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Úvod
Předmětem územní studie je lokalita Holice - Pavelkova v severní části k.ú. Holice u Olomouce.
Severozápadní okraj řešeného území leží v k.ú. Hodolany.
Účelem územní studie je stanovení podrobnějšího využití a struktury zástavby plochy smíšené
výrobní a jejího zapojení do území včetně komplexního řešení srážkových vod a povrchového
odtoku. V souladu s cíli a úkoly územního plánování jsou stanoveny podmínky pro využití pozemků
a pro jejich vzájemné uspořádání a vazby. Vymezeny jsou pozemky staveb, či zařízení související
dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství, a upřesněny podmínky prostorového
uspořádání staveb. Řešeno je hospodaření s dešťovými vodami.
Podkladem pro zpracování územní studie bylo „Zadání územní studie ÚS-117 „Holice –
Pavelkova“, vydané Magistrátem města Olomouc, Odborem koncepce a rozvoje v červnu 2018.
a) Vymezení a charakteristika řešeného území
Lokalita řešeného území se nachází v severní části k.ú.Holice u Olomouce (641227) a Hodolany
(710873), jižně od ulice Lipenská, dále silnice I/35.
Územní studie je zpracována pro území vymezené zastavitelnou plochou smíšenou výrobní
10/163Z včetně přilehlého uličního profilu ulice Pavelkova ve stabilizované ploše dopravní
infrastruktury 10/160S a zastavitelné ploše dopravní infrastruktury 10/146Z.
Území je ohraničeno v západní části ulicí Pavelkovou, na severu stávajícími plochami ulice, na jihu
trasou územním plánem navrženého propojení směrem jižním k ulici Hamerská. Od severu je
řešené území vymezeno stávajícími plochami smíšenými výrobními (autobazar a přilehlý areál),
dále potom v severovýchodní části koridorem pro východní tangentu. V jihovýchodní části je
řešené území vymezeno stávajícím výrobním a skladovacím areálem. V současnosti jsou pozemky
na vymezených plochách přestavby převážně využívány zemědělsky jako orná půda.
Řešené území plochy 10/163Z má výměru celkem 14,85ha. Pozemek je v rovině bez výraznějšího
převýšení.
Přehled ploch:
Plocha
Výměra
Funkční využití plochy
Charakteristika
plochy (ha)
plochy
10/163Z
14,85
Smíšené výrobní
zastavitelná
10/160S
(0,81)
Dopravní infrastruktura
stabilizovaná
10/146Z
(1,74)
Dopravní infrastruktura
zastavitelná
Celkem
14,85
Poznámka: u výměry započítané plochy pouze v řešeném území.

Výřez z Výkresu základního členění území
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Poznámka
Přilehlý uliční profil
Přilehlý uliční profil

Širší vztahy, ortofotomapa

Ortofotomapa s vymezením řešeného území
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Zákres řešeného území do mapy katastru nemovitostí
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Řešené území zahrnuje parcely (stav ke dni 31.8.2018, Zdroj: www.cuzk.cz ):
Č.parcely Vlastník, adresa
Celková výměra
Druh pozemku,
v řešeném území
(m2)
305/1
382
Orná půda
k.ú. Hodolany
305/17
273
Orná půda
k.ú. Hodolany
305/18
280
Orná půda
k.ú. Hodolany
305/19
162
Orná půda
k.ú. Hodolany
305/20
59
Orná půda
k.ú. Hodolany
1903/1
257
Orná půda
1903/112
552
Orná půda
1903/113
465
Orná půda
1903/114
423
Orná půda
1903/115
357
Orná půda
1903/116
328
Orná půda
1903/117
218
Orná půda
1903/20
Statutární město Olomouc, Horní
1055
Orná půda
náměstí 583, 77900 Olomouc
1903/21
4021
Orná půda
1903/22
3066
Orná půda
1903/37
234
Orná půda
1903/24
Statutární město Olomouc, Horní
199
Orná půda
nám.583, 77900 Olomouc
1903/25
Hanácká zemědělská, a.s., č.p.316,
2291
Orná půda
78316 Dolany
1903/26
2409
Orná půda
1903/27
4588
Orná půda
1903/28
Česká Republika, Státní pozemkový
4279
Orná půda
úřad, Praha 3
1903/29
4975
Orná půda
1903/30
4782
Orná půda
1903/31
4857
Orná půda
1903/32
4912
Orná půda
1903/33
(4673)
Orná půda
1903/34
(9887)
Orná půda
1903/35
(4546)
Orná půda
1903/36
(3963)
Orná půda
1903/39
Statutární město Olomouc, Horní
(651)
Orná půda
náměstí 583, 77900 Olomouc
1903/40
971
Orná půda
1903/41
434
Orná půda
1903/42
1454
Orná půda
1903/43
3337
Orná půda
1903/50
Římskokatolická farnost Olomouc 190
Orná půda
Holice, Náves Svobody 96/56, Holice,
77900 Olomouc
1903/54
(1185)
Orná půda
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1903/55
1903/57
1903/59
1903/60

1903/61
1903/62
1903/63
1903/64
1903/67
1903/68
1903/69
1903/70
1903/71
1903/72
1903/73
1903/76
1903/77
1903/78
1903/79
1903/81
1903/82
1903/85
1903/86
1903/89
1903/90
1903/98
1903/99
1903/119
1903/121
1904/2

Česká Republika, Státní pozemkový
úřad, Praha 3
Římskokatolická farnost Olomouc Holice, Náves Svobody 96/56, Holice,
77900 Olomouc

Česká Republika, Státní pozemkový
úřad, Praha 3

Statutární město Olomouc, Horní
náměstí 583, 77900 Olomouc
Statutární město Olomouc, Horní
náměstí 583, 77900 Olomouc
Skopalíková Radoslava, Přerovská
145/13, Holice, 77900 Olomouc

273
8677

Orná půda
Orná půda

3350
(6937)

Orná půda
Orná půda

(7987)
(5625)
3100
2784
2589
2700
(5783)
(4344)
3355
499
1700
1520
(7611)
(7554)
762
(6871)
67
(3311)
1835

Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda

(10422)
(3875)
(3024)
(1800)
145

Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda

(235)

Orná půda

378

Ostatní plocha

1904/47
274
Ostatní plocha
1904/48
491
Ostatní plocha
1904/53
759
Ostatní plocha
1904/54
974
Ostatní plocha
1904/55
(1066)
Ostatní plocha
Poznámka: U výměr v závorce jde o celkovou plochu pozemků vč. ploch mimo řešené území.
b) Návrh urbanistického řešení
Řešené území je Územním plánem Olomouc označeno v rozsahu plochy 10/163Z, jako plocha
zastavitelná, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie
(US-117). Řešeným územím jsou také přilehlé uliční profily ploch dopravní infrastruktury 10/160S a
10/146Z.
Územní studie stanoví podrobnějšího využití ploch a struktury zástavby rozvojových ploch a jejich

8

zapojení do území včetně komplexního řešení srážkových vod a povrchového odtoku. V zadání je
zejména požadováno 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, případně vymezení
pozemků veřejných prostranství zvlášť stanovených rozměrů, stanovení podrobnějšího
prostorového uspořádání, zejména stavebních čar, výšek říms a hřebenů střech apod., a dále, je-li
to účelné, navržení pozemků pro odstavování a parkování vozidel, veřejné osvětlení, obsluhu
území hromadnou dopravou apod.
Řešené území je v rozsahu plochy 10/163Z označeno jako plocha smíšená výrobní (V). Tímto
navazuje na plochy stejného funkčního využití západně a jižně od řešeného území. Směrem
severním jsou tyto funkční plochy vymezeny komunikací ulice Lipenská, a směrem východním
koridorem pro plánovaný silniční obchvat města. Územní studie respektuje regulativy Územního
plánu Olomouc, a dále je upřesňuje. Přilehlé plochy 10/160S a 10/146Z jsou plochami dopravní
infrastruktury (D).

Výřez Koordinačního výkresu ÚP
Etapizace není v území stanovena, územní studie ji však předpokládá.
Pro plochu zastavitelnou 10/163Z smíšené výroby platí:
- Využití plochy smíšená výrobní (V)
- Struktura zástavby a / areálový typ
- Maximální výška zástavby 15/15m
- Zastavěnost do 55%
- Minimální podíl zeleně 15%
Lokalita 10 (Hodolany a Rolsberg) se nachází východně od centra města. Řešené území se
nachází v jihovýchodní části Lokality 10. Území je ohraničeno z východu stopou budoucí
komunikace I/46 (tzv. Východní tangenty). Oblast východně od Hodolan tvoří převážně průmyslové
areály a volné plochy orné půdy a zahrad mezi nimi. Severně od ulice Lipenská zástavbu tvoří
převážně nedávno vybudované areály výroby, obchodu a služeb (COMES Group, Agrotec,

9

MAFRA, Timken, Skanska), zatímco jižně je situovaná čerpací stanice s autobazarem, dále areál
špičkové výtopny, areál rozvodny VVN/VN a areál Správy silnic Olomouckého kraje. Na jižním
konci ulice Pavelkovy se nachází areál potravinářského podniku OLMA.
U rozvojových ploch je třeba dbát na harmonický přechod zástavby do krajiny a k obytné zástavbě,
např.formou stromořadí, nebo alejí.
Pro lokalitu č.10, Hodolany a Rolsberk jsou dle Územního plánu Olomouc požadavky na rozvoj
lokality, resp.na ochranu a rozvoj hodnot, v části řešeného území:
- Rozvíjet zastavitelnou plochu smíšenou výrobní 10/163Z s důrazem na harmonický
přechod zástavby do krajiny a k obytné zástavbě, rozvíjet liniovou zeleň ulice Pavelkovy.
- V ul. Pavelkova je veden koridor cyklistické dopravy DC-01 jako veřejně prospěšná stavba.
- Podmínky prostorového uspořádání ploch (maximální výška zástavby, zastavěnost, struktura
zástavby a minimální podíl zeleně) jsou obecně stanoveny územním plánem. .
- Pro plochu 10/163Z je stanovena maximální výška zástavby 15/15m, zastavěnost do 55%,
areálový typ struktury zástavby a minimální podíl zeleně 15%. Plochy zastavitelné se vymezují
vně současně zastavěného území, zejména pro bydlení, rekreaci a občanského vybavení a pro
zajištění hospodářských podmínek sídla.
- Ve struktuře areálového typu zástavby (a) se objekty umisťují přednostně podél veřejných
prostranství.

