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A. NÁVRH PODMÍNEK PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ 

A.1 PODMÍNKY  
Podmínky pro rozhodování o změnách v území (využití území, prostorové uspořádání území) jsou zobrazeny na výkrese 

A.01 Regulační výkres. 

A.2 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
 Území je členěno na plochy (soubory pozemků) dle typu stanoveného využití: 

 Pozemky ploch smíšených obytných – dle podmínek ÚPO 

 Pozemky ploch smíšených výrobních – dle podmínek ÚPO 

 Pozemky ploch veřejného vybavení – dle podmínek ÚPO 

 Pozemky ploch veřejných prostranství – dle podmínek ÚPO 

 Pozemky veřejné zeleně – budou využity zejména pro veřejná prostranství s parkově upravenou zelení; je možné 
zde umístit také hřiště či potřebné podzemní sítě technické infrastruktury, pokud neomezí výsadbu stromů 

A.3 PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
Umístění staveb na pozemcích je určeno prostřednictvím níže uvedených regulačních linií: 

 Uliční čára - Je stanovena jako linie na hraně mezi veřejným prostranstvím a soukromými pozemky, pro umístění 
možného oplocení.  

 Stavební čára kompaktní - Určuje závazné umístění převažující části průčelí hlavní stavby na pozemku  
vzhledem k veřejnému prostranství; Je stanovena jako nepřekročitelná linie pro umístění jakékoliv budovy nebo 
její části vyjma arkýřů, balkónů apod. Musí být ve své délce úplně a souvisle zastavěná. 

 Stavební čára otevřená - Určuje závazné umístění převažující části průčelí hlavní stavby na pozemku  
vzhledem k veřejnému prostranství; Je stanovena jako nepřekročitelná linie pro umístění jakékoliv budovy nebo 
její části vyjma arkýřů, balkónů apod. Nemusí být ve své délce úplně a souvisle zastavěná. 

 Stavební čára volná - Je stanovena jako nepřekročitelná linie pro umístění jakékoli budovy nebo její části vyjma 
arkýřů, balkónů apod.  

 Stavební hranice nadzemní - Linie určující maximální rozsah (hloubku) zástavby směrem do vnitrobloku;  
zástavba nemusí dosahovat až k této linii, nesmí ji ovšem překročit. Platí pro nadzemní podlaží. 

 Stavební hranice podzemní - Linie určující maximální rozsah (hloubku) zástavby směrem do vnitrobloku;  
zástavba nemusí dosahovat až k této linii, nesmí ji ovšem překročit. Platí pro podzemní podlaží. 
 

Výška zástavby se řídí podmínkami Územního plánu Olomouc s výjimkou částí stavebních bloků označených ve 
výkrese A.01 Regulační výkres: 

 V.1 - Minimální výška římsy, okapní hrany, atiky nebo atiky ustupujícího podlaží po úhlem 45° činí 10m od 
přilehlého veř. prostranství 

 V.2 - Maximální výška římsy, okapní hrany nebo atiky činí 10m / maximální výška hřebene střechy nebo atiky 
ustupujícího podlaží po úhlem 45° činí 14m 

 V plochách bez označení zpřesněné výškové regulace činí maximální výška římsy, okapní hrany nebo atiky činí 
13m / maximální výška hřebene střechy nebo atiky ustupujícího podlaží po úhlem 45° činí 17m 

 Dle Územního plánu Olomouc je dále přípustné při respektování požadavků na ochranu hodnot území, zajištění 
souladu s charakterem území a při prověření z hlediska dálkových pohledů, průhledů a zásahu do struktury 
zástavby:  

o podél městských tříd ve zvlášť odůvodněných případech, v urbanisticky významné poloze (např. na 
nárožích a na stavbách veřejného vybavení), překročení maximální výšky zástavby lokálními 
dominantami do výšky o 1/5 vyšší než je maximální výška okolní zástavby stanovená v Příloze č.1 ÚPO 
(Tabulka ploch) maximálně nad 1/5 půdorysné plochy obrysu nadzemních podlaží, nejvýše však nad 
plochou 200 m²; 

o v městském subcentru hlavním, doplňkovém a příměstském ve zvlášť odůvodněných případech, 
v urbanisticky významné poloze (např. na nárožích a na stavbách veřejného vybavení), překročení 
maximální výšky zástavby lokálními dominantami o 1/3 vyšší než je maximální výška okolní zástavby 
stanovená v Příloze č.1 ÚPO (Tabulka ploch) maximálně nad 1/3 půdorysné plochy obrysu nadzemních 
podlaží, nejvýše však nad plochou 200 m²; 

 

Zastavěnost a podíl zeleně 

Z důvodu navrženého členění plochy 10/133Z (většina řešeného území) na stavební plochy a veřejná prostranství, byly 
stanoveny hodnoty zastavěnosti a minimálního podílu zeleně pro navržené stavební bloky: 

Stavební blok Zastavěnost (%) Minimální podíl zeleně (%) 

A 55 30 

B 40 45 

C 50 35 

D 55 30 

E 50 35 

F 55 30 

G 50 35 

Ve stavebních blocích H a I je zastavěnost a podíl zeleně určen podmínkami Územního plánu Olomouc  

(Při hodnotách zastavění uvedených v tabulce činí zastavěnost plochy 10/133Z 29% a odpovídá hodnotě stanovené 
platným územním plánem v rozmezí 10-35%. Obdobně minimální podíl zeleně stanovený pro jednotlivé bloky bude zvýšen 
realizací parkového veřejného prostranství a minimální podíl zeleně stanovený platným územním plánem pro plochu 
10/133Z hodnotou 40% tak bude dodržen.) 

 

A.4 DALŠÍ PODMÍNKY 
 Aktivní parter - V místě označení požaduje umístit úroveň podlahy 1.NP v návaznosti na přilehlé uliční prostranství 

tak, aby bylo možné tyto prostory zpřístupnit z uličního prostranství 

 Izolační zeleň – požadavek na hustou a etážovitou výsadbu stromů a keřů s následnou údržbou 

 Stromořadí – ve všech uličních prostorech je požadována výsadba stromořadí, pokud tomu nebrání stávající 
inženýrské sítě. Vzdálenost mezi stromy nesmí přesáhnout 20m. 

Změna územního plánu 
Územní studie navrhuje v části řešeného území změnu hranic ploch s rozdílným způsobem využití. Ve výkrese B.10 

Podklad pro změnu územního plánu je znázorněna část řešeného území, jejíž řešení ve studii není v souladu s ÚPO.  
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B. ODŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

B.1 ÚVOD 

Cíle a účel pořízení územní studie 
Cílem územní studie je prověřit a konkretizovat podmínky využití řešeného území v souladu s cíli a úkoly územního 

plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, 
a zajistit soulad s obecnými požadavky na využívání území. 

Studie je zadána v souladu se schválenou „Dlouhodobou koncepcí hospodaření s vybraným nemovitým majetkem ve 
vlastnictví SMOL na období 2019 - 2022“ a bude sloužit i jako podklad pro nakládání s pozemky ve vlastnictví SMOL. 

ÚPO (Územní plán Olomouc) ukládá v plochách smíšených obytných 10/132P, 10/133Z a 10/134P pořízení regulačního 
plánu RP-14: „Rolsberk" (regulační plán na žádost), který doposud nebyl pořízen a územní studie bude podkladem pro jeho 
pořízení. 

Společností OLMA, a.s., jejíž areál je v kontaktu s územím  řešeným územní studií, byl podán podnět na pořízení změny 
ÚPO se zájmem o rozšíření výrobního areálu.  

Územní studie tedy bude sloužit jako podrobnější podklad pro rozhodování v území v částech, ve kterých bude 
v souladu s Územním plánem Olomouc a jako podklad pro prověření a pořízení změny územního plánu v rámci změny č. X 
ÚPO. 

 
Vymezení řešeného území a podmínky vyplývající z územního plánu 
Řešené území je na severní straně vymezeno ulicí Na Výsluní, ulicí Pavelkovou a jejich budoucím vzájemným 

propojením, které je navrženo v ÚPO. Na západní straně je území vymezeno ulicí Rolsberskou a Přerovskou. Hranice východní 
strany je určena stávajícím areálem Olma, a.s. Jižní hranicí řešeného území je ulice Hollarova a její budoucí možné napojení 
na prodlouženou ulici Pavelkovu. Ve vymezeném území se nachází stabilizovaná plocha smíšená obytná 10/135S na nároží ulic 
Přerovské a Hollarovy.  

Předmětné území je z hlediska platného Územního plánu Olomouc, který nabyl účinnosti dne 30. 9. 2014, ve znění 
pozdějších změn, součástí přestavbových a zastavitelných ploch smíšených obytných 10/132P, 10134P, 10/133Z s blokovým 
typem struktury zástavby a maximální výškou zástavby 13/17m. Pro plochu 10/132P je požadavek pro minimální podíl zeleně 
30%, u ploch 10/133Z a 10/134P je tento požadavek 40%. 

 

    
Vymezení řešeného území nad výřezem z ÚPO – Základní členění území / Koordinační výkres 

 

Dále je předmětné území součástí plochy veřejné rekreace 10/151Z se specifikací podmínek „zeleň parková“, se 
solitérním typem struktury zástavby, s maximální výškou zástavby 5/7m, zastavěností do 3% a minimálním poddílem zeleně 
50%. 

Dále je předmětné území součástí plochy smíšené výrobní 10/153Z s areálovým typem struktury zástavby, s maximální 
výškou zástavby 15/15m, zastavěností do 55% a minimálním podílem zeleně 15%. 

Dále jsou zde stabilizované plochy veřejných prostranství 10/138S a 10/107S, a zastavitelné plochy veřejných 
prostranství 10/150Z a 10/180Z. 

Je požadováno využití ploch v souladu s podmínkami přípustného, případně podmíněně přípustného využití ploch 
smíšených obytných, veřejné rekreace a veřejných prostranství stanovených územním plánem.  Dále je požadováno zohlednit 
skutečnost, že realizovat terénní úpravy a umísťovat stavby a zařízení lze v celém území pouze v souladu s jeho charakterem 
a s požadavky na ochranu a rozvoj hodnot. V případě bytových domů má být min. 70% potřeby součtu odstavných a 
parkovacích stání situováno v rámci objektu. 

 Plochy stabilizované v zastavěném území se vymezují pro zajištění stabilizované struktury zástavby nebo jejich 
stávajícího vhodného využití. Ve stabilizovaných plochách v zastavěném území se stávající zastavěnost a funkční 
využití v zásadě nemění  

 Plochy přestavby, tj. plochy pro změnu využití v zastavěném území, se vymezují pro zajištění recyklace současně 
zastavěného území z důvodu špatné struktury zástavby nebo špatného využití a zároveň pro ochranu území 
nezastavěného před dalším neodůvodněným zastavěním. Pro přestavbové plochy se strukturou blokového typu, 
je územním plánem stanoven požadavek umísťovat objekty s hlavní funkcí bezprostředně podél veřejných 
prostranství, která zajišťují jejich dopravní obsluhu a jsou řešena v šířkách odpovídajících jejich funkci. 

