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A. NAVRŽENÉ PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ 

A.1. ÚVOD 

Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování o změnách v území, případně může být použita také jako podklad 

pro změnu ÚP Olomouc (zejména co se týká členění veřejných prostranství případně vymezení pozemků pro zástavbu). 

Řešené území zahrnuje uliční profil Lipenské ulice včetně přilehlé zástavby, a to od křížení ul. Lipenské s ul. Rolsberskou po 

budoucí křížení s tzv. východní tangentou (přeložkou silnice I/46). Územní studie v tomto řešeném území nahrazuje dříve 

zpracované územní studie (US-69: Olomouc, Chelčického, US-117: Holice – Pavelkova, US-133: Hodolany – Lipenská). 

Tato dokumentace sestává z následujících částí: 

▪ Část A – obsahuje závěry územní studie, a to zpřesnění podmínek pro rozhodování v dotčeném území. 

▪ Část B – obsahuje komplexní řešení, které na konkrétním příkladu prověřuje regulační podmínky stanovené v části a plní tak roli 

odůvodnění navrženého řešení; navržené řešení je ale pouze jednou z možných variant využití území. 

▪ Část C – obsahuje související přílohy. 

 

A.2. ZPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ 

Podmínky pro rozhodování o změnách v území (využití území, prostorové uspořádání území) jsou zobrazeny na výkrese 

A.01 Regulace. 

A.2.1. Využití území 

V území jsou vymezeny pozemky níže uvedených typů: 

▪ pozemky rodinných domů – budou využity zejména pro rodinné domy a související pozemky, stavby a zařízení; 

▪ pozemky smíšeného obytného využití – budou využity zejména pro bytové domy, polyfunkční domy s bydlením, stavby 

a zařízení veřejného vybavení, stavby a zařízení pro obchod do 600 m2 HPP, stavby a zařízení pro nerušivé služby a stravování, 

stavby a zařízení pro administrativu, vědu a výzkum a ubytování a související pozemky, stavby a zařízení; 

▪ pozemky komerčního vybavení – budou využity zejména pro čerpací stanice pohonných hmot, stavby a zařízení pro služby 

motoristům, stavby a zařízení pro obchod do 600 m2 HPP, stavby a zařízení pro nerušivé služby a stravování, stavby a zařízení 

pro administrativu, vědu a výzkum a ubytování a související pozemky, stavby a zařízení; 

▪ pozemky smíšeného výrobního využití – budou využity v souladu s podmínkami ploch smíšených obytných stanovenými 

v platném ÚP Olomouc; 

▪ pozemky technické infrastruktury – budou využity pro pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury a související 

pozemky, stavby a zařízení; 

▪ pozemky dopravní infrastruktury – pozemek ozn. 02 bude využit pro parkovací dům a související pozemky, stavby a zařízení; 

pozemek ozn. 13 bude využit pro přeložku silnice I/46 a související pozemky, stavby a zařízení (včetně přeložek sítí); 

▪ pozemky hřbitova – budou využity pro hřbitov a související pozemky, stavby a zařízení; 

▪ pozemky veřejných prostranství – budou využity zejména pro veřejná prostranství, tj. zejména pro ulice včetně potřebné 

dopravní a technické infrastruktury a včetně veřejně přístupné zeleně; 

▪ pozemky veřejné zeleně – budou využity zejména pro veřejná prostranství s parkově upravenou zelení včetně staveb 

a zařízení, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace (např. hřiště, stezky, hygienická zařízení, stavby pro 

stravování a kulturu); je možné zde umístit podzemní sítě technické infrastruktury. 

A.2.2. Podmínky prostorového uspořádání 

a) Umístění staveb na pozemcích je definováno prostřednictvím těchto regulačních linií: 

▪ stavební čára – linie určující polohu zástavby vůči veřejnému prostranství (uliční čáře); na linii stavební čáry 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 ve směru od veřejného prostranství ustupovat; ve ztížených prostorových situacích (např. v případě šikmé 

parcelace vzhledem k ose veřejného prostranství), kde nelze jednoduše průčelí domu na tuto linii umístit, se na stavební 

čáru umístí alespoň část průčelí (např. nároží); 

▪ stavební čára volná – je stanovena jako nepřekročitelná linie pro umístění jakékoliv budovy nebo její části směrem 

k veřejnému prostranství, vyjma arkýřů, markýz, stříšek, vyrovnávacích zídek apod.; 

▪ stavební hranice – linie určující maximální rozsah (hloubku) zástavby, zpravidla směrem do vnitrobloku; zástavba nemusí 

dosahovat až k této linii, nesmí ji ovšem překročit; 

▪ 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 předzahrádek). 

b) Šířky veřejných prostranství jsou stanoveny v grafické části na výkrese A.01 Regulace; při jejich odečítání lze připustit chybu 

v řádu jednotek procent. 

c) Další podmínky prostorového uspořádání nejsou v územní studii stanoveny, pro využití území platí podmínky stanovené 

v platném ÚP Olomouc (např. výška, zastavěnost, minimální podíl zeleně). 

A.2.3. Požadavky na řešení technické infrastruktury: 

Pro řešení technické infrastruktury v území se stanovují tyto požadavky: 

▪ dešťové vody budou vsakovány, zadržovány a případně využívány na soukromých pozemcích a samostatně na zpevněných 

plochách veřejného prostranství v souladu s platnou legislativou; 

▪ nové sítě technické infrastruktury budou umísťovány v profilech veřejných prostranství koordinovaně tak, aby umožňovaly 

výsadbu stromořadí a realizaci opatření pro zachytávání dešťových vod; tento požadavek platí přiměřeně i pro rekonstrukce 

existujících sítí, jejichž přemístěním může dojít k uvolnění potřebného prostoru pro výše uvedené využití. 

 

A.3. PODKLAD PRO ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU OLOMOUC 

Část řešení územní studie není v souladu s podmínkami ÚP Olomouc. Jedná se o tyto záležitosti: 

▪ umístění pozemku dopravní infrastruktury č. 02 určeného pro navržený parkovací dům Hodolanská/Lipenská na ploše veřejných 

prostranství 10/039S; 

▪ umístění pozemku smíšeného obytného využití č. 16 se stávajícími stavbami pro bydlení v ploše smíšené výrobní 10/158S; 

▪ umístění pozemku smíšeného obytného využití č. 18 se stávající stavbou pro bydlení v ploše technické infrastruktury 10/157S. 

 

V těchto částech nelze podle podmínek stanovených v územní studii (konkrétně podle podmínek využití pozemků č. 02, 16 

a 17 určených v bodě A.2.1.) rozhodovat do doby, než budou v souladu s ÚP Olomouc (tedy po změně ÚP Olomouc, která 

tyto záležitosti zohlední).  
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B. KOMPLEXNÍ NÁVRH 

B.1. ÚVOD 

B.1.1. Účel a cíle územní studie 

Územní studie je pořizována v souladu s § 30 odst. 1 stavebního zákona a má složit prověření, posouzení a navržení podrobnějšího 

využití řešeného území. Podrobnost řešení územní studie odpovídá jejímu měřítku a rozsahu. Územní studie je po vložení do evidence 

územně plánovací činnosti neopomenutelným podkladem pro rozhodování státní správy v konkrétních správních řízeních týkajících se 

rozvoje uvnitř řešeného území. 

