NOVÉ SADY
- ZA
ANDĚLSKOU

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÉ SADY – ZA ANDĚLSKOU

1

1.

ÚVODNÍ INFORMACE

1.1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Řešená lokalita se nachází na jižním okraji města Olomouc v místní části Nové Sady. Územní plán Olomouc
vymezuje plochy 27/100Z, 27/101Z, 27/102Z, 27/103S, 27/104Z a 27/105Z jako plochy, ve kterých je rozhodování
o změnách podmíněno zpracováním regulačního plánu RP-26 „Nové Sady – Za Andělskou“. Lokalita je určena pro
zástavbu rodinnými domy.
Pořizovatel:

Magistrát města Olomouce, Odbor dopravy a územního rozvoje, Úřad územního plánování,

vedoucí odboru Ing. Marek Černý
Zpracovatel:

Magistrát města Olomouce, Odbor strategie a řízení, Útvar hlavního architekta

urbanismus – Ing.arch. Jana Křenková, Ing.arch. Markéta Mrlíková, Ing.arch. Petra Růžičková, doprava – Ing.
Martin Luňáček, Ing. Monika Růžičková, technická infrastruktura – Ing. Miroslav Pauch, Ing. Roman Luczka, zeleň
– Ing. Martina Gerhardová
1.2.

OBSAH DOKUMENTACE

Územní studie obsahuje grafickou a textovou částí, které se dále dělí na jednotlivé výkresy a kapitoly.
OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI:
1. Výkres širších vtahů, problémů, limitů a hodnot
2. Regulační výkres
(výkres regulačních prvků s okótovanou stavební a uliční čárou (případně stavební hranicí), řešení
profilu dopravní obsluhy a koridoru pro vedení sítí technické infrastruktury, řešení pásů
doprovodné a izolační zeleně se zákresem stromů)
3. Urbanistická koncepce
4. Koncepci veřejné infrastruktury
5. Koordinační výkres
6. Charakteristické příčné řezy
(včetně schematického zobrazení sousední zástavby a navrhovaného uspořádaní inženýrských
sítí a navrhované modrozelené infrastruktury, včetně stromořadí)
7. Výkres změny Územního plánu Olomouc
8. Výkres etapizace
9. Majetkové vztahy v řešeném území a návrh směn
OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI:
1.

Úvodní informace

2.

Cíl územní studie

3.

Charakteristika území

4.

Urbanistické řešení a kapacity území

5.

Koncepce zeleně a veřejných prostranství
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2.

6.

Dopravní infrastruktura

7.

Technická infrastruktura

8.

Etapizace

9.

Změna územního plánu

CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Cílem územní studie je prověřit a konkretizovat podmínky využití plochy v souladu s cíli a úkoly územního
plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v
území, a zajistit soulad s obecnými požadavky na využívání území.
Územní studie bude sloužit jako podrobnější podklad pro rozhodování v území (v částech, ve kterých bude v
souladu s Územním plánem Olomouc (ÚPO)), jako podklad pro pořízení a prověření změny územního plánu v
rámci pořízení změny č. X ÚPO a jako podklad pro pořízení regulačního plánu RP-26: „Nové Sady – Za Andělskou“
(regulační plán z podnětu).
Úkolem územní studie je stanovení podrobnějšího využití a struktury zástavby zastavitelné a přestavbové plochy, a
řešení jejích vazeb na okolní území. Jsou upřesněny podmínky prostorového uspořádání staveb, a vymezeny
pozemky staveb či zařízení související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.
Tato územní studie je územně plánovacím podkladem pro rozhodování (stavebního úřadu) v území.
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3.

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

3.1.

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Řešeným územím je území vymezené plochami smíšenými obytnými 27/082S, 27/100Z, 27/103S, 27/104Z,
27/105Z, plochou veřejné rekreace 27/102Z a přilehlými veřejnými prostranstvími (plocha 27/101Z a část plochy
27/079S, která přiléhá ploše 27/082S), které jsou zobrazeny v hlavním výkres (I/2.1) územního plánu Olomouc.
Řešené území obsahuje plochu bydlení (B) a plochy veřejných prostranství (P) a plochy veřejné rekreace (R).
Rozsah řešeného území je zobrazen ve výkresové části této studie.
Řešené území se nachází v k. ú. Nové Sady u Olomouce, západně od ulice Dolní Novosadské respektive od
prodloužení ulice Andělská. Ze severu je území ohraničeno areálem Kaprodromu, z jihu areálem společnosti
Ahold. Západním směrem se nachází extravilán.
Lokalitu tvoří převážně zastavitelné plochy navazující na zastavěné území obce. Jedná se zejména o pozemky
využívané jako zahrádky a pole. Severozápadní část (blok G) je v současné době zastavěna převážně výrobními
objekty a rodinnými domy.
Stávající zástavba směsi rodinných domů a výrobních objektů napojených na nízkokapacitní komunikace v
současnosti znemožňuje plynulé zastavění celé řešené lokality.
V jižní části řešené lokality se nachází stávající stromořadí vzrostlých stromů, které spolu s kontaktem s krajinou je
hodnotným prvkem území. Napříč územím vede stávající stoka Al na níž jsou osazeny dva související objekty
čerpacích stanic. Trasování stoky je pod plochami veřejných prostranství, která jsou v územním plánu Olomouc a
zásadním způsobem tak neomezují využití území.

vymezení řešeného území
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3.2.

HISTORIE MAPY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Výřez z mapy stabilního katastru z roku 1834.
Částečně patrná struktura dělení pozemků
přetrvávající do dnešní doby.

Výřez leteckého snímku z roku 1938. Na snímku
je zachycena zástavba na ploše 27/103S .

Výřez leteckého snímku z roku 1971. Na snímku
je

patrná

zástavba

pravděpodobně
zemědělskými objekty.
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i

na

ploše

průmyslovými

27/082S
nebo

Výřez z leteckého snímku z roku 2003. Na
snímku je patrné vybudování areálu fy AHOLD
na jižním okraji řešené lokality.

Výřez leteckého snímku z roku 2006. Na
snímku je patrný vznik areálu Kaprodromu na
severním okraji řešeného území.
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3.3.