 Plochy zastavitelné se vymezují vně současně zastavěného území, zejména pro bydlení, rekreaci a občanského 
vybavení a pro zajištění hospodářských podmínek sídla. Pro zastavitelné plochy se strukturou blokového typu, je 
územním plánem stanoven požadavek umísťovat objekty s hlavní funkcí bezprostředně podél veřejných 
prostranství, která zajišťují jejich dopravní obsluhu a jsou řešena v šířkách odpovídajících jejich funkci. Ve 
struktuře areálového typu zástavby se objekty umisťují přednostně podél veřejných prostranství. 

V části řešeného území je podmínkou pro rozhodování pořízení regulačního plánu RP-14 : „Rolsberk" (regulační plán na 
žádost). Účelem regulačního plánu je zejména stanovení podrobnějšího využití rozvojových ploch, tj. vymezení pozemků, 
jejich vzájemného uspořádání a určení funkčních a prostorových podmínek pro umisťování staveb či zařízení v souladu s 
Územním plánem a s cíli a úkoly územního plánování. Regulační plán zejména vymezí v návaznosti na stávající síť ulic 
pozemky veřejných prostranství, jejichž součástí budou pozemní komunikace a další související veřejná dopravní a technická 
infrastruktura zajišťující optimální obsluhu řešeného území. Regulační plán dále prověří nezbytnost vymezení pozemků 
občanského vybavení vzhledem k náplni řešeného území a jeho širších vztahů.  

Cílem rozvoje území je vytvoření převážně rezidenčního prostředí plně integrovaného do struktury města a vytvoření 
městského subcentra při ul. Rolsberské a Přerovské. Územní plán Olomouc umisťuje do řešeného území tzv. městské 
subcentrum doplňkové. To zahrnuje území určené k soustředění občanského vybavení, ke kultivaci veřejných prostranství 
způsobem odpovídajícím významu subcentra ve struktuře města a v rozvojových plochách k rozvoji vícepodlažní zástavby, 
posilující městský charakter území (zejména kompaktní polyfunkční zástavby s komerčním parterem případně s veřejně 
přístupnými shromažďovacími prostory pro informovanost obyvatel).  

Cílem stanoveným v ÚPO je rovněž rozvoj ulic Rolsberské a Přerovské ve smyslu městské třídy. Městské třídy zahrnují 
území určené k rozvoji zástavby posilující městský charakter území (zejména kompaktní vícepodlažní polyfunkční zástavby 
s komerčním parterem orientovaným do městské třídy) a ke kultivaci veřejných prostranství způsobem odpovídajícím 
významu městské třídy ve struktuře města (nároky statické dopravy u novostaveb je nutné řešit přednostně v rámci objektů).  

Na ploše 10/133Z byl v koncepci veřejných prostranství a v systému sídelní zeleně stanoven koncepční prvek veřejné 
prostranství plovoucí za účelem zajištění každodenní rekreace obyvatel uvnitř zastavěného území a zastavitelných ploch a 
pro zajištění kvalitní zeleně v zastavitelných plochách a v zastavěném území, včetně ploch přestaveb. 

Územní plán umístil koncepční prvek liniová zeleň v ploše dopravní infrastruktury 10/131S (Ulice Přerovská – 
Rolsberská), která tvoří západní hranici území vymezeného pro zpracování této studie. Liniová zeleň je také navržena na 
plochách veřejných prostranství (10/180Z a 10/138S), tato veřejná prostranství lemují vymezenou plochu na severní resp. jižní 
hranicí vymezeného území. 

Na ploše veřejných prostranství 10/150Z je veden překryvný koncepční prvek DC-01 koridor cyklistické dopravy. 
Zájmovým územím je veden koridor technické infrastruktury pro koncepční prvek technické infrastruktury, konkrétně 

se jedná o koncepční prvek TV-04: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Železniční, Lipenskou, 
Hollarovou, Pavelkovou a Keplerovou. Tento koridor je veřejně prospěšnou stavbou, pro niž lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit v souladu s § 170 Stavebního zákona. 
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Plocha veřejného prostranství 10/150Z je také veřejně prospěšnou stavbou pro dopravní infrastrukturu, pro niž lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit v souladu s § 170 Stavebního zákona. 

 
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
Ze základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Územního plánu Olomouc, vyplývají pro 

danou lokalitu tyto upřesňující požadavky:   
 posilovat jasnou diferenciaci a hierarchizaci městských prostor, a to veřejných, polosoukromých a soukromých, 

což umožňuje zejména bloková struktura zástavby; 

 územně zajistit základní potřeby veřejného zájmu, tj. rozvíjet veřejná prostranství, veřejné vybavení, prostupnost 
území a dopravní i technickou infrastrukturu. 

 chránit a rozvíjet stromořadí v obraze města a krajiny zajištěním dostatečného profilu uličního prostoru 
v plochách a koridorech dopravní infrastruktury a veřejných prostranství, zejména těch, které leží na hranici 
kompaktního sídla; 

 chránit a rozvíjet zázemí pro každodenní rekreaci všech věkových skupin obyvatelstva v okolí stávajících a nově 
stavěných bytových domů; 

 chránit veřejná prostranství a zázemí pro každodenní rekreaci preferováním výstavby odstavných parkovacích 
míst v rámci objektů; 

 chránit a rozvíjet prostupnost sídla do krajiny; 

 chránit a vytvářet dostatečně široký profil uličního prostoru pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru 
v plochách a koridorech dopravní infrastruktury uvnitř hranice kompaktního sídla; 

 rozvíjet území pro plochy smíšené výrobní (10/135Z) s důrazem na harmonický přechod zástavby do krajiny a 
k obytné zástavbě  

 rozvíjet dvě veřejná prostranství, obě o minimální velikosti 0,25 ha, z toho jedno o poměru stran 1:1 až 1:3 a druhé 
o poměru stran 1:1 až 1:2 v rámci ploch 10/132P, 10/133Z a 10/134P formou zeleně parkové; přičemž veřejná 
prostranství lze sloučit do jednoho; 

 rozvíjet městské subcentrum doplňkové při ulici Přerovské na ploše 10/130S a na částech ploch 10/111S, 10/112S, 
10/131S, 10/132P a 10/133Z; 

 rozvíjet pro potřeby každodenní rekreace plochu 10/151Z formou zeleně parkové; 

 rozvíjet liniovou zeleň ulic Rolsberské, Přerovské, Pavelkovy, Hollarovy, Na Výsluní 10/100P,10/150Z a 10/180Z. 

 
Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb dle ÚPO 

 Územní plán Olomouc stanovuje požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb. Pro řešené území, resp. 
plochy ÚPO jsou stanoveny takto: 

kód plochy využití maximální 
výška (m) 

zastavěnost  
 

typ struktury 
zástavby 

minimální podíl 
zeleně 

10/153Z V 15/15 do 55 % areálový 15% 
10/133Z B 13/17 10-35 % blokový 40% 
10/132P B 13/17 10–40 % blokový 30% 
10/134P B 13/17 10-35 % blokový 40% 
10/151Z R 5/7 do 3 % solitérní 50% 

 

 V návaznosti na stávající i navrhovaná veřejná prostranství ulic mají být stanoveny stavební a uliční čáry, 
případně hranice zástavby směrem do vnitrobloku, přičemž má být v maximální možné míře respektován 
požadavek na umísťování objektů přednostně podél veřejných prostranství. 

 

B.2 STÁVAJÍCÍ STAV ÚZEMÍ 

Širší vztahy 
Řešené území se nachází v rámci města v jeho jihovýchodním segmentu, který je charakteristický velkým podílem 

výrobních, logistických a infrastrukturních areálů. Využití pro bydlení je zastoupeno v menší míře, na řešené území navazují 
na severu a na jihu menší lokality bydlení v rodinných domech. Na severu v ulici Mačákova probíhá výstavba dalších 
rodinných domů. Další okolí řešeného území tvoří převážně průmyslové areály, případně zemědělská krajina. 

Ulice Přerovská/Rolsberská, která území vymezuje ze západní strany, je silnicí I. třídy (I/55) a intenzita dopravy 
způsobuje v přilehlém území nadlimitní hlukovou zátěž. Je plánováno převedení tranzitní dopravy na východní obchvat města, 
tzv. Východní tangentu, a tedy dopravní zklidnění ulice Přerovské/Rolsberské. 

Z hlediska dostupné vybavenosti se řešené území 
nachází mezi místními částmi Hodolany a Holice. Centrum 
Hodolan (hlavní městské subcentrum dle ÚPO) je vzdáleno 
cca 15 minut pěšky, do Holic je to cca 25 minut. Pěší cesta 
na hlavní vlakové nádraží trvá také cca 25 minut, veřejnou 
dopravou je to cca 10 minut. Autobusové nádraží je 
vzdáleno 10 minut chůze. Uvedené údaje opodstatňují 
požadavek ÚPO na rozvoj místního subcentra v řešeném 
území. 

Řešené území není zapojené do okolní městské 
struktury a nachází se zde řada bariér. Výše uvedenou 
dostupnost vybavenosti komplikují kapacitní komunikace 
– kromě Přerovské/Rolsberské dále Tovární – Lipenská 
(I/35) a také drážní těleso, které dělí město jen 
s minimem možností překonání (směrem do centra města 
ul. Tovární, podchod v ul. Trocnovské a ulice Milady 
Horákové na nábřeží Bystřice)  

Omezeně dostupné je i krajinné (rekreační / 
přírodní) zázemí. Jižním, východním a západní směrem od 
řešeného území prakticky neexistuje síť cest nebo 

cyklostezek využitelných pro rekreaci nebo její dostupnost. Na sever je nejbližším přírodním zázemím koridor řeky Bystřice. 
Doplnění funkce bydlení, pro které zde územní plán vytváří podmínky, je žádoucí, ale zatím ne příliš neatraktivní. 

Rezidenční výstavba v řešeném území by měla zahrnovat jak rozvoj vybavenosti v místě, tak i zásadní zlepšení vazeb na 
okolní části města i do krajiny. 
 

Využití území 
V řešeném území (13,8 ha) prostupuje do města nezastavěné území v podobě orné půdy, která tvoří více než polovinu 

jeho celkové výměry. Na ulici Přerovské se na nároží s ulicí Hollarovou nachází řada bytových domů, doplněná v ulici 
Hollarově několika rodinnými domy. Tento segment stavebního bloku byl vystavěn již před cca 70 lety.  Při ulici 
Rolsberské/Přerovské jsou situovány areály dvou autobazarů. Kromě orné půdy se pak v území nacházejí zahrady, 
kynologické cvičiště (u ul. Pavelkovy) a další drobnější nezastavěné pozemky bez využití. 