Cílem územní studie je prověřit a konkretizovat podmínky využití stabilizované plochy dopravní infrastruktury 10/095S a jejího 

bezprostředního okolí 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. Úkolem územní studie je 

stanovit podrobnější podmínky využití ploch a koridorů ve prospěch liniových dopravních staveb na ulici Lipenská, včetně stanovení 

podmínek pro ochranu veřejného zdraví. Bude zejména požadováno navržení dostatečně širokého koridoru pro pěší, cyklisty, motorová 

vozidla, případně tramvaje. Dále prověření, popřípadě navržení stromořadí, řešení odstavování a parkování vozidel, řešení osvětlení, 

řešení navazující hromadné dopravy, řešení hospodaření s dešťovými vodami ze všech dotčených ploch v souladu s Územním plánem a 

Koncepcí vodního hospodářství města Olomouce a dále prověření, popřípadě doplnění struktury přilehlé stávající zástavby a navržení 

struktury zástavby v přilehlých rozvojových plochách, to vše s důrazem na vytvoření prostorově kvalitních městských ulic. 

Požadavek na podrobnější prověření území vychází z Územního plánu Olomouc, který jako podmínku pro rozhodování v území požaduje 

zpracování územní studie US-44 „Lipenská“. 

B.1.2. Vymezení řešeného území  

Řešené území se nachází ve východní části města Olomouce. Leží především v k. ú. Hodolany, částečně zasahuje i do k. ú. Holice. 

Zahrnuje pás území, jehož osou prochází ulice Lipenská – na západě tvoří hranici řešeného území osy ulic Rolsberské a Hodolanské, na 

východě je řešené území ukončeno přibližně v ose budoucí přeložky silnice I/46 (tzv. východní tangenty). Pás území má šířku cca 170 m, 

na západě se v místě odklonu Lipenské ulice od přímého směru mírně rozšiřuje.  

Řešené území bylo oproti jeho vymezení v Územním plánu Olomouc (plocha US-44, ve které je zpracování územní studie podmínkou pro 

rozhodování o změnách v území) částečně rozšířeno, aby zahrnulo i související a navazující pozemky kolem Lipenské ulice a aby řešení 

územní studie mohlo na tyto souvislosti lépe reagovat. 

Řešené území má délku cca 1400 m, šířku cca 170 m a výměru cca 24,2 ha. 

B.1.3. Použité podklady 

Při zpracování územní studie byly využity zejména tyto podklady: 

▪ Zadání územní studie US-44 „Lipenská“ (MmOl, OKR, 08/2018); 

▪ Územní plán Olomouc – úplné znění po vydání souborů změn č. I.A.1, I.A.2, I.B a změn č. III, IV, V, VI, VII, VIII, IX (knesl kynčl 

architekti s.r.o., 2020); 

▪ Územně analytické podklady SO ORP Olomouc (MmOl, OKR, 2016); 

▪ Katastrální mapa (ČÚZK, 03/2019), výškopis – vrstevnice po 2 metrech (MmOl, OKR, 2016); 

▪ Koncepce vodního hospodářství města Olomouce (DHI a.s., 2012-2014); 

▪ Ortofotomapa z roku 1954 (VGHMÚř Dobruška, MO ČR, 2009, Národní geoportál INSPIRE); 

▪ Ortofotomapa, snímkováno 28. 07. 2020 (ČÚZK, služba WMS, 2021); 

▪ Územní studie US-69: Olomouc, Chelčického (Urbanistické středisko Ostrava, 2016); 

▪ Územní studie US-117: Holice – Pavelkova, k.ú. Holice u Olomouce (kbd&p architects, 2018); 

▪ Územní studie US-133 Hodolany – Lipenská a US-134 Hodolany – Na Výsluní (knesl kynčl architekti s.r.o., 2017); 

▪ dokumentace „Zelená brána města 1“ – obnova stromořadí ul. Lipenská (MORAVAPROJEKT s.r.o., 2016); 

▪ Dopravní napojení lokality při ul. Chelčického na silnice I/35 (Alfaprojekt Olomouc, 2012); 

▪ DÚR I/46 Olomouc – východní tangenta (HBH Projekt spol. s r.o., 2017); 

▪ ÚR + SP Ubytovací dům, Lipenská č.p. 8 (Ing. Dan Života, 2019); 

▪ Objemová studie Bytový dům Lipenská (knesl kynčl architekti s.r.o., 2020); 

▪ Generel cyklistických tras (DHV CR spol. s r.o., 2012); 

▪ Model dopravy města Olomouce 2020 (AF-City Plan s.r.o., 2020); 

▪ Geoportál ŘSD včetně Sčítání dopravy 2016 (Ředitelství silnic a dálnic, http://geoportal.rsd.cz, 2021); 

▪ Databáze vrtné prozkoumanosti České geologické služby (http://mapy.geology.cz); 

▪ Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře (JV PROJEKT VH s.r.o., 2018); 

▪ Městské standardy objektů HDV a MZI na veřejných prostranstvích (JV PROJEKT VH s.r.o., 2020). 
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Obr. B01: Řešené území nad ortofotomapou  

 

Obr. B02: Řešené území v platném Územním plánu Olomouc (výřez Koordinačního výkresu) 

B.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

B.2.1. Širší vztahy 

Řešené území zahrnuje cca 1,4 km dlouhý úsek silnice I/35 (Lipenskou ulici) a její okolí, západní hranice řešeného území leží zhruba 

1,8 km od historického jádra města Olomouce. Silnice I/35 tvoří významnou dopravní tepnu, která město Olomouc napojuje na dálnici 

D35 směrem na Lipník nad Bečvou. Komunikace je významně dopravně zatížená, dle sčítání v roce 2016 tudy za den projelo zhruba 

21 160 vozidel (z toho téměř 3 450 těžkých nákladních vozidel).  

Lipenská ulice na západě končí křižovatkou s ulicemi Rolsberskou (silnice I/55) a Hodolanskou (silnice I/46). V rámci řešeného území je 

na Lipenské ulici dnes pouze jedna křižovatka, a to křižovatka průsečná s ulicí Pavelkovou, která napojuje podnikatelské zóny ležící 

severně i jižně od Lipenské.  

V západní třetině řešeného území je Lipenská ulice obklopena obytnou zástavbou, střední a částečně i východní třetina zahrnují areály 

výroby, skladování a technické infrastruktury (nachází se zde Špičková výtopna a elektrická transformační stanice 110/22 kV Hodolany). 

Na východním okraji řešeného území se uprostřed polí nachází hodolanský hřbitov. Část ulice dosud není obestavena a je využita pro 

zemědělské účely.  

Širší vztahy jsou zobrazeny na výkrese B.01 Širší vztahy. 

B.2.2. Využití území 

Osu řešeného území tvoří samotná ulice Lipenská. Její součástí je zejména čtyřpruhová směrově nedělená komunikace (silnice I/35), 

v celé její délce pak prochází chodníky různé kvality. Zbytek veřejných prostranství je zatravněn s občasnými vzrostlými stromy. 

V místech, kde to bylo možné, byla v roce 2018 vysázena podél silnice stromořadí.  

