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Úvod 
 

Důvod pořízení územní studie 
Požadavek na zpracování studie je vyvolán požadavkem Moravského divadla Olomouc (dále také MDO) řešit 
zázemí svého provozu a požadavkem kultivovat celý prostor mezi ulicemi Zikova, Střední Novosadská 
a Na loučkách s důrazem na řešení využití pozemků ve vlastnictví města Olomouce ve prospěch funkcí 
sloužících obyvatelům sídliště Nové Sady (občanské vybavení, parkování, zeleň, prostupnost území). 
V řešeném území se nachází zejména stávající objekt zázemí Moravského divadla Olomouc v nevyhovujícím 
stavu (zpevněné plochy slouží současně jako zásobovací dvůr prodejny Albert) a objekty občanského vybavení 
(mj. prodejna Albert, prodejna Penny) s navazujícím parkováním na terénu. V současné době je realizována 
investiční akce výstavby tramvajové trati v ul. Zikova se souvisejícími úpravami celého uličního profilu. 

Cíl pořízení územní studie 
Cílem studie je prověřit podmínky revitalizace řešeného území s důrazem na kvalitu veřejného prostranství 
a konkretizovat podmínky využití pro záměr Moravského divadla Olomouc v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území v souladu s obecnými požadavky na využívání území a v souladu s účelem a cílem regulačního plánu 
RP-19 sídliště Nové Sady – Werichova. 

Územní studie bude sloužit jako podrobnější podklad pro rozhodování v území. V částech odlišných 
od podmínek regulačního plánu RP-19 sídliště Nové Sady – Werichova  (případně Územního plánu Olomouc) 
a bude sloužit jako podklad pro jeho možnou změnu. 
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1 Širší vztahy 

Řešené území je součástí celkové prostorové koncepce města Olomouce.  

Grafickým vyjádřením této kapitoly je výkres 01 Širší vztahy m 1: 5 000. 

1.1 Širší vztahy 
Řešené území se nachází na křížení významných městských tříd, ulice Zikova a Střední Novosadská. Střední 
Novosadská je jednou z hlavních městských radiál (směr Kroměříž) a vede ve stopě návsi původní vsi Nové 
Sady.  

Ulice Zikova je významnou kompoziční osou sídliště Nové Sady. Platný ÚP počítá s jejím vyvedením 
na ul. Brněnská a dokončením tak paralelního dopravního propojení vnitřnímu městskému půlokruhu 
(silnice I/35), který by dokázal efektivněji přenést dopravní pohyby ze sídlišť Nové Sady a Povel na nadřazenou 
dopravní síť (D35). Zikova tak má i potenciál významné dopravní osy. Její profil umožňuje v dlouhodobém 
horizontu dostavbu lokálního komerčního vybavení pro obyvatele sídliště a zároveň rozvoj obytného 
charakteru jednotnou koncepcí veřejných prostranství a zeleně. 

Struktura sídliště Nové Sady je členěna hlavními severojižními osami ul. Trnkova - Rožňavská, Werichova 
a Radova. Tato kompozice se odráží na ul. Zikova prostory nástupů na jednotlivé osy. Tyto prostory jsou 
potenciálními „ohnisky“ ul. Zikova s potenciálem rozvoje veřejného vybavení a služeb. 

Jedním z „ohnisek“ je i prostor potenciálního čtvrťového centra sídliště Nové Sady, dlouhodobě 
stabilizovaného (ÚPNSÚ Olomouc, 1985) pro rozvoj veřejného vybavení. Potenciální spádovou oblastí 
čtvrťového centra je sídliště Nové Sady a navazující residenční zástavba, tedy cca až 10 tis. obyvatel. Potenciál 
čtvrťového centra posiluje přímá vazba na rekreační prostor nábřeží řeky Moravy i výhledová možnost 
přestavby navazujících území. 

Důležité je posilování vazeb veřejných prostranství v rámci zástavby sídliště, které je dnes fragmentováno 
areály občanského vybavení. Čtvrťové centrum by mělo posilovat roznesení pěších vazeb z hromadné dopravy 
i služeb a vybavení. Významná je zejména vazba na prostor hlavního městského subcentra 
na ul. Schweitzerova. Na lokální úrovni je vhodné posílit vazbu ul. Werichova na nábřeží Moravy ulicí 
Na Loučkách.  

Charakter území v minulosti udávala zejména říční krajina nivy Moravy, která vymezovala urbanizovaný 
prostor původních vesnic, Nových Sadů a Povelu. Náves Nových Sadů se propisuje do křížení ul. Zikova 
a Střední Novosadská a vytváří sadové nároží, identitu čtvrťového centra. 