Územím prochází několik pěších tras využívaných k procházkám a jako pěší propojení. Jedno z nich propojuje ulici 
Přerovskou/Rolsberskou a Pavelkovu ve stopě staré cesty na hranici katastru Hodolan a Holic. Mezi areálem OLMA a 
kynologickým cvičištěm se nachází řada dubů a dalších listnatých stromů vysazených před cca 10 lety.   
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Nároží ulic Přerovské a Hollarovy se započatým blokem bytových domů Pohled na Rolsberskou/Přerovskou od nároží s ulicí Na Výsluní 

 

  
Pole uvnitř řešeného území s pohledem směrem ke Špičkové výtopně a 
areálu OLMA, a.s. 

Pohled od ulice Pavelkovy směrem k ulici Na Výsluní – existuje zde pěší 
propojení; je patrný nadzemní horkovod 

  
Přes území procházejí některé významné inženýrské sítě:  
 Přes střed území jsou ze severu na jih uloženy v jedné trase podzemní kabely VN s odbočkou k Přerovské.    

 V prodloužení ulice Pavelkovy do ulice Na Výsluní prochází teplovod, další jeho větev míří na jih, přičemž částečně 
obchází areál OLMA, teplovod je vedený také ulicí Hollarovou na jihu řešeného území 

 V částečném souběhu s teplovodem prochází územím VTL plynovod z ulice Pavelkovy k pekárnám PENAM v ulici 
Zahradní, s ochranným pásmem 25m. 

 Další trasy vedení inženýrských sítí se nacházejí v ulicích na okraji řešeného území a jsou zřejmé z výkresové 
části 

 
Majetkoprávní vztahy 
Pozemky v řešeném území jsou z části v majetku Statutárního města Olomouc (zejména v severní části území), 

podstatná část pozemků je také v soukromém vlastnictví. Majetkoprávní vztahy jsou znázorněny ve výkrese B.03 – Vlastnictví 
pozemků. Aktuální členění pozemků neodpovídá záměru na realizaci blokové struktury a při přípravě výstavby tedy bude 
muset dojít ke směnám a prodejům pozemků. 

 
Hodnoty, limity, problémy, záměry ÚP 
Hodnoty 
Jedná se o území, které je navázáno na stávající technickou infrastrukturu a částečně i na infrastrukturu dopravní. 

Přes území prochází pěší trasy propojující okolí. Při severovýchodní hranici řešeného území se nachází řada listnatých stromů 
(duby, ořešáky) středního vzrůstu. 

Limity 
Území je situováno mezi výrobní areál OLMA, a.s. na východě a ulici Přerovskou (průtah silnice I/55) na západě. Jak 

výrobní areál, tak komunikace v ulici Přerovské jsou zdrojem hluku. 
Na území zasahuje ochranné pásmo vrtu ČHMÚ, který se nachází severně od řešeného území. Dále je západní část 

řešeného území dotčena ochranným pásmem území archeologických nálezů.  Přes území prochází podzemní svazek kabelů 
VN a podél areálu OLMA, a.s. vede VTL plynovod (ochr. pásmo 25m) a teplovod. Další inženýrské sítě jsou umístěny v ulicích na 
hranici řešeného území. 

 
Záměry 
Je připravován projekt tzv. východní tangenty – východního obchvatu města, na který má být převedena trasa I/55 

z ulice Přerovské. Dle aktuální situace se předpokládá realizace ne dříve než v roce 2030. 
Od záměru vybudování tramvajové tratě v ulici Přerovské tak, jak je zanesený v ÚPO, se dle informací z OSŘ MMOL 

upouští a bude pravděpodobně z ÚPO odstraněn. 
Z územního plánu vyplývá záměr na vybudování významné technické infrastruktury – propojovacího vodovodního řadu 

TV-04 v trase mezi ulicemi Pavelkova a Hollarova, který je spolu s koridorem veřejného prostranství vymezen jako veřejně 
prospěšná stavba.   

Záměr společnosti OLMA, a.s. je oficiálně vyjádřený žádostí o změnu ÚPO s cílem umožnit rozvoj areálu západním 
směrem, tedy do řešeného území.  
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B.3 NÁVRH  

 
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
Návrh urbanistického řešení vychází z požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území, které stanovuje Územní plán 

Olomouc, stejně jako požadavků na umístění a prostorové uspořádání staveb. Návrh slouží jako ověření navrženého 
regulativu uvedeného v části A této územní studie. 

 
Navrhovaná zástavba není doplněním či rozšířením stávající funkční urbanistické struktury; jedná se spíše o vytvoření 

svébytného celku, který by měl být z hlediska městských funkcí do značné míry soběstačný a nad to sloužit i svému okolí 
doplněním veřejné infrastruktury. Kromě bydlení v bytových domech musí řešené území obsáhnout i komerční a občanskou 
vybavenost a rekreační zázemí - jako předpoklady zdravého a kvalitního městského prostředí. Navrhovaná struktura chce 
také přispět k propojení dosud fragmentované městské krajiny. 

 
V souladu s požadavky koncepce ÚPO a zadání této studie je navržena bloková struktura, která území člení na stavební 

bloky a veřejná prostranství. Formující kritéria pro rozvržení bloků byly následující: 
 půdorysné rozměry bloků s předpokladem: 

 dostatečných odstupů budov ve vztahu k limitní výšce budov 13/17m pro vytvoření funkčních 
polosoukromých rekreačních vnitrobloků 

 reálné možnosti umístění min. 70% normou požadované kapacity parkování v rámci objektů/stavebních 
bloků 

 zajištění adekvátní prostupnosti území 
 splnění požadavku na harmonický přechod zástavby mezi plochami smíšenými výrobními a smíšenými obytnými 

(odclonění výroby od bydlení) 
 vymezení parkového veřejného prostranství v přímé vazbě na obytné bloky 
 zajištění optimální dopravní obsluhy území (ulice Přerovská/Rolsberská jako místo dopravního napojení a 

předurčené polohy nových křižovatek) 
 logické členění území s respektem k vlastnictví pozemků (vč. umístění mateřské školy na pozemky ve vlastnictví 

SMOl) 
 požadavek OLMA, a.s. na rozšíření ploch smíšených výrobních ve vazbě na stávající areál v Pavelkově ulici 
 přiměřená šířka uličních profilů schopných pojmout:  

 stromořadí a další prvky zeleně 
 prvky pro zodpovědné nakládání s dešťovou vodou (dle Standardů pro HDV SMOl) 
 dílčí kapacitu pro parkování v ulicích nad rámec povinného podílu parkování v rámci objektů 
 vytvoření předpokladů pro rozvoj ulice Přerovské jako městské třídy a provazba s řešeným územím 

veřejným prostranstvím formy náměstí 
Základní idea vytvoření kvalitního městského prostředí vede k dělení území na 9 bloků (3x3), přičemž jihozápadní blok 

je spojen se sousedním tak, aby byla do tohoto bloku provázána již existující zástavba podél Přerovské a Hollarovy. Tímto 
členěním je vytvořen prostor pro to, aby ve středním poli vznikl městský park, který je obklopen rezidenční městskou 
zástavbou. Tento koncept považujeme za nosný, i když disponibilní rozměr území ve směru V-Z (při rozšíření ploch smíšených 
výrobních dle požadavku OLMA) předurčuje poměrně subtilní hloubky bloků cca 65m (domy cca 14-18m, světlost vnitrobloku 
cca 33-37m). 

V souladu s regulativy ÚPO je většinově ponechána intenzita využití území vyjádřená výškovým limitem 13/17m, tedy 4-
5 nadzemních podlaží. Studie upřesňuje výškovou regulaci podél ul. Přerovské, kde stanovuje minimální výšku 10m a 
v návaznosti na stávající zástavbu v ulicích Na Výsluní a Hollarova, kde naopak upravuje maximální výšku na hodnotu 10/14m.   

Ve studii jsou navrženy hodnoty zastavěnosti a minimální procento zeleně pro navržené stavební bloky. Důvodem je 
skutečnost, že plocha 10/133Z, která tvoří většinu řešeného území, je ve studii členěna na stavební bloky a veřejná 
prostranství a procento zastavěnosti pro plochu jako celek by vztaženo ke konkrétnímu záměru (stavebnímu bloku) bylo 
nízké. (podrobněji viz kap. A).  

Tyto parametry umožní dostatečný počet obyvatel a uživatelů pro životaschopnost obchodů a služeb, obsluhu 
veřejnou dopravou atp. Intenzitu využití území je snahou držet v rovnováze s dalšími parametry kvality městského života, 
tedy nabídkou různých typů veřejných prostranství, dostatkem zeleně a ochranou před negativními vlivy z dopravy apod. 
Tomu odpovídají navržené uliční profily, jasná hierarchie veřejných prostranství od centrálního parku (47x112m / cca 5 000 
m2), přes polosoukromé vnitrobloky až po soukromé předzahrádky (terasy, balkony). Z důvodu odclonění hluku z dopravy 
v ul. Přerovské i hluku z výroby v areálu OLMA jsou přilehlé části zástavby předpokládány jako bariérové domy, orientované 
obytnými místnostmi převážně do vnitrobloků. (V případě Přerovské záleží na jejím dopravním módu v době výstavby). 

Pro veřejný život je navržen rozšířený chodníkový prostor (6m) v ulici Přerovské, kde se přepokládá aktivní parter 
(obchody, služby) a dále široký vstup do území (částečně prostorově vymezené náměstí) mezi bloky A a D, který propojuje 
ulici Přerovskou (vč. zastávek MHD) s centrálním parkem a dalšími částmi souboru. V tomto prostoru se předpokládá parkové 
náměstí (náměstí pod stromy) také s živým parterem a venkovním posezením.  

Dalším důležitým motivem je návrh rekreačního koridoru na hraně mezi obytným a výrobním územím. Kvůli potřebě 
vymezení koridoru pro vedení inženýrských sítí (horkovod, podzemní VN kabely, plynovod) je celková šířka vymezeného 
veřejného prostranství 35 m. V celém severojižním rozsahu řešeného území (cca 350m) je zde navržena samostatná 
komunikace pro pěší, cyklisty (běžce, in-line) o šířce 4m, obklopená zelení (stromořadí a pás izolační zeleně). Je žádoucí 
rozvíjet tento koridor i dále na sever (nábřeží Bystřice) a na jih (Hamerská, Holický les, …) tak, aby byl částečně kompenzován 
zřejmý deficit rekreačního a krajinného zázemí v lokalitě.   