Území kolem silnice má z velké části charakter periferie – značnou část ulice obklopují velké výrobní areály se zástavbou odstoupenou 

od komunikace umístěnou za oplocením, vstupů do území je zde málo, ulice zde přilehlé území většinou přímo neobsluhuje. Výjimkou je 

západní část řešeného území, kde se nachází starší obytná zástavba (která zbyla po asanaci území při budování průtahu I/35), která se 

více přimyká ke komunikaci. Podobně blízko se nachází i několik starších (částečně) obytných domů ve střední části Lipenské ulice, 

poblíž areálu ČEZ. Tato zúžení a přiblížení zástavby menšího měřítka ke komunikaci podporují městský charakter území. Samotné 

dopravní uspořádání silnice I/35 ale toto působení nepodporuje, v území vytváří významnou bariéru, kterou je možné překročit pouze na 

několika málo místech. U silnice se ve směru z města nachází dvě čerpací stanice pohonných hmot. Na východním okraji řešeného 

území se mezi poli nachází hodolanský hřbitov, který leží vzdáleně od zástavby města a je pro pěší přístupný po chodníku od autobusové 

zastávky Lipenská (cca 400 m). 

Uliční profil podél komunikace je dotčen vedením mnoha tras technické infrastruktury různého druhu a významu. Významnou částí 

řešeného území prochází kapacitní VTL plynovod, který obsluhuje průmyslovou zónu a především Špičkovou výtopnu. Z dalších 

významnějších tras se zde nachází vodovodní a kanalizační řady, STL plynovody, soubory kabelových vedení VN 22 kV a množství 

nezkoordinovaných tras sdělovacích vedení.  

Stav území je znázorněn na výkrese B.02 Současný stav, limity využití území. 

B.2.3. Územní plán 

Řešené území zahrnuje nebo částečně zasahuje následující plochy s rozdílným způsobem využití platného Územního plánu Olomouc: 

▪ plochy dopravní infrastruktury (tj. hlavní komunikační skelet): 10/095S, 10/094P, 10/014S, 10/036S, 10/131S, 10/087S, 10/160S, 

10/093Z;  

▪ plochy smíšené obytné (tj. plochy určené pro bydlení a další nerušivé funkce): 10/040S, 10/038S, 10/041S, 10/043P, 10/096S, 

10/097S, 10/098Z, 10/099P;  

▪ plochy smíšené výrobní (tj. plochy určené pro podnikatelské aktivity): 10/085P, 10/086P, 10/088S, 10/089Z, 10/092Z, 10/158S, 

10/162S, 10/163Z; 

▪ plochy technické infrastruktury (tj. především areály výtopny a elektrické stanice): 10/156S, 10/157S;  
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Obr. B03: Řešené území v platném Územním plánu Olomouc (výřez Hlavního výkresu, bez označení ploch) 

 

Obr. B04: Řešené území v platném Územním plánu Olomouc (výřez Koncepce dopravní infrastruktury) 

▪ plochy veřejného prostranství (tj. ostatní ulice): 10/039S, 10/082P, 10/100P, 10/107S;  

▪ plochy veřejného vybavení (tj. v tomto případě hřbitov): 10/090S. 

Ulice Lipenská je v územním plánu vymezena jako městská třída zahrnující území určené k rozvoji zástavby posilující městský charakter 

území (zejména kompaktní vícepodlažní polyfunkční zástavby s komerčním parterem orientovaným do městské třídy) a ke kultivaci 

veřejného prostranství způsobem odpovídajícím významu městské třídy ve struktuře města (nároky statické dopravy u novostaveb je 

nutné řešit přednostně v rámci objektů); městská třída tak plní úlohu rozvojové osy a koncentruje hlavní rozvojový potenciál daného 

území. 

B.2.4. Majetkoprávní vztahy 

Nejvýznamnější pozemky v řešeném území jsou v majetku Statutárního města Olomouc – jedná se především o pozemky veřejných 

prostranství včetně vlastní silnice I/35 a další pozemky v rozvojových územích. Zbytek pozemků kolem Lipenské ulice je v majetku 

právnických a fyzických osob, Olomouckého kraje nebo České republiky (nebo se jedná o kombinaci výše zmíněných vlastníků). 

Vlastnické vztahy jsou přehledně znázorněny na výkrese B.03 Majetkoprávní vztahy a v příloze. 

B.2.5. Hodnoty, limity a problémy využití území 

Hodnoty území 

Hlavní hodnotou území je jeho umístění v blízkosti kvalitní obytné struktury Hodolan a poměrně dobrá dostupnost centra města. Lipenská 

ulice je také hlavní přístupovou osou do města z východu, po realizaci tzv. východní tangenty se tento její význam ještě zvýrazní, neboť 

bude do města přivádět i dopravu z jihu z dálnice D55. 

Limity využití území 

Využití řešeného území je omezeno především následujícími limity a ochrannými režimy: 

▪ ochranné pásmo silnice I/35 (50 m od osy přilehlého jízdního pásu); 

▪ bezpečnostní a ochranné pásmo VTL plynovodů a ochranné pásmo STL plynovodů; 

▪ ochranné pásmo pozorovacího vrtu ČHMÚ (část území, vrt leží na pozemku p.č. 239/5 v k.ú. Hodolany); 

▪ ochranné pásmo vodovodních řadů; 

▪ ochranné pásmo kanalizačních řadů; 

▪ ochranné pásmo horkovodu (kříží silnici); 

▪ ochranná pásmo elektrických vedení VVN 110 kV a VN 22 kV; 

▪ ochranná pásma sdělovacích vedení (optických i metalických); 

▪ pietní území hřbitova; 

▪ zájmové území MO ČR pro nadzemní stavby – pro veškerou nadzemní výstavbu (celé území); 

▪ zemědělské pozemky jsou součástí ZPF I. třídy ochrany (BPEJ 3.56.00, 3.11.00) a III. třídy ochrany (BPEJ 3.13.00); 

Nejvýznamnější limity využití území jsou zobrazeny na výkrese B.02 Současný stav, limity využití území. 

Problémy území 

Mezi hlavní problémy při využití území patří zejména tyto:  

▪ ulice Lipenská je významnou sběrnou komunikací a je dopravně velmi zatížená, není možné z ní přímo obsluhovat přilehlé území 

a není reálné výrazně zjednodušit její příčné uspořádání; 

▪ územím prochází kapacitní sítě technické infrastruktury (zejména VTL plynovod), které částečně limitují jeho využití pro zástavbu 

nebo vzrostlou zeleň; 

▪ pro realizaci nové obslužné komunikace dle ÚP Olomouc (nová průsečná křižovatka s ulicí Lipenskou a navazující ulice na sever 

a na jih) jsou nutné demolice objektů podél hranice areálu výtopny; 

▪ nedostatek parkovacích míst u křižovatky Hodolanská/Lipenská. 
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Obr. B05: Dříve zpracované dokumentace zasahující do řešeného území (US-69, US-133, US-134, US-117, východní tangenta) 

 

Obr. B06: Model dopravy, rozdíl zatížení silniční sítě mezi lety 2020 a 2030 – zeleně pokles, červeně nárůst (AF-City Plan s.r.o., 2020) 

B.3. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 

B.3.1. Urbanistická koncepce 

Navržené řešení je zobrazeno na výkrese B.04 Urbanistický návrh, navržený parkovací dům je v detailu zobrazen na výkrese 

B.05 Parkovací dům Hodolanská/Lipenská, příčné řezy Lipenskou ulicí jsou zobrazeny na výkrese B.08 Vybrané uliční profily. Jedná se 

o podrobné prověření jedné z možných variant využití území. 