S ohledem na potenciál řešeného území se z dlouhodobého hlediska jeví umístění technického zázemí MDO 
jako nevhodné a je doporučeno řešit jeho umístění v jiné lokalitě, programově a funkčně blízké záměru MDO. 
Možné alternativní polohy jsou zobrazeny na výkrese 01 Širší vztahy a popsány v kap. 2.4. 

 
1/ schéma širších vztahů   



Územní studie Občanské vybavení na ul. Zikova                                  7 

2 Stávající stav a limity území 

Kapitola popisuje stávající limity územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů a limity 
veřejné infrastruktury řešeného území a jeho navazujícího okolí. Kapitola shrnuje základní limity využití území, 
které řešení územní studie dále reflektuje.  

Grafickým vyjádřením této kapitoly je výkres 02 Stávající stav a limity m 1: 1 000. 

2.1 Řešené území a stávající stav 
Rozsah řešeného území je stanoven zadáním Územní studie Občanské vybavení v ul. Zikova, květen 2021 .  

Řešené území je vymezeno ze severu ul. Zikova, z východu ul. Střední Novosadská, z jihu ul. Na Loučkách 
a ze západu pěší cestou mezi OD Albert a zástavbou sídliště. 

Jedná se o téměř rovinatý pozemek, výšková úroveň celého území je ~ 209 m n. m. Mírný výškový rozdíl 
se nachází v severovýchodním rohu zásobovacího dvora (~1,2 m) ve vazbě na sousední pozemky veřejné 
zeleně a průchod podél východní strany OD Albert. 

Řešené území je v současné době využito především stavbami občanského vybavení, OD Albert a OD Penny, 
doplněnými plochami parkovišť a veřejné zeleně. V jihozápadní části území na pozemcích ve vlastnictví SMO 
se nachází zásobovací dvůr pro OD Albert a objekt dílen Moravského divadla Olomouc v objektu č.p. 619. 
V ul. Na Loučkách je 7 řadových garáží a jeden společně oplocený pozemek rodinného domu, jeho východní 
část je na parcele ve vlastnictví SMO. 

Zásbování OD Albert probíhá standardně z ul. Zikova, v současné době během výstavby tramvajové trati 
z ul. Na Loučkách. Zásbování OD Penny probíhá z ul. Střední Novosadská, resp. z ul. Na Loučkách. Zásobování 
pobíhá standardně mimo běžný denní provoz území. 

Povrchové parkoviště OD Albert je přístupné z ul. Zikova a má kapacitu ~77 parkovacích stání. Povrchové 
parkoviště OD Penny je přístupné z ul. Zikova a Na Loučkách a má kapacitu ~83 parkovacích stání. Parkoviště 
OD Penny je tak obsluhováno propojením ul. Sřední Novosadská a Zikova, propojení tvoří vhodnou dopravní 
vazbu v území pro obsluhu případného zařízení statické dopravy. 

V ul. Zikova je v současné době realizováno prodloužení tramvajové trati ze stanice Trnkova. Pro účely studie 
je úprava ul. Zikova a Střední Novosadská související s realizací tramvajové trati považována za stávající stav. 

 

 
2/ Stávající stav řešeného území   
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2.2 Územně plánovací dokumentace 
 Územní plán Olomouc 

Úplné znění po změnách I.A.1, I.A.2,I.B, III., IV., V., VI., VII., VIII, IX. 

Zpracovatel: knesl kynčl architekti s.r.o. 
V platném znění ze dne 24.12.2020 

.1 urbanistická koncepce a základní členění území 

 
3/ výřez z výkresu Základní členění území (I/1), ÚP Olomouc 

Řešené území se nachází převážně ve stabilizovaných plochách v zastavěném území v lokalitě 13 (Povel, 
Slavonín-sever a Nové Sady-sever).  

V řešeném území je stanovena podmínka využití území regulační plán RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova. 
Účelem regulačního plánu je zejména prověření možností snížení deficitu statické dopravy v řešeném území 
při současném zachování kvality veřejných prostranství a vytvoření podmínek pro jejich kultivaci, tj. prověření 
a případné určení vhodných pozemků pro realizaci veřejných odstavných a parkovacích ploch či hromadných 
garáží a vymezení veřejných prostranství zejména pro parkovou zeleň. 

Cílem rozvoje území je zajistit vyvážený podíl veřejných prostranství určených pro přiměřenou kapacitu 
parkování a odstavování vozidel rezidentů a veřejných prostranství, sloužících jako zázemí každodenní 
rekreace a pěšímu pohybu obyvatel. Cílem je rovněž rozvoj městských tříd Schweitzerovy, Zikovy a Střední 
Novosadské. 