Axonometrie řešeného území, návrh
Návrh předpokládá využití celého území, jako plochy pro smíšenou výrobu. Požadavky na
konkrétní části území nejsou specifikované, vychází se tedy z předpokladu, který následně umožní
variabilně rozdělit území mezi jednotlivé investory.
Zásadní je návrh prodloužení komunikace ulice Pavelkovy směrem k jihu k ulici Hamerská. To
současně vyžaduje nové řešení prostoru před OLMOU, kde je v současné době obratiště autobusů
hromadné dopravy a parkoviště zaměstnanců přilehlých areálů.
Pro obsluhu řešeného území jsou navrženy obslužné komunikace v severní části podél hranic
stávajícího areálu, jižně od trasy elektrického vedení distribuční soustavy 110kV, a v jižní části
podél trasy stávající technické infrastruktury. Obě komunikace jsou navrženy jako slepé s
obratištěm na konci.
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Plochy pro výrobu jsou rozděleny na 3 části, odpovídající příp.etapám.
- V severní části je rozsáhlá plocha pod trasou elektrického vedení distribuční soustavy 110kV
limitována ochrannými pásmy s výrazným omezením využitelnosti. Obsluha území bude možná z
krátkého protažení již existující komunikace podél severních hranic řešeného území a z nové
obslužné komunikace podél severních hranic existujícího areálu. Obě komunikace budou napojeny
na ulici Pavelkova. Využitelné plochy bez výraznějšího omezení jsou tak severně od trasy
elektrického vedení a zejména jižně od něj, východně od existujícího areálu.
- Prostřední část navazuje na prodlouženou ulici Pavelkovu. Na ulici Pavelkovu bude napojena
obslužná komunikace vedená v koridoru podél existujících sítí technické infrastruktury. Plochy pro
výrobu budou napojeny částečně přímo na ulici Pavelkovu a na obslužnou komunikaci.
- V jižní části řešeného území budou plochy napojeny přímo na ulici Pavelkovu. V jižním cípu
řešeného území je navrženo přemístěné obratiště autobusů hromadné dopravy.
Navrhovaná zástavba využívá limity stanovené územním plánem.

c) Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání, kapacity území
Návrh respektuje Vyhlášku č.501/2006 o obecných požadavcích na využívání území. Plochy
smíšené výrobní jsou dle §12:
(1) Plochy smíšené výrobní se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na
charakter území není účelné jeho členění například na plochy výroby a skladování, plochy
dopravní a technické infrastruktury, plochy těžby nerostů a plochy specifické.
(2) Plochy smíšené výrobní zahrnují pozemky staveb pro bydlení pouze ve výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech.
Územním plánem Olomouc jsou stanoveny přesnější podmínky využití ploch s rozdílným
způsobem využití.
Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití (1/2014):

Plochy smíšené výrobní (V)
Hlavní využití
Přípustné využití

Není stanoveno
a) pozemky staveb a zařízení pro výrobu bez rušivých účinků vně dané plochy a s
důrazem na čisté inovační technologie, jejichž zásobováni bude vedeno pouze
plochami dopravní infrastruktury;
b) pozemky staveb a zařízení pro administrativu;
c) pozemky staveb a zařízení pro strategické služby;
d) pozemky vodních toků a ploch;
e) pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatřeni;
f) pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepci
Územního planu;
g) pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
h) pozemky veřejných prostranství;
i) pozemky s trvalou vegetaci bez primárního hospodářského významu, zejména
aleje podél komunikaci, rozptýlená zeleň, meze, remízy, ÚSES apod.;
j) pozemky staveb a zařízení pro obchod do 600 m2 hrubé podlažní plochy;
k) pozemky staveb a zařízeni pro stravováni;
l) pozemky staveb a zařízeni pro nerušivé služby;
m) pozemky staveb a zařízeni veřejného vybaveni;
n) pozemky polyfunkčních domů bez bydlení;
o) pozemky staveb a zařízeni pro obranu a bezpečnost státu v plochách
stanovených v Příloze č.1 (Tabulka ploch);
p) pozemky staveb a zařízeni pro vědu a výzkum.
q) pozemky staveb a zařízeni pro přechodné ubytování pracovníků;
r) pozemky a stavby hromadných garáži pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby
uživatelů či návštěvníků souvisejícího území;
s) pozemky, stavby a zařízeni pro parkování pro vozidla skupin 1, 2 a 3 určené pro
přímou
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Podmíněně
přípustné využití

Nepřípustné využití

Podmínky
prostorového
uspořádání ploch

obsluhu stavby nebo území, provozní a manipulační plochy určené pro přímou
obsluhu staveb;
t) pozemky zahradnických areálů v kapacitě úměrné potenciálu daného území a v
souladu s jeho charakterem;
u) pozemky staveb a zařízení pro zemědělství v plochách stanovených v Příloze č.1
(Tabulka ploch);
v) pozemky dočasných staveb a zařízení fotovoltaických elektráren v plochách
stanovených v Příloze č.1 (Tabulka ploch);
w) pozemky staveb a zařízeni pro skladování související s hlavním využitím;
x) dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci;
y) pozemky staveb a zařízení pro sběr a třídění komunálního odpadu v plochách
stanovených v Příloze č.1 (Tabulka ploch);
z) pozemky staveb a zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v
plochách stanovených v Příloze č.1 (Tabulka ploch);
aa) stavby a zařízeni fotovoltaických elektráren situovaných na střechách nebo
fasádách objektů mimo území MPR Olomouc, OP MPR Olomouc a OP NKP;
ab) pozemky staveb a zařízení pro skladování nad 10 000 m2 hrubé podlažní
plochy v plochách stanovených v Příloze č. 1 (Tabulka ploch).
Podmíněně přípustné využiti, přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze
do území umístit za podmínky prokázání, že jejich řešeni, včetně zajištěni nároků
statické dopravy, je v souladu s požadavky na ochranu hodnot území (viz body 3.3.
a 4.10.) a jejich provoz nesníží kvalitu obytného prostředí sousedních ploch, nebude
mít negativní vliv na krajinný raz, na veřejné zdraví z hlediska ovlivněni hlukových
poměrů (včetně negativního vlivu vibraci) a kvality ovzduší, neohrozí pohodu
bydlení sousedních ploch, neohrozí jejich hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní
zátěž v obytném území:
a) pozemky staveb a zařízení pro obchod bez vazby na výrobu do 2 500 m2 hrubé
podlažní plochy, přičemž venkovní parkováni bude vybaveno rastrem vzrostle
zeleně;
b) pozemky staveb a zařízeni pro zemědělství;
c) pozemky čerpacích stanic pohonných hmot;
d) pozemky staveb a zařízení pro služby motoristům (např. pneuservisy,
autoservisy,
autopůjčovny);
e) pozemky stavebních dvorů a zařízení pro údržbu pozemních komunikací;
f ) pozemky staveb a zařízení odpadového hospodářství, např. třídírny odpadů,
sběrné dvory, zařízení pro recyklaci odpadu, likvidaci biologického odpadu a
zařízení pro energetické využívání odpadu;
g) pozemky staveb a zařízení pro skladování do 10 000 m2 hrubé podlažní plochy;
h) pozemky staveb a zařízení pro bioplynové stanice;
i) dočasné stavby a zařízení autobazarů.
a) pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavni, přípustné nebo podmíněně
přípustné využiti, u kterých nebylo prokázáno splněni stanovených podmínek;
b) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s charakterem území
stanoveným v bodě 4.10., zejména pozemky staveb pro bydlení;
c) pozemky čerpacích stanic pohonných hmot v plochách stanovených v Příloze č.1
(Tabulka ploch);
d) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového
uspořádáni ploch stanovenými v bodě 7.12. a Příloze č.1 (Tabulka ploch);
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).

Plochy dopravní infrastruktury (D)
Hlavní využití:
Přípustné
využití,
které
souvisí
s převažujícím
hlavním
využitím

a) pozemky dopravní infrastruktury řešené v souladu s koncepci Územního plánu.
a) pozemky veřejných prostranství, zejména ulice, chodníky, veřejná zeleň a další
veřejně přístupné prostory;
b) pozemky vodních toků a ploch;
c) pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatřeni;
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nebo
je
slučitelné:

s ním d) pozemky technické infrastruktury řešené v souladu s koncepci Územního plánu;

Podmíněně přípustné
využití

Nepřípustné využití

Podmínky
prostorového
uspořádání ploch

e) pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
f ) pozemky a stavby podzemních garáži pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby
uživatelů souvisejícího území;
g) podzemní stavby a zařízeni, např. podchody, podjezdy;
h) stavby a zařízeni fotovoltaických elektráren situovaných na střechách nebo
fasádách objektů.
přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze do území umístit za
podmínky prokázáni, že jejich provoz, včetně zajištěni nároků statické dopravy,
neohrozí plnohodnotné hlavni využiti plochy, nemá negativní vliv na krajinný ráz,
neohrozí hodnoty daného území (viz body 3.3. a 4.10.), kvalitu prostředí
souvisejícího území a jeho hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž v
obytném území:
a) pozemky staveb pro nerušivé služby, stravování a ubytování související s
hlavním využitím v kapacitě úměrně potřebám území a v souladu s jeho
charakterem;
b) pozemky odstavných a parkovacích ploch pro vozidla skupin 1, 2 a 3 v souvislosti
s hlavním využitím;
c) oploceni pozemků, které neomezí průchodnost územím a nenaruší harmonické
měřítko krajiny mimo stávající pozemky ulic a náměstí;
d) pozemky čerpacích stanic pohonných hmot;
e) pozemky staveb a zařízeni pro služby motoristům (např. pneuservisy,
autoservisy, autopůjčovny);
f ) dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci;
g) pozemky, stavby a zařízení na zbylé části plochy dopravní infrastruktury v
souladu s podmínkami využiti bezprostředně sousedící plochy s rozdílným
způsobem využiti za podmínky, že byla regulačním plánem, případně uzemni studií
nebo dohodou o parcelaci upřesněna poloha tras dopravní infrastruktury, pro které
byla plocha navržena.
a) pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně
přípustné využiti, u kterých nebylo prokázáno splněni stanovených podmínek;
b) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s charakterem území
stanoveným v bodě 4.10., zejména pozemky, stavby a zařízení, které omezí
obsluhu a propustnost území.
c) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového
uspořádání ploch stanovenými v bodě 7.12. a Příloze č.1 (Tabulka ploch);
(maximální výška zástavby, zastavěnost, struktura zástavby a minimální podíl
zeleně) jsou obecně stanoveny v bodě 7.12. a případně určeny pro konkrétní plochy
v Příloze č. 1 (Tabulka ploch).