PODMÍNKY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Předmětné území je z hlediska platného Územního plánu Olomouce, který nabyl účinnosti dne 30. 9. 2014,
součástí zastavitelných ploch smíšených obytných 27/100Z, 27/104Z, 27/105Z a stabilizovaných ploch smíšených
obytných 27/082S, 27/103S se stanovenou strukturou zástavby blokového typu a maximální výškou zástavby
7/10m. Pro rozvojové 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.
Dále je předmětné území součástí zastavitelné plochy veřejné rekreace 27/102Z se stanovenou strukturou
zástavby solitérního typu a maximální výškou zástavby 5/7m a zastavitelné plochy veřejných prostranství 27/101Z
a přiléhající části stabilizované plochy veřejných prostranství 27/079S k ploše 27/082S.
Využití ploch bude řešeno v souladu s podmínkami přípustného, případně podmíněně přípustného využití ploch
smíšených obytných, veřejné rekreace a veřejných prostranství stanovených územním plánem. Bude prověřena
možnost umístění ploch veřejné rekreace na pozemky ve vlastnictví města a plochy v soukromém vlastnictví využít
zejména pro plochy smíšené obytné. Přitom bude zohledněna skutečnost, že realizovat terénní úpravy a umísťovat
stavby a zařízení lze v celém území pouze v souladu s jeho charakterem a s požadavky na ochranu a rozvoj
hodnot.

výřez z ÚPO – Koordinační výkres
V části řešeného území je podmínkou pro rozhodování pořízení regulačního plánu RP-26 „Nové Sady – Za
Andělskou“. Účelem regulačního plánu RP-26 by mělo být dle jeho zadání zejména stanovení podrobnějšího
využití rozvojových ploch, tj. vzájemné 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 pozemky veřejných prostranství, jejichž součástí budou pozemní komunikace a další související veřejná
dopravní a technická infrastruktura zajišťující optimální obsluhu řešeného území a vymezení ploch veřejné
rekreace.
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Cílem rozvoje území je vytvoření převážně rezidenčního prostředí plně integrovaného do struktury města.
Územní plán umístil v ploše veřejných prostranství 27/101Z koncepční prvek liniová zeleň.
Dále je územním plánem v předmětné ploše navržen koridor cyklistické dopravy.
Zájmovým územím je veden koncepční prvek technické infrastruktury. Konkrétně se jedná o koncepční prvek
kanalizační stoka významná.

výřez z ÚPO – Koncepce technické
infrastruktury
Územní plán stanovuje tyto upřesňující požadavky, týkající se řešeného území:
•

rozvíjet rezidenční charakter lokality formou bydlení v nízkopodlažní zástavbě s důrazem na harmonický
přechod zástavby do krajiny na plochách 27/100Z, 27/104Z a 27/105Z až po vybudování protipovodňového
opatření na pravém břehu Moravy od černovírského mostu k silnici II/435 jižně od Nových Sadů a dále na
jih podél silnice II/435 až na hranici území města (PP-08) a protipovodňového opatření na Hejčínských
loukách mezi ulicí Břetislavovou v Řepčíně a mostem přes Moravu v Černovíru (PP-05) – viz etapizace ET14

•

rozvíjet pro potřeby každodenní rekreace plochu 27/102Z formou zeleně parkové až po vybudování
protipovodňového opatření na pravém břehu Moravy od černovírského mostu k silnici II/435 jižně od
Nových Sadů a dále na jih podél silnice II/435 až na hranici území města (PP-08) a protipovodňového
opatření na Hejčínských loukách mezi ulicí Břetislavovou v Řepčíně a mostem přes Moravu v Černovíru
(PP-05) – viz etapizace ET-14

•

rozvíjet veřejná prostranství na ploše 27/101Z
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•

rozvíjet liniovou zeleň ve stopě plochy 27/101Z

•

rozvíjet městské subcentrum doplňkové při ulici Dolní Novosadské na částech plochy 27/079S

•

podmínka etapizace ET - 14

výřez z ÚPO – Etapizace
Návrhy fyzických a právnických osob k pořízení změny č. X Územního plánu Olomouc:
•

Prověřit možnost změny funkčního využití plochy veřejné rekreace 27/102Z na plochu smíšenou obytnou a
přesun této plochy na pozemek parc. č. 180/1 v k. ú. Nové Sady (ve vlastnictví SMOI), včetně prověření
podmínky regulačního plánu RP-26 a prověření podmínky etapizace ET-14 k umožnění výstavby RD.

•

Prověřit možnost zrušení podmínky etapizace ET-14 na pozemku parc. č. 673/2, 673/1, 673/3, 673/6 v k. ú.
Nové Sady k umožnění výstavby RD v ploše smíšené obytné 27/104Z.

•

Stanovisko pořizovatele na základě posouzení: „Rozsah ploch podmíněných etapizací bude prověřen v
rámci celého území města. „
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4.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ A KAPACITY ÚZEMÍ

4.1.

PROBLÉMY ÚZEMÍ

Dopravní napojení – stávající nízkokapacitní komunikace a výstavba oplocení na hranici pozemků, které je dle
ÚPO v ploše veřejného prostranství, znemožňuje v současné době dopravní napojení celé řešené lokality (bloků C,
D, E a F).
Obsloužení lokality vodou – napojení na stávající vodovod DN 100 v ul. Andělská není dostatečné pro zásobování
celé řešené lokality pitnou vodou. Ze stávajícího vodovodního řadu DN100 lze zásobovat A, B a G.
Protipovodňová opatřeni – podmínka etapizace ET – 14 z Územního plánu Olomouc.
Trafostanice – pro zástavbu bloků C, D, E a F je nutné vybudovat novou trafostanici v centrální části celé řešené
lokality.
4.2.

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Výšková regulace – dle ÚPO je výšková regulace v plochách smíšených obytných 7/10.
Kapacita přípojných bodů na ul. Dolní novosadská – neumožňuje v lokalitě výstavbu bytových domů.
Stávající parcelace a zástavba – předurčuje parcelaci a využití ploch v ÚS.
Stávající umístění oplocení – limituje napojení části řešené lokality.
Vedení stávající kanalizace – předurčuje koncept dotčených uličních profilů.
4.3.

HODNOTA ÚZEMÍ

Klidná lokalita – bez předpokladu navazující zástavby, v kontaktu s krajinou a dostupností centra města Olomouce.
Stávající alej vzrostlých stromů – vytváří předěl mezi sklady fy. Ahold a obytnou lokalitou.
4.4.

