obytných zón). Jde např. o realizaci zvýšených prahů na vjezdech, úpravy prostoru místních
komunikací apod.
Nově navrhovaná komunikace v profilu „C“, „C1“ musí umožnit průjezd zemědělské
techniky.
g) Koncepce zeleně
Koncepce řešení zeleně je jedním ze základních prvků obytného prostředí. Dané
svahovité území je osazeno do přírodního prostředí a je lemováno z jihovýchodu remízkem
se suchým korytem a na jihozápadě volným polem (nezastavěným územím).
V celém území se počítá s výrazným prvkem liniové zeleně doplňujícím uliční prostor
podél komunikací. Ve východní části území se počítá s větší veřejnou ozeleněnou plochou,
která slouží jako rezerva retence v území a současně je přechodovým prvkem mezi hustší
stávající zástavbou a pravidelnou navrhovanou zástavbou.
Návrh ponechání a doplnění ploch zeleně je vyznačen v grafické části jako překryvný jev.
V rámci veřejných prostranství je zeleň požadována, a to v závislosti na trasování
dopravní a technické infrastruktury. Uvažuje se s liniovou zelení v rámci uličních profilů a
s případným umístěním solitérních stromů v rámci uličního prostoru. Pro jejich umístění lze
využít „ostrůvky“ před podélnými parkovacími stáními, které mají funkci zpomalení dopravy
v rámci obytné zóny nebo jako pravidelný liniový prvek. Polohy těchto prvků v obytné zóně a
tím i polohy stromů budou dány konkrétním návrhem uspořádání uličního koridoru v dalších
stupních přípravy záměru (rozmístění podélných stání bude závislé na rozmístění vjezdů na
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pozemky RD). Princip rozmístění stromů v uličním prostoru je patrný z grafické části (v
podrobnějším měřítku ve výkresech uličních profilů A až E).
Druhy a velikosti stromů a charakter zeleně ve veřejných prostranstvích budou stanoveny
v dalších stupních přípravy území.
V řešeném území je pro všechny plochy stanoven minimální podíl zeleně 15%.
V rámci ploch veřejných prostranství v celém řešeném území (viz. grafická část) zabírají
zpevněné části (komunikace, chodník, vjezdy apod.) z celkové výměry vždy max. 75%
(uvažováno pro poměrově nejméně příznivý koridor ulice Za Kostelem). Ostatní plochy
v rámci uličního profilu jsou využity pro ozelenění (tj. min. 25%).
V rámci ploch výrobního areálu je nutno minimální podíl zeleně dle ÚP (15%) prokázat
v rámci dalšího stupně přípravy území (územního rozhodnutí).
V plochách pro bydlení (plochy 01, 05, 03+07) je minimální podíl zeleně stanoven v této
územní studii nově a je definován v tabulce ve výkrese č. 08 pro jednotlivé plochy. Ve všech
plochách je oproti požadovanému podílu v ÚP (15%) navýšen (hodnoty – viz. tabulka).
h) Zásady řešení technické infrastruktury
Základní princip řešení technické infrastruktury v území je patrný z grafické přílohy č. 09,
kde je v rámci legendy s odkazy do mapového vyobrazení popsán koncept řešení pro
jednotlivé druhy inženýrských sítí.
V územní studii je rámcově navržena koncepce veřejných inženýrských sítí se
stanovením míst napojení na stávající technickou infrastrukturu. V následujícím textu jsou
popsány samostatně vodohospodářské sítě a energetické sítě.
Vodní hospodářství
Veřejný vodovod
Napříč zájmovou lokalitou prochází stávající trasa vodovodního přivaděče DN 300, která
je ve správě společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Tato trasa kapacitního vodovodu
bude zachována a bude respektována formou návrhu plochy zeleně bez zastavění.
Napojovací body na stávající vodovod jsou v ulici Za Kostelem. Na základě předběžného
projednání územní studie (s kapacitou cca 30 RD) se správcem vodovodní sítě je nutno
v dalších stupních přípravy předpokládat analýzu a přepočet kapacity stávajících přívodních
potrubí k lokalitě směrem od zastavěných částí Slavonína a lze předpokládat podmiňující
investici výstavby v lokalitě v podobě zkapacitnění přívodních tras zvětšením průřezu
potrubí.
Vodovodní síť bude dále rozšířena po celé zájmové oblasti. Veškeré stávající vodovodní
přípojky budou na tyto přeložené či nové řady přepojeny.
Navržené zásobovací řady budou provedeny z PE potrubí DN 80 a DN 50 mm. Potrubí
bude uloženo v otevřené rýze na pískovém podsypu v nezámrzné hloubce s krytím min. 1,2
m. Na potrubí vodovodu bude připevněn vytyčovací vodič, nad obsypem potrubí bude
umístěna výstražná fólie bílé barvy. Obsyp potrubí bude proveden pískem, zbytek výkopu
bude zasypán vhodnou tříděnou hutněnou zeminou z výkopu nebo štěrkem. Na konci
jednotlivých tras budou osazeny požární hydranty DN 80 mm. Na novou vodovodní síť
budou napojeny vodovodní přípojky jednotlivých objektů.
Přesné určení tras a délek přeložek vodovodu a přípojek bude dáno v dalším stupni
přípravy území (dokumentací pro územní řízení).
Veřejná splašková kanalizace
Stávající splašková kanalizace je umístěna v okrajích řešeného území v ulici Zolova a
směr Pod Kostelem, z těchto napojovacích míst bude splašková kanalizační síť rozšířena po
celé zájmové oblasti.
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Nové splaškové kanalizační větve jsou navrženy z PP potrubí DN 250 mm, SN8.
Celkové délky budou stanoveny konkrétním návrhem rozvodů kanalizace v uličních profilech.
Potrubí bude uloženo v otevřené rýze na pískovém podsypu v nezámrzné hloubce s krytím
min. 1,2 m. Obsyp potrubí bude proveden pískem, zbytek výkopu bude zasypán vhodnou
tříděnou hutněnou zeminou z výkopu nebo štěrkem. V trase kanalizace budou osazeny
typové prefabrikované nebo plastové revizní šachtice. Na novou splaškovou kanalizační síť
budou napojeny kanalizační přípojky jednotlivých objektů. Parametry vypouštěných
odpadních vod do nové kanalizační sítě musí být v souladu s provozním řádem veřejné
kanalizace.
Přesné určení tras a délek splaškové kanalizace, včetně přípojek bude dáno v dalším
stupni přípravy území (dokumentací pro územní řízení).
Návrh retence dešťových vod
Navrhované řešení likvidace srážkových vod vychází z požadavků platné legislativy ČSN
759010 Vsakovací zařízení srážkových vod a TZN 759011 Hospodaření se srážkovými
vodami. Návrh obecně počítá s odvodem dešťových vod z veřejných ploch, tj. nově
navržených komunikací a chodníků v zástavbě a dále řeší likvidaci dešťových vod
z jednotlivých RD.
-Veřejné plochy
Zájmová lokalita se vyznačuje nízkým koeficientem vsaku (orientační k v= 5.10-7), proto se
doporučuje navrhnout pro veřejné plochy systém navzájem propojených průlehů podél
komunikací s regulovaným odtokem se zaústěním do retenční nádrže v jihovýchodní části
lokality. Retenční nádrž je umísťována do plochy územní rezervy UR 30. Z retenční
nádrže budou dešťové vody postupně vypouštěny do stávající dešťové kanalizace.
Z hlediska snahy prioritně zasakovat dešťové vody se nabízí varianty řešení:
A)
B)

průlehy na jedné, případně obou stranách komunikací
systém průleh – rýha (se zvýšeným retenčním objemem)