Plochy veřejných prostranství (P)
Hlavní využití:
Přípustné
využití,
které
souvisí
s převažujícím
hlavním
využitím
nebo
je
s ním
slučitelné:

Podmíněně přípustné
využití

a) pozemky veřejných prostranství, zejména náměstí, ulice, chodníky, hřiště,
veřejná zeleň a další veřejně přístupné prostory bez omezeni.
a) pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro pěší, cyklistickou,
hromadnou a silniční dopravu;
b) pozemky vodních toků a ploch;
c) pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatřeni;
d) pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepci
Územního plánu;
e) podzemní stavby a zařízení, např. podchody, podjezdy;
f ) pozemky související dopravní a technické a infrastruktury;
g) pozemky a stavby podzemních garáži pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby
uživatelů souvisejícího území mimo území MPR Olomouc a pozemky NKP;
h) drobná doprovodná a sakrální architektura (např. kapličky, boží muka, turistické
přístřešky, altánky, odpočívadla a plastiky).
přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze do území umístit za
podmínky prokázání, že jejich provoz, včetně zajištěni nároků statické dopravy,
neohrozí plnohodnotné hlavni využiti plochy, nemá negativní vliv na krajinný raz,
neohrozí hodnoty daného území (viz body 3.3. a 4.10.), kvalitu prostředí
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Nepřípustné využití

Podmínky
prostorového
uspořádání ploch

souvisejícího území a jeho hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž v
obytném území:
a) odstavné a parkovací plochy pro vozidla skupin 1, 2 a 3 v souvislosti s hlavním
využitím;
b) dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci;
c) pozemky oplocených hřišť;
d) pozemky, stavby a zařízeni na zbyle části plochy veřejného prostranství
v souladu s podmínkami využiti bezprostředně sousedící plochy s rozdílným
způsobem využiti za podmínky, že byla regulačním plánem, případně uzemni studii
nebo dohodou o parcelaci upřesněna poloha pozemků veřejných prostranství, pro
které byla plocha navržena.
a) pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavni, přípustné nebo podmíněně
přípustné využiti, u kterých nebylo prokázáno splněni stanovených podmínek;
b) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s charakterem území
stanoveným v bodě 4.10., zejména pozemky, stavby a zařízení, které omezí
obsluhu a propustnost území.
c) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového
uspořádání ploch stanovenými v bodě 7.12. a Příloze č.1 (Tabulka ploch);
(maximální výška zástavby, zastavěnost, struktura zástavby a minimální podíl
zeleně) jsou obecně stanoveny v bodě 7.12. a případně určeny pro konkrétní plochy
v Příloze č. 1 (Tabulka ploch).

Zásady řešení rozvoje výrobní funkce (dle Územního plánu Olomouc):
Výroba je jednou ze základních urbanistických funkcí ve městě. V Profilu města Olomouce se
konstatuje: „Z hlediska velikostní struktury a porovnání s konkurenčními městy v Olomouci
převládají střední a menší podniky, velký podnik ve městě v podstatě chybí. ...“. Ve Strategickém
plánu města Olomouce se konstatuje, že jedním z nejdůležitějších negativních závěrů při
průzkumu podnikatelského prostředí z let 2002–2006 jsou chybějící pozemky a objekty pro
podnikání. Tato situace platí i v současné době.
Druhým aspektem je potřeba určitého množství flexibilních pozemků pro menší a začínající firmy
(plocha jednoho pozemku je cca 2 000–4 000 m2), které mají značný vliv na ekonomický výkon a
konkurenceschopnost daného města. Pro ně jsou určeny zejména plochy s rozsahem menším než
10 ha. Územní plán vymezuje jako plochu zastavitelnou smíšenou výrobní o rozsahu větším jak 10
ha plochu 10/163 Z (14,8 ha), která však svým umístěním (vklínění mezi stabilizované plochy a
koridory dopravní infrastruktury) a značně nepravidelným tvarem, nelze primárně považovat za
plochu nadmístního významu.
Konkrétní způsob budoucího využití (investiční záměr) není v současné době v řešeném území
znám. Navrhovaná zástavba výrobních areálů bude navazovat na stávající průmyslovou zástavbu
v ulici Havelkova. V území limitovaném elektrickým vedením distribuční soustavy 110kV se
předpokládá využití např. pro sklady stavebnin, v souladu s podmínkami využití ploch v
ochranných pásmech dle Energetického zákona. Návrh využil limity stanovené územním plánem.
Dopravně bude navrhovaná zástavba napojena na ulici Pavelkovu, nově je navrženo obousměrné
prodloužení ulice Pavelkovy směrem jižním, ve výhledu a v souladu s územním plánem s
napojením na ulici Hamerskou.
Dle ÚP Olomouc je navržen areálový typ zástavby (a): zpravidla oplocený soubor pozemků,
staveb a zařízení sloužící pro různé způsoby využití (zejména výroba, technická infrastruktura,
doprava a občanské vybavení pro vzdělávání a výchovu) zpravidla s jedním vjezdem / vstupem;
plocha areálu je zpravidla zčásti zastavěná, zčásti volná, bez nároku na určení stavební čáry;
jeho součástí jsou také pozemky provozních prostranství, případně rezervní plochy pro jeho
rozšíření a pozemky zeleně;
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Kapacity území:
Velikost ploch jednotlivých etap
- etapa 1.: 8,69 ha
- etapa 2.: 4,21 ha
- etapa 3.: 2,85 ha
Plochy veřejného prostoru (komunikace + veřejná zeleň) řešené území + uliční profil = 3,41 ha
(pouze řešené území = 1,07 ha)
z toho:
- komunikace, řešené území + uliční profil = 1,8 ha (pouze řešené území = 0,43 ha)
- chodníky = 0,15 ha
- cyklostezky = 0,27 ha
Čistá plocha pozemků pro výrobní areály celková, po etapách
- etapa 1.: 8,59 ha včetně limitovaného území (bez limitovaného území to je 4,65 ha)
- etapa 2.: 3,02 ha
- etapa 3.: 2,13 ha.
Výměra limitované plochy (1.etapa) - 3,94 ha

c 1. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, včetně podmínek
ochrany navrženého charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu (uliční a
stavební čáry, podlažnost, výška zástavby, objemy a tvary zástavby, intenzita využití
pozemků).
V řešeném území je územní studií navržena zástavba objektů smíšené výroby, areálový typ. Studie
řeší zásady napojení lokality na dopravní a technickou infrastrukturu vč. dopravní obsluhy. Návrh
zástavby vychází z limitů, které je nutné v území respektovat.
Provedené průzkumy – Inženýrsko-geologický průzkum v lokalitě nebyl proveden, případně
pokud byl, výsledky neměl zpracovatel k dispozici. Každý stavebník si zajistí individuálně
provedení radonového průzkumu a posudku (a případně dalších průzkumů) před zahájením
projektových prací.
Ochranná pásma – Do řešeného území výrazně zasahují ochranná pásma. V Územně
analytických podkladech ORP Olomouc jsou pro řešené území aktuálně vedeny následující limity a
omezení v území:
- ochranná pásma podzemních a venkovních sítí vysokého a velmi vysokého napětí
v severní části řešeného území (ochranné pásmo venkovního vedení 15 m od krajních
vodičů na obě strany, ochranné pásmo podzemního vedení 1 m po obou stranách krajního
kabelu)
- do řešeného území částečně zasahují ochranná pásma elektrických stanic umístěných na
pozemcích parc.č. 2243 (ochranné pásmo 30 m) a 2260 (ochranné pásmo 20 m) k.ú.
Hodolany
- ochranné pásmo hlavního sběrače jednotné stoky kanalizační sítě při hranici s přilehlou
plochou 10/160S (ochranné pásmo obecně 2,5 m od kraje stěny potrubí)
- ochranné pásmo středotlakého plynovodu (ochranné pásmo 1 m)
- ochranné pásmo teplovodu - horkovodu a servisního zařízení na teplovodní síti
- ochranné pásmo podzemního vedení telekomunikačních sítí (ochranné pásmo 1,5 m po
stranách krajního vedení)
- přes řešené území prochází množství ochranných pásem radioreléových tras mikrovlnného
spojení ze základnové stanice umístěné na parc. č. 1562/57 k.ú. Hodolany
- do řešeného území zasahuje návrh vodovodu „Plánu rozvoje vodovodu a kanalizace
Olomouckého kraje“
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-

celé řešené území leží v zájmovém území Ministerstva obrany – omezení pro veškerou
nadzemní výstavbu (v tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou
nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany).