 

 
Schéma hierarchie veřejných prostranství:  
Hlavní prostranství: městská třída a „kamenné“ náměstí / centrální park / rekreační koridor 
Lokální prostranství: obytné ulice a předprostory vstupů do bytových domů / vnitrobloky 
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V souladu se zadáním územní studie je v řešeném území (na pozemcích v majetku SMOl) umístěna mateřská škola. Její 
kapacita se odvíjí od kapacity řešeného území, tedy pro 3000 obyvatel je navrženo 120 míst v MŠ, čemuž odpovídá plocha 
pozemku 3700 m2. Blok B navržený pro umístění veřejné vybavenosti má výměru cca 6660 m2 a je doplněn ve směru 
k centrálnímu parku objektem vybavenosti – v úvahu připadá stavba pro školství, zdravotní středisko, dům s pečovatelskou 
službou, kulturní zařízení, případně kombinace uvedených využití. Podíl rozlohy bloku B rozdělený mezi pozemek MŠ a objekt 
vybavenosti lze přizpůsobit konkrétnímu záměru. Pro MŠ je nyní v návrhu vyhrazena plocha 4800 m2.   
 

Kapacity území 
Kapacity území v intencích navrženého řešení jsou patrné z následujících údajů: 

 

Způsob využití Výměra (m2) Podíl 

Pozemky pro výstavbu dle regulativu ÚPO pro plochy smíšené obytné 41 290 29% 

Pozemky pro výstavbu dle regulativu ÚPO pro plochy veřejného vybavení 6 660 5% 

Pozemky pro výstavbu dle regulativu ÚPO pro plochy smíšené výrobní 19 320 14% 

Pozemky pro využití dle regulativu ÚPO pro plochy veřejných prostranství kromě ul. Přerovské 51 750 36% 

Pozemky pro využití dle regulativu ÚPO pro plochy veřejných prostranství - ul. Přerovská 14 380 10% 

Pozemky veřejné zeleně - centrální park 5 040 4% 

Blok F - stabilizovaná část - plochy smíšené obytné 4 150 3% 

Řešené území 142 590 100% 

 

Blok A B C D E F G H celkem 

Plocha bloku netto (m2) 8 580 6 660 8 310 7 440 6 750 4 570 5 640 5 580 53 530 

Zastavěná plocha (m2) 4 670 2 520 3 710 4 290 3 310 2 460 2 770 1 240 24 970 

Počet podlaží 4,25 3,50 4,25 4,25 4,25 4,00 4,00 1,25   

HPP (m2) 19 848 8 820 15 768 18 233 14 068 9 840 11 080 1 550 99 205 

Uvažovaný podíl BYDLENÍ 75% 0% 100% 70% 100% 100% 100% 0%   

HPP bydlení (m2) 14 886 0 15 768 12 763 14 068 9 840 11 080   78 403 

Počet bytových jednotek (52m2/BJ) 208 0 220 178 196 137 154   1 093 

Počet obyvatel 444 0 470 381 420 294 331   2 339 

Uvažovaný podíl ADMINISTRATIVY 15% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 0%   

HPP admin. (m2) 2 977 0 0 2 735 0 0 0   5 712 

Kancelářská plocha (m2) 62% HPP 1 846 0 0 1 696 0 0 0   3 541 

Počet pracovníků max. 185 0 0 170 0 0 0   354 

Uvažovaný podíl KOMERCE 10% 10% 0% 15% 0% 0% 0% 0%   

HPP komerce (m2) 1 985 882 0 2 735 0 0 0   5 602 

Prodejní plocha (80% HPP) 1 588 706 0 2 188 0 0 0   4 481 

Uvažovaný podíl OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   

HPP školství/zdravo/sociální/kultura (m2) 0 7 000 0 0 0 0 0   7 000 

užitná plocha (m2) 0 5 250 0 0 0 0 0   5 250 

počet osob 0 250 0 0 0 0 0   250 

Uvažovaný podíl VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%   

HPP výroby a skladování (m2) 0 0 0 0 0 0 0 1 550 1 550 

Počet pracovníků max. 0 0 0 0 0 0 0 45 45 

OSOB CELKEM 629 250 470 550 420 294 331 45 2 943 

PARKOVACÍ A ODSTAVNÁ STÁNÍ DLE ČSN 253 61 209 253 186 130 147 10 1 248 

 

 
Poznámky k tabulce:  

 Blok I, tzn. rozšíření areálu OLMA, a.s. má rozlohu 13 740 m2 a předpokládá se využití dopravní i technické 
infrastruktury z ulice Pavelkovy, proto není tento blok uveden v přehledu kapacit. 

 Průměrná velikost bytu je uvažována 52m2 užitné plochy, přičemž užitná plocha je spočtena jako 73% HPP 
bydlení. Dále je dle dostupných ukazatelů uvažováno 2,14 obyvatel na jednu bytovou jednotku. Výpočet počtu 
parkovacích a odstavných stání je podrobněji rozveden v části Koncepce dopravní infrastruktury.   

Regulace prostorového uspořádání 
Podmínky pro prostorové uspořádání jsou popsány v části A. Navržené řešení má ve většině území totožnou uliční a 

stavební čáru. Jsou navrženy různé typy stavebních čar od kompaktní (na Přerovské a novém náměstí), přes otevřenou 
(s možností nesouvislého zastavění, bytové domy uvnitř území) až po stavební čáru volnou v bloku B, kde se předpokládá 
výstavba mateřské školy a dalšího objektu občanského vybavení. Od námětu předzahrádek v uličním profilu bylo ustoupeno 
z obavy o zajištění kvality parteru a v návrhu byl ponechán pouze 3m široký zelený pás pro zajištění odstupu chodníku od 
fasády domů. 
 

 
KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
 
Rolsberská/Přerovská 
Celé území bude dopravně napojeno na komunikaci na ul. Rolsberská/Přerovská, která tvoří jeho západní hranu. Toto 

řešení je vhodné mj. z důvodu možné realizovatelnosti bez nutnosti propojení území novými komunikace severním a 
východním směrem. Tuto komunikace je (dle ČSN 73 6110) třeba považovat za místní sběrnou komunikaci, a to bez ohledu na 
stávající vedení průtahu silnice I. třídy I/55 či její výhledové přeložení na tzv. východní tangentu. Roční průměr denních 
intenzit dopravy zde byl při sčítání dopravy v roce 2016 stanoven na 16 335 voz./24 hod. Model dopravy města Olomouce, 
zpracovaný pro plán udržitelné městské mobility, zde pro výhledový rok 2030 kalkuluje s intenzitou 17 400 voz./24 hod ve 
scénáři business-as-usual (bez východní tangenty), resp. 7000 až 8000 voz./24 hod pro scénáře s východní tangentou. 
V první fázi je navrženo zachování čtyřpruhového uspořádání na ul. Přerovské s dílčími úpravami.  

Území je na komunikaci na ul. Přerovské napojeno čtyřmi křižovatkami, od severu:  
 stávající křižovatka v ul. Na Výsluní 

 nová průsečná světelně řízená křižovatka v místě stávající stykové křižovatky s bezejmennou komunikací od 
západu (ČSAD),  

 nová průsečná neřízená křižovatka v místě stávajícího hlavního vjezdu do areálu Morseva, 

 stávající křižovatka s ul. Hollarovou. 

K nové světelně řízené křižovatce bude přesunuta stávající zastávka MHD a budou v rámci ní zřízeny přechody pro 
chodce, zajišťující mj. dostupnost této zastávky. Od severu bude doplněn samostatný řadicí pruh pro levé odbočení (do 
řešeného území), a to na úkor stávajícího připojovacího pruhu, který osazením SSZ pozbude významu. 

Podél vozovky bude na východě zřízen parkovací pruh, cyklostezka, pás stromořadí a široký chodník. 
Výhledově (nejpozději se zprovozněním východní tangenty, nebo i dříve) doporučujeme zrušit nejzápadnější jízdní pruh 

a obdobné uspořádání přidruženého prostoru aplikovat i na západní straně ulice. 
Ve výkresové části je zobrazeno uspořádání ulice Přerovské ve variantě čtyřpruh. Na výkrese B.08 Uliční profily je 

navíc zobrazeno i řešení s redukcí nejzápadnějšího jízdního pruhu.  
Předpokládané intenzity dopravy byly odvozeny z navržených kapacit území. Předpokládá se, že území bude generovat 

pohyb cca 2200 vozidel /24 hodin dohromady z a do území. Ve špičkové hodině (8%) to znamená pohyb cca 180 vozidel 
dohromady z a do území. Při třech dopravních napojeních na nadřazený dopravní systém (ul. Přerovská / Roslberská) se 
jedná o 1 vozidlo / min / křižovatku. V dalším stupni bude třeba provést kapacitní posouzení daných křižovatek. 

 
Zklidněné zóny uvnitř území 
Veškeré komunikace uvnitř území jsou navrženy tak, aby sloužily téměř výhradně jeho obsluze, a proto navrhujeme 

jejich adekvátní zklidnění. Komunikace v západo-východním směru, které se přímo napojují na sběrnou komunikaci 
Rolsberská/Přerovská, navrhujeme v režimu zóny 30 a jejich napojení na Rolsberskou/Přerovskou přes dlouhý příčný práh, 
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vyjma světelně řízené křižovatky. Komunikace uvnitř území v severo-jižním směru, které budou obsluhovat vždy jen přímo 
přiléhající části uličních bloků, pak v režimu obytné zóny. 

Prvky zklidnění uvnitř území budou zejména zvýšené křižovatkové plochy, případně další vhodné prvky. Vzhledem 
k navrženému zprůjezdnění severovýchodním směrem doporučujeme sledovat, zda zde nevznikne nežádoucí zkratka a 
zavlečení dopravy do území, a případně zvážit opatření k omezení tohoto průjezdu. 

Základní šířka obousměrného jízdního pásu je navržena 5,0 m, v místech kolmého parkování rozšířena o 1,0 m (s jiným 
povrchem), což jednak poskytuje bezpečností odstup (zejména pro cyklisty), jednak usnadňuje zajíždění a vyjíždění 
parkujících vozidel. 

 
Prostupnost a návaznosti z hlediska cyklistické dopravy 
Uvnitř území budou díky zklidněným zónám zajištěny podmínky pro bezpečný společný provoz cyklistů a motorové 

dopravy. Případná zvláštní opatření pro cyklisty budou spočívat pouze v zachování obousměrného průjezdu cyklistů 
v místech, kde bude navrženo zjednosměrnění (podél centrálního parku) nebo případně zaslepení pro motorovou dopravu.  Na 
ul. Rolsberská/Přerovská bude bezpečný provoz cyklistů zajištěn pásem pro cyklisty na východní straně ulice, výhledově po 
obou stranách. Ve všech etapách je nutno zajistit také návaznost opatření pro cyklisty dále mimo řešené území. 

V první etapě doporučujeme společně s cyklopásem na ul. Rolsberská (směrem na sever) zlegalizovat jízdu po 
východním chodníku (stezka pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů) alespoň po přechod pro chodce na nejbližší světelně 
řízené křižovatce a dále přes tento přechod na západ. A stejně tak směrem na jih na ul. Přerovská zlegalizovat jízdu po 
východním chodníku (stezka pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů) alespoň po přechod pro chodce. 