Retenční/vsakovací systém bude navržen na kapacitu odtoku 20-letého deště.
Plocha řešených komunikací 3817 m2
Plocha chodníků
409 m2
Stanovení odtoku pro p=0,05 (20-letý déšť), stanice Olomouc
Q = ψ. S .q
Q = 0,9 . 0,4226 ha . 272 l.s-1.ha-1 = 103,5 l.s-1
Předběžný orientační retenční objem nádrže (dle úhrnu srážek z ČSN 759010) V = 101 m3.
Min. hodnota regulovaného odtoku by neměla být menší jak 0,5 l.s-1.
Retenční zařízení je podmiňující investicí pro realizaci ploch 05 a 03+07 – podrobněji
popsáno v dále v kapitole j) včetně vztahu možnosti realizace tohoto zařízení k územnímu
plánu.
- Plochy RD
A) Likvidace dešťových vod na pozemcích RD daného záměru - dešťové vody budou
svedeny do akumulačních nádrží na pozemcích jednotlivých investorů a následně
využity např. k závlaze zahrady, splachování apod.
B) Dešťové vody budou zadržovány v retenčních nádržích na pozemcích RD daného
záměru a následně budou z objektů regulovaně vypouštěny do dešťové kanalizace
v max. množství 0,50 l/s/RD. Tomuto povolenému množství bude vypočtena velikost
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retenční nádrže jednotlivě ke každému RD, podle velikosti střechy a zpevněné
plochy.
Pro výrobní areál (Ditrex s.r.o.) bude systém nakládání s dešťovými vodami řešen
samostatně v rámci ploch výrobního areálu v souladu s platnou legislativou (vlastní retenční
zařízení apod.).
Plynovod
Stávajícím územím prochází trasa STL plynu (viz. situace) v ulici Za Kostelem.
V rámci územní studie je prokázáno, že zájmové území lze plynofikovat, nestanoví
vybavení území plynem jako závaznou podmínku a rozhodnutí o jeho realizaci bude závislé
na rozhodnutí investora, který bude budovat koridor veřejné infrastruktury v území.
Středotlaké rozvody (předpoklad IPE DN 110-50mm) jsou ve studii situovány
v zelených pásech podél komunikací obytné zóny s přechody pod komunikacemi pro
napojení dvojic RD na protějších stranách. Plynoměrné skříňky s regulátory budou osazeny
v uliční čáře.
Spotřeba zemního plynu při maximálním využití v celém území bude cca 180 m3 /h.
Elektrorozvody
Přes danou lokalitu prochází nadzemní venkovní vedení VN 22 kV (viz. grafická část).
Venkovní vedení VN 22 kV bude na JV (ještě před lokalitou pro výstavbu RD)
odkloněno mimo řešené území. Nová trasa přeložky nadzemního vedení bude provedena
opět formou venkovního vedení a projde kolem jihovýchodní a jihozápadní hranice řešeného
území ke stávajícímu sloupu stojícímu mimo lokalitu, odkud bude dále pokračovat ve
stávající podobě. Stávající venkovní vedení bude v rozsahu navrhované zástavby zrušeno.
Přeložka trasy VN je vyznačena v grafické části.
Součástí řešení přeložky VN bude i zrušení stávající sloupové trafostanice a její
nahrazení novou skříňovou trafostanicí v řešeném území, která by byla zbudována v JV části
území poblíž retenční nádrže.
Zajištění zásobování dané lokality el. energií bude zajištěno napojením na stávající
trasy nízkého napětí v okolním území. V dalších stupních bude prověřena a případně
posílena kapacita trafostanic v okolí řešeného území.
Budou navrženy kabelové rozvody NN 0,4 kV. Tyto rozvody budou napájet kabelové
přípojkové skříně na rozhraní parcel RD.
Všechna navržená opatření pro distribuci elektrické energie budou konzultovány a
dohodnuty se správcem sítě ČEZ Distribuce a.s.
Ochranné pásmo :
Pro stávající i nově navrhovanou trasu venkovního vedení VN 22 kV je nutno
respektovat ochranné pásmo 7,0 m od krajního vodiče.
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení je navrženo pro osvětlení nových uličních koridorů s místními
komunikacemi. Osvětlení je zvažováno sadovými ocelovými stupňovitými bezpaticovými
stožáry o výšce 6,0 m. Na stožárech budou osazena svítidla, která vyhovují požadavkům na
světelné znečištění. Svítidla budou osazena sodíkovou výbojkou 70W.
Stožáry budou osazeny do betonových základů.
U cesty se osadí rozvaděč RVO v pilíři s měřením spotřeby VO a s čidlem a hodinami
pro ovládání osvětlení. Napojí se z kabelového rozvodu NN. Ze skříně RVO bude
provedeno kabelové napojení osvětlovacích stožárů.
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i) Ochrana životního prostředí
Domy budou splňovat nízkoenergetický nebo pasivní standard.
V řešeném území se doporučuje energeticky nízkoztrátové RD vytápět (včetně
přípravy TUV) například následujícími zdroji:
o moderními, vysoce účinnými kondenzačními plynovými kotli na zemní plyn
s minimálním množstvím Nox ve spalinách
o moderními alternativními zdroji – tepelnými čerpadly vzduch –voda apod.
o elektrickou energií – vytápění plošnými el. topnými fóliemi
Domy budou napojeny na oddílnou splaškovou kanalizaci ústící do stokové městské
sítě, která je odváděna na centrální ČOV.
Pro tříděný odpad bude v rámci lokality vyhrazeno místo pro umístění odpadních
nádob (bude zpřesněno v dokumentaci pro územní řízení v závislosti na možnosti řešení
dopravního napojení pro I. etapu). Předpokládá se variantní umístění ve dvou následujících
polohách:
1. v blízkosti křížení veřejných prostranství A a E,
2. v rámci veřejného prostranství v ploše zeleně v JV části.
Odvoz tuhého komunálního odpadu bude zajišťován v souladu s městskou vyhláškou.
Realizované stavby nebudou negativně ovlivňovat životní prostředí.
j) Kapacitní údaje o území a podmiňující investice
Celková plocha řešeného území………………………………………..……

58 503 m2

Hrubá výměra ploch veřejného prostranství (vč. komunikací) …………… 15 925
z toho: v ploše 03+07………………………………………………………… 9 185
v ploše 05……………………………………………………………..
1 990
výměra koridoru ulice Za Kostelem (plocha 04)………………….. 4 750

m2
m2
m2
m2

Výměra ploch pro bydlení……………………………………………………… 24 570 m2
z toho: v ploše 01……………………………………………………………... 1 220 m2
v ploše 03+07………………………………………………………… 18 143 m2
v ploše 05……………………………………………………………..
5 207 m2
Výměra ploch výrobního areálu……15 670 (plocha 02) + 598 (plocha 06) = 16 268 m2
Výměra plochy 08 …………………………………………………………………. 1 729 m2
Max. počet rodinných domů…………………………………………………..…. 33 (8+25)
Předpokládaný max. počet obyvatel……………………………………………132 ob
Za podmiňující investice v území lze uvažovat následující:
1. Koridor ulice za Kostelem (plocha 04)
Ulici za kostelem vzhledem ke svému poměrně špatnému stavu bude nutno výhledově
upravit i nezávisle na využití řešeného území. Postupně při novém využití severovýchodní
hrany ulice Za kostelem a rozšíření ploch výrobního areálu (znovuvyužití bývalého areálu
ZD) se bude potřeba uvést uliční koridor do výsledné podoby navyšovat. Pro možnost využití
jižní části území (plochy 03 a 07) je ovšem nutno uliční koridor zrealizovat jako podmiňující
investici. Důvodem je potřeba vybavení území technickou infrastrukturou a zejména zajištění
dopravního napojení z ulice Zolova až směrem k jižní části území.
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Odhad nákladů na realizaci koridoru ulice Za Kostelem
(v případě, že bude realizován jako jedna investice):
pozemní komunikace cca….. 2630 m 2 x 2780 Kč/m2 ……………….. 7,3 mil. Kč
chodník……………………….. 420 m2 x 1200 Kč/m2…………………. 0,5 mil. Kč
ostatní plochy………………...1700 m2 x 500 Kč/m2………………….. 0,85 mil. Kč
vodovod…………………….. 360 m x 3100 kč/ mb………………….. 1,12 mil. Kč
kanalizace ………………….. 700 m x 6700 Kč/ mb………………….. 4,7 mil. Kč
plynovod…………………….. 350 m x 2900 Kč/ mb………………….. 1,0 mil. Kč
VO………………………………………………………………………….. 0,45 mil. Kč
stromy……………………………25 ks x 4000 Kč/ks………………….. 0,1 mil. Kč
celkem cca ………………………………………………………………... 16,0 mil. Kč