Podmínky platné pro plochy s limitovaným způsobem využití (etapa 1.) dle § 46
Energetického zákona, č.458/2000 Sb., ochranná pásma:
(1) Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto
zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob.
Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby,
společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nabytí účinnosti veřejnoprávní
smlouvy územní rozhodnutí nahrazující nebo právními účinky územního souhlasu s umístěním
stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem
uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.
(2) Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice,
výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační
techniky.
(3) Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými
po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního
vodiče vedení na obě jeho strany
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace
2. pro vodiče s izolací základní
3. pro závěsná kabelová vedení
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace
2. pro vodiče s izolací základní
c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně
e) u napětí nad 400 kV
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence

7 m,
2 m,
1 m,
12 m,
12 m,
5 m,
15 m,
20 m,
30 m,
2 m,
1 m.

(4) V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel příslušné
distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů
podpěrných bodů nadzemního vedení podle odstavce 3 písm. a) bodu 1 a písm. b), c), d) a e),
pokud je takový volný pruh třeba; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto
činnost umožnit.
(5) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení
řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o
napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.
(6) Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti
a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m vně
od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 m nebo od vnějšího líce obvodového
zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z
úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu
stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než
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52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných elektrických stanic 1 m vně od obestavění.
(7) Ochranné pásmo výrobny elektřiny je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými v
kolmé vzdálenosti
a) 20 m vně oplocení, nebo v případě, že výrobna elektřiny není oplocena, 20 m od vnějšího líce
obvodového zdiva výrobny elektřiny připojené k přenosové soustavě, nebo distribuční soustavě s
napětím větším než 52 kV,
b) 7 m vně oplocení, nebo v případě, že výrobna elektřiny není oplocena, 7 m od vnějšího líce
obvodového zdiva výrobny elektřiny připojené k distribuční soustavě s napětím nad 1 kV do 52 kV
včetně,
c) 1 m vně oplocení výrobny elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW a připojené k distribuční
soustavě s napětím do 1 kV včetně,
d) v případě, že výrobna elektřiny není oplocena, 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva, nebo od
obalové křivky vedené vnějšími líci krajních komponentů výrobny elektřiny s instalovaným
výkonem nad 10 kW a připojené k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně,
e) 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výrobna elektřiny umístěna, u
výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným
výkonem nad 10 kW.
Pro výrobnu elektřiny připojenou k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným
výkonem do 10 kW včetně se ochranné pásmo nestanovuje.
(8) V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice
je zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
(9) V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat
růst porosty nad výšku 3 m.
(10) V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a
přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
(11) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví,
bezpečnosti nebo majetku osob, vlastník příslušné části elektrizační soustavy
a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník prokáže
nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu,
b) udělí písemný souhlas se stavbou neuvedenou v písmenu a) nebo s činností v ochranném
pásmu, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.
(12) V ochranném pásmu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit
elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré
činnosti musí být prováděny činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.
(13) Fyzické či právnické osoby zřizující zařízení napájená stejnosměrným proudem v
bezprostřední blízkosti ochranného pásma s možností vzniku bludných proudů poškozujících
podzemní vedení jsou povinny tyto skutečnosti oznámit provozovateli přenosové soustavy nebo
příslušnému provozovateli distribuční soustavy a provést opatření k jejich omezení.
(14) Vzdálenost mezi nejbližším vodičem nadzemního vedení o napětí vyšším než 52 kV a koncem
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listu rotoru větrné elektrárny v nejbližší vzdálenosti od vedení musí být v případě, že
a) na vedení není realizováno opatření proti kmitání vodičů nejméně trojnásobkem průměru rotoru,
b) na vedení je realizováno opatření proti kmitání vodičů nejméně rovnající se průměru rotoru nebo
výšce větrné elektrárny.
(15) Vzdálenost mezi oplocením elektrické stanice o napětí vyšším než 52 kV a koncem listu rotoru
větrné elektrárny v nejbližší vzdálenosti od vedení za bezvětří musí být minimálně rovna výšce
větrné elektrárny.
(16) Ochranné pásmo zařízení elektrizační soustavy zaniká trvalým odstraněním stavby na
základě příslušného souhlasu nebo povolení v souladu se stavebním zákonem.
Podmínky ochrany přírody – řešené území neleží v žádné ze zvláště chráněných částí přírody a
krajiny ani v jejich ochranných pásmech.
Nároky na zábor zemědělské půdy – řešené území je především na půdách s třídou ochrany III.
(5,28ha) a V. (8,86ha). Na půdách I.třídy ochrany je pouze minimální část (0,28ha). Z celkové
plochy lokality 10/163Z 14,85ha je zábor ZPF 14,42ha.
V současné době je řešené území využito jako orná půda. Vzrostlá zeleň se nachází pouze
ojediněle v některých částech při okraji území.
Zastavitelná plocha 10/163Z vyplňuje prostor mezi stávajícími areály a navrhovanou východní
tangentou. V jižní části se potom předpokládá protažení ulice Pavelkovy s napojením na ulici
Hamerskou. Při ulici Pavelkova do řešeného území zasahuje existující areál společností Porr,
Qualiform a Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
Řešené území je rozděleno na 3 části, resp.etapy. Pro každou z částí je podmiňující vybudování
dopravní infrastruktury, která vzhledem k tvaru pozemku, umožní obsluhu přilehlých ploch v
optimálním rozsahu. Navržena je areálová zástavba s objekty podél ulice Pavelkovy a podél
obslužných komunikací napojených na ulici Pavelkovu. Ve struktuře areálového typu zástavby se
objekty umisťují přednostně podél veřejných prostranství.

Schéma výškové regulace (15/15m) a polycentrického systému
Výškové uspořádání respektuje územním plánem stanovené limity, tj.15/15m od paty domu po
řimsu. Podlažnost se vzhledem k typu zástavby nestanovuje. Předpokládá se plochá, nebo šikmá
(např.pultová) střecha. Stavební čára je stanovena podél ulice Pavelkova, předpokládá se
navázání na již existující zástavbu (Státní zemědělská a potravinářská inspekce).
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Parkování pro zaměstnance a návštěvníky bude na pozemcích jednotlivých areálů.

Pohledy od severu

Pohled od jihu do ulice Pavelkova

c 2. Příklady možné zástavby v řešeném území
Předpokládá se zástavba objekty pro lehký průmysl velikosti odpovídající pozemkům.
Testovací centrum SKF, Schweinfurt, Německo, Tchoban Voss Architekten
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Trumpf Factory, Chicago, USA, Barkow Leibinger Architecture

Sklad nábytku Pedralis, Fili di Erba, Itálie, Cino Zucchi Architetti

Zdroj: www.detail.de, www.dezeen.com,
d) Návrh koncepce dopravy
Stávající stav
V současné době je řešený areál dopravně obsloužen místní komunikací v ulici Pavelkova, která
začíná na silnici I/35 a končí plochou parkoviště u vjezdu do areálu firmy Olma. Pokračuje jižně
jako nezpevněná polní cesta, která již v současnosti slouží pěším a cyklistům jako zkratka mezi
ulicemi Lipenskou a Hamerskou. Po severním okraji areálu Olmy odbočuje ulice Pavelkova
západním směrem.
Místní komunikace je navázána průsečnou křižovatkou kolmou s odbočovacími pruhy na silnici
I/35, kterou je vedena ulice Lipenská. Silnice I/35 (Mohelnice – Olomouc – Přáslavice) je směrově
rozdělená, v místě křižovatky s ulicí Pavelkovou jsou vybudovány odbočovací pruhy pro směr do i
z Olomouce. Pro jízdu v přímém směru pak jsou vybudovány ve směru do Olomouce a ven z
Olomouce dva jízdní pruhy. Toto řešení zcela zabezpečuje plynulou jízdu v obou směrech na I/35 a
bezkolizní odbočování do místních komunikací ulice Pavelkovy severně i jižně. Křižovatka ulic
Lipenská, Pavelkova je osazena semafory.
Na nynějším konci místní komunikace ulice Pavelkova je v prostoru před vjezdem do areálu Olmy
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vodorovným dopravním značením vyznačena točka pro obracení autobusů hromadné dopravy.
Na východní straně ulice Pavelkovy, naproti vchodu do firmy Olma je autobusová zastávka
vyznačená rovněž vodorovným dopravním značením, bez nástupiště a vybavena čekárnou pro
cestující.
Další nejbližší autobusová zastávka je u křižovatky na ulici Lipenské, ta je vybavena oboustranně
zastávkovým zálivem, nástupištěm s navázáním na chodník pro pěší a bez čekárny.
Na zastávku Olma zajíždí denně v pracovní dny 13 spojů IDSOK č. 25. Na zastávce Lipenská pak
je celodenně vysoká četnost hromadné dopravy, v pracovní dny - 235 spojů v obou směrech a v
sobotu a neděli 61 spojů.
Chodník pro pěší je v ulici Pavelkova vybudován po západní straně místní komunikace po vjezd a
vchod do areálu Olmy. Navazuje na chodníky v ulici Lipenské a na přechod pro pěší vybavený
světelnou signalizací.
Na současném konci místní komunikace u Olmy je navázána plocha parkoviště s povrchem z
betonových silničních panelů. Od křižovatky s ul. Lipenskou jsou vjezdy do jednotlivých
průmyslových areálů, které na své ploše mají i zajištěno parkování svých zaměstnanců,
návštěvníků a pro manipulaci dopravy. Malá část parkovacích míst je umístěna podél stávající
komunikace. Většina parkování (cca 60 míst) bude narušena realizací pokračování místní
komunikace k ulici Hamerské.