Východiska 

Návrh urbanistického řešení vychází z podmínek stanovených v Územním plánu Olomouc, a to jednak z navrženého dopravního systému 

(tj. uspořádání stávajících i navržených komunikací nadměstského významu, základní komunikační sítě města i struktury ploch veřejných 

prostranství určených pro místní komunikace) a jednak z navrženého využití ploch situovaných podél Lipenské ulice, které vychází ze 

současného charakteru území. Řešení dále vychází z dříve zpracovaných dokumentací, které se zabývaly dílčími částmi území. 

Východní okraj řešeného území tvoří severovýchodní trasa tzv. východní tangenty, tj. přeložky silnice I/46 (a částečně také I/55). 

Přeložka dopravně zatížené silnice, která dnes prochází zastavěným území města po ulicích Týnecká, Přerovská, Rolsberská, 

Hodolanská, Divišova, Pavlovická a Chválkovická je dle aktuálních informací z portálu Ředitelství silnic a dálnic ve fázi získání stanoviska 

EIA, uvedení do provozu se předpokládá v roce 2028. Přeložka bude vycházet z již realizované křižovatky na D35 (MÚK Holice) a bude 

pokračovat k severu přes MÚK Keplerova, MÚK Lipenská a MÚK Severní spoj, následně se severovýchodně od Týnečku napojí na 

navazující nový úsek I/46 Týneček– Šternberk (uvedení do provozu se předpokládá v roce 2027). 

Realizací přeložky I/46 dojde ke změnám v dopravních tocích, MÚK Lipenská bude sloužit jako jeden z hlavních příjezdů do města pro 

vozidla přijíždějící z jihu po I/55 (resp. plánované D55, která má být uvedena do provozu v roce 2024). Podle dopravního modelu města 

Olomouce (2020) projíždí za 24 hodin po Lipenské ulici v úseku mezi křižovatkami Pavelkova a Rolsberská celkem 24 790 vozidel (z toho 

2360 nákladních vozidel nad 3,5 t). V roce 2030 (po realizaci východní tangenty) má tento počet vzrůst na celkem 30 670 vozidel (z toho 

2230 nákladních vozidel nad 3,5 t). V uvedeném úseku dojde tedy k nárůstu celkového počtu projíždějících vozidel o cca 5 880 vozidel, 

východně od křižovatky s Pavelkovou ulicí dokonce o cca 10 200 vozidel (viz Obr. B06). 

S ohledem na tyto informace nelze do budoucna předpokládat, že by na Lipenské ulici došlo ke zklidnění provozu, který by mohl 

generovat úpravu uličního profilu, snížení počtu pruhů a zpřehlednění dopravní situace. Ulice bude fungovat jako nejvýznamnější 

přivaděč do města, bude zatížena víc než např. ulice Brněnská nebo Pražská. Cílem do budoucna tedy je regenerace ulice do podoby 

odpovídající tomuto významu, tj. jasné řešení jejího profilu s doplněním prostorů pro pěší, cyklisty a pro stromořadí. 

Východní částí řešeného území v severojižním směru prochází Pavelkova ulice, která je dle ÚP Olomouc zahrnuta do základní 

komunikační sítě města a obsluhuje především přiléhající průmyslovou zónu. V územním plánu je dále sledována nová komunikace, 

která prochází souběžně s Pavelkovou ulicí západně od ní a která pomáhá obsloužit rozvojové území v pásu, který byl historicky (až do 

roku 2010) rezervován pro původní trasování přeložky silnice I/55 a I/46. Toto území bylo pro zástavbu uvolněno až v rámci změny č. XV 

ÚPnSÚ Olomouc v roce 2010, kdy byla trasa tzv. východní tangenty odkloněna východním směrem. 

Navržené řešení 

Cílem řešení je zejména:  

▪ prověřit uspořádání zástavby podél Lipenské ulice – tj. určení hranic pozemků zástavby směrem k veřejnému prostranství umístění 

zástavby na pozemcích vzhledem k Lipenské ulici; 

▪ prověřit rozsah a organizaci veřejného prostranství Lipenské ulice – tj. vymezit dostatečný prostor pro všechny relevantní druhy 

dopravy i pro možnou výsadbu stromořadí při respektování nejvýznamnějších omezení (tras sítí TI). 

Významnou součástí návrhu je prověření potřebného území pro umístění nové průsečné křižovatky s ulicí Lipenskou tak, aby zde bylo 

možné umístění všech potřebných pruhů pro automobily. Kromě nové smíšené obytné zástavby bylo prověřeno také umístění nového 

parkovacího domu u křižovatky Lipenská/Hodolanská (naproti bývalého divadla), který by pomohl řešit nedostatek parkovacích míst 

v tomto území. Dalším významným bodem návrhu je návrh vedení cyklostezek ve východní části Lipenské ulice s návazností na 

severojižně vedoucí ulice. 
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Obr. B07: Základní koncepce uspořádání území kolem Lipenské ulice – nová komunikace odděluje dvě charakterem rozdílné části území 

 

Obr. B08: Schéma navrženého uspořádání křižovatek na Lipenské ulici  

V dotčeném území již byly na základě požadavku ÚP Olomouc zpracovány jiné územní studie (US-69: Olomouc, Chelčického, US-117: 

Holice – Pavelkova, US-133: Hodolany – Lipenská), které svým řešením zasahují do řešeného území této územní studie. Tato územní 

studie v rámci svého řešeného území z těchto studií vychází, koordinuje je a jejich řešení dílčím způsobem upravuje – konkrétně takto: 

▪ ÚS-69: Chelčického: řešení je částečně upraveno, u části zástavby byl rozšířen profil ulice Lipenské; 

▪ US-117: Holice – Pavelkova: řešení je převzato, mírně upraveno s ohledem na zpřesnění rozsahu území pro východní tangentu; 

▪ US-133: Hodolany – Lipenská: řešení je upraveno s ohledem na aktuální informace a záměry v území (BD Lipenská atd.). 

Vymezení hranic mezi bloky zástavby a veřejným prostranstvím vychází ze současného uspořádání území (především majetkových 

vztahů), zároveň je ale vedeno snahou území v celé délce Lipenské sjednotit ve dvou základních charakterech – „obytné město“ 

(západní třetina území po novou křižovatku u výtopny) a „průmyslová zóna“ (zbývající východní dvě třetiny území).  

Hranice těchto dvou charakteristických částí je vedena trasou nové navržené severojižní komunikace (viz přiložené schéma). 

Charakteristika obou těchto částí Lipenské ulice je uvedena zde: 

Obytné město: Ulice je obestavěna především obytnými nebo polyfunkčními domy, z ulice se do nich přímo vstupuje; komunikace je 

více „sevřená“ mezi zástavbou, chodník vyplňuje značnou část prostoru mezi zástavbou a komunikací, případně je doplněn o zelené 

pásy, ve kterých jsou umístěny (tam, kde to situace umožňuje) stromy; domy jsou umístěny buď přímo na hraně veřejného prostranství 

nebo mají před sebou předzahrádky; není zde dostatek prostoru pro samostatné vedení cyklistů, ti mohou případně využít chodník. 

Průmyslová zóna: Ulice má významně větší šířku, je jen výjimečně přímo obestavěna domy (jedná se obvykle o historickou obytnou 

zástavbu); komunikace je obklopena širokými zelenými pásy se stromořadími, ve kterých jsou koordinovaně vedeny trasy technické 

infrastruktury; areály se neobrací svými vstupy do ulice, ale jsou přístupné z okolních ulic; zástavba areálů netvoří hranice veřejného 

prostranství, ale je odstoupena dovnitř areálů; chodci a cyklisté jsou společně vedení podél hranic areálů (vzdáleně od komunikace). 