2. Přeložka VN v jižní části území
Přeložka VN 22 kV v jižní části území je podmiňující investicí pro realizaci zástavby
v plochách 03 a 07. V případě zařazení plochy UR 30 a části UR 42 do zastavitelných ploch
změnou ÚP bude nutno provést přeložku VN pro uvolnění území pro zástavbu RD.
Odhad nákladů na realizaci přeložky (vč. nové trafostanice):
267 mb x cca 5500 Kč = cca 1,5 mil. Kč
3. Realizace úpravy veřejného vodovodu v navazující lokalitě Slavonín
Na základě předběžného vyjádření správce vodovodní sítě (Moravská vodárenská a.s.) k
rozšíření vodovodní sítě do řešeného území bude nutno posoudit kapacitu stávající sítě
v navazujícím zastavěném území Slavonína a dá se předpokládat, že bude nutno část
stávajících tras veřejného vodovodu zkapacitnit (zaměnit stávající trubní vedení za nové
s větším průřezem). Na základě navržené koncepce v územní studii nelze přesný rozsah
úprav prozatím specifikovat a vyčíslit náklady. Požadavky od správce vyplynou při dalších
stupních přípravy území a při projednání změny územního plánu (pokud bude pořizována).
4. Realizace plochy retence a dešťové kanalizace
V rámci stávající zemědělské plochy (v ploše rezervy UR 30) je navržena poloha pro
umístění retenčního zařízení, jehož úkolem bude nakládat s dešťovými vodami v území (viz.
výše). Poloha je vyznačena v grafické části.
Realizace zařízení je podmínkou pro realizaci zástavby pro bydlení v plochách
územních rezerv (plochy 05 a 07), a to i v případě překlopení jen jedné z částí řešeného
území (05 nebo 03+07).
Dle územního plánu jsou v zemědělských plochách podmíněně přípustné pozemky
dopravní a technické infrastruktury související s hlavním nebo přípustným využitím dané
plochy nebo na ni navazujících ploch (bod 7.9.3.f) výrokové části ÚP). Proto by bylo možno
retenční zařízení umístit v daném místě i v případě, že nebude plocha 07 zařazena změnou
ÚP do zastavitelných ploch a umožní se tím realizovat změnu územního plánu v ploše 05
nezávisle.
Rozsah, podoba a velikost retenčního zařízení včetně příslušné trasy dešťové
kanalizace napojené na průlehy podél komunikací v obytných zónách se může lišit na
základě rozsahu využití řešeného území a zvolené podobě retence. Odhad nákladů na
provedení retenčního zařízení tak nelze v tomto stupni přípravy území (územní studii)
přesněji určit. Nakládání s dešťovými vodami je nutno vždy komplexně (včetně financování)
zahrnout do návrhu realizace uličních koridorů v obytných zónách v plochách 05 a 03+07.
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V. ZÁVĚR
Závěrem lze konstatovat, že řešené území je návrhově rozděleno do tří základních
územních celků – navrhované plochy pro bydlení v RD v severní části území (plocha 01+05),
plochy výrobního areálu (plocha 02+06) a navrhované plochy pro bydlení v RD v jižní části
území (plocha 03 + 07).
Pro plochy (28/024P, 28/009S), ve kterých lze rozhodovat v souladu s územním plánem
ihned (podmínkou bylo pouze zpracování územní studie US 130), byly definovány podmínky
pro jejich využití. Přestavbová plocha 28/024P byla rozdělena do tří částí – plocha 01 (k
využití jako plocha pro bydlení), plocha 02 (k využití jako plocha výrobního areálu) a plocha
03, u které bylo pro rozhodování prozatím ponecháno její stávající využití jako zemědělské
plochy. Její výhledové využití je závislé na využití plochy územní rezervy UR 30 (plocha 07).
V případě, že bude změnou územního plánu překlopena územní rezerva do zastavitelných
ploch, lze využít plochu 03 jako plochu pro bydlení v RD. Řešení je patrné z grafické i
textové části ÚS. Řešení plochy 02 (výrobní areál) bylo několikrát během zpracování ÚS
projednáno s jejím vlastníkem (Ditrex s.r.o.) a dohodnuté vazby areálu na okolní území jsou
ve studii zapracovány.
V ploše 28/025N (UR – 31) je navržena plocha pro bydlení v RD včetně potřebného
rozsahu uličního veřejného prostranství. V územní studii je plocha označena jako 05 a
územní studie je podkladem pro prověření změny ÚP v dané ploše. Podmiňující investicí
plochy 05 je realizace systému nakládání s dešťovými vodami v území (retenční zařízení
v jižní části území – viz. předchozí bod textové části). Plochu 05 je možno realizovat
nezávisle na jižní části (plocha 03+07) a realizace zástavby pro bydlení v této části nebude
mít zásadní vliv na území. Plochu proto lze doporučit pro provedení změny ÚP a její
provedení je do určité míry závislé na zájmu vlastníků pozemků v ploše 05.
V ploše 28/023N (UR – 30) a v části plochy 28/128N (UR – 42) je navržena plocha pro
bydlení v RD včetně potřebného rozsahu uličního veřejného prostranství. V územní studii je
plocha označena jako 07 a územní studie je podkladem pro prověření změny ÚP v dané
ploše. Pro realizaci návrhu ploch pro bydlení v RD je nutno neoddělitelně uvažovat
s navazující plochou 03 (popis výše). Výhodou plochy 07 je skutečnost, že v území je
výrazným vlastníkem pozemku město Olomouc a uliční koridor bude obytné zóny je umístěn
nad městským pozemkem. Změnu územního plánu pro plochu 07 se doporučuje provést, a
to i z důvodu vyřešení zbytkové plochy 03. Zmiňované plochy na jihu území navíc situačně
v rámci širších vztahů doplňují zastavěné území a eliminují do jisté míry solitérní umístění
bývalého areálu ZD. Jižní plocha je nezávislá na řešení severní části, ovšem vyžaduje
podmiňující investice (přeložku VN, výslednou realizaci koridoru Za Kostelem, řešení
retence, posílení vodovodu – viz. předchozí bod textové části). Vzhledem k tomu, že jižní
plochy pro zástavbu jsou v rámci řešeného území nejrozsáhlejší, je logické, že budou
vyžadovat i rozsáhlejší přípravu (podmiňující investice). Plochy územních rezerv v jižní části
řešeného území jsou na základě analýz provedených v rámci ÚS vhodné pro situování
bydlení v RD a provedení změny ÚP.

VI. DOKLADOVÁ ČÁST
V dokladové části jsou přiložena vyjádření k územní studii od jednotlivých správců
inženýrských sítí v území. Jejich požadavky byly zapracovány do územní studie.
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CIRCULOS MEOS s.r.o.
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95

problémový výkres

1:1000

Charakteristika území
+ CELKOVĚ VELMI PŘÍZNIVÉ ÚZEMÍ PRO ROZVOJ BYDLENÍ
+ POCITOVĚ KLIDOVÉ ÚZEMÍ
+ BEZ BEZPROSTŘEDNÍHO VLIVU HLUKU Z DOPRAVY (KOMUNIKACE V ZÁŘEZU)
+ V ČÁSTEČNÉM NADHLEDU NAD MĚSTEM
+ NÁVAZNOST NA ZASTAVĚNOU STRUKTURU MĚSTA - DOSTUPNOST VEŘ. INFRASTRUKTURY
nevýhody:
- FUNKČNÍ VÝROBNÍ AREÁL S NEODPOVÍDAJÍCÍM MĚŘÍTKEM OBJEMU STAVBY
- STÁVAJÍCÍ NEVYUŽITÉ OBJEKTY BÝVALÉHO ZEM. AREÁLU VE ŠPATNÉM STAVU
- NEVÝODNÉ MAJETKOPRÁVNÍ USPOŘÁDÁNÍ - VELKÝ POČET SOUKROMÝCH VLASTNÍKŮ

BEZPROBLÉMOVÉ
DOPRAVNÍ NAPOJENÍ
Z KAPACITNÍ
KOMUNIKACE

NEVYUŽÍVANÉ PLOCHY BÝV. ZEM.
AREÁLU (vlastnictví firmy Ditrex)
- NEJASNÉ ZNOVUVYUŽITÍ AREÁLU

VE STÁVAJÍCÍM STAVU NESOURODÉ USPOŘÁDÁNÍ A VYUŽITÍ
KORIDORU ULICE ZA KOSTELEM,
NUTNÉ POSÍLIT VZHLED OBYTNÉ ULICE / DOPORUČENÍ NA
REVITAIZACI ULIČNÍHO PROFILU S URČENÍM REGULATIVŮ

NEVYUŽÍVANÝ OBJEKT BÝV. ZEM.
AREÁLU S NEVHODNÝM OBJEMEM A
NATOČENÍM V ÚZEMÍ
- JEHO NOVÉ VYUŽITÍ JE VELMI
PROBLEMATICKÉ (STAVEBNÍ KVALITA,
SLOŽITÉ MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY...)
- VYUŽITÍ OBJEKTU (PŘÍPADNĚ POZEMKŮ
POD NÍM) BUDE ZÁVISLÉ NA PROJEDNÁNÍ
S VLASTNÍKEM (DITREX S.R.O.)