Výřez z výkresu Koncepce dopravní infrastruktury ÚP
Návrh řešení
Místní komunikace – prodloužení ul. Pavelkovy
Návrh trasy místní komunikace je v souladu se záměry Územního plánu města Olomouce. Je
držena plocha pro propojení ulice Lipenské (I/35) a ulice Hamerské vedené podél toku
Hamerského náhonu. Tím budou dopravně zpřístupněny pozemky přilehlé k navrhované
komunikaci pro další rozvoj průmyslové zóny.
Trasa místní komunikace je navržena jako dvoupruhová, obousměrná komunikace funkční skupiny
C, tj. s funkcí obslužnou, s krajnicemi. Doporučujeme funkční skupinu MO2 10/7/30. Šířka jízdního
pruhu je navržena 3,5 m, krajnice 1,5 m. Dešťové vody budou svedeny do zemního příkopu a na
straně s chodníkem a cyklostezkou do terénu.
Místní komunikace je navržena v přímé trase, jako pokračování již stávající komunikace. Na jižním
okraji je vložen směrový oblouk R = 40,0 m, a na ulici Hamerskou navazuje navržená komunikace
kolmo. Je tak vytvořena křižovatka styková kolmá. Komunikace musí překonat tok Hamerského
náhonu stavbou mostu..
Před směrovým obloukem je vloženo obratiště pro autobusovou linku s úpravou pro zastávku se
všemi prvky, tj. nástupiště a návaznosti na chodník.
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Z navrhovaného prodloužení ulice Pavelkovy jsou navrženy dvě vedlejší místní komunikace, které
jednak rozdělí celý areál na menší lokality a zajistí přímou dopravní obsluhu řešených ploch. Tyto
vedlejší komunikace navrhujeme připojit na prodloužení Pavelkovy ulice křižovatkami stykovými
kolmými. Navrhujeme je opět jako dvoupruhové, obousměrné komunikace funkční skupiny C, tj. s
funkcí obslužnou, s krajnicemi - MO2 s příčným uspořádáním 10/6/30. Šířka jízdního pruhu je
navržena 3,0 m, krajnice 2,0 m. Tyto komunikace jsou zakončeny úvraťovým obratištěm.
Zakružovací oblouky na křižovatkách doporučujeme 12,0 m vzhledem k tomu, že se předpokládá
převážně provoz nákladní dopravy.
Hromadná doprava
Při rozšíření ploch průmyslové zóny jižním směrem bude nutné vybudovat další autobusovou
zastávku na okraji navržené průmyslové plochy z důvodu dodržení optimální docházkové
vzdálenosti 400 m.
Autobusové linky, které budou zajíždět po navržené komunikaci, se budou otáčet na autobusové
točce, která bude sloužit i jako autobusová zastávka. Navrhujeme délku zálivu 12 m, šířka 2,5 m,
nástupiště a čekárnu pro cestující na ploše zeleně, která je navržena až k navržené hranici
průmyslové plochy. Nástupiště bude navazovat na průběžný chodník pro pěší. Vše dle ČSN 73
6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky.
V případě vybudování autobusové zastávky na jižním okraji řešené plochy předpokládáme
zachování stávající zastávky s tím, že bude vybudován zastávkový záliv mimo vozovku a
nástupiště s návazností na chodník pro pěší.
Vzhledem ke změně provozu autobusové linky doporučujeme zvážit vybudování zastávky i v
protisměru na straně vchodu do areálu Olmy a to na stávající zpevněné ploše.
Nemotorová doprava, pěší a cyklistická
Chodník pro pěší je navržen jako jednostranný, po východní straně navržené komunikace v
souběhu s navrženou cyklostezkou, jako smíšená stezka v šířce 4,0 m. Navržený začátek
chodníku je od stávající autobusové zastávky a končí na ulici Hamerské. Bude sloužit jednak pro
obsluhu navržené průmyslové zóny, ale i jako zkratka mezi ulicemi Lipenská a Hamerská.
Konstrukce bude upnuta do betonových obrubníků, povrch navrhujeme z betonové dlažby. Příčný
sklon bude jednostranný 2%, srážkové vody budou odvedeny do terénu, navrhujeme zasakování
srážkových vod do zeleného pruhu.
Na vedlejšich komunikacích chodník nenavrhujeme, tam je předpokládán pouze slabší provoz,
jako přímá obsluha navržených areálů.
V souběhu s chodníkem po východní straně trasy místní komunikace v úseku novostavby
navrhujeme vybudovat obousměrnou cyklostezku, jako smíšenou stezku společně s chodníkem v
celkové šířce 4,0 m. Ta bude sloužit pro zaměstnance průmyslové zóny, a rovněž se tato
cyklotrasa může začlenit do sítě cyklostezek města. Jedná se o zkratku mezi ulicemi Lipenská a
Hamerská.
Konstrukce bude upnuta mezi betonové obrubníky. Povrch bude asfaltový. Příčný sklon konstrukce
bude jednostranný 2%, odvodnění bude do terénu, kde budou srážkové vody zasakovány do
přilehlé zeleně.
Doprava v klidu
Dostavbou místní komunikace bude narušeno parkoviště jednak podél komunikace a jednak
parkovací plocha ze silničních panelů. Navrhujeme tedy jako náhradu plochu po západní straně
navrhované komunikace. Plocha se může budovat postupně dle potřeby, je zde možnost zajistit
parkování pro 100 – 120 aut.
Parkování je řešeno zejména ve vlastních areálech podniků, resp. pro automobilizaci 1:2,5.
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e) Návrh koncepce inženýrských sítí, technické infrastruktury
Připojení zájmového území na technickou infrastruktury čítající dodávku pitné vody, zemního
plynu, elektrické energie a odvod splaškových vod, navazuje na stávající inženýrské sítě vedené
podél východního okraje ulice Pavelkova, ze směru jejího křížení s ulicí Lipenská.
Technická infrastruktura v zastoupení dodávek pitné vody, zemního plynu, elektrické energie a
odvodu splaškových vod pro severně situovanou zástavbu 1. etapy je vedena v severní části
zájmového území pod nebo podél severního okraje severně situované stávající a nové
komunikace. Pro jižně situovanou zástavbu 1. etapy jsou inženýrské sítě vedeny v zemi pod nebo
podél nově budované středové komunikace kolmo navazující na ulici Pavelkova.
Technická infrastruktura v zastoupení dodávek pitné vody, zemního plynu, elektrické energie a
odvodu splaškových vod pro zástavbu 2.a 3.etapy je vedena v zemi pod nebo podél severního
okraje jižně vedené nové komunikace, kolmo navazující na ulici Pavelkova.
Zásobování vodou a splašková kanalizace bude řešena v souladu s aktualizovanou (únor 2016)
dokumentací „Koncepce vodního hospodářství města Olomouce“, odvod dešťové kanalizace bude
řešen v souladu s dokumentací „Hospodaření srážkovými vodami - cesta k modrozelené
infrastruktuře“, srpen 2018, potažmo jako u ostatních inženýrských sítí TI v návaznosti na
dokument „Územní plán Olomouc – úplné znění po vydání souboru změn č. I.A1, I.A.2,I. B, III.“,
rok 2018.
Nová technická infrastruktura v zastoupení splaškové kanalizace je vedena v zemi pod stávající
nebo nově vybudovanou komunikací. Ostatní nově budované inženýrské sítě (pitná voda,
elektrická energie a zemní plyn), jsou vedeny ve společném výkopu pod úrovní terénu
v nezámrzné hloubce za podmínek dodržení vzájemných odstupových vzdáleností sítí TI. Nové
trasy TI jsou s výjimkou křížení vedeny mimo stávající či nově budované komunikace a mimo
stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma.
Alternativou (vůči zemnímu plynu a elektrické energii) je zajištění dodávek tepelné energie pro
vytápění a ohřev teplé vody ze systému centrálního zásobování teplem. Pro zástavbu 1. a 2. etapy
je dodávka tepla řešena připojením na stávající rozvod SCZT vedený z ulice Pavelkova středem
zájmového území. Pro 3. etapu zástavby je dodávka tepla řešena připojením na stávající rozvod
SCZT vedený z ulice Pavelkova podél severní hranice zájmového území. Výstavba a následný
provoz inženýrských sítí bude řešen v souladu se Zákonem č. 458/200 Sb., o podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích, Zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích, příslušných norem (např. ČSN 73 6005 Prostorové uspřádání sítí technického
vybavení – 07/2003, ČSN 73 7505 Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí, 04/2017 a vyhlášek respektive souhrnně uvedených v dokumentu Ústavu územního rozvoje „Limity
využití území“, stav k 1. 1. 2018.
Stávající inženýrské sítě vedené zájmovým územím nebudou překládány. Jedná se o VN a VVN
vedení elektřiny významně limitující rozvoj v severní části plánované území zástavby 1. etapy,
vedení sítě NTL/STL plynovodu limitující využití rozvojového území 1. etapy ve své jižní části, VTL
sítě plynovodu, sítě systému CZT a sítě vodovodního řadu DN 200 vedených v severní části
zástavby 3. etapy. Využití těchto, TI zastavěných ploch včetně jejich ochranných pásem, je vždy
podmíněno souhlasem vlastníka/provozovatele. Popis limitů využití tohoto území, včetně definic
vzdáleností ochranných pásem je uveden v následující části textu studie samostatně u jednotlivých
typů dotčených sítí TI.
Inženýrské sítě jsou v přílohách zakresleny orientačně, nutno upřesnit v dalších stupních PD. Před
výstavbou je nutné vytyčení inženýrské sítí v terénu.
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Výřez výkresu technické infrastruktury ÚP
Seznam správců v lokalitě Holice u Olomouce dle dostupných informací:
Nízké napětí-České Energetické Závody - Distribuce a.s.
Vysoké napětí-České Energetické Závody - Distribuce a.s.
Ostatní kabel -Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Kanalizace a vodovod - Moravská Vodárenská, a.s.
Plyn-RWE GasNet, s.r.o. zastoupený na základě plné moci společností RWE Distribuční služby,
s.r.o. / JMP DS, s.r.o.
MERIT GROUP a.s. - trasa podzemního vedení optické infrastruktury
Dalkia ČR, a.s. Region Střední Morava - primární sítě centrálního zásobování teplem
Podmínky pro napojení staveb na veřejnou technickou infrastrukturu
Před výstavbou nových komunikací musí být provedeno umístění části přípojek splaškové
kanalizace mimo zpevněnou plochu na kraj soukromých parcel. U vedení vodovodu a plynovodu
alternativně teplovodu, které budou vedeny v nové komunikaci musí být pod komunikací
vybudovány chráničky pro pozdější zřizování přípojek. Návrh jednotlivých dimenzí inženýrských
sítí TI infrastruktury je vzhledem k neznalosti požadavku budoucích uživatelů podnikajících ve
výrobní sféře poplatný předpokladu potenciálního odběru vzhledem k velikosti zastavitelných
ploch jednotlivých etap budoucího územního rozvoje.
e 1. Zásobování pitnou vodou
K zásobování severní části rozvojového území 1. etapy pitnou vodou bude využit stávající
vodovodní řád DN 150 LT vedený z ulice Lipenská ve směru sever – jih (podél ulice Pavelkova)
s lomením ve směru západ-východ (podél stávající komunikace vedoucí k autobazaru a areálu
stavebnin DEK) a ukončený na p. č. 1903/20, k. ú. Hodolany. Alternativně bude provedeno jeho
prodloužení v dimenzi DN 150 LT vedené podél severního okraje nově budované obslužné
komunikace situované v řešeném území.
Pro zásobování jižní (středové) části rozvojového území 1. etapy bude využit nově vybudovaný
vodovodní řád vedený ve směru sever-jih (podél ulice Pavelkova) s odbočkou DN 150 LT ve směru
západ-východ (v souběhu s nově budovanou obslužnou - středovou komunikací vedenou
v řešeném území podél severní hranice stávajícího areálu a.s. OLMY). Část nově budovaného
vodovodního řádu (směr sever – jih, ulice Pavelkova) bude současně sloužit pro zokruhování
řešené lokality na vodovod z ulice Hamerská. Jedná se o dodržení souladu s koncepcí Generelu
zásobování vodou, opatření N_096. Dimenze vodovodního řadu tohoto zokruhování propojující
stávající vodovod DN 150 LT v místě jeho odbočky v ulici Lipenská k areálu stavebnin DEK
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s návrhovou trasou vodovodního řadu DN 300 LT bude stanovena v dalším stupni projektové
dokumentace, v návaznosti na požadovaný odběr pitné vody v řešeném území. Současný návrh
předpokládá provedení zokruhování tohoto úseku v DN 200 LT.
Pro zásobování rozvojového území 2. a 3. etapy bude vybudován nový vodovodní řád DN 200 LT
vedený ze směru západ-východ s přípojným bodem v místě ukončení stávajícího vodovodního
řadu DN 200 LT v ulici Hollarova. V řešeném území bude nově budovaný vodovodní řad DN 200
LT veden podél jižního okraje nově budované obslužné komunikace. Dimenze části trasy nově
budovaného vodovodního řádu ((západ-východ, ulice Hollarova) shodná s trasou navrhovaného
vodovodního řadu DN 300 LT (opatření N_096, GZV ) bude stanoveno v dalším stupni projektové
dokumentace, v návaznosti na požadovaný odběr pitné vody v řešeném území. Současný návrh
předpokládá provedení vodovodní ho řadu v tomto úseku v dimenzi DN 300 LT, předpokládající
jeho využití jak pro plánovaný vodovodní řad (opatření N_096,GZV) tak pro zásobování společné
řešeného území 2. a 3.etapy.
Při napojení každé části nové zástavby bude osazeno sekční šoupě. Vodovodní řad bude ukončen
podzemními hydranty, které budou plnit funkci kalníku nebo vzdušníku. Pod komunikacemi bude
vodovodní potrubí uloženo na kluzných objímkách v chráničce v nezámrzné hloubce. Vodovodní
přípojky k jednotlivým nemovitostem budou zřizovány v rámci jejich výstavby.
Velikost ochranného pásma je u potrubí do průměru 500 mm včetně vymezena vodorovnou
vzdáleností od líce stěny potrubí (na každou stranu) vzdáleností 1,5 m. V ochranných pásmech lze
pouze se souhlasem vlastníka/ provozovatele sítě nebo povolení od vodoprávního úřadu provádět
práce, stavby, činnosti, které by omezovaly přístup k vedení nebo by mohly ohrozit jejich provoz,
vysazovat trvalé porosty, provádět skládky odpadu a provádět terénní úpravy. Velikost ochranných
pásem, souběhu a křížení inženýrských sítí bude řešeno v souladu s aktuálním zněním ČSN 73
6005.
e 2. Kanalizace splašková
Množství vypouštěných splaškových vod je úměrné potřebě pitné vody. Podél západní hranice
zájmového území v komunikaci Pavelkova je vedena splašková kanalizace a to v trase od ulice
Lipenská k ulicím Pavelkova (směr západ – východ) v dimenzi DN 800 B, v navazující úseku
vedeného k jižní hranici areálu a.s. Olmy v dimenzi DN 1000 ŽB a dále pak pokračuje jižním
směrem v dimenzi DN 1200 ŽB. Nová zástavba bude napojena v rámci jednotlivých rozvojových
etap na stávající splaškovou kanalizací nově vybudovanou splaškovou kanalizací vedenou pod
stávajícími (severní část 1. etapy) alternativě nově budovanými místně obslužnými komunikacemi
v dimenzích stanovených dalším stupně projektové dokumentace v návaznosti na plánované
množství odváděných splaškových vod a studii „Koncepce vodního hospodářství města
Olomouce“, zejména co se týče dodržení minimální ho průměru řadu gravitační kanalizace.
Velikost ochranných pásem a návrhy konkrétních řešení souběhu a křížení inženýrských sítí bude
řešeno v souladu s aktuálním zněním ČSN 73 6005.