B.3.2. Zpřesněn;í podmínek pro rozhodování v území (regulace) 

Využití území (funkční uspořádání) zakreslené na výkrese A.01 Regulace (tj. vymezení jednotlivých typů pozemků) a stanovení jejich 

využití v textové části v kap. A zpodrobňuje vymezení ploch a stanovení jejich podmínek využití v platném Územním plánu Olomouc, 

respektive vychází ze současného stavu území. Jedná se zejména o zpřesnění podmínek využití „stavebních“ pozemků a zpřesnění 

a doplnění pozemků pro „nestavení“ využití (tj. pozemky veřejné zeleně a pozemky veřejných prostranství). Umístění parkovacího domu 

u křižovatky Lipenská/Hodolanská není zcela v souladu s platným ÚP (je zde vymezena plocha veřejných prostranství), pro umožnění 

jeho realizace by bylo vhodné ÚP Olomouc upravit. Také vymezení některých dalších pozemků v souladu se současným stavem není 

v souladu s podmínkami ÚP Olomouc (obytné domy u Lipenské ulice v průmyslové zóně jsou situované v plochách smíšených výrobních 

a v plochách technické infrastruktury). 

Regulační linie zakreslené ve výkresu A.01 Regulace jsou stanoveny tak, aby byly zajištěny dostatečné minimální vzdálenosti zástavby 

podél komunikací a vhodné podmínky pro urbanisticky kvalitní prostorové uspořádání území. Stanoveny jsou regulační linie: stavební 

čára, stavební čára volná, stavební hranice a uliční čára. Uliční čára tvoří rozhraní mezi soukromým a veřejným, může na ní být umístěno 

oplocení (ale také může být odsunuto hlouběji na pozemek např. na hranu uliční fasády – v tomto případě je toto privátní území určeno 

pro neoplocené předzahrádky, které je možné využít pro parkování vozidel; přitom je dosaženo i vizuálně širšího uličního prostranství). 

Oplocení směrem do veřejných prostranství by mělo být, pokud možno, řešeno jednotně (tj. se stejnou výškou a charakterem), a to 

minimálně v rámci části bloku zástavby přiléhající ke stejné ulici; přitom je ale nutné přihlížet k funkčnímu využití daného bloku/pozemku. 

Stavební hranice je využita při regulaci budoucí zástavby podél hřbitova (aby nová zástavba průmyslové zóny měla vhodný odstup od 

hranice hřbitova, je zde stanovena minimální vzdálenost 15 m, který vychází z toho, že v ÚP Olomouc je pro zástavbu na těchto plochách 

stanovena maximální výška 15 m – minimální vzdálenost tedy odpovídá této výšce. Pokud by zde byla umísťována nižší zástavba, lze 

zvážit její posun blíže hřbitovu (ale také s ohledem na její vizuální charakter a případné rušivé vlivy).  

U ostatní zástavby není hloubka zástavby dovnitř bloků regulována – autor studie je přesvědčen, že prostor těchto zadních částí 

pozemků není vzhledem k množství možných typologických řešení zástavby a vzhledem k individuálním potřebám toho kterého 

stavebníka účelné stanovovat, respektive vymezovat nepřekročitelnou stavební hranici směrem do hloubky parcel. 

Maximální výška zástavby stanovená v ÚP Olomouc pro rozvojové plochy v řešeném území není územní studií zpřesněna. 

Zpřesnění podmínek pro rozhodování v území, které je součástí kap. A (Navržené podmínky pro rozhodování v území) této 

územní studie je v části využití území částečně v nesouladu v souladu Územním plánem Olomouc (viz výše). 
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Obr. B09: Charakteristický řez Lipenské ulice v části „obytné město“ 

 

Obr. B10: Charakteristický řez severní části Lipenské ulice v části „průmyslová zóna“ 

B.3.3. Koncepce dopravní infrastruktury 

Navržené řešení je zobrazeno ve výkresech B.06 Koncepce dopravní infrastruktury a B.08 Vybrané uliční profily. Detail parkovacího 

domu je zobrazen na výkrese B.05 Parkovací dům Hodolanská/Lipenská. 

Silniční doprava 

Centrem řešeného území ve směru východ–západ prochází silnice I/35 (ulice Lipenská). Jedná se o kapacitní sběrnou komunikaci, která 

kříží v oblasti západních Hodolan silnici I/55 (ulici Rolsberskou), pokračující severním směrem jako silnice I/46 (ulice Hodolanská). 

Intenzity dopravy na této komunikaci dosahují výše cca 24 000 vozidel na profilu za 24 hodin (21 158 vozidel/24 hodin dle sčítání dopravy 

v roce 2016). Předpokládané výhledové intenzit dopravy v roce 2030 jsou popsány v kap. B.3.1./Východiska). 

Řešení územní studie se dotýká úseku mezi křižovatkou s I/55, resp. I/46, a mezi navrženou přeložkou silnice I/46, tzv. východní 

tangentou – v návrhu územní studie byl využit rozpracovaný projekt pro územní rozhodnutí (HBH Projekt spol. s r.o., 2017). V tomto 

úseku se dnes nachází pouze jedna vložená křižovatka s ulicí Pavelkovou, ze které je obslouženo přilehlé území s převažujícím výrobním 

a skladovacím charakterem. Přibližně v třetině délky tohoto úseku (od ulice Hodolanské) je v Územním plánu Olomouc navržena nová 

komunikace, která Lipenskou ulici kříží v severojižním směru a obsluhuje přilehlé území severně i jižně od Lipenské ulice. Má jít 

o významnější obslužnou místní komunikaci, která bude procházet středem území mezi ulicemi Hodolanskou/Rolsberskou a Pavelkovou. 

V této trase byla původně uvažováno umístění východní tangenty, v roce 2010 byla v rámci Změny č. XVI ÚPN SÚ Olomouc vymezena 

nová trasa I/46 situovaná východněji.  

Na křížení této nové místní komunikace a ulice Lipenské je navržena nová průsečná křižovatka, která je umístěna cca uprostřed úseku 

mezi křižovatkami ulice Lipenské s ulicemi Rolsberskou na západě a ulicí Pavelkovou na východě. Mezikřižovatkové úseky budou mít 

délku cca 430 m (viz přiložené schéma na Obr. B08). Navržené dopravní napojení oblasti na ulici Lipenskou bude dostatečně kapacitní, 

osazeno SSZ v koordinaci se sousedními křižovatkami.  