 
Parkování / doprava v klidu 
Parkovací a odstavná stání jsou řešena v souladu s ÚPO a Zadáním ÚS, tzn. minimálně ze 70% v rámci objektů 

(požadavek je pro bytové domy; zde je aplikováno pro výstavbu na pozemcích s regulativem ploch smíšených obytných). Pro 
jednotlivé stavební bloky je odhadnuta kapacita parkování v podzemním podlaží ve vnějším prstenci bloku tak, aby uvnitř 
bloku zůstala dostatečně velká nezastavěná část s rostlým terénem (regulovaná stavební hranicí podzemní). Zbývající 
potřebná kapacita parkování je navržena v ulicích formou podélného nebo kolmého stání.   
 

Blok A B C D E F G H celkem 

Počet odstavných stání pro bydlení dle ČSN 736110 177 0 187 152 167 117 132 0 931 

Počet parkovacích stání pro bydlení dle ČSN 736110 22 0 23 19 21 14 16 0 115 

Počet parkovacích stání pro ostatní druhy staveb dle ČSN 736110 50 58 0 70 0 0 0 10 188 

Počet parkovacích a odstavných stání  dle ČSN 736110 248 58 210 240 188 131 148 10 1 223 

70% parkovacích a odstavných stání v rámci objektu 174 41 147 168 131 92 103   856 

Maximální podíl aut parkovaných na veř. prostranství  (30%) 74 17 63 72 56 39 44   367 

Počet parkovacích a odstavných stání v rámci objektu dle studie 210 40 190 195 157 107 131   1 016 

Počet parkovacích a odstavných stání pro umístění na veř. prostranství  38 18 20 45 30 25 17   193 

Počet parkovacích a odstavných stání na veř. prostranství dle studie 50 0 67 29 45 50 52   293 

Podíl parkovacích a odstavných stání na vlastním pozemku dle studie 85% 69% 90% 81% 84% 81% 89%   83% 

 
Výpočet parkovacích a odstavných stání byl proveden dle ČSN 736110 jako součet nároků jednotlivých druhů 

staveb:  
 BYDLENÍ – ODSTAVNÁ STÁNÍ: Ve výpočtu počtu parkovacích a odstavných stání dle ČSN 736110 bylo uvažováno 

s podílem 30% BJ o 1 obytné místnosti (0,5 stáni/BJ), 60% BJ do 100m2 plochy (1 stání/BJ) a 10% BJ nad 100m2 
plochy (2 stání/BJ). Ka = 1,0,  Kp = 0,6. Při těchto parametrech vychází koeficient 0,95 stání na BJ. 

 BYDLENÍ – PARKOVACÍ STÁNÍ: 1 parkovací stání na 20 obyvatel (počet obyvatel = počet BJ * 2,14 obyvatel) 
 ADMINISTRATIVA: Kancelářská plocha dle ČSN 736110 byla stanovena jako 62% HPP předpokládané funkce 

administrativy. Na 35m2 kancelářské plochy připadá 1 stání, přičemž Kp = 0,6 
 KOMERCE: Prodejní plocha dle ČSN 736110 byla stanovena jako 60% HPP předpokládané funkce obchodu a služeb. 

Na 40m2 prodejní plochy připadá 1 stání, přičemž Kp = 0,6 

 OBČANSKÁ VYBAVENOST: Jedná se o budovu MŠ a další budovu v bloku B. Počet odstavných a parkovacích stání 
pro tento blok byl odhadnut na 60, přičemž také zde bude cca 70% stání umístěno na pozemku stavby mimo 
veřejná prostranství.  

 
Veřejná doprava 
Obsluha území veřejnou dopravou bude zajištěna autobusovými linkami provozovanými v ulici Rolsberské/Přerovské. 

Je navržen posun zastávek směrem k světelně řízené křižovatce s přechody pro chodce na všech ramenech. Na tyto 
zastávky je z řešeného území docházková vzdálenost do 300m  

 

 
Schéma dopravní koncepce:  

 Sběrná komunikace / městská třída Rolsberská/Přerovská  
 Místní obslužné komunikace kategorie C v režimu zóny 30 (pohyb cyklistů v hlavním dopravním prostoru) 
 Místní obslužné komunikace kategorie D v režimu obytné zóny  
 Cyklopás 
 Stezka se smíšeným provozem pro chodce, běžce, cyklisty, in-line, … 
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KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
Zásobování vodou 

V Koncepci vodního hospodářství jsou v řešeném a navazujícím území navrženy tyto úpravy vodovodní sítě, které mají 
zajistit dobré podmínky pro zásobování vodou: 

N_095: Dostavba nového řadu DN 300 propojení ul. Chelčického a ul. Lipenská; 
N_096: Dostavba nového řadu DN 150 a DN 300 propojení ul. Lipenská k ul. Hamerská; 
N_152: Dostavba nového řadu DN 150 v ul. Fügnerova/Lipenská; 
Q_101: Výstavba vodoměrné šachty (průtokoměr) na novém řadu v ul. Lipenská u benzínové stanice; 
Q_149: Výstavba vodoměrné šachty (stejná pro Q_145) na řadu DN 200 v ulici Fügnerova. 
Dle generelu je uvažováno s rekonstrukcí vodovodního úseku mezi ulicemi Na výsluní a Za humny. V rámci obnovy 

vodovodní sítě je doporučena rekonstrukce řadu Přerovská do profilu DN 300 i v rámci navazujících úseků. Jedná se 
poruchový úsek a je doporučeno zachování stejné dimenze. (Koncepce vodního hospodářství města Olomouce – C. Generel 
zásobování vodou) 

Řešené území je navrženo napojit ze stávajícího vodovodního potrubí v profilech DN100 z ulice Přerovská (DN 250 LT), 
z ulice Hollarova (DN 200 LT) a z ulice Na Výsluní-Pavelkova (DN 100 LT). Objekty umístěné ve východní části řešeného území 
budou napojeny z plánovaného vodovodního řadu TV-04, který je plánovaný mezi ulicemi Železniční, Lipenskou, Hollarovou, 
Pavelkovou a Keplerovou. Jedná se o plánovaný významný vodovodní řad, který má zlepšit podmínky pro zásobování vodou. 
Nově navržený vodovod bude zaokruhován. 

 

Spotřeba vody pro nový bytový fond:  
 Qp = 2409 os x 110 l/os/den = 265,0 m3/den.  

Spotřeba vody pro občanské vybavení a administrativu:  
 Qp = 348 zam x 40 l/zam/den = 14 m3/den.  

Spotřeba vody pro školství/zdravo/kultura: 
 Qp = 250 zam x 60 l/zam/den = 15 m3/den  

Celkem Qp = 294,0 m3/den x Qm = 3,4 l/s x 1,4 = 4,76 l/s (411,0 m3/den). 
Konkrétní řešení zásobování vodou bude v rámci navazujících podrobných dokumentací nutné projednat 

s provozovatelem vodovodní sítě, tj. s Moravskou vodárenskou společností. 
Ochranné pásmo vodovodu do DN 500 je 1,5 m od okraje potrubí. Provozovatelem vodovodní sítě je společnost 

Moravská vodárenská a.s. 
Dle informací z Moravské vodárenské a.s. je vodovodní řad v ulici Hollarově (litina DN 200) v majetku firmy OLMA, a.s. a 

je dle podkladů je povolen jako přípojka.  Aby bylo možné propojit tento řad (přípojku) s nově navrženými vodovody, je nutné 
rekolaudovat přípojku na řad a převést vodovodní řad do majetku statutárního města Olomouce. 

 
Kanalizace 

Odpadní vody z části území Holice a Hodolany jsou odváděny stokami a sběrači do hlavního sběrače G (obr.9: Kmenová 
stoka G, Koncepce vodního hospodářství města Olomouce – Generel kanalizace). Tato stoka začíná v šachtě 31792 v ulici 
Kavaleristů poblíže soutoku Bystřice a řeky Moravy, kde je napojena do kmenové stoky D. Kmenová stoka G pokračuje ulicemi 
Na Bystřičce, U Ambulatoria, Hodolanská, Rolsberská a Přerovská. Na hlavní sběrač G jsou postupně napojeny v soutokových 
šachtách nebo OK stoky Ga – Gf, a stoky GI – GX. Na kmenové stoce je vybudována odlehčovací komora OK1G. Recipientem 
pro odlehčené vody je Bystřice, levobřežní přítok řeky Moravy. Do šachty 27896 je zaústěna kmenová stoka F, která odvádí 
odpadní vody z lokality Bělidla. (Koncepce vodního hospodářství města Olomouce – B. Generel kanalizace) 

 

  VÝMĚRA (ha) REGULOVANÝ 
SPECIFICKÝ ODTOK 

KOEFICIENT TYPU 
ZÁSTAVBY 

Plochy smíšené obytné dle územního plánu  4,78 3 3 
Plochy smíšené výrobní dle územního plánu  2,36 3 1 
Plochy veřejných prostranství 6,27 3 2 
Blok F - stabilizovaná část 0,42 3 3 
Řešené území  13,83   

 

 
 

V Koncepci vodního hospodářství je navrženo napojení řešeného území směrem k severu do kanalizačních stok 
procházejících severním okrajem Lipenské ulice (splašková DN 400 a dešťová DN 1000). V rámci této územní studie je 
navržena úprava tohoto řešení spočívající v napojení nové zástavby na jednotnou kanalizaci v ulici Přerovská (DN 1000). 
Hlavní řady v řešeném území jsou uvažovány DN 300. Toto řešení je výhodnější z hlediska nevázanosti a samostatnosti řešení. 
Tímto způsobem napojení není nutné uvažovat s případnou výstavbou na okolních pozemcích a časově a kapacitně na ně 
navazovat. Dle poskytnutých podkladů (polohopis/výškopisu z MMOl a výškového zaměření kanalizace z Moravské vodárenské 
a. s.) se předpokládá gravitační napojení kanalizace ze všech objektů. 

 
Napojením kanalizace na ulici Přerovská zůstává příslušnost území ke kmenové stoce G. 
V trase propojených ulic Na Výsluní a Pavelkova byla navržena nová stoka sloužící pro odvodnění komunikace již 

z dříve zpracované Územní studie US-133 „HODOLANY – LIPENSKÁ“ A US-134 „HODOLANY – NA VÝSLUNÍ“. Toto již dříve navržené 
vedení tato studie respektuje a obdobným systémem napojuje další uvažované objekty v řešeném území. 

 
Při řešení odkanalizování území (zejména likvidace dešťových vod) je nutné respektovat TNV 75 9011 a podmínky 

Koncepce vodního hospodářství města Olomouce (KVH).  
Teoretický stávající odtok je orientačně stanoven Q = 13,83 ha x 0,05 x 162 l/s/ha = 112,0 l/s.  
Redukovaný odtok z nové zástavby bude dle požadavků Koncepce vodního hospodářství – Studie odtokových poměrů 

cca 87,7 l/s. 
Součástí řešeného území je i plocha S=1,65ha, jejíž plocha využití je dle generelu Plocha smíšená výrobní a která je 

součástí areálu Olma. Tato stávající část areálu bude napojena ze stávajících rozvodů v areálu Olma a bude se odvodňovat do 
nově budované kanalizace mezi ulicemi na Výsluní a Pavelkova.   