né
še
í
ře
em
úz

AREÁL FUNKČNÍ PĚSTITELSKÉ PÁLENICE - NEPŘÍLIŠ VHODNÁ
STABILIZACE PŮVODNÍHO OBJEKTU (NEVHODNÉ UMÍSTĚNÍ
VE VZTAHU K PROFILU ULICE ZA KOSTELEM)
NEVHODNĚ TRASOVANÁ STÁVAJÍCÍ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE
NAPŘÍČ KRESBOU MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ

NEVHODNÉ UMÍSTĚNÍ FIREMNÍHO
VÝROBNÍHO AREÁLU V RÁMCI
HODNOTNÝCH PLOCH
VE STRUKTUŘE MĚSTA /
NUTNO ZACHOVAT A RESPEKTOVAT
STABILIZOVANÝ PLNĚ FUNKČNÍ
AREÁL - OTÁZKA ROZSAHU
DALŠÍHO ROZVOJE /
NUTNÉ PROVĚŘIT V RÁMCI
ZPRACOVÁNÍ ÚS A PROJEDNT S
JEHO VLASTNÍKEM

VÝHODA VLASTNICTVÍ
STATUTÁRNÍM MĚSTEM

HLAVNÍ VODOVODNÍ ŘAD, FINAČNĚ NÁKLADNÉ
PŘELOŽENÍ, NUTNO RESPEKTOVAT TRASU

HRANICE MEZI ZASTAVĚNOU PLOCHOU A
ÚZEMNÍ REZERVOU / POLOHA HRANICE
JE PROBLEMATICKÁ VŮČI NOVÉMU
POTENCIONÁLNÍMU VYUŽITÍ ÚZEMÍ

HODNOTNÝ PROSTOROVÝ A
PŘÍRODNÍ PRVEK (VZROSTLÁ
ZELEŇ, VODNÍ PRVEK..)

OBJEKT BÝVALÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO
AREÁLU VE ŠPATNÉM STAVEBNĚ
TECHNICKÉM STAVU; DOPORUČEJE SE
JEHO LIKVIDACE A ZNOVUVYUŽITÍ ÚZEMÍ
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NADZEMNÍ TRASA VN - LIMITNÍ TRASA
- V PŘÍPADĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ PRO ZÁSTAVBU
BUDE NUTNÁ PŘELOŽKA NOVÝM VEDENÍM
V PROVEDENÍ DLE PODMÍNEK
DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTI

VÝHODY ÚZEMÍ
PROBLÉMY ÚZEMÍ
CIRCULOS MEOS s.r.o.
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CIRCULOS MEOS s.r.o.

4/9
95

koncept - varianta 1

princip uspořádání zástavby - varianta 1 - ruční zákres organizace parcelace pro RD v území

1:2000

princip uspořádání zástavby v území - varianta 1
- koncept vycházející s rovnoběžných ulic se stávající ulicí Za kostelem (v širším území i s ulicí Zolovou)
- vhodná varianta z hlediska širších prostorových urbanistických vztahů - zástavba umisťována po vrstevnici vytváří v krajině
souvislé uliční zářezy
- v kontaktu s výrobní plochou Ditrexu jsou jen některé pozemky
- realizace tohoto konceptu závisí na představě dalšího rozvoje ploch ve vlastnictví stěžejního vlastníka v území - firmy Ditrex

charakteristika základního návrhu řešení území (společná pro oba principy uspořádání):
- funkčně se navrhuje území využít pro zástabu rodinnými domy, snahou je co nejvíce potlačit výrobní a komerční funkci v území
- je respektován stávající objekt firmy Ditrex a jeho dopravní návaznosti v území
- je respektována ulice Za kostelem s možností prostorového rozvoje formou uliční rodinné zástavby
- je zachována propustnost území v urbanizované části i směrem do krajiny
- při úvaze využití celého řešeného území pro výstavbu bude nutné přeložit trasu VN procházející diagonálně jižní částí území - u obou principů řešení je možnou kabelovou přeložku uložit v rámci veřejných uličních prostranství
- je respektována trasa páteřního vodovodu v území

princip uspořádání zástavby - varianta 2 - ruční zákres organizace parcelace pro RD v území

koncept - varianta 2

1:2000
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princip uspořádání zástavby v území - varianta 2
- koncept vycházející z návrhu kolmých ulic na stávající koridor ulice Za kostelem - návrh využívá zejména situování parcel
ve vlastnictví Statutárního města Olomouc (v jižní části území) pro umístění veřejného uličního prostranství
- varianta plně respektuje pozemky ve vlastnickém zájmu firmy Ditrex a umožňuje tak na těchto plochách nezávislý rozvoj na
uspořádání ostatního území
- kolem areálu firmy Ditrex bude nutno vytvořit pohledovou liniovou bariéru (pás zeleně) v rámci zahrad všech pozemků nebo
podél hranice (oplocení) výrobního areálu situovat veřejný koridor s pěším tahem a tím zajistit odclonění areálu od ploch
pro bydlení
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CIRCULOS MEOS s.r.o.

situace - hlavní výkres - výsledná varianta

1:1000
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LEGENDA:
hranice řešeného území
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01 - 08

katastrální mapa - hranice parcel
členění řeš. území na charakteristické plochy definující vztah k ÚP
a možnosti využití území v závislosti na navrhovaném řešení
(plochy jsou podrobněji definovány ve výkrese č. 08)

návrh - základní plošné vymezení řešeného území
plochy veřejného prostranství
plochy pro bydlení - zástavba RD
- definují plošný rozsah pozemků rodinných domů a jsou ve vztahu
k veřejnému prostranství ohraničeny uličními čarami

08

plocha stávajícího výrobního areálu v místě bývalého ZD
- rozsah plochy a její vazby do území jsou stanoveny na základě
majetkoprávních vztahů a záměru rozvoje areálu definovaném
jeho vlatníkem (DITREX s.r.o.)

návrh - plošné a prostorové regulativy v území
uliční čáry - hranice mezi staveb. pozemkem a veřejným prostranstvím
- charakter uličních čar je zpřesněn ve výkresech uličních profilů

prvky definující charakter území (překrývné):

stavební čára - linie určující polohu zástavby vůči VP (uliční čáře)
- ve stavební čáře musí být umístěna převažující část průčelí hlavní stavby
na pozemku; menší část průčelí hlavní stavby a průčelí vedlejších staveb
mohou vůči stavební čáře ustupovat

princip dopravního řešení
hlavní dopravní napojení lokality z ulice Zolova

uliční čára totožná se stavební čarou
místní obslužná obousměrná komunikace v ulici Za kostelem (š=6m)
vyznačení vjezdů z komunikace v ulici Za kostelem do ploch výrobního
areálu (vjezdy vyznačeny v souladu s konceptem uspořádání areálu na
základě představ jeho vlastníka)
princip řešení statické dopravy v ulici Za kostelem
- konkrétní podobu a rozsah nutno dořešit v dalších stupních přípravy
území (na základě polohopisu a výškopisu, poloze stáv. vjezdů apod.)
chodník v rámci profilu ulice Za kostelem
plochy komunikací v obytné zóně (v plochách územních rezerv)
princip umístění podélných stání v rámci uličního profilu obytné zóny
zachování propustnosti území:
- situování pěších tras do krajiny
- návaznost na stávající polní cesty
- možnost budoucího rozvoje

06

plocha maximálního rozsahu (hloubky) zástavby - stavební hranice
zástavba nemusí dosahovat až k této linii, nesmí ji ovšem překročit

stromy v uličním koridoru
bariérová zeleň mezi plochami výroby (areál Ditrex)
a plochami pro bydlení v rodinných domech

stanovení max. výšky zástavby - viz. tabulka ve výkr. č.08

A až E

plochy veřejné zeleně v jihovýchodní části území

plocha v rámci stávajícího výrobního areálu, v níž je přípustný pouze
následující charakter zástavby:
- případné pozemní objekty budou svým výrazem, měřítkem, formálním
řešením fasád a objemem odpovídat struktuře a charakteru zástavby
v navazujících plochách pro bydlení

plocha pro možnost situování retence v území
(opatření bude zpřesněno v dalších stupních přípravy)
zatravněné průlehy kolem komunikací v obytné zóně
pro zasakování, retenci a odvod dešťových vod
(průlehy budou napojeny na systém DK v území)

označení uličních profilů - dokumentovány v podrobnější charakteristice
(s definicí regulativů) v samostatných výkresových přílohách
vyznačení nezastavitelného pásu (š=3m) pozemní stavbou podél uliční
čáry v ulici Za kostelem v rámci plochy
stávajícího výrobního areálu
- nezastavitelnost se nevztahuje na stávající objemy budov v této ploše

koncept nakládání s dešťovými vodami

Návrh řešení včetně územních rezerv - podklad pro změnu ÚP

ÚZEMNÍ STUDIE US-130: Slavonín - Za Kostelem
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koncepce zeleně

720 m2

návrh členění ploch pro bydlení na jednotlivé pozemky RD (parcelace)
oplocení výrobního areálu
nutnost vybourání částí stávajících budov bývalého areálu ZD
ve vztahu k možnosti realizace navrhovaného řešení

CIRCULOS MEOS s.r.o.