Uspořádání křižovatky (v mírně posunuté podobě) bylo dříve prověřeno ve studii (Alfaprojekt, 2012) včetně kapacitního posouzení (viz 

Obr. B11 a B12). Nové řešení z této studie vychází, křižovatka je v souladu s platným ÚP Olomouc posunuta na hranu Špičkové výtopny 

a její řešení je tomu přizpůsobeno, jiným způsobem je řešena obsluha čerpací stanice PHM (vjezd je z Lipenské ulice stávajícím 

odbočovacím pruhem, výjezd je napojen do nové ulice). Kapacitní posouzení křižovatky ve studii 2012 končilo tímto závěrem: „S ohledem 

na výhledové intenzity dopravy a na navrhované uspořádání byl pro řízení křižovatky navržen signální program Px/80. Na takto navržený 

signální program křižovatka ve výhledovém období kapacitně vyhoví s dostatečnou rezervou kapacity na všech vjezdech (úroveň kvality 

dopravy D – dostatečná). Posouzení délky fronty je součástí kapacitního výpočtu – délky řadicích pruhů jsou vyhovující.“  

Vzhledem k tomu, že uspořádání nové křižovatky je obdobné jako ve studii 2012 a obdobné bude také její výhledové zatížení (včetně 

dopravy generované z přilehlých ploch), lze předpokládat, že křižovatka bude kapacitně vyhovující. Dostatečná kapacita bude zajištěna 

dostatečným počtem řadících pruhů jak na hlavním tahu ulici Lipenské, tak i na ramenech křižovatky z vedlejších směrů (sever–jih). Pro 

realizaci je nutno vytvořit dostatečnou prostorovou rezervu pro výstavbu kapacitní křižovatky, přičemž je nutno uvažovat s následujícím 

prostorovým uspořádáním. V hlavním směru je nutno realizovat obdobně jako u sousedních křižovatek dva řadící pruhy pro jízdu rovně 

a samostatné řadící pruhy pro pravé a levé odbočení. Vedlejší směry musí mít minimálně sdružený řadící pruh pro jízdu rovně a vpravo 

a samostatný řadíc pruh pro levé odbočení. Takto vybavená křižovatka musí díky svému uspořádání splnit kapacitní nároky dopravy 

i s ohledem na fakt, že sousední křižovatky jsou řešeny obdobným způsobem.  

Novou zástavbu podél Lipenské ulice zřejmě nebude možné obsluhovat přímo z Lipenské ulice (kvůli jejímu vysokému dopravnímu 

zatížení). Vhodnější bude obsluha ze stávajících či navržených místních komunikací („zezadu“). V případě smíšeného obytného bloku 

ohraničeného ulicemi Rolsberskou Lipenskou, Vaníčkovou a Máchalovou bude přestavba území záviset na vyřešení dopravního napojení 

nové zástavby. V úvahu připadá obsluha z ulice Rolsberské (po snížení intenzity dopravy po realizaci východní tangenty) nebo z ulice 

Vaníčkovy. 

Obslužné komunikace doplňující komunikační síť řešené oblasti musí splňovat podmínky pro komunikace této funkční třídy. Minimální 

šířka komunikací je navržena 6,0 m, případně v místě vedení autobusové MHD je minimální šířka 6,5 m. 
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Obr. B11: Prověření nové křižovatky v jiné poloze (Alfaprojekt, 2012)  

 

Obr. B12: Grafikon intenzit na nové křižovatce (v posunuté poloze) pro rok 2030 ve špičkové hodině 15–16 h (Alfaprojekt, 2012) 

Statická doprava 

Potřeby statické dopravy budou v souladu s platnými předpisy řešeny na pozemcích investorů, případně v rámci místních obslužných 

komunikací. V profilu Lipenské ulice je ve studii prověřeno umístění parkoviště u hodolanského hřbitova, které má sloužit pro jeho 

obsluhu jako náhrada za současné parkování (7 stání), které je napojeno prostřednictvím vjezdu z Lipenské. Navrženo je zde cca 22 

šikmých stání uspořádaných podél jednosměrně pojížděné komunikace napojené na I/35 pomocí průpletu s pravým odbočením ve směru 

od Lipníka. Návštěvníci jedoucí od Olomouce se na hřbitov dostanu prostřednictvím okružní křižovatky u východní tangenty. Parkoviště je 

navrženo v maximálním rozsahu, realizovat lze pouze část podle potřeby. Pokud by bylo zajištěno jeho propojení s koridorem podél 

Bystřice (prostřednictvím cyklostezky podél východní tangenty), mohlo by sloužit také jako dobře dopravně dostupné východisko 

procházek a projížděk. 

V rozšíření Lipenské ulice u křížení s ulicí Hodolanskou v místě stávajícího parkoviště je v územní studii navrženo umístění parkovacího 

domu. Ten by zde zajistil dostatek stání pro návštěvníky přilehlého území, díky blízké tramvajové zastávce by mohl také fungovat v rámci 

systému P+R. Jeho kapacita se bude odvíjet od počtu podlaží, při výšce tří podlaží by byla jeho kapacita cca 170 stání, každé další 

vložené patro by znamenalo zvýšení kapacity o 57 stání. 

Hromadná doprava 

V současné době se na Lipenské ulici nachází pouze jedna (obousměrná) autobusová zastávka „Lipenská“, která se nachází u křižovatky 

s Pavelkovou ulicí. Pro rozšíření možností obsluhy přilehlého území je ve studii navrženo umístění dalších zastávek, především zastávky 

pro oba směry u nové křižovatky „U výtopny“. Konkrétní řešení obsluhy hromadnou dopravou bude záviset na intenzitě zástavby a na 

celkové koncepci trasování linek hromadné dopravy na území města. 

Cyklistická a pěší doprava 

Generel cyklistické dopravy (2017) počítá v řešeném území s vedením cyklistů po Lipenské ulici (v celé délce ve vedlejším dopravním 

prostoru) a po ulici Pavelkově (severně i jižně od Lipenské ulice), dále pak po navazujících zklidněných ulicích v rámci obytné zástavby – 

viz přiložené schéma. Není zde navrženo vedení v nové ulici na hraně obytného města a průmyslové zóny.  

V návrhu územní studie bylo v řešeném území prověřeno samostatné vedení cyklostezek s obousměrným provozem v souběhu 

s chodníky. Cyklostezka je navržena v nové severojižní ulici, která směřuje od řeky Bystřice na severu do rozvojové lokality Rolsberk na 

jihu a dále k ulici Hamerské. Zde je vytvoření podmínek pro cyklistickou dopravu důležité jak pro vnitroměstskou dopravu, tak pro zajištění 

dobrých podmínek pro výjezd z centra města jihovýchodním směrem (např. směrem na Velký Týnec).  

V ulici Lipenské je samostatně vedená cyklostezka navržena pouze v části „průmyslová zóna“, kde je pro její vedení severně od 

komunikace dostatek prostoru – je přitom protažena až k hodolanskému hřbitovu. Trasa zde může být ukončena nebo může případně 

pokračovat po účelové komunikaci podél východní tangenty směrem k řece Bystřici. Překřížení východní tangenty stezkou pro cyklisty 

v souběhu se silnicí I/35 v tomto místě není reálné. V západní části Lipenské ulice není pro samostatné vedení cyklostezky dostatek 

prostoru (mezi komunikací I/35 a zástavbou je obvykle prostor pouze pro chodník s šířkou 3 m). Pokud zde nebude velký pohyb chodců, 

lze umožnit využití chodníku i pro cyklisty (v souladu s generelem). 

Na trasu v Lipenské ulici jsou navázány navržené cyklostezky v ulici Pavelkově. 

Pohyb pěších je v řešeném území předpokládán po chodnících s šířkou min 2 m, které jsou navrženy podél všech hlavních komunikací. 

Návrh obsahuje také pěší propojení mezi nově vzniklou Mačákovou ulicí a ulicí Lipenskou (mezi navrženým bytovým domem a stávající 

rodinnými domy u Lipenské ulice). Trasa propojení je oproti dříve zpracované studii (US-133) zpřesněna, prochází po hraně mezi 

stávající a novou zástavbou. Tím je zachována její původní funkce, tj. propojení ulice Mačákovy k směrem ke křižovatce 

Lipenská/Rolsberská, kde je možný přechod směrem do centra Hodolan a k zastávkám hromadné dopravy. 
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Obr. B13: Situační nákres z infoletáku ŘSD k záměru I/46 Olomouc – východní tangenta 

 

Obr. B14: Výřez ze situace cyklogenerelu (atelis, 2017): červeně – stezky pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů (C7 + E13), sytě žlutě – 

stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem (C9), zeleně – zklidněná komunikace (obytná zóna, zóna 30), světle modrá – piktogramové 

koridory pro cyklisty (V20) 

B.3.4. Koncepce technické infrastruktury 

Navržené řešení je zobrazeno ve výkrese B.07 Koncepce technické infrastruktury. Navržené trasy sítí technické infrastruktury jsou 

zakresleny pouze schématicky. 

