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ÚVOD

(1) Tato územní studie prověřila možná řešení využití zastavitelné plochy v lokalitě „U
Mlýnku“ v k.ú. Lutín z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování podle § 
18 a § 19 stavebního zákona a stanovila nejvýhodnější podmínky využití tohoto 
území a to zejména vymezením veřejného prostranství, pozemků staveb a 
podmínek pro umisťování staveb.

(2) Tato územní studie je územně plánovacím podkladem pro rozhodování
(stavebního úřadu) v území a může být použita i jako podklad pro změnu územně 
plánovací dokumentace a pro přeparcelaci území.

(3) Řešeným územím je část zastavitelné plochy pro bydlení vymezená Územním 
plánem obce Lutín (označená jako č. 2) a její okolí nezbytně související s 
navrženým řešením.    

URBANISTICKÁ KONCEPCE

(4) Pro obsluhu a hospodárné využití řešeného území se navrhuje veřejné prostranství
a to rozšířením stávajícího nebo návrhem nového v šířkách umožňující optimální 
umístění veřejné infrastruktury a využití obsluhovaných ploch. 

(5) Podél veřejného prostranstvích se navrhují nové pozemky staveb. Tyto pozemky 
jsou k veřejnému prostranství orientovány zpravidla svou užší stranou a svou delší 
stranou jsou orientovány směrem od veřejného prostranství, aby tím bylo zajištěno
hospodárné využití veřejné infrastruktury.

(6) Umístění staveb na pozemky je navrženo ve stavební čáře. Umístěním staveb ve 
stavební čáře bude vytvářet souvislé prostorové vymezení veřejného prostranství 
(ulice) a proto ve stavební čáře budou umístěny hlavní objemy staveb, orientované 
podélně se stavební čárou.

(7) Plocha mezi stavební čárou a rozhraním stavebního pozemku s veřejným 
prostranstvím jsou určeny pro neoplocené předzahrádky. Neoplocené 
předzahrádky jsou jako součást pozemku stavby určeny pro rozšíření veřejného 
prostranství, výsadbu, přípojky k sítím technické infrastruktury, sjezdy
z komunikací a pro odstavování vozidel. 

(8) Umístění staveb na pozemky bude v rozsahu grafické části provedeno jednotně 
organizovaným způsobem, a to vždy na jednu společnou hranici se sousedním 
pozemkem jak je znázorněno v grafické části. Podél této společné hranice je 
možné a žádoucí dále umisťovat přízemní dvorní křídla k vytvoření chráněného 
nádvoří. (Takové umístění staveb je v souladu s ust. § 25 odst. 6 vyhlášky č. 
501/2006 Sb.).

(9) Umístění staveb na pozemky vůči protější společné hranici podle bodu (8) je 
volitelné ve dvou následujících možnostech tak, aby nedošlo ke znemožnění 
umístění stavby na sousedním pozemku podle bodu (8): 

a. stavba bude umístěna současně i na protější společnou hranici a pozemek tak 
bude zastavěn v celé šíří;

b. mezi protější společnou hranicí a stavbou bude ponechán volný prostor v šíři 
nejméně 7,0 m, ve stísněných podmínkách nejméně 4,0 m (podle § 25 odst. 2 
vyhl.č. 501/2006Sb.). Stísněné podmínky jsou stanoveny pro pozemky užší 
než 19 m.    
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(10) Garáže budou přistavěny nebo vestavěny ve stavbách (např. jako průjezdné) nebo 
budou umisťovány jako samostatné stavby či přístavby na nádvoří (mimo plochu 
zahrad podle bodu (10). Umístění garáže, zejména jako vestavby či přístavby ve 
stavební čáře v blízkosti veřejného prostranství musí umožnit bezpečný výjezd 
vozidla a také jeho odstavení na vjezdu před garáží tak, aby nezasahovalo do 
veřejných komunikací.