URBANISTICKÁ KONCEPCE

Urbanistickou koncepcí územní studie je podél veřejných prostranství vymezovat jednotlivé pozemky staveb v
plochách, jež jsou využitelné zejména pro umístění rodinných domů. Vymezení pozemků v plochách A a B
zohledňuje stávající parcelaci, což vytváří vysoký předpoklad pro využití území. Pro efektivní využití ploch D, E a F
se navrhuje částečná přeparcelace pozemků. V těchto plochách je současná struktura parcelace pozemků
nevhodně narušena předešlým dělením a scelováním. Plocha C je bezezbytku ve vlastnictví města a je nově
rozparcelovaná.
Nově navržené ulice spolu se stávající ulicí vymezují blokovou strukturu zástavby, v souladu s územním plánem.
Nové ulice jsou v maximální možné míře vedeny po pozemcích ve vlastnictví města, v plochách veřejných
prostranství. Struktura navržená ÚPO je doplněna trasou komunikace na pozemku parc. č. 180/14 v k. ú. Nové
sady u Olomouce. Pozemek parc. č. 180/14 k. ú. Nové sady u Olomouce je, dle stávajícího ÚPO, v ploše veřejné
rekreace. Plochou 27/104Z je navržena trasa komunikace, která plochu 27/104Z rozděluje na dva bloky A a B.
Oproti struktuře tras komunikací v ÚPO je posunuta trasa mezi plochami 27/102Z a 27/104Z směrem do plochy
27/104Z. Důvod posunutí komunikace je změna využití zbylé části plochy 27/102Z (viz grafická část) jako blok E
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pro plochy smíšené obytné a přesun plochy veřejné rekreace na pozemek SMOl (dle stávajícího ÚPO do plochy
27/105Z).
Pro obsluhu a hospodárné využití řešeného území se využívají stávající veřejná prostranství a navrhují se nová v
šířkách umožňující optimální umístění a rozvoj veřejné infrastruktury, využití obsluhovaných ploch a zajišťují dobré
životní prostředí.
Podél veřejných prostranství jsou navrženy nové pozemky staveb (stavební pozemky) pro rodinné domy. Tyto
pozemky jsou k veřejnému prostranství orientovány svou kratší stranou (vyjma nárožních pozemků), zatímco delší
stranou jsou orientovány směrem od veřejného prostranství do vnitrobloku. Tímto je zajištěno hospodárné využití
veřejné infrastruktury. Vymezování samostatných stavebních pozemků mimo přímou návaznost na zobrazené
veřejné prostranství se nepřipouští. Způsob funkčního využití stavebních pozemků je dán územním plánem.
V řešeném území se kromě liniového veřejného prostranství (ulic) navrhuje také plocha veřejné rekreace a to v
těžišti řešeného území. Plocha veřejné rekreace byla oproti ÚPO přemístěna na pozemky města. Návrh změny
umístění plochy veřejných prostranství si klade za cíl zvýšit předpoklad pro využití území. Umístění plochy
veřejného prostranství má zvýšit kvalitu životního prostředí v místě poskytnutím určitého prostoru pro rekreaci
(oddych) obyvatel. Umístění plochy veřejné rekreace souvisí také s požadavkem § 7 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb.,
kde je pro každé 2 ha obytného území vymezuje související ploch veřejného prostranství o výměře alespoň 1000
m², do které se nezapočítávají pozemní komunikace. Řešené území má výměru cca 6,6 ha a plošné veřejné
prostranství má výměru cca 3 384 m². Plošné veřejné prostranství může být využito jako zatravněná plocha pro
hry dětí, se vzrostlou výsadbou, případně doplněné o obvyklý mobiliář (lavičky, herní prvky).
S ohledem na navazující stabilizovanou zástavbu a Územním plánem Olomouc stanovený blokový typ struktury
zástavby je navržena zástavba převážně s neoplocenými předzahrádkami a otevřenou závaznou stavební čárou,
vytvářející souvislé uliční fronty. Plochy pro zástavbu jsou ohraničeny stavebními čarami ze strany ulice a
zastavitelnou plochou se stavebními hranicemi – ty jsou navrženy jednak směrem do vnitrobloku pro zajištění jeho
klidového charakteru, a dále pro zajištění dostatečného odstupu zástavby od okolních pozemků.
4.5.

ZÁSADY REGULACE

4.5.1.

ULIČNÍ ČÁRA


Hranice stavebního pozemku a veřejného prostranství, tvořena uličním oplocením, uličním průčelím
stavby nebo neoplocenou předzahrádkou.

4.5.2.

STAVEBNÍ ČÁRA


Linie určující polohu zástavby vůči veřejnému prostranství (uliční čáře).



Stavební čára je navržena zejména 5 m od uliční čáry. Vzdálenost uliční a stavební čáry vychází z
potřeby odstavení vozidla na vlastním pozemku mimo komunikaci. Výjimkou je severní hrana bloku C,
kde je z důvodu vedení stávající kanalizace uliční a stavební čára totožná. Blok G má proměnnou
vzdálenost uliční a stavební čáry s ohledem na stávající zástavbu.



Umístění staveb vůči ulici je navrženo bez ohledu na odlišné oslunění staveb, jelikož ulice je přítomna
neustále, kdežto oslunění se s denní a roční dobou, nebo oblačností mění.
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Ve stavební čáře budou umístěny hlavní objemy staveb, orientované okapovou hranou podélně
stavební čáry. V nárožních budou objekty orientovány podél stavební čáry, z jejíž strany je navržen
vjezd na pozemek.



Druhy stavebních čar:
o

Otevřená:
převažující část průčelí hlavní stavby na pozemku musí být umístěna ve stavební čáře (tj.
nesmí ustupovat směrem do hloubky pozemku, ani předstupovat – s výjimkou arkýřů, balkónů
apod.). Menší část průčelí hlavní stavby a průčelí vedlejších staveb mohou vůči stavební čáře
ustupovat. Stavební čára nemusí být v celé délce souvisle a úplně zastavěná. Umístění staveb
ve stavební čáře bude vytvářet souvislé prostorové vymezení veřejného prostranství (ulice)

o

Volná:
hlavní stavba na pozemku se musí stavební čáry dotýkat alespoň jedním rohem. Stavební čára
nemusí být v celé délce souvisle a úplně zastavěná. Umístění staveb bude vytvářet souvislé
prostorové vymezení veřejného prostranství (ulice).

4.5.3.

ZASTAVITELNÁ PLOCHA


4.5.4.

Plocha určující možné umístění zástavby. Zástavba nemusí vyplňovat celou plochu, nesmí jí ovšem
překračovat. Mimo zastavitelnou plochu lze při hranici pozemku rodinného domu umisťovat stavby do
2
10 m celkové zastavěné plochy.

PODMÍNKY PRO JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ BLOKY

Jsou vyznačené ve výkrese regulačních prvků a jsou pro ně stanoveny následující podrobnější podmínky:
4.5.4.1. Blok A:


Blok se nachází v severozápadní části řešeného území na okraji zastavitelného území a navazuje na bloky
B a C. Navrhovaná zástavba respektuje stávající parcelaci a je umístěna podél nově budovaných ulic.
Zástavba je umístěna do stavební čáry, která je od uliční čáry vzdálena 5 m. Výjimku tvoří jihovýchodní a
jihozápadní nároží bloku, kde je podél východní a západní hranice stavební a uliční čára totožná. Při
zástavbě těchto rohových parcel bude navrhovaná zástavba tvořit nároží bloku. Prostor mezi stavební a
uliční čarou je tvořen zejména neoplocenými předzahrádkami. Výjimku tvoří severní hranice bloku, kde
jsou předzahrádky oploceny. Stavební čára je zejména otevřená. Výjimku tvoří západní hranice, kde je
navržena stavební hranice volná a jihozápadní a jihovýchodní nároží, kde je stavební a uliční čára totožná.
Hloubka zástavby je z východní a západní strany stanovena na 23 m, ze severní na 18 m a z jižní je
možná hloubka zástavy 15 m. Hloubka zástavby reaguje na současnou parcelaci a je vymezena
zastavitelnou plochou tak aby byla zachována pobytová kvalita vnitrobloku.



Maximální výška zástavby je 7/10 m. Tato výška odpovídá výšce stanovené v ÚPO pro plochu 27/104Z. V
bloku je možné umístit až 18 pozemků zejména určených pro řadové domy a dvojdomky. Samostatně
stojící domy se umisťují jen výjimečně tam, kde parcelace neumožňuje umístění jiného typu domu.
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Zástavba bloku je možná až po vybudování protipovodňových opatření (ET-14 v Územním plánu
Olomouc).