Územní studie řeší koncepci sítí technické infrastruktury pouze okrajově. V profilu Lipenské ulice prochází množství sítí, včetně 

významných tras VTL plynovodu a vodovodu. Návrh respektuje současné trasy hlavních sítí TI, případně jsou schematicky navrženy 

jejich dílčí přeložky v místech hlavních navržených záměrů (východní tangenta, parkovací dům). Dílčí přeložky sítí TI lze předpokládat 

i na dalších místech, jejich řešení je ale mimo podrobnost této územní studie. Přeložky budou prověřeny v rámci podrobnější 

dokumentací řešících jednotlivé stavební záměry v území. Toto nemá vliv na celkovou koncepci řešení TI v tomto území. 

Územní studie respektuje návrh vodovodního řadu DN 300, který propojuje vodovody v ulicích Železniční, Lipenské, Hollarově, Pavelkově 

a Keplerově a který je v souladu s Koncepcí vodního hospodářství (označeno jako N_095 a N_096) a s Územním plánem Olomouc 

(označen jako TV-04) veden v nově navržené severojižní ulici. V profilu ulice je pro tento řad dostatek místa. Podrobnější řešení bude 

součástí navazujících podrobných projektů. 

Řešení územní studie respektuje požadavky a řešení Koncepce vodního hospodářství města Olomouce. V regulační části studie je 

obsažen požadavek na hospodaření s dešťovými vodami. Srážkové vody budou svedeny do dešťových zdrží s následným vsakováním 

(a s bezpečnostním přepadem do jednotné nebo dešťové kanalizační sítě) nebo s regulací odtoku do kanalizační sítě. Při řešení budou 

využity principy obsažené v Městských standardech objektů HDV a MZI na veřejných prostranstvích. 

Konkrétní řešení hospodaření s dešťovými vodami závislé na lokálních podmínkách pro vsakování budou upřesněny v podrobnějších 

dokumentacích. Na základě studia podkladů dostupných z databáze vrtné prozkoumanosti České geologické služby lze předpokládat, že 

podmínky v území jsou pro vsakování dešťových vod vhodné až velmi vhodné (podrobněji viz část C).  

Územní studie ve své regulační části stanovuje požadavek na koordinaci nově umísťovaných nebo přiměřeně i rekonstruovaných sítí 

technické infrastruktury tak, aby bylo možné využít profil Lipenské ulice pro vzrostlou zeleň. V území studii jsou ve východní části území 

(průmyslová zóna) stromořadí zakreslena přímo podél komunikace (existující) a následně podél pěšího/cyklistického koridoru 

přitisknutého k hranicím areálů (navržená). Z těchto území by bylo vhodné postupně vymísťovat nevhodně trasované sítě (pokud je to 

technicky možné), zvláště sdělovací kabely. 

Územní studie nevymezuje nové zastavitelné plochy nad rámec ÚP, pouze dílčím způsobem zpřesňuje jejich hranice ve vztahu k profilu 

Lipenské ulice. Cílem řešení územní studie není návrh obsluhy území sítěmi technické infrastruktury, studie pouze vymezuje dostatečně 

široké koridory pro umístění všech potřebných sítí (včetně sítí pro obsluhu rozvojových ploch situovaných podél Lipenské ulice). Řešení 

obsluhy konkrétních záměrů v rozvojových plochách technickou infrastrukturou bude součástí podrobnějších dokumentací a správních 

řízení řešících dané záměry. 

B.3.5. Koncepce zeleně 

Navržené řešení je zobrazeno na výkrese B.04 Urbanistický návrh, příčné řezy Lipenskou ulicí jsou zobrazeny na výkrese B.08 Vybrané 

uliční profily. 

Územní studie respektuje v maximální míře stromořadí vysazené podél Lipenské ulice v roce 2018 v rámci dotace SFŽP. Stromořadí je 

dotčeno zejména v místě nově navržené křižovatky, kde je nutné vytvořit prostor pro křižovatku včetně potřebného počtu řadících pruhů 

a komunikace se tak rozšiřuje i do míst, kde jsou stromy vysazeny. 

V území jsou v Lipenské ulici navržena i nová stromořadí umístěná v západní části podél komunikace a ve východní části podél zástavby 

(dále od komunikace). Vytipovány byly ty části území, kde je s ohledem na umístění sítí TI výsadba pravděpodobně možná. Cílem je, 

v části „obytné město“ i v části „průmyslová zóna“, doplnit široký profil Lipenské ulice stromořadími tam, kde je to možné. V části „obytné 

město“ jsou stromořadí doplněna před nově navržené bytové domy na jižní i severní straně Lipenské a dále k nově navrženému 

parkovacímu domu Hodolanská/Lipenská. V části „průmyslová zóna“ jsou stromy navrženy především na severní straně ulice podél 

nových chodníků a cyklostezek. Stromořadí jsou pak navržena i v nové severojižní ulici, která směřuje k zelenému koridoru řeky Bystřice.  

Parky jsou v územní studii navrženy pouze v minimálním rozsahu, a to v místech uvnitř okolní zástavby, kde bylo jejich umístění 

prověřeno jinými dokumentacemi (na severu v US-69: Olomouc, Chelčického, 2016; na jihu ve studii Bytový dům Lipenská, 2020). 



B. KOMPLEXNÍ NÁVRH 

 

 

00712_70 ÚZEMNÍ STUDIE US-44 „LIPENSKÁ“ 06 / 2021 © kn e s l  kyn č l  a r ch i t e k t i  
 

V rámci Lipenské ulice bude zeleň součástí „ostatních veřejných prostranství“ vymezených na výkrese B.04. Tato kategorie zahrnuje 

zejména nezpevněné plochy se zelení. Zeleň bude v řešeném území také součástí pozemků určených pro zástavbu dle požadavku ÚP 

Olomouc na minimální podíl zeleně v ploše (zahrady rodinných domů, zeleň v areálech). 

Druh dřevin pro nová stromořadí bude zvolen v podrobnější dokumentaci (zejména s ohledem na výšku vzrůstu, tvar koruny a odolnost 

vůči městskému prostředí), kde bude také prověřeno umístění jednotlivých stromů na základě konkrétní situace (zejména přesného 

zaměření sítí technické infrastruktury). 

B.3.6. Kapacity území 

Přehled základních typů pozemků navržených v řešeném území (dle výkres A.01 Regulace) je uveden v následující tabulce. 