Všechny objekty HDV budou navrhovány minimálně na periodicitu deště p=0,2 (pětiletý déšť).  
Redukovaný odtok vychází z údajů stanovených v kap. 8.2.2.2 Studie odtokových poměrů (viz. tabulka níže). Požadován 

je zde základní specifický odtok 3 l/s/ha. Do výpočtu je nutné zahrnout koeficient typu zástavby, který zohledňuje očekávaný 
vyšší počet škrtících zařízení v ploše.  

 
Dešťové vody ze střech soukromých objektů a soukromých pozemků budou odváděny přes retenční (akumulační) 

nádrže a zasakovány na pozemku (konkrétní řešení bude zvoleno dle HG posudku v daném místě). Dle dostupných informací 
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se celá lokalita nachází na štěrkovém podloží pod krycími vrstvami, tudíž podmínky pro vsakování by měly být dobré. 
V místech, kde budou použity akumulační nádrže, je uvažováno s využitím dešťových vod pro zálivku. Alternativně, pokud se 
HG posudkem prokáže, že podmínky pro zasakování nejsou vhodné, budou vody z retenčních nádrží odvedeny povoleným 
odtokem do nově navržené dešťové kanalizace.  

Dešťové vody z komunikací budou odvedeny povoleným odtokem do nově navržené dešťové kanalizace, která bude 
vedená v souběhu se splaškovou kanalizací.  

Uprostřed řešeného území je navržený park, kde je uvažováno s využitím dešťové vody pro účely zálivky s případným 
vodním prvkem uvnitř parku. 

Ochranné pásmo kanalizace do DN 500 a hloubky do 2,5 m je 1,5 m a pro větší profily a kanalizace hlubší 2,5 m od 
okraje potrubí. 

Provozovatelem kanalizační sítě je společnost Moravská vodárenská a.s. 
Řešení obsažené v územní studii, které se liší od řešení navrženého v Koncepci vodního hospodářství (Generelu 

kanalizace) nebylo projednáno s provozovatelem kanalizační sítě. Konkrétní řešení odkanalizování území bude rámci 
navazujících podrobných dokumentací nutné projednat s provozovatelem kanalizační sítě, tj. s Moravskou vodárenskou 
společností. 

 

Posouzení možnosti vsakování 
V podloží svrchního horizontu humózních hlín se 

soudržné zeminy charakteru jílovito-písčitých hlín 
o mocnosti cca 1,0-1,5 m přecházející v horizont 
nesoudržných zeminy charakteru písků a štěrkopísků 
v různém stupni zahliněných   třídy GM – G-F, kdy 
z hlediska genetického se jedná o fluviální sedimenty 
údolní terasy Moravy a jejích přítoků.   

Z hlediska propustnosti zemin se na lokalitě 
vyskytují ve svrchním horizontu nesaturované zóny 
materiály velmi slabě propustné (kf = n x 10-8 m.s-1), kdy 
koeficient vsaku kv daného horninového prostředí ve 
smyslu ČSN 75 90 10 byl stanoven na hodnotu   kv = 1 x 
10-8 m.s-1 

V podloží těchto pelitických sedimentů se nachází 
od hloubkové úrovně cca 2-3 m p.t. horizont ulehlých 
zahliněných štěrkopísků a písků, kdy z hlediska 
hydrogeologického se jedná o komunikující průlinově 
propustný horizont o mocnosti několik metrů kdy 
koeficient vsaku kv daného horninového prostředí ve smyslu ČSN 75 90 10 byl stanoven na hodnotu kv = 1 x 10-4 m.s-1. 
Hladina podzemní vody se vyskytuje v hloubkové úrovni 3-4 m p.t. 

Na základě předchozích údajů lze předpokládat, že podmínky v území jsou pro vsakování dešťových vod vhodné. 
 

Zásobování elektřinou 
V řešené lokalitě bude nově na distribuční soustavu ČEZ napojeno celkem 8 bloků, které budou využity jako obytné, 

administrativní, komerční, občanské vybavenosti a skladové jednotky. Celkový soudobý příkon lokality byl odhadnut na 
2 100kW, který by byl do lokality dodán přes tři distribuční trafostanice, každé o výkonu 1000kVA – orientačně vyznačeny ve 
výkrese B.06. 

V rámci lokality bude nutné přeložit podzemní VN vedení. Toto vedení bude přeloženo na veřejně přístupné pozemky 
s tím, že bude nezbytné počítat s ochranným pásmem podzemního vedení 1m na každou stranu vedení. 

V rámci lokality bude také provedeno veřejné osvětlení, které bude navrženo dle normy Osvětlení venkovních prostorů 
podle ČSN EN 12464 -2. V návrhu budou zohledněny standardy veřejné osvětlení města Olomouce. 

 

Zásobování teplem 
Pro řešené území s blokovou zástavbou (A-H) je proveden bilanční výpočet potřeby tepla resp. tepelného výkonu pro 

vytápění a ohřev TV dle počtu m2 HPP, počtu obyvatel/osob a uvažovaného energetického standardu objektů v úrovni budov 

s téměř nulovou spotřebou energie. Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že celkový potřebný tepelný výkon řešeného území je 
cca do 4,5 MW (propočtem 4 210,66 kW) a celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev TV se pohybuje cca na hodnotě 
26 000 GJ/rok.  

Řešené území se nachází v oblasti pokryté parovodem pro průmyslové využití s vysokou přípojnou kapacitou. Dle 
informací provozovatele systému CZT (Veolia Energie ČR, a.s.) je potřebná kapacita pro připojení celého řešeného území 
dostupná.  

Koncepčně je nejvhodnější variantou vybudování centrální výměníkové stanice pára/horká voda s následným 
etapovitým rozváděním lokálního horkovodu/teplovodu s hrubou ekvitermní křivkou do jednotlivých bloků dle postupu 
výstavby k tlakově závislým, případně nezávislým objektovým předávacím stanicím. Vzhledem ke kapacitě parovodní sítě a 
zároveň možnému postupu výstavby se jako nejvhodnější místo připojení na parovod jeví oblast ulice Na Výsluní / Pavelkova, 
tedy ze severní strany řešeného území, možné připojení je však i z jižní strany od ulice Hollarovy. Horkovodní/teplovodní 
rozvod v rámci řešeného území bude veden převážně ve zpevněných površích místních chodníků a komunikací, 
v nezpevněném terénu se uvažuje vzhledem k charakteru zástavby a jejich využití jen malá část vedení.  

Z konzultace s vlastníkem TI, společností Veolia Energie ČR, a.s., vyšel najevo záměr společnosti vybudovat horkovod 
mezi ulicemi Pavelkovou a Hollarovou. V tom případě by bylo zásobování území teplem řešeno odbočkami z tohoto 
horkovodu. 

 
Bilanční výpočet tepelného výkonu a potřeby energie řešeného území 

Objekt T °C m2/kW Plocha (m2) TZ (kW) Osoby TV (kW) TZ+TV (kW) Ep VYT (GJ) Ep TV (GJ) Ep celk (GJ)

blok A 20-22 38 18 275 481 579 475 956 3 607 2 001 5 608

blok B 20-22 38 8 500 224 250 60 284 1 678 346 2 023

blok C 20-22 38 14 875 391 444 388 779 2 936 1 893 4 828

blok D 20-22 38 19 125 503 577 475 978 3 775 1 994 5 769

blok E 20-22 38 15 938 419 476 409 828 3 146 2 029 5 175

blok F 20-22 38 10 583 279 316 304 583 2 089 1 347 3 436

blok G 20-22 38 12 240 322 365 337 659 2 416 1 556 3 972

blok H 20-22 38 2 250 59 45 40 99 444 192 636

Území Celkem 83 511,00 2 197,66 3 052,00 2 013,00 4 210,66 16 482,43 9 355,62 25 838,06

 
TZ – tepelná ztráta, TV – teplá voda, Ep VYT – potřeba energie na vytápění, Ep TV – potřeba energie na ohřev TV 
 
 
 

KONCEPCE ZELENĚ (ZELENOMODRÉ INFRASTRUKTURY) 
Koncepce zeleně je založena na základním členění na plochy veřejné, polosoukromé a soukromé zeleně. 

Polosoukromá a soukromá zeleň je navázána především na vnitrobloky bytových domů a jejich zahrádek.  Cílem návrhu 
zahrádek u přízemních bytů a předzahrádek před bytovými domy je snaha o efektivní využití zeleně pro potřeby obyvatel 
v místě žijících a zároveň eliminace ploch veřejné zeleně a s tím souvisejících nákladů na kvalitní péči a správu.  

Naproti tomu cíleně navržená veřejná zeleň má sloužit jako kvalitní pobytový prostor pro širokou veřejnost.  Veřejná 
zeleň je zastoupena plochou centrálního parku a parkového náměstí. Úlohou centrálního parku je vytvoření pobytového 
prostoru s víceúčelovým využitím.  V návrhu studie bylo do parku umístěno hřiště s rozměry odpovídající hře volejbalu a 
basketbalu. Pozice hřiště je zvolena s ohledem na potřebu založení dostatečně širokých pásů protihlukové zeleně ve vztahu k 
nejbližším bytovým domům. V rámci územní studie byl park jednoduše rozvržen s cílem prezentace zastoupení možných 
funkcí a prvků, které lze do parku umístit.   

Využití dešťových vod ve vztahu k zeleni se prolíná celým návrhem koncepce zeleně. Zpevněné pěší povrchy by měly 
být vyspádovány do ploch doprovodné zeleně komunikací.  Tam kde doprovodná zeleň nevytváří dostatečný prokořenitelný 

Přehled vrtů v lokalitě 
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prostor pro navrženou výsadbu stromů, je potřeba myslet na vsakování DV a uzpůsobit tomu technické řešení: propustná 
dlažba, zasakovací pásy, prokořenitelné buňky, využití strukturálního substrátu aj. Parkovací stání jsou v návrhu řešena také 
jako zasakovací pásy a prokořenitelný prostor pro zeleň, zde se nabízí využití dlažby se širokou spárou, nebo zatravňovací 
dlažby s vyštěrkováním.   V plochách určených pro výsadbu stromů je potřeba se vyhnout umisťování inženýrských sítí 
(výsadbové pásy jsou znázorněny ve výkresech uliční profilů B.08).  

V rámci polosoukromých ploch vnitrobloku jsou lokalizovány i akumulační nádrže – pozice nádrží v rámci studie je 
čistě orientační – důležité je uvědomění si využití plochy dvora pro zachycení dešťových vod (dále DV) a jejich využití pro 
závlahy zahrádek nebo pro vytvoření herního prvku aj. Přepad a vsak z akumulačních nádrží bude řešen v rámci plochy 
vnitrobloku. 