4.5.4.2. Blok B:


Blok se nachází v severní části řešeného území a navazuje na bloky A a G. Navrhovaná zástavba
respektuje stávající parcelaci a je umístěna podél nově budovaných ulic. Zástavba je umístěna do stavební
čáry, která je od uliční čáry vzdálena 5 m. Prostor mezi stavební a uliční čarou na východní a západní
hraně je tvořen neoplocenými předzahrádkami. Severní a jižní hranici tvoří předzahrádky oploceny.
Stavební čára je zejména otevřená. Výjimku tvoří východní hranice, kde je navržena stavební hranice
volná. Hloubka zástavby je z východní a západní strany stanovena na 23 m, ze severní a jižní strany na 18
m. Hloubka zástavby reaguje na současnou parcelaci a je vymezena zastavitelnou plochou tak aby byla
zachována pobytová kvalita vnitrobloku.



Maximální výška zástavby je 7/10 m. Tato výška odpovídá výšce stanovené v ÚPO pro plochu 27/104Z. V
bloku je možné umístit až 17 nových pozemků zejména určených pro řadové domy a dvojdomky.
Samostatně stojící domy se umisťují jen výjimečně tam, kde parcelace neumožňuje umístění jiného typu
domu. V bloku je v současné době umístěn jeden rodinný dům.



Zástavba bloku je možná až po vybudování protipovodňových opatření (ET-14 v Územním plánu
Olomouc). Etapizace se netýká stabilizovaného území v jihovýchodní části bloku.

4.5.4.3. Blok C:


Blok se nachází v jihozápadní části řešeného území na okraji zastavitelného území a navazuje na bloky A
a D. Plocha bloku je nově rozparcelována a parcely jsou navržena podél nově budovaných ulic. Zástavba
je umístěna do stavební čáry, která je od uliční čáry vzdálena 5 m. Výjimku tvoří severní hranice bloku
včetně severovýchodního a severozápadního nároží, kde je stavební a uliční čára totožná. Na východní a
západní straně je prostor mezi stavební a uliční čarou tvořen neoplocenými předzahrádkami. Na jižní
hranici bloku je předzahrádka oplocena. Stavební čára je otevřená. Hloubka zástavby je z východní a
západní strany stanovena na 23 m, ze severní a jižní na 18 m. Hloubka zástavby reaguje na rozměry bloku
a navrženou parcelaci. Je vymezena zastavitelnou plochou tak aby byla zachována pobytová kvalita
vnitrobloku.



Maximální výška zástavby je 7/10 m. Tato výška odpovídá výšce stanovené v ÚPO pro plochu 27/105Z. V
bloku je možné umístit až 34 pozemků určených pro řadové domy a dvojdomky. Samostatně stojící domy
se v bloku neumisťují.



Zástavba bloku je možná až po vybudování protipovodňových opatření (ET-14 v Územním plánu
Olomouc), dopravního napojení, nové trafostanice a vodovodního řadu (viz bod 8 – Etapizace).

4.5.4.4. Blok D:


Blok se nachází v jižní části řešeného území a navazuje na bloky C a E. Studie navrhuje novou parcelaci,
která je navržena podél nově budovaných ulic a umožňuje tak efektivní zástavbu bloku. Zástavba je
umístěna do stavební čáry, která je od uliční čáry vzdálena 5 m. Prostor mezi stavební a uliční čarou je
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tvořen na východní a západní hraně bloku neoplocenými předzahrádkami. Na severní a jižní hranici bloku
není navržena stavební čára. Hranice bloku je tvořena pouze uliční čárou, ve které je umístěno oplocení.
Stavební čára je otevřená. Hloubka zástavby je z východní a západní strany stanovena na 18 m. Od
severní a jižní hranice bloku ustupuje minimálně o 5 m do hloubky bloku. Hloubka zástavby reaguje na
rozměry bloku a navrženou parcelaci. Je vymezena zastavitelnou plochou tak aby byla zachována
pobytová kvalita vnitrobloku.


Maximální výška zástavby je 7/10 m. Tato výška odpovídá výšce stanovené v ÚPO pro plochu 27/105Z. V
bloku je možné umístit až 14 pozemků určených pro řadové domy a dvojdomky. Samostatně stojící domy
se v bloku neumisťují.



Zástavba bloku je možná až po vybudování protipovodňových opatření (ET-14 v Územním plánu
Olomouc), dopravního napojení, nové trafostanice a vodovodního řadu (viz bod 8 – Etapizace).

4.5.4.5. Blok E:


Blok se nachází ve východní části řešeného území a navazuje na bloky D, F a G. Řešení částečně
navrhuje novou parcelaci bloku, tak aby bylo možné blok efektivně zastavět. Navrhované parcely jsou
podél nově budovaných ulic. Zástavba je umístěna do stavební čáry, která je od uliční čáry vzdálena 5 m.
Prostor mezi stavební a uliční čarou je tvořen na východní a západní hraně bloku neoplocenými
předzahrádkami. Na severní a jižní hranici bloku není navržena stavební čára. Hranice bloku je tvořena
pouze uliční čárou, ve které je umístěno oplocení.

Stavební čára je otevřená. Hloubka zástavby je

z východní a západní strany stanovena na 18 m. Od severní a jižní hranice bloku ustupuje minimálně o 5
m do hloubky bloku. Hloubka zástavby reaguje na rozměry bloku a parcelaci. Je vymezena zastavitelnou
plochou tak aby byla zachována pobytová kvalita vnitrobloku.


Maximální výška zástavby je 7/10 m. Výška zástavby byla stanovena dle ostatních bloků a neodpovídá
výšce udané v Územním plánu Olomouc. V bloku je možné umístit až 10 pozemků zejména určených pro
dvojdomky a samostatně stojící domy.



Zástavba bloku je možná až po vybudování protipovodňových opatření (ET-14 v Územním plánu
Olomouc), dopravního napojení, nové trafostanice a vodovodního řadu (viz bod 8 – Etapizace).

4.5.4.6. Blok F:


Blok se nachází v jihovýchodní části řešeného území a navazuje na bloky E. Studie navrhuje novou
parcelaci, která je orientována podél nově budovaných ulic a umožňuje tak efektivní zástavbu bloku.
Zástavba je umístěna do stavební čáry, která je od uliční čáry vzdálena 5 m. Prostor mezi stavební a uliční
čarou je tvořen na východní hraně bloku neoplocenými předzahrádkami. Na severní straně jsou
předzahrádky oplocené. Na jižní a západní hranici bloku není navržena stavební čára. Hranice bloku je
tvořena pouze uliční čárou, ve které je umístěno oplocení. Stavební čára je ze severní strany otevřená a
z východní volná. Hloubka zástavby není jednotně stanovena. Zastavitelná plocha od západní hranice
ustupuje o 3,5 m a od jižní hranice o 7 m do hloubky bloku. Hloubka zástavby reaguje na rozměry bloku a
parcelaci. Je vymezena zastavitelnou plochou tak aby byla zachována pobytová kvalita vnitrobloku.
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Maximální výška zástavby je 7/10 m. Tato výška odpovídá výšce stanovené v ÚPO pro plochu 27/100Z. V
bloku je možné umístit až 6 pozemků zejména určených pro řadové domy a dvojdomky. Samostatně stojící
domy se umisťují jen výjimečně tam, kde parcelace neumožňuje umístění jiného typu domu.