Návrh řešení zastavěného území obce v souladu s platným ÚP

1:1000

va
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V případě využití plochy 01 k zástavbě
před překlopením plochy 05
do zastavitelných ploch není nutno
objekt RD v ploše 01 situovat
k vyznačené společné uliční a stavební
čáře v severní hraně plochy 01.
Poloha uliční čáry zůstane v tomto
případě nezměněna.
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LEGENDA:
hranice řešeného území
2277/6

01 - 08

katastrální mapa - hranice parcel
členění řeš. území na charakteristické plochy definující vztah k ÚP
a možnosti využití území v závislosti na navrhovaném řešení
(plochy jsou podrobněji definovány ve výkrese č. 08)

návrh - základní plošné vymezení řešeného území
plochy veřejného prostranství
plochy pro bydlení - zástavba RD
- definují plošný rozsah pozemků rodinných domů a jsou ve vztahu
k veřejnému prostranství ohraničeny uličními čarami

08

plocha stávajícího výrobního areálu v místě bývalého ZD
- rozsah plochy a její vazby do území jsou stanoveny na základě
majetkoprávních vztahů a záměru rozvoje areálu definovaném
jeho vlatníkem (DITREX s.r.o.)

návrh - plošné a prostorové regulativy v území
uliční čáry - hranice mezi staveb. pozemkem a veřejným prostranstvím
- charakter uličních čar je zpřesněn ve výkresech uličních profilů

prvky definující charakter území (překrývné):

stavební čára - linie určující polohu zástavby vůči VP (uliční čáře)
- ve stavební čáře musí být umístěna převažující část průčelí hlavní stavby
na pozemku; menší část průčelí hlavní stavby a průčelí vedlejších staveb
mohou vůči stavební čáře ustupovat

princip dopravního řešení

uliční čára totožná se stavební čarou

hlavní dopravní napojení lokality z ulice Zolova

plocha maximálního rozsahu (hloubky) zástavby - stavební hranice
zástavba nemusí dosahovat až k této linii, nesmí ji ovšem překročit

místní obslužná obousměrná komunikace v ulici Za kostelem (š=6m)
vyznačení vjezdů z komunikace v ulici Za kostelem do ploch výrobního
areálu (vjezdy vyznačeny v souladu s konceptem uspořádání areálu na
základě představ jeho vlastníka)

stanovení max. výšky zástavby - viz. tabulka ve výkr. č.08

A až E

vyznačení nezastavitelného pásu (š=3m) pozemní stavbou podél uliční
čáry v ulici Za kostelem v rámci plochy
stávajícího výrobního areálu
- nezastavitelnost se nevztahuje na stávající objemy budov v této ploše

princip řešení statické dopravy v ulici Za kostelem
- konkrétní podobu a rozsah nutno dořešit v dalších stupních přípravy
území (na základě polohopisu a výškopisu, poloze stáv. vjezdů apod.)

plocha v rámci stávajícího výrobního areálu, v níž je přípustný pouze
následující charakter zástavby:
- případné pozemní objekty budou svým výrazem, měřítkem, formálním
řešením fasád a objemem odpovídat struktuře a charakteru zástavby
v navazujících plochách pro bydlení

chodník v rámci profilu ulice Za kostelem

koncepce zeleně
stromy v uličním koridoru

označení uličních profilů - dokumentovány v podrobnější charakteristice
(s definicí regulativů) v samostatných výkresových přílohách

720 m2

bariérová zeleň mezi plochami výroby (areál Ditrex)
a plochami pro bydlení v rodinných domech

návrh členění ploch pro bydlení na jednotlivé pozemky RD (parcelace)
oplocení výrobního areálu
nutnost vybourání částí stávajících budov bývalého areálu ZD
ve vztahu k možnosti realizace navrhovaného řešení

07 Návrh řešení zastavěného území obce v souladu s platným ÚP - podklad pro rozhodování v území
ÚZEMNÍ STUDIE US-130: Slavonín - Za Kostelem
GSPublisherVersion 276.0.0.100

CIRCULOS MEOS s.r.o.

vztah návrhu k ÚP - schéma ploch
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1:2000

vztah návrhu k ÚP - schéma se základním členěním funkčních ploch
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LEGENDA:
hranice řešeného území

LEGENDA:

katastrální mapa - hranice parcel

2277/6

členění řeš. území na charakteristické plochy
definující vztah k ÚP a k možnosti využití území
v závislosti na navrhovaném řešení (viz. tabulka)

návrh - základní plošné vymezení řešeného území
plochy veřejného prostranství

01 - 04

plochy pro změnu využití v zastavěném území
(přestavbové) nebo stabilizované
- studie slouží jako podklad pro rozhodování v území

plochy pro bydlení - zástavba RD
- definují plošný rozsah pozemků rodinných domů a jsou ve vztahu
k veřejnému prostranství ohraničeny uličními čarami

05 - 08

plochy územních rezerv
- studie slouží jako podklad pro změnu ÚP

plocha stávajícího výrobního areálu v místě bývalého ZD
- rozsah plochy a její vazby do území jsou stanoveny na základě
majetkoprávních vztahů a záměru rozvoje areálu definovaném
jeho vlatníkem (DITREX s.r.o.)

výřez ÚPn - hlavní výkres

.28/024P

07

UR-31

.28/025N

.28/023N
.28/128N
UR-30
UR-42

08

P plocha
veřejného
prostranství

UR-31

.28/023N
.28/128N
UR-30
UR-42

plochy
zemědělské

06

stabilizovaná
plocha v
zastavěném
území

navrženo k revitalizaci
uličního koridoru

využitelná a k přestavbě určená okamžitě
(další stupně přípravy /ÚŘ, SP/ musí být v souladu s příslušnými
legislativními předpisy, musí být prokázána kapacita a napojení
na veř. infrastrukturu a prokázán soulad s územní studií a ÚP)

plochu nelze využít okamžitě; její využití (byť je součástí
zastavitelné plochy) je závislé na komplexním uspořádání území
jižně od výrobního areálu ve spojení s plochou 07 (samostatně
bez plochy UR-30 nelze záměr bydlení v této ploše realizovat)
- do doby provedení změny územního plánu (využití rezervy v
ploše 07) bude plocha 03 ponechána pro zemědělské využití;
je možno provést demolici objektu bývalého kravína (odstanění
stávajícího zbořeniště)
plocha uličního koridoru je realizovatelná okamžitě
(s prokázáním souladu s územní studií)

plocha územní
rezervy
(v současnosti
nezastavitelná)

přiřazení plochy
k výrobnímu areálu,
k jeho přestavbě
a stabilizaci

plochy nelze využít ihned;
pro využití je nutno provést převedení ploch územní rezerv
na zastavitelné území ( nutná změna územního plánu)

A, E

A

50%

55%

podmiňující
investice

15%

- případné nové pozemní objekty v páse
podél ulice Za kostelem budou svým
výrazem, měřítkem, formálním řešením
7/10
fasád a objemem odpovídat struktuře a
charakteru zástavby v navazujících
plochách pro bydlení (viz. výkr. 06, 07)

- vybavení koridoru ulice
Za kostelem technickou
infrastrukturou nutnou pro
fungování areálu
(z hlediska kapacit apod.)