Zakomponování propustných zpevněných povrchů a dostatečná ochrana kořenového prostoru stromů ve vztahu 
k stávajícím i nově umístěným inženýrským sítím je pro dlouhodobé a funkční zastoupení vzrostlé zeleně v ulicích naprosto 
zásadní. Zjednodušeně lze napsat, že v návrhu jsou zastoupeny dva typy ulic. Ulice s oboustranným stromořadím – 
umístěným do ostrůvků mezi parkovací stání a ulice s jednostranným stromořadím a linií předzahrádek před domy.  Liniová 
zeleň je tvořená i rozsáhlou plochou izolační zeleně kolem průmyslového areálu Olmy. Zde je potřeba dbát na založení husté a 
etážovité výsadby stromů a keřů.  

Stromy v návrhu byly umísťovány s ohledem na stávající inženýrské sítě.  Proto byla v návrhu využita i značka 
vyjadřující, že navržená výsadba je možná jen při přeložce stávajících inženýrských sítí.   
 
 
ETAPIZACE 

Návrh etapizace je znázorněn a popsán na výkrese B.09. V území hraje roli řada vlivů, které nelze časově zařadit. 
Navržená etapizace je tedy jedním z možných postupů. 

Etapizace vychází zejména z: 
 koncepce dopravní obsluhy území (výhradně z ulice Přerovské) 
 potřeby koordinovaných přeložek inženýrských sítí nadmístního významu (VTL plynovod, teplovod, podzemní VN 

kabely) 
 logické dostupnosti inženýrských sítí, resp. jejich budování v rámci jednotlivých etap (ulice Přerovská a Na 

Výsluní). 
Výstavba ve stavebních plochách je podmíněna realizací příslušné dopravní a technické infrastruktury (a veřejných 

prostranství), případně přeložkami sítí, se kterými je výstavba v kolizi – konkrétně přeložkou VN kabelů (bloky C, E, F a 
centrální park), případně dílčí přeložky v ulici Na Výsluní. 

Obecně je výstavba uvažována koordinovaně v jednotlivých blocích (A-G) z důvodu předpokládaného budování 
společného garážového (podzemního) podlaží a společné koncepce vnitrobloku. Případně je možná i výstavba bloku po 
částech za předpokladu zajištění samostatného vjezdu do garážového podlaží, zřejmě s členěním na severní a jižní část.  

Důležitým aspektem je koncepce rozvodu tepla z horkovodu, který dle záměru společnosti Veolia Energie ČR, a.s. má 
být nově veden v novém koridoru mezi ulicemi Pavelkovou a Hollarovou.  

Etapizaci je třeba v dalších fázích plánovat s ohledem na zájmy jednotlivých vlastníků pozemků, jejich „chuti“ stavět a 
schopnosti domluvit se. Obecně však (s ohledem na dopravní a technickou infrastrukturu) poměry v území ukazují na logiku 
stavění od bloku A postupně dále na jih a případně na východ, s předpokladem vyřešení páteřních vedení tepla a el. energie 
z východní části řešeného území. 

 
 

SMĚNY POZEMKŮ 
Návrh prostorové regulace zohlednil majetkoprávní vztahy v území, nemohl jim však zcela vyhovět s ohledem na jiná kritéria 
návrhu. Na výkrese B.11 Výkres přeparcelace je znázorněn a popsán návrh možných dispozic s pozemky. Pro realizaci projektu 
je klíčový zájem soukromých vlastníků.  
 
 
 
 
 

 
ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ 
 
Odhad investičních nákladů byl provedený z jednotkových cen a je třeba jej brát pouze orientačně: 
 
část m2/ bm / ks cena za bm/ks cena (Kč) 

    
Přeložky a nadřazené trasy TI       

Přeložka VN 840 5 000 4 200 000 

Přeložka VTL/STL plynovodu 630 3 500 2 205 000 

Regulační stanice plynu VTL/STL 1 2 000 000 2 000 000 

Přeložka teplovod/horkovod 410 10 000 4 100 000 

Propojovací vodovodní řad TV-04 400 5 000 2 000 000 

Celkem      14 505 000 
        

Inženýrské sítě       

Kanalizace splašková 2 200 10 000 22 000 000 

Kanalizace dešťová 2 200 10 000 22 000 000 

Vodovod 2 200 3 800 8 360 000 

Horkovod 430 10 000 4 300 000 

NN 2 200 1 500 3 300 000 

Trafostanice 3 1 000 000 3 000 000 

Sdělovací kabely 2 200 1 100 2 420 000 

Veřejné osvětlení - kabely 2 200 1 500 3 300 000 

Veřejné osvětlení - sloupy a tělesa 170 20 000 3 400 000 

SSZ křižovatka 1 2 500 000 2 500 000 

Celkem      74 580 000 
        

Veřejná prostranství       

Vozovka - asfalt (bez ulice Přerovské) 6 330 2 500 15 825 000 

Vozovka - dlažba 6 310 3 500 22 085 000 

Chodníky (dlažba) 21 560 1 900 40 964 000 

Parkovací stání 3 560 1 900 6 764 000 

Parková úprava 3 640 800 2 912 000 

Hřiště veřejné 1 1 000 000 1 000 000 

Mobiliář (lavičky, odpad. koše, stojany na kola) 50 4 000 200 000 

Vodní prvek 1 1 000 000 1 000 000 

Vybavení rekreační stezky 4 150 000 600 000 

Retenční nádrž v parku 1 1 000 000 1 000 000 

Zpevněné plochy a stezky s přírodním povrchem 4 130 1 500 6 195 000 

Doprovodná zeleň vč. objektů HDV 17 300 1 000 17 300 000 

Stromy 400 5 000 2 000 000 

Celkem      117 845 000 

    Celkem veřejná infrastruktura   206 930 000 
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Výstavba ve stavebních blocích vypočtená z předpokládané kubatury obestavěného prostoru 
 

Blok Plocha 
bloku netto 
(m2) 

Zastavěná 
plocha (m2) 

Počet 
nadzemních 
podlaží 

HPP (m2) HPP 
podzemního 
podlaží (m2) 

HPP (m2) 
celkem 

Obestavěný 
prostor 
(m3) celkem 

Jednotková 
cena 
(Kč/m3) 

Cena celkem 
(Kč) 

A 8 580 4 670 4,25 19 848 6 500 26 348 84 277 7 000 589 940 750 

B 6 660 2 520 3,50 8 820 1 500 10 320 32 592 7 000 228 144 000 

C 8 310 3 710 4,25 15 768 6 500 22 268 71 629 7 000 501 404 750 

D 7 440 4 290 4,25 18 233 6 000 24 233 77 521 7 000 542 645 250 

E 6 750 3 310 4,25 14 068 5 500 19 568 62 859 7 000 440 014 750 

F 4 570 2 460 4,00 9 840 3 500 13 340 42 754 7 000 299 278 000 

G 5 640 2 770 4,00 11 080 4 500 15 580 50 098 7 000 350 686 000 

H 5 580 1 240 1,25 1 550 0 1 550 4 805 5 000 24 025 000 

celkem 53 530 24 970   99 205 34 000 133 205 426 536   2 976 138 500 
 

 

 
 
 
V Brně dne 28. 1. 2021 
Ing. arch. Robert Sedlák a kol. 
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A) ZÁPISY Z JEDNÁNÍ 
 

A.1 VSTUPNÍ JEDNÁNÍ, 17. 9. 2020 
 

Objednatel:    Statutární město Olomouc, odbor strategie a řízení 
Za objednatele přítomni: Ing. arch. Jana Křenková 

Ing. Monika Růžičková 
Ing. arch. Petra Růžičková 
Ing. Roman Luczka 
Ing. Miroslav Pauch 

    Ing. Martin Luňáček 
Ing. arch. Markéta Mrlíková 

Za úřad úz. plánování:  Ing. Karin Kuklová 
        Ing. arch. Jiří Šobr 
Zhotovitel:   Ing. arch. Robert Sedlák 
Za zhotovitele přítomen: Ing. arch. Robert Sedlák 
 
Zhotovitel představil analýzy a koncepci řešení ve variantách (viz příloha). 
Diskuse: 
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA: 

 Energetika (Ing. Luczka): nejsou známy překážky pro přeložení stávajících el. vedení do nových koridorů veřejných 
prostranství, ing. Luczka prověří 

 Parovod (Ing. Pauch): eventuální přeložka parovodu finančně nákladná, příznivější je varianta A, kde stávající vedení 
není v přímé kolizi s rezidenční výstavbou 

 Vodovod (Ing. Pauch): není problém upravit trasu navrženého vodovodního řadu TV-04 do nové polohy veřejného 
prostranství, resp. severojižního komunikačního propojení 

 Obě představené varianty vyvolávají změnu územního plánu 
 Prověřit uliční profily i z hlediska umístění inženýrských sítí a Standardů pro MZI (objednatel poskytne zhotoviteli) 

DOPRAVA: 
 Návrh tramvajové tratě v ul. Přerovské obsažený v ÚPO bude zřejmě v rámci Změny 10 ÚPO zrušen 
 Výstavba východní tangenty (náhrada Přerovské) bude ideálně zahájena 2027, reálně 2030 
 Dopravní napojení z ul. Přerovské by bylo vhodné navrhnout pro variantu bez vých. tangenty a po roce 2030 
 Objednatel poskytne územní studie US-133 „Hodolany – Lipenská“ a US-134 „Hodolany – Na Výsluní“, ve které je 

zpracováno kapacitní posouzení neřízené stykové křižovatky ulic Rolsberská x Za humny 
 Infrastrukturu pro cyklisty v řešeném území na hlavních komunikacích řešit odděleně od IAD 

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYBAVENOST: 
 Zvážit vymezení ploch pro mateřskou školu (uvažovat o umístění na pozemcích města), případně další občanské 

vybavenosti (formou živého parteru Přerovské apod.) 
 Lineární park: otázka praktičnosti užívání při šířce ul. profilu 44m (příklad Přerov – ul. gen. Janouška / Olomouc, 

Kollárovo náměstí), zhotovitel podrobněji rozpracuje (dodržet předepsaný poměr stran VP dle zadání) 
 Pozemky pod návrhovou plochou rekreace 10/151Z (trojúhelník) jsou v majetku OLMA, a.s. – sem raději orientovat 

plochu výrobní a plochu rekreace přesunout v území jinam. Objednatel bude územní studii v rozpracovanosti 
konzultovat se zástupci OLMA, a.s.   