Zástavba bloku je možná až po vybudování protipovodňových opatření (ET-14 v Územním plánu
Olomouc), dopravního napojení, nové trafostanice a vodovodního řadu (viz bod 8 – Etapizace).

4.5.4.7. Blok G:


Blok se nachází v severovýchodní části řešeného území a navazuje na bloky B a E. Blok je v současné
době z větší části zastavěný a parcelace se nemění. Stávající průchod pro pěší v severní části bloku G je v
návrhu studie zachován. Studie navrhuje využít jihozápadní část bloku (parc. č. 180/26 k. ú. Nové Sady u
Olomouce) pro občanskou vybavenost. Nově navrhovaná zástavba bude umístěna do stavební čáry. Ta je
na západní a východní hraně od uliční čáry vzdálena 3,5 m. Na severní hraně se vzdálenost snižuje na 2,5
m a v severovýchodní části na 1,5 m. Jižní hrana včetně jihozápadního nároží má totožnou stavební a
uliční čáru. Předzahrádky jsou oplocené. Hloubka zástavby není jednotně stanovena a je vymezena
zastavitelnou plochou tak aby byla zachována pobytová kvalita vnitrobloku.



Maximální výška zástavby je 7/10 m. Tato výška odpovídá výšce stanovené v ÚPO pro plochu 27/082S,
jejíž stopu blok G z větší části kopíruje. Zástavba je tvořena ze samostatně stojících obytných budov a
výrobně-skladovacích objektů. Blok se dělí na tři dílčí části. Severozápadní část tvoří zástavba obytných
budov. Centrální a východní část tvoří výrobní a skladovací objekty. Jihozápadní část zahrnuje
navrhovanou změnu funkce pro občanskou vybavenost.

Za nesoulad s územní studií (odchylné řešení s nutností prokázat, že se jedná o řešení minimálně rovnocenné)
se nepovažuje:
- změna polohy uliční čáry ve prospěch rozšíření veřejného prostranství
- v blocích A, C, D, E a F při řešení zástavby v rámci jednoho stavebního záměru (jedním územním
rozhodnutím) jednotná změna tvaru střech
4.6.

UMÍSTĚNÍ STAVEBY NA POZEMKU

Hlavní (obytný) objemy staveb budou umisťován podél veřejných prostranství tak, aby v co největší míře
prostorově vymezovaly veřejné prostranství a oddělovaly je od vnitrobloku.
Umístění staveb na pozemky bude v souladu s ust. § 25 odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Umístění stavby na pozemku je takové, aby nedošlo k znemožnění zástavby sousedního pozemku.
Garáže budou přistavěny nebo vestavěny ve stavbách (např. i jako průjezdné) nebo budou umisťovány jako
samostatné stavby či přístavby za hlavním objektem. 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.
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Volná plocha mezi stavební čárou a uliční čárou je v rozsahu grafické části určena převážně pro neoplocené
předzahrádky. Neoplocené předzahrádky jsou jako součást pozemku stavby určeny pro optické rozšíření veřejného
prostranství, výsadbu, přípojky k sítím technické infrastruktury, sjezdy z komunikací, pro odstavování vozidel apod.
Pro oplocené předzahrádky bude užito oplocení maximálně výšky 1,4m. U neoplocených předzahrádek bude
oplocení umístěno dle stavební čáry a bude mít maximální výšku 1,6 m. Neoplocené předzahrádky je možné
vymezit nízkými okrasnými živými ploty do výšky 1 m. Provedení oplocení musí být vždy jednoduché (bez
tvarových a materiálových extravagancí) s transparentní výplní.
4.7.

TVAROSLOVNÉ STAVEB

VÝŠKA ZÁSTAVBY:


vyplývá z územního plánu (7/10).



Výjimku tvoří blok E, který je dle platného územního plánu v ploše 17/102Z. Ten stanovuje plochu využít pro
veřejnou rekreaci. Územní studie plochu pro veřejnou rekreaci přemisťuje na pozemky ve vlastnictví města a
navrhuje zástavbu bloku E rodinnými domy. Pro blok E je stanovena výška zástavby rovněž 7/10.

TVAR STŘECH:
Hlavní objem:


zastřešený sedlovou střechou



orientace okapové hrany podél stavební čáry; v nárožních orientovány podél stavební čáry, z jejíž strany je
navržen vjezd na pozemek



sklon střech bude tradiční 30° - 40°.



tvar střech bude bez tvarových extravagancí do veřejného prostoru (výrazné přesahy, vikýře apod.)

Vedlejší objem:


kromě výše uvedeného možné zastřešit i plochou a pultovou střechou stejně tak zastřešení dvorních částí.

V lokalitě není přípustné použít valby a polovalby.

4.8.

KAPACITA ÚZEMÍ

Přibližná výměra stavebních
pozemků:

Přibližná výměra ploch pro rekreaci:
Přibližná výměra veřejných
prostranství:

BLOK
A
B
C
D
E
F
G
celkem:
celkem:

PLOCHA
9 664 m2
9 513 m2
16 562 m2
6 821 m2
6 434 m2
4 164 m2
12 979 m2
66 137 m2
3 384 m2
24 734 m2

POČET RD
18
18
34
14
10
6
-

ZASTAVĚNOST *
24%
24%
26%
26%
20%
19%
-

*zastavěnost se odvíjí od uvažovaného počtu RD v daném bloku a jejich teoretické průměrné ploše 125 m2 na
jeden RD
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5.

KONCEPCE ZELENĚ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

V řešeném území se navrhuje výsadba vzrostlé zeleně v rámci veřejného prostranství. Vzrostlou výsadbu je
žádoucí realizovat i na neoplocených předzahrádkách staveb. Umisťování stromů bude koordinováno s umístěním
technické a dopravní infrastruktury.
Zeleň umisťovaná na veřejných prostranstvích bude svým druhovým složením a uspořádáním odpovídat
charakteru lokality.
Územní plán stanovuje pro řešené plochy minimální podíl zeleně 40% plochy pozemků. Studie tento podíl
zachovává.
Veřejná zeleň včetně výsadby stromů je řešena převážně v rámci uličních profilů a to s ohledem na umístění a
charakter daného uličního profilu. Mimo to je v centrální části řešené lokality navržena plocha veřejné rekreace
parkového charakteru s výsadbou vzrostlých stromů. Součástí centrální parkové plochy bude dětské hřiště pro
věkovou kategorii 3-12 let. Parková plocha bude doplněna mobiliářem a výsadbou vzrostlé zeleně dle
podrobnějšího návrhu. Druhá drobná plocha zeleně je na jihu řešené lokality.
Prostory pro výsadbu stromořadí, naznačené ve výkresové části, jsou vymezeny mimo trasy stok, sítí a
souvisejících technických zařízení, včetně přečerpacích stanic.
V souvislosti s vytvořením dostatečného prokořenitelného prostoru umožňujícího dobrý růst a vývoj stromů bude
před jejich výsadbou provedena také úprava stanovištních poměrů (strukturální substráty, výměna zeminy a půdní
kondicionéry apod.).
5.1.