- tvar střechy není určen
- do ulice jsou nepřípustné vikýře, valby,
pololovalby
- umístění domu a jeho situační řešení viz. výkres č. 11 s příklady řešení
zástavby

- přeložka VN v území
- zaokruhování a posílení
vodovodu v území v
souladu s podmínkami
správce (MoVo)
- komplexní realizace
koridoru ulice za Kostelem

35%

25%

7/10

A

-

-

-

D, E

40%

30%

-

-

15%

-

-

- doporučuje se v území tradiční
venkovský RD se sedlovou střechou
(sklon 30 - 40°), hřebeny rovnoběžné s
7/10
uličními čarami
- do ulice nepřípustné vikýře, valby,
pololovalby (vyjma nároží)

-

-

- vybavení koridoru ulice Za
kostelem technickou
infrastrukturou nutnou pro
realizaci zástavby (zejména
řešení splaškové, dešťové
kanalizace a vodovodu)

- plochu nezastavovat pozemní stavbou;
bude sloužit jako manipulační nebo
volná doplňková plocha areálu

-

dtto plocha 03 (zástavba podél uličních koridorů C a C1 v ploše 07 je možná
pouze společným využitím s plochou 03)

pro využití plochy 07 je nutné společné využití s plochou 03
(vytvářejí jeden komplexní celek)
plocha pro bydlení
v rodinných domech
a pro umístění
veřejného uličního
prostranství

ploše bude ponecháno stávající využití

(principy umístění
RD na pozemku
jsou součástí
výkresu č. 11)

30%

- objekt v ploše 01 řešit jako nárožní
- doporučuje se v území tradiční
venkovský RD se sedlovou střechou
7/10
(sklon 30 - 40°), hřebeny rovnoběžné s
uličními čarami
- do ulice nepřípustné vikýře, valby,
pololovalby (vyjma nároží)

C

C, C1

odebrání z plochy
úz. rezervy a zařazení
do krajinné plochy
(plochy zemědělské)

tvarosloví a forma
objektů

maximální výška
zástavby

minimální podíl
zeleně
na staveb. parcele

- vztaženo ke
stavební parcele

(koeficient zastavění)

max. zastavěnost

plocha zahrnuje
následující profily
uličních veřejných
prostranství nebo
k nim přiléhá

rozsah
realizovatelnosti
navrhovaného
řešení ve vazbě
na rozhodování
v území

aktuální
využitelnost
plochy

využití dle návrhu
územní studie
veřejné prostranství
ulice Za kostelem

plocha je zastavitelná okamžitě
(její příprava musí být v souladu se všemi příslušnými
legislativními předpisy, musí být prokázána napojitelnost na
veřejnou infrastrukturu a prokázán soulad s územní studií a ÚP)

plocha pro bydlení
v rodinných domech
a pro umístění
veřejného uličního
prostranství

.28/025N

N

05

.28/009S

plocha výrobního
areálu k přestavbě
a stabilizaci

plocha pro bydlení
v rodinných domech
a pro umístění
veřejného uličního
prostranství

plochy
B smíšené
obytné

04

přestavbová
plocha pro
změnu využití
v zastavěném
území

.28/024P

N
plochy
zemědělské

03

možnost využití
plochy dle ÚP

stávající typ plochy
s rozdílným
způsobem využití,
u ploch 05-07
návrh PRZV

.28/024P

B

02

plocha pro bydlení
v rodinných domech
a pro umístění
veřejného uličního
prostranství

plochy
smíšené
obytné

01

kód plochy
dle ÚP, jehož je
plocha součástí

označení
plochy

Tabulka ploch:

B

35%

30%

7/10

-

-

-

-

- tvar střechy není určen
- do ulice jsou nepřípustné vikýře, valby,
pololovalby
- umístění domu a jeho situační řešení viz. výkres č. 11 s příklady řešení
zástavby

-

- přeložka VN v území
- zaokruhování a posílení
vodovodu v území v
souladu s podmínkami
správce (MoVo)
- komplexní realizace
koridoru ulice za Kostelem,
včetně plochy pro retenci
dešťových vod

-

08 Vztah řešeného území k územnímu plánu, regulativy zástavby
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inženýrské sítě - základní princip navrhovaného řešení
vodovod:
stávající vodovodní přivaděč v území DN300
jeho trasa zůstane nedotčena

napojovací bod jednotné
kanalizace DN 300

stávající vodovod (ul. Zolova, ul. Za kostelem)
- na stávající vodovodní přivaděč procházející územím se nebude možné napojit
- pro potřeby řešeného území bude nutno vytvořit nové vodovodní rozvody, které
budou mít napojovací body v ulici Zolova a v ulici Za kostelem (v místě ukončení
stávajících rozvodů)
- podle informace správce sítě se dá předpokládat, že stávající napojovací body
nebudou i při zaokruhování sítě kapacitní a bude nutnou některou z přívodních
tras směrem od zastavěné části Slavonína zkapacitnit (zvětšit profil DN přívodní
trasy); předpoklad vychází z projednání ÚS s Moravskou vodárenskou a.s.
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odvodnění
komunikací
průlehem

stávající splašková kanalizace (ul. Za kostelem)
stávající dešťová kanalizace (ul. Za kostelem)
stávající jednotná kanalizace (ul. Zolova)

Za

- napojovací body splaškové kanalizace jsou definovány ve výkrese
- napojovací bod dešťové kanal. bude v ulici Za kostelem (definován ve výkrese)
- princip nakládání s dešťovými vodami (průlehy, rozvody dešťové kanalizace,
retenční plocha, regulovaný odtok...) je stručně definován v textové části

ko TLT
st 300
el
em

A

polohy nových rozvodů vodovodu a kanalizace v uličních koridorech a veřejných
prostranstvích jsou definovány v samostatných výkresových přílohách 10.1 - 10.5.

stávající STL plynovod
- zdroj napojení lokality na plyn
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C1

stávající nadzemní vedení VN
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hranice řešeného území

elektro:
trasa navrhovaného elektrického vedení VN vedoucí ulicí
Za kostelem, jehož koridor je jako veřejně prospěšná
stavba vymezen v platném ÚP
stávající trasa nadzemního vedení VN v území
stávající rozvody kabelového vedení NN v území
stáv. trasa nadzem. vedení VN navržená ke zrušení
návrh přeložky VN novou trasou nadzemního vedení VN
(včetně vyznačení ochranného pásma)

LEGENDA:
prvky definující charakter území (překrývné):
princip dopravního řešení
hlavní dopravní napojení lokality z ulice Zolova

stromy v uličním koridoru

místní obslužná obousměrná komunikace v ulici Za kostelem (š=6m)

bariérová zeleň mezi plochami výroby (areál Ditrex)
a plochami pro bydlení v rodinných domech

vyznačení vjezdů z komunikace v ulici Za kostelem do ploch výrobního
areálu (vjezdy vyznačeny v souladu s konceptem uspořádání areálu na
základě představ jeho vlastníka)
princip řešení statické dopravy v ulici Za kostelem
- konkrétní podobu a rozsah nutno dořešit v dalších stupních přípravy
území (na základě polohopisu a výškopisu, poloze stáv. vjezdů apod.)
chodník v rámci profilu ulice Za kostelem
plochy komunikací v obytné zóně (v plochách územních rezerv)
princip umístění podélných stání v rámci uličního profilu obytné zóny
zachování propustnosti území:
- situování pěších tras do krajiny
- návaznost na stávající polní cesty
- možnost budoucího rozvoje

09

plochy veřejné zeleně v jihovýchodní části území

nově navrhovaná trafostanice
z nové trafostanice budou vedeny rozvody NN v území pro
napájení nových ploch pro bydlení a budou zaokruhovány
se stávajícíni trasami NN v území
polohy nových tras elektrického vedení v uličních koridorech a veřejných
prostranstvích jsou definovány v samostatných výkresových přílohách 10.1 - 10.5.
plyn:
stávající STL plynovod (ul. Za kostelem, ul. Zolova)

koncept nakládání s dešťovými vodami
plocha pro možnost situování retence v území
(opatření bude zpřesněno v dalších stupních přípravy)
zatravněné průlehy kolem komunikací v obytné zóně
pro zasakování, retenci a odvod dešťových vod
(průlehy budou napojeny na systém DK v území)

- na stávající trasy v území budou navazovat nové rozvody v území
polohy nových tras plynovodu v uličních koridorech a veřejných prostranstvích jsou
definovány v samostatných výkresových přílohách 10.1 - 10.5.
slaboproud:
stávající nadzemní rozvody SLP (Cetin)
stávající kabelové rozvody SLP (Cetin)
stávající rozvody budou v souvislosti s navrhovaným řešením dle potřeby využity
nebo přeloženy; rovněž využití nových tras Cetin bude předmětem zájmu investorů
v území (bude zpřesněno v dalších stupních přípravy)

Koncepce dopravní a technické infrastruktury
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koncepce zeleně

CIRCULOS MEOS s.r.o.