(11) Tvarosloví nových staveb bude zohledňovat stávající hodnotný charakter tvarosloví  
blokové zástavby místní části obce. Jedná se zejména o dodržení těchto 
základních požadavků:

a. Hlavní (uliční) objemy staveb budou umisťovány podélně s veřejným 
prostranstvím tak, aby v co největší míře prostorově vymezovaly veřejné 
prostranství a oddělovaly je od vnitrobloku;  

b. Zastřešení hlavních uličních objemů bude tradičními souměrnými sedlovými 
střechami jednoduchých tvarů s hřebeny orientovanými souběžně s osou 
veřejného prostranství tak, jak je znázorněno v grafické části, bez tvarových 
extravagancí (výrazné přesahy, vikýře apod.), s tradičním sklonem střešních 
rovin (přibližně 30° - 40°), bez valeb a polovaleb. Zastřešení vedlejších 
uličních objemů (např. vestavěných garáží) je kromě výše uvedeného možné i  
plochou střechou;

c. Zastřešení dvorních částí je možné sedlovou, pultovou či plochou střechou;

d. Nejvyšší výšku zástavby tato územní studie neurčuje a vyplývá z platného 
územního plánu;

KONCEPCE DOPRAVY

(12) V rámci veřejných prostranství jsou zobrazeny stávající, nebo navrženy nové 
vozidlové komunikace:

a. Dopravní napojení pozemků staveb se navrhuje na stávající vozovku 
silnice II/570 ve veřejném prostranství ulice Olomoucká; 

b. Pro údržbu vodního toku Deštná a pro případný doplňkový přístup k 
pozemkům staveb č. 3 až 5 se navrhuje nová účelová komunikace.

(13) Odvodnění zpevněných ploch pro dopravu bude přednostně řešeno vsakem či 
zadržováním přes zatravněný drn (mělkou příkopu) v širším pásu podél 
komunikací.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

(14) Splaškové vody z řešeného území budou odváděny do stávající jednotné 
kanalizace ve veřejném prostranství ulice Olomoucká. Odvádění splaškových vod 
do jímek, nebo jejich přečišťování v domácích čistírnách se v řešeném území 
nepřipouští.    

(15) Dešťové vody v řešeném území budou přednostně vsakovány na pozemku stavby 
(případně zadržovány) a teprve nevsáknuté nebo pozdržené dešťové vody mohou 
být budou odváděny do vodního toku, výjimečně do jednotné kanalizace. 

(16) Zásobování pitnou vodou bude v řešeném území zajištěno ze stávajícího 
veřejného vodovodního řadu. Slepou větev tohoto řadu se navrhuje zaokruhovat.
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(17) Zásobování plynem se pro řešené území nenavrhuje. V případě potřeby bude 
zajištěno z prodlouženého plynovodu ve veřejném prostranství ulice Olomoucká.

(18) Zásobování silnoproudem nízkého napětí a sítěmi elektronických komunikací bude 
v řešeném území zajištěno stávajícími nebo novými veřejnými zemními rozvody 
uloženými ve veřejném prostranství ulice Olomoucká. Podmínkou využití řešeného 
území je přeložka kabelového vedení silnoproudu vysokého napětí do veřejného 
prostranství.  

(19) Pokud se ve veřejném prostranství zpřístupňující pozemek stavby nenachází 
technická infrastruktura a stavba jejich realizaci vyžaduje, je nezbytné zajistit jejich 
výstavbu a to koncepčně a kapacitně tak, aby tato síť umožnila obsloužení 
zbývající části zastavitelné plochy.

(20) Přípojkové nebo měřící skříně (zejm. plynovodní a elektrické) jednotlivých staveb 
nebudou umisťovány jako samostatně stojící uvnitř veřejného prostranství a 
neoplocené předzahrádky, ale jako integrované ve fasádách staveb nebo 
v oplocení ve stavební čáře a stále veřejně přístupné.

(21) Sběrná místa tříděného komunálního odpadu budou využívána stávající, popř. je 
možné zřídit nové místo na konci ulice U Mlýnku, včetně obratiště.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ         

(22) Ve veřejných prostranstvích bude realizována vzrostlá výsadba a jejich umístění
bude koordinováno s umístěním technické a dopravní infrastruktury. Rozsah 
výsadby znázorněný v grafické části je nutné považovat za minimální.

(23) Neoplocené předzahrádky podle bodu (7) budou alespoň z 1/2 nezpevněné.

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ

(24) V aktivní zóně záplavového území nebudou umisťovány žádné stavby, ani porosty, 
které by zhoršovaly průtok povodňové vlny, vyjma staveb technické a dopravní 
infrastruktury (např. komunikace, podzemní vedení technické infrastruktury).

(25) V zadních části pozemků staveb určených pro zahrady se vylučuje možnost 
zvýšení terénu a umístění nadzemních staveb vyjma drátěného (průtočného) 
oplocení bez podezdívky.