e 3. Kanalizace dešťová
Podle platného „Územního plánu města Olomouc“ a studie „Koncepce vodního hospodářství
města Olomouce“ budou dešťové vody v řešeném území zasakovány, alternativně částečně
využity v místě jako voda užitková. Likvidace dešťových vod ze střech a zpevněných ploch
nemovitostí se bude řešit individuálně a to přednostně akumulací do podzemních zásobníků
s přepadem do vsakovacích jímek (nutné posouzení hladiny spodní vody a propustnosti zemin)
s následným využitím ve výrobním průmyslu nebo k závlaze pozemků.
Svedení dešťových vod z nově vzniklých veřejných pevněných ploch (prodloužená komunikace
Pavelkova včetně, souběžně vedené cyklostezky a chodníku cyklostezky jakožto nově
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budovaného parkoviště a dále, na ní navazující severní, středovou a jižní příjezdovou komunikaci
k řešenému území) je řešeno individuálně vsakovacími objekty kombinující stromy s podzemní
vsakovací retenční rýhou, polopropustné povrchy s podzemní vsakovací retenční rýhou,
alternativně při dostatku místa plošnými vsaky a vsakovacími průlehy. Svedení dešťových vod ze
zpevněných ploch a střech plánované zástavby je řešeno individuálně vsakovacím zařízením bez
regulovaného odtoku (vsakovací průleh, retenční rýhy, vsakovací šachta) alternativně akumulací
s využívání srážkové vody uvnitř objektů jako vody užitkové s následným přepadem do výše
uvedených vsakovacích zařízení nebo na základě vyhodnocení provedeného hydrogeologického
posouzení do podzemních vrtů zasahující do úrovně spodní vody. Dešťová voda z komunikací
bude do vsakovacích zařízení částečně svedena pomocí uličních dešťových vpustí a částečně
drenážním potrubím a odvodňovacím žlaby. U parkovišť bude svedená dešťová voda předčištěna.
Návrhy konkrétních řešení budou v souladu s TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami.
Velikost ochranných pásem a návrhy konkrétních řešení souběhu a křížení inženýrských sítí bude
řešeno v souladu s aktuálním zněním ČSN 73 6005.
e 4. Zásobování plynem
Potřebu plynu pro jednotlivé rozvojové fáze zájmového území zajistí nové větve NTL/STL
plynovodu DN 50 – 100 vedené na okraji nově budovaných komunikací jednotlivých rozvojových
etap, Nové plynovodní přípojky budou napojeny na stávající plynovod NTL/STL vedoucí v ulici
Pavelkova alternativně stávající plynovod STL vedený středem jižní části zájmového území 1.
etapy vycházejíc z regulační stanice PRS VTL situované na východním okraji řešeného území.
Jednotlivé plynovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem budou zřizovány v rámci výstavby
jednotlivých areálů.
Velikost ochranného pásma je u NTL a STL plynovodního potrubí je 1 m na obě strany jako prostor
vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. V ochranných
pásmech lze pouze se souhlasem vlastníka/ provozovatele sítě pokud to technické a bezpečnostní
podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, může
provozovatel plynárenské soustavy či podzemního zásobníku udělit písemný souhlas se stavební
činností, umisťováním konstrukcí, zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním
materiálu v ochranném pásmu.