 Návrh prostorového uspořádání by měl být reálný, tedy v maximální přijatelné míře respektovat vlastnické vztahy 
(arch. Křenková) 

 ÚPO stanovuje podmínky pro izolační zeleň v rámci výrobních areálů, je vhodné zahrnout do návrhu  
 Požadavek na zpracování návrhu profilu ulice Přerovské, vč. příp. odsunuté stavební čáry, živého parteru a zeleně 

(arch. Křenková)  
 Zamyslet se nad navrženými solitéry 
 Zvážit etapizaci  

Zapsal: Ing. arch. Robert Sedlák 

 
 
A.2 ON-LINE KONZULTACE, 23. 10. 2020 
 

Objednatel:    Statutární město Olomouc, odbor strategie a řízení 
Za objednatele přítomni: Ing. arch. Jana Křenková 

Ing. Martin Luňáček  
Ing. Monika Růžičková 

Zhotovitel:   Ing. arch. Robert Sedlák 
Za zhotovitele přítomen: Ing. arch. Robert Sedlák 
 
Zhotovitel představil koncepci řešení ve variantách F a G - viz příloha. 
 
Diskuse: 
 
URBANISTICKÁ KONCEPCE: 

 Varianta G je vhodnější, protože v případě bloku B více respektuje funkční regulativ a je do značné míry 
univerzální 

 Pro mateřskou školu zvážit a doložit kapacitu a z toho vyplývající potřebnou velikost pozemku 

 Na nároží Pavelkovy a nového S-J propojení (na pozemku parc.č. 228/7 v k.ú. Hodolany), kde je ve var. G navržena 
zeleň, zvážit umístění skladů MDO dle podkladu, který bude zaslán. Budoucí provozovatel nabízí kromě nerušícího 
skladování i akce pro veřejnost. 

 Zhotovitel popíše, kde je a není návrh v souladu s ÚPO a navrhne úpravu hranic ploch ÚPO (případně ve výkrese 
oddělit část, která je v souladu s ÚPO a část, která bude sloužit jako podklad pro změnu ÚPO). 

 Zhotovitel navrhne možnou etapizaci a její podmínky (navrhnout možné ucelené části, které lze realizovat 
samostatně po etapách; vytvořit výkres etapizace) 

 Objednatel souhlasí s navrženou šířkou uličních profilů ulic uvnitř území (24m) a navrhuje je v územní studii 
nezužovat, i když by reálně případně mohly být užší. 

 

DOPRAVA: 

 V rámci územní studie doloží zhotovitel předpokládanou dopravní zátěž formou výpočtu požadavků na dopravu 
v klidu a intenzitu dopravy vyplývající z těchto kapacit (za 24/hodin a ve špičce). Kapacitní posouzení dopravy 
(model širšího území a řešení křižovatek) bude prověřeno v další fázi navazující na územní studii. (Prodloužení 
Pavelkovy k Přerovské zřejmě přivede další dopravu do území) 

 Podle Objednatele (ing. Luňáček) zřejmě bude z dopravního hlediska vhodné nezbytné v první fázi budoucí 
výstavby (rovněž ve vazbě na etapizaci) území napojit průsečnou křižovatkou v místě navrženého „náměstí“, což 
má vliv na urbanistickou koncepci.  

 Ing. Luňáček za Objednatele pošle podklad (metodiku) pro stanovení špičkové intenzity dopravy. 

 
 
Zapsal: Ing. arch. Robert Sedlák 
 
 



 STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ SÍDLIŠTĚ HERČÍKOVA, BRNO-KRÁLOVO POLE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE OLOMOUC- ROLSBERK                                                                                                                                                         DOKLADOVÁ ČÁST                                                                                                                                                                                                                           

 

 
A.3 ON-LINE KONZULTACE 18. 11. 2020 

 
Objednatel:    Statutární město Olomouc, odbor strategie a řízení 
Za objednatele přítomni: Ing. arch. Jana Křenková 

Ing. Martin Luňáček  
Ing. Monika Růžičková 

Zhotovitel:   Ing. arch. Robert Sedlák 
Za zhotovitele přítomen: Ing. arch. Robert Sedlák 
 
Zhotovitel představil koncepci řešení ve variantě H - viz příloha. 
 
Diskuse: 
 
DOPRAVA: 

 Zhotovitel představil novou koncepci dopravního řešení s napojením území pouze z ulice Přerovské a popsal jeho 
výhody (viz prezentace). Objednatel požaduje území dopravně propojit i do ulice Pavelkovy, k Lipenské a 
prodloužení ulice Hollarovy. Zhotovitel oponoval s tím, že propojení na sever, východ a jih přivede do území 
zbytečně další dopravu, Objednatel se toho však neobává a požaduje uvedená propojení v parametrech 
komunikace kategorie C s tím, že odtud bude dopravním značením vyloučena nákladní doprava.  

 Objednatel požaduje, aby územní studie respektovala všechna dopravní propojení (plochy veřejného prostranství), 
která jsou navržena v Územním plánu Olomouc. 

 Zhotovitel prověří, zda hodnoty generované dopravy udávají počet vozidel na vjezdu i výjezdu (nikoli jen jeden 
směr) 

URBANISTICKÁ KONCEPCE: 

 Objednatel poukázal na nevhodnost oplocených předzahrádek v uličním prostoru. Zhotovitel zváží, zda je možné 
regulací zajistit kvalitu parteru a soukromé předzahrádky tak mohou mezi uliční a stavební čarou zůstat dle 
návrhu nebo bude stavební a uliční čára sjednocena a zelený pás mezi fasádou a chodníkem bude součástí 
veřejného prostranství. Dle objednatele je vhodné v regulačním výkrese navrhnout totožnou stavební a uliční čáru 
a v textové části doplnit variantně řešení s předzahrádkou, např. s fotkou příkladu vhodného řešení. 

 Zhotovitel doplní kóty ve výkrese regulačních prvků. 

 Prezentované řešení pozemků výrobních smíšených pro využití SMOl – přednostně parc.č. 228/7 v k.ú. Hodolany – 
dle Objednatele příliš zasahuje na sousední soukromé pozemky. Objednatel požaduje poslat variantu umístění 
záměru Dílen MDO na uvedeném pozemku města. Případně lze řešit doplněním části sousedního pozemku 
s návrhem na směnu. Tuto plochu je vhodné označit jako rezervu pro technické vybavení města a městských 
společností. 

 Variantně navrženou plochu rekreace na nároží Pavelkovy a nového S-J propojení Objednatel nepodporuje 

 Doplnit majetkoprávní výkres o další možnosti nakládání s městskými pozemky např. dostupné bydlení. 

ETAPIZACE 

 Zhotovitel doplní do výkresu etapizace do vhodné etapy i realizaci centrálního parku a školky. 

Zapsal: Ing. arch. Robert Sedlák 
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B. VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 
B.1 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ 
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Navazující doplnění e-mailem v reakci na připomínky Objednatele. V návaznosti na požadavek Objednatele bylo ústně 
konzultováno doplnění dešťové kanalizace pro odvádění vod z veřejných prostranství. 
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B.2 VEOLIA ENERGIE 
 
From: Fabian, Daniel <daniel.fabian@veolia.com> 

Sent: Thursday, December 3, 2020 12:01 PM 

To: pavlica@tpsprojekt.cz 

Cc: Radek Dubravsky <radek.dubravsky@veolia.com>; Stanislav Kubacek <stanislav.kubacek@veolia.com> 

Subject: ÚS Rolsberg - připojení k síti CZT 

  
Dobrý den, 

 

níže posílám slíbené upřesnění koncepce napojení lokality ROLSBERG k SZTE Olomouc. 

 

Navrhujeme do územní studie zapracovat napojení SZTE Olomouc v následující podobě: 

 

Z parovodu vedeného podél komunikace Na výsluní - Pavelkova vybudovat parovodní přípojku DN150/80 pro napojení 

centrální předávací stanice (CPS) pára/voda. Stávající parovod DN500/200 má více než požadovanou výkonovou rezervu pro 

napojení celé lokality ROLSBERK (předběžně uvažováno 6 MW). Parovodní přípojka bude vybudována v „klasickém“ 

provedení pro parní část potrubí, které bude uloženo v bet. kanále. Kondenzátní část přípojky bude v předizolovaném 

provedení připoložena vedle bet. kanálu v pískovém loži. 

 

CPS navrhujeme řešit jako modulárně rozšiřitelnou (např. ve dvou krocích 2 + 2 výměníky) v závislosti na růstu výkonové 

potřeby v souvislosti s postupnou etapovitou zástavbou lokality (*). CPS je možné vybudovat jako součást některého z bloků 

A, B nebo C, případně jako samostatný objekt. Základní požadavky umístění CPS jsou: místnost půdorysně min 5 x 5 m, na 

výšku 2,75m, odkanalizovaná, odvětraná, se samostatným zamykatelným venkovním vstupem. CPS bude řešena se 

zaplavovanými výměníky s přetlačením kondenzátu do kondenzátní sítě (parovodní přípojky). 

 

Vnitroblokem lokality navrhujeme vést horkovodní/teplovodní sekundární páteřní rozvod dimenzovaný pro celkový výkon 

lokality (*). Páteřní rozvod bude veden směrem od CPS ke komunikaci Hollarova (tedy ve směru od bloků A,B,C k blokům F 

a G). Jednotlivé bloky pak budou napojeny samostatnými přípojkami. V každém bloku bude umístěna tlakově nezávislá 

objektová předávací stanice (OPS) voda/voda s fakturačním měřením spotřeby tepla na výstupu z OPS.. Pro vedení tepelné sítě 

preferujeme nezpevněné povrchy, případně rozebíratelný povrch. Horkovodní/teplovodní potrubí bude řešeno v 

předizolovaném potrubí s uložením v pískovém loži. K potrubí bude dále připoložen sdělovací kabel. 

 

Naše společnost má záměr v r. 2022 – 2023 realizovat rekonstrukci stávajícího parovodu DN250/125 vedeného podél 

komunikace Hollarova na horkovod. Pokud v budoucnu dojde k realizaci horkovodu před nebo současně se stavbou bloků F a 

G (případně i D a E) bude možné tyto bloky připojit přímo horkovodními přípojkami. 

 

(*) Sekundární rozvod vedený lokalitou doporučujeme dimenzovat s ohledem na budoucí možnost celou lokalitu následně 

přepojit na horkovod a využít pak objekt/místnost CPS jiným způsobem. 

 

Dále jsou v přílohách uvedeny naše standardní požadavky na vybudování nových tepelných sítí a předávacích stanic, kde 

naleznete další upřesňující informace. 

 

Požadujeme předložit ke konzultaci každý další stupeň/stupně PD. 

 

Budu velice rád, pokud mě budete kontaktovat v případě jakéhokoli dotazu. 

  

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem 

  

Ing. Daniel Fabian 

Projektový manažer 

  

Veolia Energie ČR, a.s. 
Tovární 839/46, 779 00 Olomouc, Česká Republika 

Tel.: +420 587 403 279, mobil: +420 606 742 956  

E-mail: daniel.fabian@veolia.com 

www.veoliaenergie.cz 

www.veolia.cz 

 
 
 

 
B.3 ČEZ DISTRIBUCE 
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B.4 GASNET 
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