VN

plochy a objekty výrobního areálu

soukromý pozemek výrobního areálu

Návrh řešení - uliční profily - detail A
Ks
Dk

vlastnictví města
chodník

V

veřejné prostranství
NN

V

objekty RD a pozemky

soukromé pozemky

67
5

m2
67
6

28,8

4 500

3
PE/6

22

12

A
P
možnost nové zástavby

5

ÚZEMNÍ STUDIE US-130: Slavonín - Za Kostelem
NN VO
obousměrná komunikace
MOK
v současnosti lokálně
umístěné stavby rodinných
domů v uliční čáře totožné
se stavební
legenda - viz. výkres 06

cca 12 000

1:750

severovýchodní hrana ul. Za kostelem
uliční čára = stavební čára

strom
stříhaná zeleň
(nízký živý plot)

uliční čára = oplocení areálu

3 000
1 500

situace

pozemek ve vlastnictví
výrobního závodu součástí
veřejného prostranství
(bez oplocení)
- vjezdy do areálu
- zeleň
6 000

přípustná zástavba

uliční čára = stavební čára

hranice majetkoprávní

NN - stávající rozvod

plynovod - návrh

chodník

vodovod - návrh

vodovod - stávající přivaděč DN 300

dešťová kanalizace - návrh

komunikace š. 6m

kanalizace splašková - návrh

veřejné osvětlení

NN - stávající rozvod

VN - návrh trasy v souladu s ÚPN

hranice majetkoprávní

zeleň

pás š. 3m - rezerva pro
případné umístění zařízení
tech. infrastruktury

uliční čára
(oplocení výrobního areálu)

strom

22
0

18,5
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2 000

1

16

3 2 6

18

m2
70
3

TLT 300

5 000

m
Za kostele

10.1
4

3 000

37

v uliční čáře je přípustné ponechání
stávající zástavby v rámci areálu firmy
Ditrex s.r.o. (zástavba lokálně
přisazená k ul. čáře) - viz. výkres č. 11

1:100
m2

3

1 000

A

cca 15
4

cca 4 000

2 500

3

cca 15 000

A

PE/3
2

m2

CIRCULOS MEOS s.r.o.

10.2
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Návrh řešení - uliční profily - detail B
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vlastnictví města
20

veřejné prostranství
volná krajina
5

3,5

Dk

m2

B
Ks
12

4

4,5

m2

m2

9

2
ložky VN
á trasa přeením
n
a
v
o
rh
v
a
n
ved
nadzemním

64
5

2 000

06
3

soukromé pozemky
V

strom

64
4

m2

2

přeložka VN nadzemním vedením

volná krajina

hranice majetkoprávní

hranice řešeného území

1:100

odstavná stání - změna
struktury povrchu

hranice ochranného pásma nadzemního vedení

dešťová kanalizace

kanalizace splašková

vodovod

NN
veřejné osvětlení

plynovod

hranice majetkoprávní = uliční čára

2

1

předzahrádky RD
NN VO
komunikace v obytné
zóně

4

trasa inž. sítí
m2

12 000

m2

62
9

20

9 000

legenda
- viz. výkres 06
7

6 000

68
4

m2

1:750
71
9

stromy
alej

3 000

C1

P

4 000

situace

uliční čára

3 000

m2

soukromý prostor
předzahrádek
(bez oplocení)
- dlážděné vjezdy
- travnaté plochy

obytná
zóna

23
1

objekt
- nepřípustné oplocení
pouze stříhaná zeleň
(nízký živý plot)

max. výška
a tvarosloví
a forma objektu
- viz. tabulka ploch
ve výkrese č.08
1 500

3 500

1

stavby
rodinných
domů
stavební čára

stavební čára (oplocení mezi domy)

2 250

3 4

B
TL
T3
00

3 3 4
2

20,5
3
9

8

3,5

5

3,2

CIRCULOS MEOS s.r.o.

2

m2
70
3

3 500

2

TL
T3
00

1 000

28,8

18

5

67
6

12

72
9

5

m2

22
18,5

m2

strom

průleh - pás pro zasakování dešťových vod

72
0

67
5

stavební čára

12
4,5

2,7

4,8

67
4

m2

72
0

m2

hranice majetkoprávní

m2

m

13,7

uliční čára

odstavná stání pro auta
- změna struktury povrchu

1 000

NN
veřejné osvětlení

plynovod

uliční čára

hranice majetkoprávní

1 000

vodovod

stavební čára (oplocení mezi domy)

1 000

obousměrná komunikace (zpomalení v místě stání aut)
obytná zóna
kanalizace splašková

1:100

2 250

12 000
4 500

2 700

5

5 000

m2

4 800
22 000

m2

5

m2

67
4

18

12

C1

21

8

4

70
6

m2

71
9

legenda - viz. výkres 06

5

5

65
0

12

5

22

m2

m2
70
5

19
m2
62
5

stavební čára

uliční čára

soukromé pozemky

C

C1

princip řešení profilu
je obdobný
(má rozdílné šířkové uspořádání)

4,5
18,5

2,7

64
9

m2

vlastnictví města

C

objekt

12

4,8

5

Návrh řešení - uliční profily - detail C

předzahrádky RD

veřejné prostranství

m2

předzahrádky RD

Ks

soukromý prostor navazující
přímo na veřejné prostranství
(bez oplocení)
- dlážděné vjezdy k RD
- travnaté plochy, zeleň

5

m2

Dk

V
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obousměrná komunikace
obytná zóna

83
9

P

průleh

1:750

NN VO

soukromé pozemky

10.3

strom

podélná odstavná stání

1 200

trasa inž. sítí

stavby
rodinných
domů

18,5

67
0

objekt

max. výška
a tvarosloví
a forma objektu
- viz. tabulka ploch
ve výkrese č.08

situace

soukromý prostor navazující
přímo na veřejné prostranství
(bez oplocení)
- dlážděné vjezdy k RD
- travnaté plochy, zeleň

7 700

uliční čára

stavební čára

stavby
rodinných
domů

v uliční čáře je přípustné pouze
oddělení prostoru v přírodní podobě
do výše max 1,2m - např. nízké
střižené keře (živé ploty)
- stavebně řešené oplocení (zděné
ploty, pletivové ploty atd.) není
přípustné, nelze rovněž umisťovat
brány na vjezdy a branky k pěším
přístupům

9 800

max. výška
a tvarosloví
a forma objektu
- viz. tabulka ploch
ve výkrese č.08

C

67
4

5 000

CIRCULOS MEOS s.r.o.

průleh - pás pro zasakování dešťových vod

strom

hranice majetkoprávní

stavební čára

zeleň

kanalizace splašková

NN
veřejné osvětlení

vodovod

plynovod

hranice majetkoprávní

1 005 m2

11 000

strom

NN VO

P

komunikace
v obytné zóně
Dk
Ks

V

předzahrádky RD

Návrh řešení - uliční profily - detail D

veřejné prostranství
vlastnictví města

stavební čára

uliční čára

uliční čára

1 200

v uliční čáře je přípustné pouze
oddělení prostoru v přírodní
podobě do výše max 1,2m např. nízké střižené keře
(živé ploty)
- stavebně řešené oplocení
(zděné ploty, pletivové ploty atd.)
není přípustné, nelze rovněž
umisťovat brány na vjezdy a
branky k pěším přístupům

6

6

18

stavební čára

5

8,25

5

průleh

trasa inž. sítí
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3,25

949 m2

soukromé pozemky

10.4

749 m2

11

objekt

max. výška
a tvarosloví
a forma objektu
- viz. tabulka ploch
ve výkrese č.08

5

4,5

3,25

16,5

5

prostor předzahrádek RD
(bez oplocení)
- dlážděné vjezdy k RD
- travnaté plochy

816 m2

6
,9
33

stavby
rodinných
domů

21
11

5

5 000

21 000

max. výška
a tvarosloví
a forma objektu
- viz. tabulka ploch
ve výkrese č.08

D

8 251

5 000

1 220

730 m2

3 250

8 250

16

4 500

11

3 250

4

1 000

1 200

5
4,5

obytná zóna

7

3 500

E

2 250

1 000

1:750

legenda - viz. výkres 06

1,5

zeleň

situace

11

stavební čára
(propojení fasád oplocením mezi domy)

odstavná stání pro auta
- změna struktury povrchu

1:100

/63
PE

10.4

stavby
rodinných
domů

6

958 m2

prostor předzahrádek
(bez oplocení)
- dlážděné vjezdy k RD
- travnaté plochy

objekt
soukromé pozemky

D
CIRCULOS MEOS s.r.o.