REKREACE

V řešeném území je v centrální části navržena plocha veřejné rekreace parkového charakteru s výsadbou
vzrostlých stromů. Součástí centrální parkové plochy bude dětské hřiště pro věkovou kategorii 3-12 let. Parková
plocha bude doplněna mobiliářem a výsadbou vzrostlé zeleně dle podrobnějšího návrhu. Druhá drobná plocha
zeleně je na jihu řešené lokality.
5.2.

ALEJE A STROMOŘADÍ

Studie respektuje stávající stromořadí v jižní části území z dubu letního (Quercus robur) a začleňuje jej do
navrženého řešení. Zde je potřebné respektovat dostatečně široký zelený pás a při stavební činnosti v okolí
stávajícího stromořadí je potřebné zajistit jeho ochranu proti poškození včetně ochrany kořenového systému. V
prodloužení stávajícího stromořadí je navrženo doplnění stejného druhu z dubu letního (Quercus robur).
Stromořadí v západní části začleňující území do krajiny je navrženo z Javoru babyka (Acer campestre ´ELSRIJK´)
s oválnou korunou 4-6 m dorůstající 8-10 m výšky. V západní části na hranici řešeného území je navržena druhá
linie stromořadí na hranici intravilánu a extravilánu z dubu letního (Quercus robur) v takové vzdálenosti aby
nenarušily svým kořenovým systémem stávající kanalizační stoku.
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Stromořadí v severní části území využívající široký zelený pás je navrženo z dubu letního (Quercus robur)
dorůstající 25 m výšky. Severo-jižní a východo-západní stromořadí navazující na centrální parkovou plochu mají
venkovský charakter a jsou navrženy z neplodících hrušní (Pyrus caleryana ´CHANTICLEER´) s kuželovitou
korunou 4-6 m dorůstající 10-15 m výšky a hlohu mordenského (Crategus mordenensis ´TOBA´) s kulovitou
korunou 3-6 m dorůstající 6 m výšky.
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6.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Základní princip dopravního řešení územní studie přebírá z Územního plánu Olomouc. Územní studie toto dopravní
řešení prověřuje, upravuje a zpřesňuje dle možností území a jejího efektivního využití.
6.1.

PRINCIPY ŘEŠENÍ

Dopravně je řešená lokalita obsloužena zejména nově navrženými komunikacemi. Stávající komunikace v řešené
lokalitě převážně neodpovídají potřebám a je potřeba jejich uliční profil upravit. Páteřní komunikace územím jsou
navrženy jako obousměrné, široké 5,5m. Pro zklidnění dopravy jsou ostatní komunikace navrženy v šířce 4m.
Veškerá křížení dopravních komunikací v lokalitě jsou vyvýšena vyjma křížení komunikací v prodloužení ul.
Andělské.
Napojení jednotlivých pozemků staveb na komunikace se navrhuje jednotlivými sjezdy. Jejich umístění je nutno
koordinovat s veřejnými parkovacími stáními a vzrostlou výsadbou.
Celé území je navrženo jako obytná zóna dle normy ČSN 73 6110 a to zejména s ohledem na převažující pohyb
pěších ve sloučeném provozu na vozovce.
6.2.

DOPRAVNÍ NAPOJENÍ

Dopravně je v současné době lokalita napojena z ulice Dolní Novosadská přes ulici Andělská v severovýchodním
rohu řešeného území. Toto napojení je kapacitně nevyhovující.
Územní plán počítá s prodloužením ulice Andělská jižním směrem a přes plochu přestavby 27/121P navázat na
ulici Dolní Novosadská. Toto napojení na silniční síť, ale není výhledově pravděpodobné. Byla prověřena varianta
napojení přes plochu 27/083S. S ohledem na majetkové vztahy však není toto napojení výhledově pravděpodobné.
Z toho důvodu studie pracuje pouze s možností výše zmíněného severního napojení a jeho následného
zkapacitnění.
Dopravní kapacita stávajících komunikací umožňuje obsloužit pouze bloky A, B a stávající blok G. Pro další rozvoj
lokality a obsloužení zbývajících bloků C, D, E a F je nezbytné kapacitnější dopravní napojení, je tedy nutná
realizace komunikace podél východní hranice bloku G v dimenzích odpovídajících návrhu páteřních komunikací o
šířce 5,5m. Vybudování této komunikace je podmínkou pro zástavbu bloků C, D, E a F (viz bod 8 – Etapizace).
6.3.

STATICKÁ DOPRAVA

Odstavná stání k rodinným domům budou navržena v odpovídajícím počtu na pozemku jednotlivých staveb.
Bilance odstavných stání bude vždy předmětem řešení jednotlivých stavebních záměrů.
Podél komunikací se navrhuje umístění veřejných parkovacích stání v počtu 1 stání na každých 20 obyvatel
obytného okrsku dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Navrhovaný počet veřejných parkovacích
stání je 27 míst, do počtu jsou zahrnuta parkovací stání pro občanskou vybavenost na pozemku parc. č. 180/28 k.
ú. Nové Sady.
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Za nesoulad s územní studií se nepovažuje při zástavbě jednoho bloku v rámci jednoho stavebního záměru
přeřešení vjezdů a stání (při zachování jejich počtů).
6.4.

PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA

6.4.1.

PĚŠÍ

Pohyb pěších v řešeném území je převážně uvažován ve sloučeném provozu na vozovce. Pro zachování
průchodnosti území je v jižní části pohyb pěších sloučen se stezkou pro cyklisty. Studie dále navrhuje zachování
pěšího průchodu v bloku G (viz grafická část).
6.4.2.

CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Dle územního plánu prochází jižním okrajem řešené lokality překryvný koridor cyklistické dopravy DC-01. Koridor je
řešen sloučeně ve vozovce. V místech, kde není vedena automobilová doprava, je koridor veden vlastní stezkou,
na níž je umožněn pohyb pěších. Studie navrhuje posunutí koridoru oproti územnímu plánu z pozemků parc. č.
180/21, parc. č. 180/19 a parc. č. 613/3 na pozemek parc. č. 690/1 k. ú. Nové Sady u Olomouce ve vlastnictví
města.
6.5.

HROMADNÁ DOPRAVA

V řešené lokalitě se trasa ani zastávka hromadné dopravy nenavrhuje. Lokalita je dostupná od zastávek Andělská
a Čistička a to v časové dostupnosti 5 – 15 min.
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7.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Pokud je ve veřejném prostranství zpřístupňující pozemek stavby dle studie navrženo umístění technické
infrastruktury je nezbytné zajistit jejich výstavbu (prodloužení), na základě smlouvy s obcí, či smlouvami s vlastníky
příslušné infrastruktury a to koncepčně a kapacitně tak, aby tato síť umožnila obsloužení všech souvisejících částí
zastavitelného území.
Přípojkové nebo měřící skříně jednotlivých staveb (zejm. plynovodní a elektrické) budou umístěny v uliční čáře a
budou integrovány do zeleně vymezující hranici veřejného a soukromého pozemku.
7.1.