e 5. Zásobování elektrickou energií
Připojení jednotlivých rozvojových etap ke stávající rozvodné síti 22 kV je v rámci 1. etapy
realizováno na p.č. 1903/120, k.ú. Hodolany připojením na stávající 22 kV vedení (vycházející
z rozvodny 110/22 kV a v souběhu se severní částí vedením VVN 110 kV procházející zájmovým
územím) vybudováním průmyslové trafostanice 22/0,4 kV, 1 200 kVA. Pro 2. a 3. etapu je
navrženo připojení na stávající 22 kV rozvodnou síť vedenou v zájmovém území obou etap podél
východního okraje ulice Pavelkova a následným vybudováním průmyslové trafostanice 22/0,4 kV,
1 200 KVA.
Alternativně lze pro všechny etapy realizovat připojení na stávající 22 kV rozvodnou síť vedení
podél východní hranice řešeného území. Výstavba trafostanic může být individuální od jedné
společné po několik dílčích.
Ochranné pásmo (svislá rovina ve vodorovné vzdálenosti od krajního vodiče vedení na obě strany)
pro nadzemní vedení 22 kV realizované do 31. 12. 1994 je 10 m, realizované od 1. 1. 1995 do 31.
12. 2000 je 7 m, Pro vodiče bez izolace realizované od 1. 1. 2001 je 7 m a pro vodiče se základní
izolací činí 2 m, stožárová trafostanice 7 m. Ochranné pásmo kabelů NN v zemi je 1 m. Bez
souhlasu vlastníka/ provozovatel v ochranných pásmech nelze provádět stavbu nebo zemní
práce, umisťovat hořlavé a výbušné látky, provádět činnosti ohrožující provoz zařízení nebo přístup
k nim, u nadzemního vedení nelze pěstovat porosty s výškou nad 3 m (např. chmelnice), u
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podzemního vedení nelze zakládat trvalé porosty a přejíždět vedení hmotností vetší než 6 t.
Venkovní osvětlení
Bude řešeno podél nově budovaných komunikací LED svítidly osazených na stožárech VO.
Ochranné pásmo kabelů VO v zemi je 1 m. Křižování a souběh s ostatními inženýrskými sítěmi
musí být provedeno dle ČSN 73 6005 včetně uložení sítí v předepsaných vzdálenostech od budov.
Všechny stožáry budou připojeny na společnou uzemňovací soustavu podle ČSN 33 2050. Stožáry
budou umístěny 0,5 m za obrubníkem. Vlastní způsob napojení určí správce veřejného osvětlení.
Slaboproudé rozvod
Internetové připojené, alternativně zřízení pevných telefonních linek, kabelové televize apod.
budou řešeny v dalších stupních projektové dokumentace. Ochranná pásma telekomunikačních
kabelů činí 1,5 m. Kabelové rozvody budou vedeny převážně v zemi podél nově budovaných
komunikací. Způsob napojení telefonu, kabelové televize apod. a trasu kabelového rozvodu,
umístění jednotlivých pilířů, způsob a místo napojení jednotlivých nemovitostí určují provozovatelé
telekomunikační sítě. Křižování a souběh s ostatními inženýrskými sítěmi musí být provedeno dle
ČSN 73 6005 včetně uložení sítí v předepsaných vzdálenostech od budov.
Rozvody elektrické energie
Způsob napojení NN vedení na trafostanici, trasu kabelového rozvodu, umístění jednotlivých pilířů,
umístění elektroměrových rozvaděčů, způsob a místo napojení jednotlivých rodinných domů určuje
provozovatel distribuční soustavy. Křižování a souběh s ostatními inženýrskými sítěmi musí být
provedeno dle ČSN 73 6005 včetně uložení sítí v předepsaných vzdálenostech od budov.
Způsob uhrazení nákladů na rozvody NN pro novou výstavbu je nutno dohodnout s distributorem
el. Energie. Tyto náklady mohou být investicí distributora, který si stanoví poplatky v aktuálně
platné výši k uhrazení svých nákladů.
Lokálně využitelný obnovitelný zdroj na výrobu elektrické energie je sluneční záření. Zástavba
v řešeném území může být vybavena na střechách instalovanými fotovoltaickými panely, resp.
elektrárnami. Pří návrhu je třeba brát v úvahu v místě obvyklý roční úhrn slunečního záření, který
zároveň upřesní předpokládané parametry tohoto zařízení.
Vhodné a esteticky příznivé využití sluneční energie je rovněž pro přípravu teplé vody a přitápění
pomocí termosolárního systému; úspora energie 50 – 75 %.

Mapa ročního úhrnu slunečního záření na 1m2
Alternativně lze v dané lokalitě využít tepelných čerpadel vzduch/voda (vzduch) alternativně typu
země/voda (vzduch) zejména e spojitosti s budování vsakovacích, akumulačních zařízení a
zemních vrtů ve spojitosti s lokálním řešením odvodu dešťových vod.
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f 5. Zásobování tepelnou energii ze systém CZT
Alternativou (vůči zemnímu plynu a elektrické energii) je zajištění dodávek tepelné energie pro
vytápění a ohřev teplé vody ze systému centrálního zásobování teplem. Pro zástavbu 1. a 2. etapy
je dodávka tepla řešena připojením DN 150 na stávající rozvod SCZT vedený z ulice Pavelkova
středem zájmového území. Pro 3. etapu zástavby je dodávka tepla řešena připojením DN 50 na
stávající rozvod SCZT vedený z ulice Pavelkova podél severní hranice zájmového území. Využití
dodávek tepla ze systému CZT předpokládá v místě odběru vybudování předávacích stanic
HV/TV.
Ochranná pásma, jedná se o souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou
stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m (měřené
kolmo k vedení nebo půdorysu výměníkové stanice). Stavební činnosti, umisťování konstrukcí,
zemní práce, uskladňování materiálu a zřizování skládek a vysazování trvalých porostů
v ochranných pásmech je možno provádět pouze s předchozím písemným souhlasem
provozovatele tohoto zařízení. Souhlas, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen, se
připojuje k návrhu na územní rozhodnutí nebo k žádosti o stavební povolení; stavební úřad
podmínky souhlasu nepřezkoumává. Prochází-li zařízení pro rozvod tepelné energie budovami,
ochranné pásmo se nevymezuje. Vlastníci nemovitostí jsou povinni umožnit provozovateli zařízení
přístup k pravidelné kontrole a provádění nezbytných prací na zařízení, provozovatel ručí za
uvedení nemovitosti do původního stavu.

f) Návrh koncepce zeleně
Koncepce zeleně v řešeném území byla navržena v souladu s požadavkem na přechod
urbanizovaného území do krajiny. Navrženy jsou aleje podél komunikací, zejména podél
prodloužené ulice Pavelkovy, veřejná prostranství podél obslužných komunikací a izolační zeleň
převážně v areálech výroby.
Současné využití řešeného území je zemědělské jako orná půda. Dle vyhodnocení záboru půdního
fondu pro rozvojové plochy má plocha 10/163Z celkem 14,85ha. Z toho zábor ZPF 14,42ha na
orných půdách. Zábor ZPF dle tříd ochrany:
I. - 0,28 ha, III. - 5,28 ha, V. - 8,86 ha
V současné době nejsou v řešeném území souvislé plochy vzrostlé zeleně.

Výřez výkresu koncepce krajiny a veřejné zeleně, UP
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Krajinářská architektura, veřejná zeleň
Základní členění a parametry výsadeb
Řešené území je určeno pro zástavbu smíšenou výrobní, areálový typ. V řešeném území
jsou plochy pro výstavbu areálů výroby, dopravní infrastrukturu a veřejná prostranství s
komunikacemi, které zajistí dopravní obsluhu území. Na přilehlých plochách je prostor pro
komunikace, resp. prodloužení ulice Pavelkovy od areálu OLMA směrem k jihu, k ulici Hamerské.
Charakter výsadeb v jednotlivých částech území
V severní části jsou navrženy dvě obslužné komunikace napojené na ulici Pavelkovu, ze
kterých bude dopravně obsloužena východní část území. Komunikace budou součástí veřejných
prostor, kde se předpokládá plocha mimo zpevněné části parkově upravena. Podél obslužných
komunikací bude alej.
V ochranném pásu elektrického vedení distribuční soustavy 110kV platí omezení vyplývající
z Energetického zákona č.458/2000 Sb. V ochranném pásmu nadzemního vedení je mimo jiné
zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m..
Ve výrobních areálech bude plocha mimo zastavěnou část a (zpevněné) plochy provozních
prostranství parkově upravena. Minimální podíl zeleně je na těchto plochách 15%.
Ve střední části budou veřejná prostranství s prodlouženou částí ulice Pavelkovy, parkoviště
pro areál OLMA a obslužnou komunikaci pro východní část řešeného území. Nezpevněné části
veřejných prostranství budou zatravněny a parkově upraveny.
V jižní části bude veřejné prostranství s prodlouženou částí ulice Pavelkovy a s obratištěm
autobusů MHD. Nezpevněné části veřejných prostranství budou zatravněny a parkově upraveny.
Alej
Souběžně s ulicí Pavelkovou oboustranně, a podél obslužných komunikací jednostranně
jsou navrženy aleje vzrostlých stromů, které mají odclonit výrobní budovy a zlepšit mikroklima
v nich i v ulici.
Rozestup stromů v aleji bude 12 m. Pro výsadbu nutno použít alejových stromů s vysoko
založeno korunou (2 m a výše). Případné parkovací stání pod stromy bude provedeno
z vegetačních tvárnic nebo zámkové dlažby pro snadnější zasakování srážkových vod. Pod
každým stromem bude ponechána nezpevněná plocha 2x2 m ohraničená vyvýšeným obrubníkem
a osázená půdopokryvnými keři.
Předpokládaný počet alejových stromů je 102 ks.
Izolační zeleň
Podél severních a východních hranic řešeného území, příp. také mezi jednotlivými areály
bude vysazena izolační zeleň. Pro odclonění areálů od hluku je vhodné vysadit podél hranice
pozemku volně rostoucí živý plot z autochtonních druhů vzrůstnějších keřů. Tyto výsadby lze mimo
ochranná pásma doplnit výsadbou stromů.
Pro rychlejší zapojení porostů je vhodné příp. stávající vitální jedince ponechat do zapojení
nových výsadeb.
Veřejná zeleň
Je navržena na plochách souběžně s komunikací
komunikacemi, a na plochách kolem obratiště autobusů MHD.