15
a
cc

10.5

1:100

řada stromů
(v průlehu)

A
37
4

3

uliční čára = stavební čára

16

stavby rodinných domů

NN VO

komunikace v obytné
zóně
V

Ks

Dk

P

10.5

vlastnictví města

Návrh řešení - uliční profily - detail E
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5

4,5

3,25

749 m2

5

21
11

(226,56)

D
1 005 m2

11

4,07

5
26,4

- dlážděné vjezdy
- veřejná zeleň
- travnaté plochy

veřejné prostranství
soukromé pozemky

1,5

5
4,5

Zol

1:750

uliční čára = stavební čára

stromy
oplocení

max. výška
a tvarosloví
a forma objektu
- viz. tabulka ploch
ve výkrese č.08

legenda
ov-aviz. výkres 06

4 950

průleh
pozemky se
zástavbou pro
bydlení podél ulice
Zolova

E

/63
PE

11 000

4
730 m2

7

16,5

TL
T3
00

11

situace

4 500

plynovod

průleh - pás pro retenci a
zasakování dešťových vod

dešťová kanalizace

kanalizace splašková

vodovod

veřejné osvětlení

NN

hranice majetkoprávní
hranice řešeného území

1 550

1 220 m2

16

obytná
zóna

objekt
soukromé pozemky

E
CIRCULOS MEOS s.r.o.

situace - příklad zástavby v plochách

v místech, kde stavební čára nebude využita
objektem, doporučuje se přímo v linii stavební
čáry realizovat neprůhledné pevné oplocení
(výrazově odpovídající vzhledu domu)
pro docílení jednotnosti a uzavřenosti uličního
prostoru mezi stavebními čarami (vytvoření
prostoru "návsi")

varianta 1 uspořádání zástavby
objekt RD v ploše 01 bude řešen jako nárožní,
přisazený k uliční čáře, která je v tomto případě
totožná se stavební
- nároží lze řešit jako jeden dům nebo jako
dvojdomek na dvou pozemcích

va
Zolo

11
16

4,5 5

E

5
26,4

4,5

5

3

A

stavba RD bude hlavním objemem umístěna ve stavební čáře,
doporučuje se delší stranou hlavního objemu rovnoběžně s uliční čarou

ko
st
el
em

v místech, kde stavební čára nebude využita objektem, doporučuje
se přímo v linii stavební čáry realizovat neprůhledné pevné oplocení
(výrazově odpovídající vzhledu domu) pro docílení jednotnosti a
uzavřenosti uličního prostoru mezi stavebními čarami (vytvoření
prostoru "návsi");
- výraz tohoto prostoru bude posílen stanovenou formou řešení
uliční čáry (živé ploty) - viz. výkres 10.3 - uliční koridor C

6
11

04

3
5

949 m2

A

6
,9
33

6

16

5

8,25

objekt řešit jako nárožní (pokud možno) s orientací delší strany do
ulice Za kostelem, s tradičním tvaroslovím (sedlová střecha s
hřebenem rovnoběžným s ul. Za kostelem a sklonem mezi 30 a 40°)

18

stavby RD budou hlavním
objemem umístěny ve
stavební čáře, doporučuje se
delší stranou hlavního objemu
rovnoběžně s uliční čarou
- hřebeny střech budou
rovnoběžné s uliční čarou

749 m2

37

816 m2

5
3,25

15 4
a
c
c
6
3 2 Za

18

4,07

21
11

16,5

doporučené situování zástavby RD k severovýchodní hranici parcely
v souladu s §25, odst. 6 vyhlášky 501/2006 Sb.

4

01

D
5
3,25

1 220 m2

volný prostor mezi stavbami umisťovanými ke společným hranicím na
jednotlivých pozemcích musí být v souladu s §25, odst. 2 a odst. 6
vyhlášky č. 501/2006 Sb.:
1. prostor kolem stavební čáry je plně využit objektem v celé šíři
pozemku (např. doplnění garáží, průzezdem apod) - platí odst. 6
vyhl.
2. mezi stavbami vzniká volný prostor s minimálním odstupem staveb
7m; do fasády objektu, která není na hranici, lze umístit okna
obytných místností

administrativní a správní část areálu
bude přesunuta do objektu k ulici Za
kostelem, přičemž jihozápadní hrana
ulice bude sloužit pro areál jako
kontaktní a pohledová (vjezdy do
areálu, oplocení s linií vzrostlých
stromů, část objektu přisazená k uliční
čáře v reprezentativní podobě ...)

7 4

1,5

730 m2

vzhledem k orientaci stavebních parcel se doporučuje navrhnout dvorní
křídla (doporučuje se výška jednoho podlaží), která vytvoří na pozemku
RD chráněný soukromý prostor a využije vhodnější orientace

zákres navrhovaného využití
výrobního areálu Ditrex s využitím
stávajících budov bývalého
zemědělského družstva
- návrh vychází z představ vlastníka
areálu

11

05
1 005 m2

1:1000

6

2

958 m

02

06

703 m2

,8
28

676 m2

,5
18

675 m2

5
22

2

4,5

12

674 m2

5
18
,7
13
3

03

729 m2

5

4

674 m2

2

7
2,

ponechání rezervního vjezdu do areálu z jižní
strany; jedním z důvodů je i situování trasy
přeložky VN v území

12 5
4,
8
4,

674 m2

720 m2

2

C

706 m2

2

,5
18

720 m2

644 m2

5

2

705 m

C1

5

649 m2

20

v plochách kolem koridoru C je možno využít
i princip umisťování staveb na pozemcích RD
s odstupy od společných hranic
v souladu s §25, odst.2 vyhl. 501/2006 Sb.
(min. vzdálenost domů 7m,
min. odstup od společné hranice 2m)
tu
es ky
- vzhledem k orientaci a navržené velikosti
c
. m
áv oze
pozemků je tato varianta méně
st vhodná

9

na pozemcích kolem koridoru B (zejména v jeho severní části) je
vhodnější využít i princip umisťování staveb RD
s odstupy od společných hranic v souladu s §25, odst.2 vyhl.
501/2006 Sb.
(min. vzdálenost domů 7m, min. odstup od společné hranice 2m)
- pozemky jsou orientovány podélně k uličnímu profilu, jsou
natočeny do volné krajiny, a proto se doporučuje RD řešit jako
solitery

5

5

625 m2

12

4

7
2,

3,
5

3
4

5

684 m

19

5
4,
8
4,

varianta 2 uspořádání zástavby

2

C

,5
18

20
,5
2

5

4,
5

4

629 m2

12

650 m2

B

719 m2

9

5

4

645 m2

719 m2

18

22
12

C 121

2

5

5

839 m2

3

07

12

670 m2

3

720 m2

8

1 231 m2

3,5

8

3,2
1 063 m2

a p
í n tské
n
je ěs doplněny
- stavební čáry (mimo objekt) obudou
p m
oplocením přímo
na řevs linii stav. čáry
p

08

11

Příklady řešení zástavby v území
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2

14
2

m2

5m
89
2

9m
44
2

k
re á
Ma rkov
Ma

141 m 2

0m
34

2

6m
33
á
ov
us vá
a
Kn řížo
K

2

smě
vlast ny ploch
níky
v územezi
mí

9m
33

2

m
16
18
2

5m
33

2

8m
33

SJM Marek Boris a Marková Ivana,
Einsteinova 754/58, Neředín, 77900 Olomouc
Knausová Barbora, Arbesova 189/28, Slavonín, 78301 Olomouc
Křížová Denisa, Arbesova 189/28, Slavonín, 78301 Olomouc

2

2m
35

Khýr Bronislav, V zahradách 435/1, Čechovice, 79604 Prostějov
Kunčar Zdeněk Ing., Pod Hůrkou 550, Klatovy III, 33901 Klatovy
Latová Monika, Kvě nová 133/65, Křelov, 78336 Křelov-Břucho n
Psotka Radovan Ing., č. p. 565, 78347 Hněvo n
Svozilová Lenka, Nádražní 308, 79826 Nezamyslice
Šarniková Jana, Zolova 29/17, Slavonín, 78301 Olomouc
Pravda David, Divišova 210/5, Bělidla, 779 00 Olomouc
Pravda Lubomír, Olomoucká 350, Mariánské Údolí, 783 65 Hlubočky
Pravda Michal, Josefa Beka 484/4, Slavonín, 783 01 Olomouc
Pravda Věroslav, Schweitzerova 503/101, Povel, 779 00 Olomouc
Pravdová Sabina, Zolova 32/11, Slavonín, 783 01 Olomouc
Šárníková Ludmila , Česká čtvrť 253/40, Nemilany, 783 01 Olomouc

Statutární město Olomouc, Horní náměs 583, 77900 Olomouc

12

loch ěsta ictví
p
í
n
ede ví m astn
přev lastnict ého vl
ve v oukromsměna mky
do s padně é poze ranství
(pří otřebn é prost
za p veřejn území)
pro šeném
v ře

2

3m
35

2

4m
33

2

6m
79

2

0m
44

Princip řešení parcelace ve vztahu k navrhovanému řešení
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