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Dešťové vody v řešeném území budou přednostně vsakovány na pozemcích staveb (případně zadržovány pro jiné
využití) a teprve nevsáknuté nebo pozdržené dešťové vody budou bezpečnostními přepady či řízenými odtoky
vypouštěny do nové oddílné dešťové kanalizace uložené ve veřejném prostranství.
Vsakování dešťových vod bude ověřeno při realizaci odborným výpočtem a hydrogeologickým posouzením (v
území se nachází vysoká hladina spodní vody).
Zpevněné plochy komunikací budou odvodněny k okraji vozovky a dešťová voda bude důsledně zasakována do
vsaků či průlehů (zatravněných mělkých příkopů v pásu zeleně) v odpovídajících dimenzích dle hydrogeologického
posudku pořízeného při realizaci. Pouze bezpečnostní přepady mohou být napojeny na dešťovou kanalizaci a dále
svedeny do svodnice na jihu řešené lokality, která ústí do Nemilanky.
Vzhledem ke koncovému recipientu (VVT Nemilanka – extrémně přetížený tok) budou veškeré vsakovací nebo
retenční prvky HDV dimenzovány na déšť desetileté periodicity, tedy p=0,1.
7.2.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Splaškové vody z řešeného území budou odváděny do stávající kanalizační stoky Al z PVC korugované o DN 300,
na jejíž trase jsou v řešené lokalitě umístěny 2 čerpací stanice, nebo do nové oddílné splaškové kanalizace
uložené ve veřejném prostranství a napojené na stávající kanalizační stoku. Vedení nové oddílné splaškové
kanalizace a napojení na stávající splaškovou kanalizaci je vyznačeno v grafické části. Napojení nové splaškové
kanalizace je navrženo do nejhlubší části stávající kanalizace pod stávajícími čerpacími stanicemi. To zajišťuje
gravitační odkanalizování celé lokality. Odvádění splaškových vod do jímek (žump), nebo jejich předčišťování v
domácích čistírnách se v řešeném území nepřipouští.
7.3.

VODOVOD

Zásobování pitnou vodou bude v řešeném území v plochách A, B a G (viz grafická část) zajištěno z prodloužení
stávajícího vodovodu DN 100 uloženého ve veřejném prostranství v ul. Andělská. Podmínkou využití dotčeného
území v plochách C, D, E a F (viz grafická část) je posílení zásobení vodou (viz bod 8 – Etapizace) z vodovodního
řadu DN 150 v ul. Dolní Novosadská přes pozemek 155/2 ve vlastnictví města. Nově vybudovaný vodovodní řád
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bude zaokruhovaný v jižní části lokality (viz grafická část). Individuální studny se v řešeném území připouštějí
pouze jako doplňkový zdroj výhradně užitkové vody.
7.4.

ELEKTRICKÁ ENERGIE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Elektrická energie v hladině vedení nízkého napětí i vysokého napětí, vedení sítí elektronických komunikací a
vedení veřejného osvětlení bude v řešeném území zajištěno stávajícími nebo novými veřejnými podzemními
rozvody a nadzemními zařízeními umístěnými ve veřejném prostranství.
7.4.1.

TRAFOSTANICE

Pro napojení řešené lokality na zdroj elektrické energie bude vybudována distribuční trafostanice 1x630kVA.
Výstavbu distribuční trafostanice zajistí provozovatel DS, ČEZ Distribuce. Trafostanice bude vybavena na straně
VN rozvaděči SM6 MarlimGerin a na NN straně rozvaděčem pro 2x 8-10vývodů. Předpokládá se, že trafostanice
bude typová, polozapuštěná.
7.4.2.

VEDENÍ VN

Nová trafostanice bude napojena ze stávajícího vedení VN 22kV, které prochází v okolo zájmového území budoucí
výstavby. Nová trafostanice bude připojena na tato vedení smyčkově. Napojení bude provedeno kabely 22AXEKVCE 3x(1x240) a spojkami. Projekční práce a realizaci připojení VN zajistí provozovatel DS ČEZ Distribuce.
7.4.3.

VEDENÍ NN

Pro jednotlivé stavby budou vybudovány distribuční rozvody NN. Rozvody budou provedeny podzemními kabely
typu AYKY. Napojení zajistí provozovatel DS, ČEZ Distribuce. Kabely budou uloženy volně ve výkopu, se zákrytem
výstražnou fólií. Při křížení s komunikacemi a ostatními inž. sítěmi budou kabely uloženy v ochranných trubkách.
Celkové provedení bude v souladu s platnou legislativou. Přípojkové nebo měřící skříně pro jednotlivé stavby
budou umístěny v uliční čáře a budou integrovány do zeleně vymezující hranici veřejného a soukromého pozemku.
7.4.4.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Podél nově navržených komunikací bude vybudováno veřejné osvětlení. Stožáry budou osazeny LED svítidly.
Napojení veřejného osvětlení bude ze stávajících rozvodů VO v ulici Nebeská. Součástí vedení VO může být
vlastní optické vedení pro obsluhu měřících a regulačních prvků provozovatelem VO.
7.4.5.

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

V zájmové území se nachází podzemní vedení elektronických komunikací v majetku společnosti CETIN v ulicích
Andělská a Nebeská. Podél nových komunikací v zájmovém území se počítá s vybudováním či rozšířením nových
sítí elektronických komunikací pro datové připojení. Nový rozvod vybuduje vlastník nebo provozovatel veřejné
komunikační sítě. Nové optické kabely budou uloženy v HDPE ochranných trubkách pod zem. Přípojkové
nadzemní rozvaděče nebudou umisťovány jako samostatně stojící uvnitř veřejného prostranství nebo
neoplocených předzahrádek, ale jako integrované na vhodných místech, stále veřejně přístupné.
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7.5.

PLYNOVOD STL

V zájmové území se nachází podzemní vedení STL plynovodu ukončené v ulicích Andělská a Nebeská. Pro
napojení je nutno vyplnit žádosti o rezervaci výkonu – bude proveden přepočet a možnost prodloužení stávajících
řadů. Přípojkové nebo měřící skříně pro jednotlivé stavby nebudou umisťovány jako samostatně stojící uvnitř
veřejného prostranství nebo neoplocených předzahrádek, ale jako integrované ve fasádách staveb nebo v uličním
oplocení a stále veřejně přístupné.
7.6.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Nádoby na smíšený odpad a bio odpad budou umístěny na parcelách jednotlivých RD. Umístění v neoplocených
předzahrádkách nebude narušovat charakter území. Pro nádoby na papír, plast, sklo, karton a kov jsou vymezena
míst ve veřejném prostranství (viz grafická část).
Předpokládaná kapacita lokality vyžaduje:


4x nádoba na plast



4x nádoba na papír



2x nádoba na sklo



2x nádoba na karton



1x nádoba na kov

Rozmístění nádob reflektuje potřebu dle etapizace lokality. Rozmístění je konkretizováno v grafické části ÚS.
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8.