(26) Obytná přízemí staveb budou výškově umístěna nad hladinou Q100 vodního toku 
Deštná (doporučuje se 0,5 m). Případné terénní úpravy okolí staveb budou pouze 
nejnutnější a nesmí negativně ovlivnit veřejné prostranství, sousední pozemky a 
odtokové poměry. Nadmořská výška Q100 byla hydrotechnickým výpočtem  
Povodím Moravy, s.p. stanovena pro pozemek č. 1 v úrovni 217,50 m n.m. a pro 
pozemek č. 5 v úrovni 217,46 m n.m. (Bpv). Úroveň podlahy přízemí se doporučuje 
umístit s bezpečnostní rezervou 0,5 m nad úroveň Q100.      
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VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

(27) Graficky vyjádřitelné výše uvedené body jsou zobrazeny ve výkresové 
dokumentaci sestávající se z výkresu:

 Urbanistický návrh, M1:1000

PŘÍLOHY

(28) Vyjádření správce povodí a správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p. ze dne 
31.10.2018, zn. PM-28126/2018/5203/Mnov)

(29) Stanovení výšky hladiny záplavového území Q100 (Povodí Moravy, s.p. ze dne 
14.11.2018, zn. PM-38697/2018-210/Pe)

(30) Sdělení vodoprávního úřadu (Magistrát města Olomouce, odbor životního 
prostředí, odd. vodního hospodářství ze dne 5.11.2018, č.j. 
SMOL/267304/2018/OZP/VH/Pos)
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URBANISTICKÝ NÁVRH
M 1:1000

S

min.7

NAVRŽENÝ PRINCIP  UMISŤOVÁNÍ STAVEB:

min.4

ORGANIZOVANÉ UMISŤOVÁNÍ STAVEB VŽDY NA JEDNU

SPOLEČNOU HRANICI, PODÉL KTERÉ JE MOŽNÉ  UMÍSŤOVAT

PŘÍZEMNÍ DVORNÍ KŘÍDLA ZVYŠUJÍCÍ SOUKROMÍ

VOLITENÉ UMÍSTĚNÍ AŽ NA PROTĚJŠÍ HRANICI

(A NAPŘ. VYTVOŘENÍ PRŮJEZDU)

VOLITENÉ UMÍSTĚNÍ AŽ NA PROTĚJŠÍ HRANICI

(A NAPŘ. VYTVOŘENÍ VESTAVĚNÉ DVOJGARÁŽE)

VOLITENÉ UMÍSTĚNÍ MIN. 4m OD PROTĚJŠÍ HRANICE

(BEZ MOŽNOSTI OKEN OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ A POUZE

VE ZVLÁŠŤ STÍSNĚNÝCH PODMÍNKÁCH)

VOLITENÉ UMÍSTĚNÍ MIN. 7m OD PROTĚJŠÍ HRANICE

(S MOŽNOSTÍ OKEN OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ VE ŠTÍTU)

PŘÍKLADY UMÍSTĚNÍ SAMOSTATNÝCH GARÁŽÍ

MOŽNOST UMÍSŤOVÁNÍ PŘÍZEMNÍCH DVORNÍCH

KŘÍDEL ZVYŠUJÍCÍCH SOUKROMÍ

UMÍSTĚNÍ STAVEB SVÝM HLAVNÍM OBJEMEM  VE STAVEBNÍ ČÁŘE

půdorys

uliční pohled

NAVRŽENÉ POZEMKY STAVEB (NAVRŽENÁ PARCELACE)

NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ČÁRA ZÁSTAVBY

NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSTAVBY, ULIČNÍHO OPLOCENÍ

A ORIENTACE HŘEBENE HLAVNÍ STŘECHY

NAVRŽENÉ / STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

LEGENDA:

NAVRŽENÉ NEOPLOCENÉ PŘEDZAHRÁDEK POZEMKŮ STAVEB

STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ EL. KABEL. VEDENÍ VN URČENÉ K PŘELOŽENÍ A TRASA PŘELOŽKY

NAVRŽENÉ / STÁVAJÍCÍ STROMOŘADÍ

NAVRŽENÁ PLOCHA ZAHRAD BEZ MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU A BEZ

MOŽNOSTI UMÍSTĚNÍ STAVEB VYJMA DRÁTĚNÉHO OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY

STÁVAJÍCÍ VODOTEČ DEŠTNÁ

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

NAVRŽENÁ ÚČELOVÁ (POLNÍ) KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ VODOVOD

STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ VEDENÍ SLABOPROUDU
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VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE MÍSTO/DATUM
SMOL/217462/2018/OKR/UPA/Sch PM-28126/2018/5203/Mnov Ing. Marie Novotná Brno
11. 9. 2018 +420 541 637 204 31. 10. 2018

mnovotna@pmo.cz

Návrh územní studie v Lutíně, lokalita „U Mlýnku“
(k. ú. Lutín; obecní úřad obce s rozšířenou působností Olomouc; kraj Olomoucký; ČHP 4-12-01 0190)
Charakteristika akce:
Dne 11.9. 2018 jsme byli požádáni o vyjádření k návrhu územní studie v Lutíně, lokalita „U Mlýnku“ 
pro výstavbu rodinných domů na p.č. 168/1 v k. ú . Lutín. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Arch. 
Libor Dašek, pořizovatelem je Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje. 
Jedná se o návrh územní studie v záplavovém území a aktivní zóně záplavového území VVT Blata 
(IDVT 10100075). /zemní studie řeší budoucí výstavbu obytných domů se zahradami a příslušnou 
infrastrukturu. Dopravní napojení pozemků se navrhuje na stávající vozovku silnice II/570 a pro údržbu DVT 
Deštná (IDVT 10188813) se navrhuje nová účelová komunikace. Odvodnění zpevněných ploch pro dopravu 
bude řešeno vsakováním či retencí v zatravněném drnu. Splaškové vody budou napojeny na stávající 
kanalizaci, zásobování vodou bude řešeno prodloužením stávajícího vodovodu. Dešťové vody budou 
přednostně zasakovány a nevsáknuté vody budou vypouštěny do DVT Deštné. Ve veřejném prostranství 
bude vzrostlá výsadba.
Lokalita se nachází v sousedství koryta toku Deštná IDVT 10188813, který je ve správě 
PM, s.p., provoz Přerov, 9. května 3123/109, 750 02, Přerov, vedoucí provozu Veronika Mazánová, DiS, 
tel.725002112, e-mail: mazanova@pmo.cz. 
Lokalita se nachází v záplavovém území Blaty stanoveném v ř.km 0,000 – 41,615 Krajským úřadem 
Olomouckého kraje dne 3. 11. 2014 pod č. j. KUOK 78805/2014, v rozlivu dvacetileté vody, a částečně 
v aktivní zóně záplavového území. 
Lokalita se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod Kvartér řeky Moravy.
Lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod: MOV_0840 Blata od pramene po tok Deštná včetně, 
v ÚPZV Hornomoravský úval – střední část, ID 22203.

I. Vyjádření správce povodí a správce vodního toku Deštná 
Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. Brno, jako správce povodí a přímý správce 
dotčeného toku Deštná IDVT 10188813  k předloženému návrhu studie následující 

stanovisko:
a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího 
povodí Moravy a přítoku Váhu [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona] je uvedený záměr 
možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu
a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu 
a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich 
dobrého stavu/potenciálu. 

Magistrát města Olomouce
Odbor koncepce a rozvoje
Hynaisova 34/10 
779 00 OLOMOUC

mailto:mazanova@pmo.cz
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Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými 
dokumenty. 
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít 
vliv na stav vodního útvaru.
b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Použitá mechanizace musí být ve vyhovujícím technickém stavu, čímž bude zabráněno 
možným úkapům a únikům ropných látek do povrchových vod.

2. V případě použití nebezpečných látek, které by mohly negativně ovlivnit jakost povrchových 
vod, je nutné postupovat tak, aby bylo zabráněno jejich úniku.

3. Kácení dřevin je nutné odsouhlasit s příslušným orgánem ochrany přírody.
4. Výsadba stromů bude prováděna mimo aktivní zónu záplavového území DVT Blata, 

aby nedošlo k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů.
5. Potrubí pro odvedení dešťových vod do DVT Deštná bude do vzdálenosti 6m od břehové 

hrany uloženo v chráničce únosné pro minimální pojezdovou hmotnost 25t a bude zajištěn 
přístup k toku.

6. V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme doložit řez výustním objektem.
7. Stavbou nesmí dojít při povodni k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů.
8. Množství splaškových vod nesmí překročit látkovou a objemovou kapacitu stávající 

kanalizace a příslušné ČOV.
Doporučujeme:

 Z důvodu minimalizace možných povodňových škod doporučujeme zvolit výškovou úroveň 
podlah obytných podlaží cca 50 cm nad hladinou při stoleté povodni. 