Způsob využití Celkem [ha] Podíl 

Pozemky rodinných domů 1,09 4,5 % 

Pozemky smíšeného obytného využití 4,07 16,8 % 

Pozemky komerčního vybavení 0,43 1,8 % 

Pozemky smíšeného výrobního využití 8,08 33,4 % 

Pozemky technické infrastruktury 1,47 6,1 % 

Pozemky dopravní infrastruktury 0,90 3,7 % 

Pozemky hřbitova 0,32 1,3 % 

Pozemky veřejných prostranství 7,81 32,3 % 

Pozemky veřejné zeleně 0,02 0,1 % 

Celkem 24,21 100,0 % 

Obr. B15: Tabulka typů pozemků navržených v územní studii – dle výkresu A.01 Regulace (viz schéma na Obr. B15) 

 

Obr. B16: Schéma pozemků vymezených na výkrese A.1 Regulace 

B.4. ZÁVĚR 

V územní studii bylo prověřeno využití předmětné lokality – uspořádání profilu Lipenské ulice a navazující zástavby. Lipenská 

ulice bude i do budoucna (po realizaci východní tangenty) plnit funkci jednoho z hlavních přivaděčů silniční dopravy do města 

a nelze tedy počítat s jejím zklidněním.  

Zástavba území kolem Lipenské ulice se skládá ze dvou rozdílných částí. Západní část území je určena pro smíšené obytné 

využití („obytné město“), východní část území má charakter „průmyslové zóny“. Děličem těchto dvou rozdílných částí je nová 

komunikace navržená v Územním plánu Olomouc, která probíhá v severojižním směru od řeky Bystřice k rozvojové lokalitě 

Rolsberk. 

V místě křížení Lipenské ulice a nové komunikace u špičkové výtopny byla navržena nová průsečná křižovatka. Její uspořádání 

bylo částečně převzato z dříve zpracované studie (Alfaprojekt Olomouc, 2012), odpovídá významu a zatížení Lipenské ulice a je 

řešeno obdobné jako u dvou sousedních křižovatek (Hodolanská, Pavelkova). Dostatečná kapacita je zajištěna dostatečným 

počtem řadících pruhů jak na hlavním tahu ulici Lipenské, tak i na ramenech křižovatky z vedlejších směrů (sever–jih), 

křižovatka bude řízena semafory v koordinaci se sousedními křižovatkami.  

Kromě nové křižovatky na Lipenské ulici bylo ve studii prověřeno také umístění parkovacího domu u křižovatky 

Hodolanská/Lipenská, umístění parkoviště u hodolanského hřbitova a dále byly zpřesněny podmínky pro uspořádání zástavby 

na rozvojových plochách kolem Lipenské ulice (částečně na základě dříve zpracovaných územních studií).  

Koridor Lipenské ulice byl prověřen z hlediska umístění všech relevantních typů dopravy (automobilová, hromadná, cyklistická, 

pěší), z hlediska umístění stromořadí a z hlediska uspořádání sítí technické infrastruktury. Na základě dostupných podkladů 

z databáze vrtné prozkoumanosti bylo zjištěno, že geologické podmínky v území jsou vhodné pro zasakování dešťových vod. 

Na základě konkrétního řešení byly stanoveny obecné podmínky pro rozhodování v území, které částečně zpřesňují podmínky 

stanovené v platném Územním plánu Olomouc. Navržené podmínky pro rozhodování v území zahrnují podmínky funkčního 

využití a vybrané podmínky prostorového uspořádání zástavby. Jedná se o regulační linie, které vytváří vhodné podmínky pro 

vznik kvalitní urbanistické struktury i pro vznik dostatečně kapacitních veřejných prostranství. 

Část navrženého řešení není v souladu s ÚP Olomouc – jedná se konkrétně o umístění parkovacího domu Hodolanská/Lipenská 

a o umístění stávajících staveb pro bydlení v ploše smíšené výrobní a ploše technické infrastruktury. V těchto záležitostech 

nemůže územní studie sloužit pro rozhodování o změnách v území, dokud nedojde ke změně ÚP Olomouc. 

Závěr územní studie, který obsahuje zpřesnění podmínek pro rozhodování v dotčeném území (podmínky funkčního využití 

a prostorového uspořádání) je včetně výkresové části uveden v kapitole A. této dokumentace. 
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B.04   URBANISTICKÝ NÁVRH

DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA (ČÚZK, 03/2021)
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B.06   KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA (ČÚZK, 03/2021)
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B.07   KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
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C. PŘÍLOHY 

C.1. POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ VSAKOVÁNÍ 

C.1.1. Východiska 

Možnosti vsakování dešťových vod v území byly posouzeny na základě existujících dat vrtné prozkoumanosti dostupných na webovém 

portále České geologické služby (http://mapy.geology.cz). 

V řešeném území se nachází několik vrtů, z nichž byly pro účel studie některé vybrány pro posouzen vsakování dešťových vod. Jejich 

umístění je patrné z následujícího schématu (údaje získané k těmto vrtům jsou připojeny na konci kapitoly). 

Údaje byly získány k těmto vrtům: 

▪ ID 428467 (1984, hloubka 3 m, bez údajů o geologickém profilu a hydrogeologii); 

▪ ID 462811 (1951, hloubka 6 m, geologický profil); 

▪ ID 659687 (1998, hloubka 8 m, geologický profil + hydrogeologie); 

▪ ID 429565 (1975, hloubka 11 m, geologický profil + hydrogeologie); 

▪ ID 566944 (1996, hloubka 10 m, geologický profil + hydrogeologie); 

▪ ID 631601 (studna, hloubka 12 m, hydrogeologie 1994); 

▪ ID 562609 (1994, hloubka 26 m, geologický profil + hydrogeologie). 

 

 

 

 

 

Obr. C01: Schéma umístění vybraných vrtů v řešeném území a jeho okolí 

C.1.2. Posouzení 

ID 428467 

Údaje z tohoto vrtu jsou nedostatečné k určení možnosti vsaku.  

ID 462811 

Předpoklad koeficientu hydraulické vodivosti je k = x.10-4 až x.10-5. 

Pro vsak je vhodná vrstva 1,4 až 6,0 m. 

ID 659687 

Předpoklad koeficientu hydraulické vodivosti je k = x.10-4 až x.10-5.  

Pro vsak je vhodná vrstva 0,8 až 8,0 m. 

ID 429565 

Předpoklad koeficientu hydraulické vodivosti je k = x.10-4 až x.10-5.  

Pro vsak je vhodná vrstva 0,6 až 11,0 m. 

ID 566944 

Předpoklad koeficientu hydraulické vodivosti je k = x.10-4 až x.10-5.  

Pro vsak je vhodná vrstva 0,0 až 10,0 m. 

ID 631601 

Údaje z tohoto vrtu jsou nedostatečné k určení možnosti vsaku.  

ID 562609 

Předpoklad koeficientu hydraulické vodivosti je k = x.10-4 až x.10-5. 

Pro vsak je vhodná vrstva 1,00 až 7,3 m. 

C.1.3. Závěr 

Na základě studia podkladů dostupných z databáze vrtné prozkoumanosti České geologické služby lze předpokládat, 

že podmínky v území jsou pro vsakování dešťových vod vhodné až velmi vhodné. Přesnější podmínky budu zjištěny 

podrobnějším geologickým průzkumem u konkrétních záměrů v území. Záležet bude zejména na zahliněnosti štěrkových vrstev. 
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Vrt ID 428467 

 

Vrt ID 462811 
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Vrt ID 659687 

 

Vrt ID 429565 
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Vrt ID 566944 

 

Vrt ID 562609 
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Vrt ID 659687 – hydrogeologie 
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Vrt ID 429565 – hydrogeologie 
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Vrt ID 566944 – hydrogeologie 
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Vrt ID 631601 – hydrogeologie 
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Vrt ID 565609 – hydrogeologie 
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