ETAPIZACE

Celá řešená lokalita (mimo stabilizovaná území) je podmíněna:


vybudováním protipovodňových opatření ET -14 uvedených v Územním plánu Olomouc

Zástavba bloku C, D, E a F je dále podmíněna:


výstavbou vodovodního řadu DN 150 napojeného z ul. Dolní Novosadská před parc. č. 155/2 k. ú. Nové sady
a jeho zaokruhování v lokalitě.



realizací komunikace podél východní hranice bloku G v dimenzích odpovídajících návrhu páteřních
komunikací o šířce 5,5m a realizací nápojných komunikací potřebných k obsluze jednotlivých bloků.



vybudováním trafostanice v centrální části řešeného území



Pro zástavbu jednotlivých bloků je nutné dodržet veškeré podmínky etapizace jich se týkající.

9.

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

Územní studie navrhuje v rámci změny územního plánu č. X ÚPO:


přemístit plochu veřejné rekreace 27/102Z, která je na pozemcích soukromých vlastníků, na pozemky ve
vlastnictví města v centrální části řešeného území



místo stávající plochy veřejné rekreace umístit zejména zastavitelné plochy smíšené obytné s blokovým
typem struktury zástavby, maximální výškou zástavby 7/10, zastavitelností 15 – 35 % a minimálním podílem
zeleně 40%.



Přes parcelu 180/14 umístit plochu veřejných prostranství z důvodu napojitelnosti jižní poloviny řešeného
území

schéma změny Územního plánu Olomouc
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F

TS

E

LINIE STROMOŘADÍ - STÁVAJÍCÍ
PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ-STÁVAJÍCÍ
PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ-NÁVRHOVÉ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ

G

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - NÁVRHOVÁ
TS

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NÁVRHOVÁ
VODOVODNÍ VEDENÍ - STÁVAJÍCÍ
VODOVODNÍ VEDENÍ - NÁVRHOVÉ

PS

D
B

TS

TRAFOSTANICE - STÁVAJÍCÍ

TS

TRAFOSTANICE - NÁVRHOVÁ

PS

PŘEČERPÁVACÍ STANICE - STÁVAJÍCÍ
ODPADOVÉ NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

C
A
PS
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KOOR DI NAČN Í VÝKR ES
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PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
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CHARAKTE R ISTICKÉ PŘ ÍČN É Ř E ZY

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

10m

15m

předzahrádka

5m

5m

komunikace

zelený
pás
1,5m

zelený
pás
3m

5,5m

předzahrádka
5m

10m

10m

7m

7m

0m

2,5%

0m

dešťová kanalizace

plynovod
vodovod

elektrické vedení NN
vedení veřejného osvětlení

1,5%

sdělovací kabel

dešťová kanalizace

splašková kanalizace

plynovod
vodovod

2,5%

předzahrádka

splašková kanalizace

4m

zelený
pás
4m

elektrické vedení NN
sdělovací kabel

komunikace

2,5%

elektrické vedení NN
vedení veřejného osvětlení

5m

zelený
pás
2m

sdělovací kabel

předzahrádka
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ÚZEMNÍ STUDIE
NOVÉ SADY ZA ANDĚLSKOU
C HARAKTE R I STI C KÉ
PŘ Í Č N É Ř E ZY

VÝKR ES Z M Ě NY ÚZ E M N Í HO PLÁN U OLOMOUC

LEGENDA:
PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN OLOMOUC:
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (B)
PLOCHY VEŘEJNÉ REKREACE (R)
PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ (V)
PLOCHY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE (Z)
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (N)
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (P)
NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OLOMOUC:
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - NÁVRHOVÉ
PLOCHY VEŘEJNÉ REKREACE - NÁVRHOVÉ
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
- NÁVRHOVÉ
ÚZEMNÍ STUDIE:
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
HRANICE BLOKU - ULIČNÍ ČÁRA

ÚZEMNÍ STUDIE
NOVÉ SADY ZA ANDĚLSKOU
VÝKR ES Z M Ě NY Ú Z E M N Í H O
PLÁN U O LO M O U C
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VÝKR ES ETAPI ZACE

LEGENDA:
ZÁSTAVBA MOŽNÁ PO VYBUDOVÁNÍ
PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ
(ET-14 V ÚZEMNÍM PLÁNU OLOMOUC)
ZÁSTAVBA MOŽNÁ PO VYBUDOVÁNÍ
PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ
(ET-14 V ÚZEMNÍM PLÁNU OLOMOUC),
DOPRAVNÍHO NAPOJENÍ,
NOVÉ TRAFOSTANICE
A VODOVODNÍHO ŘADU
PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU
- NAVRHOVANÉ

F

E

DOPRAVNÍ NAPOJENÍ LOKALITY
- NAVRHOVANÉ

T

TRAFOSTANICE - NÁVRHOVÁ
NÁVRH ZÁSTAVBY
LINIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

G

T

NÁVRH PARCELACE
ULIČNÍ ČÁRA
STAVEBNÍ ČÁRA - VOLNÁ
STAVEBNÍ ČÁRA - OTEVŘENÁ

D

SPOLEČNÁ STAVEBNÍ A ULIČNÍ ČÁRA
ZASTAVITELNÁ PLOCHA
HRANICE ŘEŠENEHO ÚZEMÍ

B

C
A
ÚZEMNÍ STUDIE
NOVÉ SADY ZA ANDĚLSKOU
VÝKR ES ETAPI ZAC E
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MAJ ETKOVÉ VZTAHY V Ř EŠE N É M ÚZ E M Í A NÁVR H SM Ě N

LEGENDA:
POZEMKY VE VLASTNICTVÍ
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUC
část
parc. č.
186/3

POZEMKY VE VLASTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
POZEMKY V SOUKROMÉM VLASTNICTVÍ

parc. č.
180/4

E

F

parc. č.
180/21

G

SMĚNA 1:
Směna pozemku parc. č. 180/21 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce o celkové výměře 1416 m2 v soukromém vlastnictví za část pozemku parc. č. 180/1
v k. ú. Nové Sady u Olomouce o celkové
výměře 1250 m2 v majetku Statutárního města
Olomouc
SMĚNA 2:
Směna pozemku parc. č. 180/14 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce o celkové výměře 1478 m2 v soukromém vlastnictví za část pozemku parc. č. 186/3
v k. ú. Nové Sady u Olomouce o celkové
výměře 1425 m2 v majetku Statutárního města
Olomouc
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
NÁVRH ZÁSTAVBY

část
parc. č.
180/1

LINIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

D

NÁVRH PARCELACE
ULIČNÍ ČÁRA
STAVEBNÍ ČÁRA - VOLNÁ

B

STAVEBNÍ ČÁRA - OTEVŘENÁ
SPOLEČNÁ STAVEBNÍ A ULIČNÍ ČÁRA
ZASTAVITELNÁ PLOCHA

C
A
ÚZEMNÍ STUDIE
NOVÉ SADY ZA ANDĚLSKOU
MAJ ETKOVÉ VZ TAHY
V Ř EŠ E N É M Ú Z E M Í
A NÁVR H S M Ě N
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