 U podniku Povodí Moravy, s.p., Brno, provádí výpočty hladin útvar hydroinformatiky 
a geodetických informací, vedoucí Ing. Iva Jelínková, tel. 541 637 393. Žádost o určení 
zasílejte elektronicky na adresu podatelna@pmo.cz do předmětu prosím uveďte „Hladina 
Q100, služba je zpoplatněna částkou 1210,- Kč (vč. DPH) 

Upozorňujeme:
 Stavba je částečně umístěna v aktivní zóně záplavového území drobného vodního toku 

Blata. Povodí Moravy, s.p. nebude odpovídat za případné škody, které mohou investorovi 
vzniknout na majetku při průchodu velkých vod. Každý vlastník stavby a zařízení v korytech 
vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, 
aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý 
chod vod, a to i v případě povodní (zákon č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 § 52, § 85).

 Upozorňujeme, že část lokality se nachází v aktivní zóně záplavového území řeky Blaty. Dle 
zákona č. 254/2001 Sb., §67 je zakázáno umisťovat a provádět stavby, terénní úpravy, živé 
ploty a jiné podobné překážky, které by mohli zhoršit odtok povrchových vod

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo 
opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza        
vedoucí útvaru správy povodí
na vědomí: provoz Přerov

mailto:podatelna@pmo.cz
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VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE MÍSTO/DATUM
PM-38697/2018-210/Pe Sonja Pešková Brno

541 637 413 14.11.2018
peskova@pmo.cz

Záplavové území Deštné, k.ú. Lutín, p.č. 168/1

Výška hladiny na k.ú. Lutín byla stanovena hydrotechnickým výpočtem na pozemku p.č. 168/1 na 
kótě Q100 = 217,50 - 217,46 m n.m. (Q100 = 16,9 m3/s).
Viz. výřez ze situace záplavového území.

Doporučujeme uvažovat s bezpečnostní rezervou + 50 cm nad kótu Q100. 

Obec Lutín
Školní 203
783 49 Lutín
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Toto stanovení kóty hladiny Q100 není stanoviskem správce povodí popř. správce vodního toku. 
dle §54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Pokud toto stanovisko nemáte, je nutno o jeho 
vydání požádat Povodí Moravy, s.p., útvar správy povodí, Dřevařská 11, 602 00 Brno. 
Pokud Vám bude vydáno kladné stanovisko správce povodí, popř. správce vodního toku, 
doporučujeme úroveň prvního nadzemního podlaží (1.NP) umístit 50 cm nad stanovenou úroveň 
hladiny Q100. Tato bezpečnostní rezerva (Q100 + 50 cm) je z důvodu možných vyšších povodní 
nebo většího rozlivu při ucpání koryta toku nebo mostních profilů za povodní nesenými 
splaveninami. Skutečný rozsah zaplavení závisí na mnoha faktorech, především objemu 
povodňové vlny, době trvání, vsakovací schopnosti území, skutečném stavu koryta a inundace 
apod.
Platnost uvedené kóty hladiny teoretické stoleté povodně určené hydrotechnickým výpočtem je po 
dobu platnosti hydrologických údajů o N-letých vodách, které vydává Český hydrometeorologický 
ústav, a dále dokud se nezmění podmínky, které mají vliv na odtokové poměry v toku, 
v záplavovém území nebo v povodí příslušného vodního toku. 

Za poskytnuté údaje Vám podle „Ceníku služeb a výkonu státního podniku Povodí Moravy pro rok 
2018“ byla stanovena částka 1000 Kč + 21% DPH. Částka již byla uhrazena.

S pozdravem

Ing. Iva Jelínková
vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací



 

MAGISTRÁT  MĚSTA OLOMOUCE 
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

oddělení vodního hospodářství 

Hynaisova 34/10, 779 00  Olomouc 
 

 

Spisový znak-231.1, skartační znak/skartační lhůta – V/5 

 
Č. j. SMOL/267304/2018/OZP/VH/Pos V Olomouci 05.11.2018 

Spisová značka: S-SMOL/222227/2018/02/OZP 
Uvádějte vždy v korespondenci 

 

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Lenka Poštolková, dveře č. 4.26 

Telefon: 588488322 

E-mail: lenka.postolkova@olomouc.eu 

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková 

 
„Územní studie Lutín - lokalita "U Mlýnku"“ 

 

SDĚLENÍ 
 
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí obdržel dne 17.09.2018 žádost Magistrátu města 

Olomouce, IČO: 00299308, odboru koncepce a rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9, 

o stanovisko k  návrhu Územní studie Lutín - lokalita "U Mlýnku". K žádosti byl přiložen návrh územní 

studie, který zpracoval Ing. arch. Libor Dašek, v 08/2018. Stanovisko Povodí Moravy, s.p. bylo doručeno 

vodoprávnímu úřadu dne 5.11.2018. 