ulice

Pavelkovy,

obslužnými

g) Odůvodnění navrženého řešení
Návrh předpokládá postupné využití celého řešeného území. Vzhledem ke tvaru a rozsahu
řešeného území, je budoucí zóna výroby rozdělena na 3 části, resp. etapy. U 1. a 2.etapy není
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rozhodující pořadí realizace, 3.etapa je již podmíněna realizací etapy č.2, neboť předpokládá
protažení ulice Pavelkovy směrem k ulici Hamerské jižně od řešeného území. Další popis etap v
následující kapitole.
Předpokládá se rozdělení území na různě veliké plochy, resp.areály. Tyto plochy budou napojeny
na dopravní a technickou infrastrukturu stávající a navrhovanou.
Dopravní infrastruktura a veřejná prostranství
V řešeném území byly upřesněny plochy dopravní infrastruktury a vymezeny nová veřejná
prostranství (ve všech etapách) v minimálním rozsahu tak, aby umožnily obsluhu řešeného území
a zároveň aby nebyly dotčeny trasy veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Prodloužení ulice Pavelkova je navrženo po celé západní straně řešeného území. Předpokládá se
dále napojení na ulici Hamerskou. V severní části území u areálu OLMA zahrnuje tato plocha také
plochy pro parkování, jako náhradu za stávající parkovací plochy v tomto prostoru. V jižní části je
vymezena plocha o šířce 17m, nezbytná pro umístění komunikace, chodníků, liniové zeleně s
plochami pro však dešťových vod a plochy pro trasy technické infrastruktury. V jižní části bude na
ulici Pavelkovu napojena také západně umístěná plocha 10/149Z.
1.etapa – veřejné prostranství bylo vymezeno pro příjezdovou obslužnou komunikaci v šířce 10m,
Vlastní komunikace je navržena v šířce 6m. Plochy po stranách jsou určeny pro liniovou zeleň a
pro trasy technické infrastruktury. Na konci komunikace je plocha pro obratiště. Navrženo bylo
rovněž krátké prodloužení veřejného prostranství s obslužnou komunikací (10/161S) v severní
části území.
2.etapa – veřejné prostranství je navrženo pro příjezdovou obslužnou komunikaci a koridor
stávajících sítí technické infrastruktury v šířce 24m. Pás veřejné zeleně šířky 15m jižně od
komunikace je vymezen pro existující trasy technické infrastruktury.
3.etapa – zahrnuje veřejné prostranství v místě navrženého obratiště pro autobusy městské
hromadné dopravy. Toto obratiště je přemístěno z prostoru před areálem OLMA, kde je nyní.
Plocha je vymezena tak, aby umožňovala umístění obratiště v souladu s normou ČSN 736110.
Plochy kolem obratiště budou převážně jako veřejná zeleň.
Parcelace
Stávající parcelace je zcela nevyhovující pro budoucí uvažované využití. Před dalším využitím
území bude nutná přeparcelizace. Návrh předpokládá v první řadě vymezení ploch dopravní
infrastruktury a veřejných prostranství, pro trasování dopravní a technické infrastruktury. Ostatní
plochy v jednotlivých etapách mohou být rozděleny pro jednotlivé investory. Ve studii uvedené
plochy jednotlivých areálů jsou pouze příkladem, neboť v současné době není znám rozsáhlejší
záměr v řešeném území. Hranice mezi etapou 1.a 2.je také pouze jedním z příkladů, který nemusí
být striktně dodržen.
Předpokládá se velikost jednotlivých pozemků pro podnikatelské aktivity od 0,4ha po 8,5ha (celá
1.etapa). V zásadě může být řešené území využito pro 2-12 subjektů.
h) Návrh etapizace
Realizaci zástavby v řešené lokalitě navrhujeme řešit na etapy. Podmiňující pro využití pozemků
bude vybudování dopravní a související technické infrastruktury.
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Schéma etapizace
1.etapa – navržena je realizace krátkého prodloužení obslužné komunikace v severní části
řešeného území, a vybudování nové obslužné komunikace podél areálu Porr.
V severní části území bylo záměrem návrhu připravit podmínky pro optimální možné využití ploch
limitovaných trasou elektrického vedení distribuční soustavy 110kV. Na těchto plochách není
možná výstavby objektů, příp. je značně omezená, bylo tedy žádoucí zajistit dopravní obsluhu
území tak, aby na plochách navazujících na výše uvedené limitované území byla možná realizace
příslušného zázemí s objekty. Na plochách v ochranných pásmech elektrického vedení distribuční
soustavy 110kV bude možná realizace např. venkovního skladu stavebnin na volných plochách s
objekty zázemí mimo ochranná pásma. Na ostatních plochách je možná realizace objektů v
souladu s podmínkami stanovenými územním plánem.
2.etapa – komunikace prodloužené ulice Pavelkovy v jižní části a obslužná komunikace směrem
do východní části řešeného území.
Součástí etapy budou úpravy ploch před stávajícím areálem OLMA. Tyto plochy jsou nyní využity
jako parkoviště a obratiště autobusů MHD. Návrh předpokládá oddělení komunikace pokračující
ulice Pavelkovy od parkovacích míst. Parkoviště je navrženo na volných plochách mezi budoucí
komunikací a areálem OLMA. Navržena je také obslužná komunikace jižně od stávajícího areálu v
koridoru stávající technické infrastruktury. Tato slepá komunikace umožní obsluhu ploch ve
východní části území. Předpokládá se přemístění obratiště autobusů dále směrem k jihu na plochy
3.etapy. Využitelné plochy pro podnikatelské aktivity budou napojeny na prodlouženou část ulice
Pavelkovy a krátkou obslužnou komunikaci.
3.etapa – komunikace ulice Pavelkovy bude protažena k jižním hranicím řešeného území, s dalším
příp. napojením na ulici Hamerskou (není součást řešeného území).
Ve rámci této etapy se předpokládá protažení komunikace ulice Pavelkovy až k jižním hranicím
řešeného území. Napojení této ulice na ulici Hamerskou je již mimo řešené území. V jižní části
řešeného území je navrženo umístění obratiště autobusů MHD (přemístěno z oblasti u areálu
OLMA) s menší plochou veřejného prostranství. Plochy pro areály výroby budou zde napojeny
přímo na prodlouženou část ulice Pavelkovy.
i)

Odborný odhad nákladů na podmiňující investice

Předpokládaná investiční náročnost po etapách.
Odhad nákladů zahrnuje pouze komunikace, technickou infrastrukturu a veřejná prostranství.
Výstavba v areálech výroby bude soukromou investicí jednotlivých vlastníků. Níže uvedený
odhad nákladů je zpracován s využitím Cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2018, ceny
jsou v tis.Kč, bez DPH.
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Etapa 1.
Obslužné komunikace – 4.100
Technická infrastruktura – 2.800
Veřejné plochy, zeleň –
450
Celkem 7.350 tis. Kč
Etapa 2.
Úpravy komunikací a parkoviště před areálem OLMA – 4.200
Prodloužení ulice Pavelkova a obslužné komunikace – 3.650
Technická infrastruktura –
3.300
Veřejné plochy, zeleň –
1.650
Celkem 12.800 tis. Kč
Etapa 3.
Prodloužení ulice Pavelkovy – 2.500
Obratiště a přilehlá veřejná plocha – 800
Technická infrastruktura – 1.800
Veřejné plochy, zeleň – 400
Celkem 5.500 tis. Kč
Celkový počet stromů v alejích – 102
Předpokládaná cena min.900 tis. Kč
Celkové předpokládané náklady na přípravu rozvojových ploch jsou 26.450 tis.Kč (bez DPH). Tato
částka může být výrazně ovlivněna způsobem řešení technické infrastruktury, což by mělo být
upřesněno v dalších fázích projektové dokumentace.

Podklady:
-

Zadání územní studie ÚS-117 „Holice-Pavelkova“, 6/2018
Územní plán Olomouc, úplné znění po vydání souborů změn č.I.A.1, I.A.2, I.B, III.,
Knesl+Kynčl, 2018

-

Hospodaření se srážkovými vodami, cesta k modrozelené infrastruktuře, 2018

-

Limity využití území, ÚÚR
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navrhované parkovací stání - cca 100 míst

I. = 0,000
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4
smíšená stezka
(chodník + cyklo)

navrhovaný objek
výška max.15m

pronajímatelné areálové plochy

A

A

pronajímatelné areálové
plochy

navrhovaná kanalizace

navrhovaný vodovod

navrhované el. vedení

6
Plošné vsakovací
opatření se zatr.
humusovou vrstvu

zatravněná plocha + zeleň

plochy veřejného prostranství

komunikace
šířka 6m

I. = 0,000

3
Plošné vsakovací
opatření se zatr.
humusovou vrstvu
a liniová zeleň

6
pronajímatelné areálové
plochy

příklad zástavby
výška max.15m

ÚZEMNÍ STUDIE ÚS-117, HOLICE - PAVELKOVA, k.ú. Holice u Olomouce
Objednatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
Zhotovitel: Ing. arch. Karel Bařinka, spolupráce Ing. arch. Pavel Hendrych

C

B

navrhovaný plyn

15

15m

uliční čára

stavební čára
6

příklad zástavby
výška max.15m

stávající plyn

I. = 0,000

stávající horkovod

stávající vodovod 200

uliční čára

15m

liniová zeleň

stavební čára

plochy veřejného prostranství

B
C

Plošné vsakovací
opatření se zatr.
humusovou vrstvu

liniová zeleň

navrhová poloha vodovodu z UP
v jižní části prodloužení ulice Pavelkova

parkoviště

hranice sousedních
pozemků

15m

stavební čára

navrhovaný objekt
výška max.15m

navrhovaný vodovod

navrhovaná kanalizace

I. = 0,000

navrhované el. vedení

uliční čára

liniová zeleň

stávající vodovod 200

uliční čára

stavební čára

15m
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Příloha č.1: Fotodokumentace ÚS-117, Holice – Pavelkova

Severní část, pohledy od jihu, křižovatka s ulicí Lipenskou, a část u prodejny stavebnin.

Ulice Pavelkova, severní část, pohledy od severu.

Jižní část ulice Pavelkova, parkoviště u areálu OLMA, pohledy od severu.

Ukončení ulice Pavelkova, pohledy od severu, parkoviště u areálu OLMA, pohled ve směru
předpokládaného pokračování ulice Pavelkovi směrem k jihu na ulici Hamerskou.

Severní část řešeného území, pohled od severu.

Jižní část řešeného území, pohled k jihu směrem k průmyslovému areálu při ulici Hamerská.