Návrh územní studie byl zpracován na žádost Obce Lutín. 

 

Popis stavby: 
Územní studie řeší výstavbu rodinných domů v lokalitě „U Mlýnku“. Odvodnění zpevněných ploch pro 

dopravu bude přednostně řešeno vsakem či zadržováním přes zatravněný drn (mělkou příkopu) v širším pásu 

podél komunikací. Splaškové vody z řešeného území budou odváděny do stávající veřejné jednotné 

kanalizace. Srážkové vody v řešeném území budou přednostně vsakovány na pozemku stavby (případně 

zadržovány) a teprve nevsáknuté nebo pozdržené srážkové vody mohou být odváděny do vodního toku, 

výjimečně do jednotné kanalizace. Zásobování pitnou vodou bude v řešeném území zajištěno ze 

stávajícího veřejného vodovodního řadu. 

Protože se navržená lokalita nachází v záplavovém území jsou ve studii omezující podmínky: 

(24) V aktivní zóně záplavového území nebudou umisťovány žádné stavby, které by zhoršovaly průtok 

povodňové vlny, vyjma staveb technické a dopravní infrastruktury (např. komunikace, podzemní vedení 

technické infrastruktury). 

(25) V zadních částech pozemků staveb určených pro zahrady se vylučuje možnost zvýšení terénu a umístění 

nadzemních staveb vyjma drátěného (průtočného) oplocení bez podezdívky. 

(26) Obytná přízemí staveb budou výškově umístěna nad hladinou Q100 vodního toku Deštná (doporučuje 

se 0,5 m). Případné terénní úpravy okolí staveb budou pouze nejnutnější a nesmí negativně ovlivnit veřejné 

prostranství, sousední pozemky a odtokové poměry. 

 

Popis záměru z hlediska zájmů vodního hospodářství: 

Výstavba je navržena na pozemcích v k.ú. Lutín, obec Lutín, Olomoucký kraj, HGR 2220 (1623), č.h.p. 4-

12-01-0190-0-00, mimo ochranné pásmo vodních zdrojů (OPVZ), v záplavovém území významného 

vodního toku Blata a části drobných vodních toků Šumice, Stouska, Zlatá stružka, Deštná, které bylo 

stanoveno Krajským úřadem Olomouckého kraje opatřením obecné povahy pod č.j. KUOK/78805/2014 dne 

3.11.2014 a nabylo účinnosti dne 9.12.2014, v lokalitě CHOPAV Kvartér řeky Moravy, v blízkosti drobného 

vodního toku Deštná IDVT 10188813, s orientačním určením polohy v souřadnicích (X: 1 124 500, Y: 555 

090,5). 
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Sdělení vodoprávního úřadu podle ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):  

 
Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle 

ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona a jako místně příslušný vodoprávní úřad 

podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluje 

následující: 

 
Vodoprávní úřad souhlasí s předmětným záměrem bez připomínek, protože předložená územní studie 

dostatečně posuzuje veškerou problematiku chráněnou vodním zákonem. 

 
Nad rámec tohoto sdělení dále upozorňujeme stavebníka, že při zajišťování přípravy a realizace výše 

uvedeného stavebního záměru by se měl řídit následujícími informacemi a pokyny: 

 

Vodoprávní úřad doporučuje uvést již v územní studii v bodě (26) nadmořskou výšku hladiny Q100 pro danou 

lokalitu. 

 

Bod (16) doporučujeme upravit: Zásobování pitnou vodou bude v řešeném území zajištěno ze 

stávajícího veřejného vodovodního řadu. Vodovodní řad v lokalitě „U Mlýnku“ byl již v letošním roce 

uveden do trvalého užívání (doporučujeme zvážit zaokruhování tohoto vodovodního řadu). 

 

Vodoprávní úřad doporučuje zpracovat HGP pro hospodaření se srážkovými vodami (zasak) pro celou 

lokalitu. 

 
V souladu s bodem 4. stanoviska Povodí Moravy, s.p. doporučujeme doplnit bod (24) o zákaz výsadby 

stromů v aktivní zóně. 

 

 

 

otisk razítka 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Zvoníčková 

vedoucí oddělení vodního hospodářství 

 

 

Rozdělovník: 

- Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

- spis 
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