 
4/ výřez ze schématu Výšková regulace a polycentrický systém (I/S1), ÚP Olomouc 
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Ze základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Územního plánu Olomouc, 
a z koncepce rozvoje lokality 13 (Povel, Slavonín-sever a Nové Sady-sever) a ochrany a rozvoje hodnot lokalit 
vyplývají zejména tyto upřesňující požadavky na ochranu a rozvoj hodnot: 

a) rozvíjet polycentričnost města, tedy rozvíjet městské třídy, respektive zástavbu podél nich, 
b) chránit a rozvíjet občanské vybavení jako základ polyfunkčnosti a polycentričnosti města, 
c) chránit veřejná prostranství a zázemí pro každodenní rekreaci preferováním výstavby odstavných 

parkovacích míst v rámci objektů, 
d) rozvíjet ulici Zikovu a Střední Novosadskou jako městskou třídu, 
e) vybudovat tramvajovou trať třída 17. listopadu (podél Mlýnského potoka) – Velkomoravská – 

Rooseveltova – Zikova – Schweitzerova (po ulici Jižní) – pozn.: v realizaci. 

Z urbanistické koncepce zejména vyplývá řešit ul. Zikova a Střední Novosadská jako městské třídy a rozvíjet 
potenciál doplnění občanské vybavenosti, zde pro okrsky sídliště Nové Sady, Werichova a Nové Sady, Trnkova.  

Tramvajová trať v ul. Zikova je v současné době realizována a pro účely územní studie je považována 
za stávající stav území. 

.2 podmínky ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky prostorového uspořádání 

 
5/ výřez z výkresu Hlavní výkres (I/2.1), ÚP Olomouc 

Řešené území je převážně vymezeno stabilizovanou plochou smíšenou obytnou 13/011S, s max. výškou 
zástavby 13/17 m a sídlištním volným typem struktury zástavby. V jižní části do něj zasahuje stabilizovaná 
plocha smíšená obytná 13/016S s max. výškou zástavby 7/10 m a blokovým typem struktury zástavby, původní 
ulicová zástavba vesnice Nové Sady. Zastavěnost a min. podíl zeleně není stanoven. 

Ulice Střední Novosadská je vymezena stabilizovanou plochou dopravní infrastruktury 13/017S, ulice Zikova 
je vymezena přestavbovou plochou dopravní infrastruktury 13/132P z důvodu zavedení tramvajové tratě. 

Ulice Na Loučkách je vymezena stabilizovanou plochou veřejných prostranství 13/015S. Prostor parkoviště 
před OD Penny je vymezen stabilizovanou plochou veřejných prostranství 13/012S. Vymezení plochy 
nadbytečně zakotvuje plochu parkoviště bez ohledu na celkovou koncepci ul. Zikova (viz širší vztahy). 

V profilu ulice Zikova a Střední Novosadská je vymezen koncepční prvek liniová zeleň pro posílení charakteru 
městské třídy. Pojem liniová zeleň není ÚP dále upřesněn. 

kód 
plochy 

využití 
plochy 

výměra 
plochy 

[ha] 

max. výška 
zástavby 

[m] 
zastavěnost struktura 

zástavby 

min. 
podíl 

zeleně 
poznámky 

13/011S B 2,17 13/17 – p – RP-19 
13/012S P 0,32 – – – – RP-19 
13/015S P 0,69 – – – –  
13/016S B 5,49 7/10 – b –  
13/017S D 2,04 – – – –  
13/132P D 3,08 - - - - US-91, Zm. I/33 

6/ příloha č. 1 textové části, tabulka ploch, ÚP Olomouc 

Plochy smíšené obytné (B) 
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Přípustné využití:  

a)  pozemky rodinných domů v lokalitách se zajištěnou ochranou před hlukem; 
b)  pozemky bytových domů, ve kterých je minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích a odstavných stání situováno v rámci objektu, 

v lokalitách se zajištěnou ochranou před hlukem; 
c)  pozemky polyfunkčních domů s bydlením, ve kterých je 20–50 % hrubé podlažní plochy objektu určeno 

pro trvalé bydlení, maximálně 600 m² hrubé podlažní plochy je určeno pro obchod a minimálně 50 % 
potřeby součtu parkovacích a odstavných stání je situováno v rámci objektu, v lokalitách se zajištěnou 
ochranou před hlukem; 

d)  pozemky vodních toků a ploch; 
e)  pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření; 
f)  pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu; 
g)  pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 
h) pozemky veřejných prostranství; 
i)  pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu, zejména zahrady, vnitrobloky se vzrostlou zelení, aleje podél 

komunikací, rozptýlená zeleň, meze, remízy, ÚSES apod.; 
j)  pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení sloužící potřebám území nebo v kapacitě úměrné potenciálu daného území a v souladu 

s jeho charakterem; 
k)  pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu v plochách, pro které byly zpřesněny podmínky využití v Příloze č. 1 (Tabulka 

ploch); 
l)  pozemky staveb a zařízení pro obchod do 600 m² hrubé podlažní plochy, mimo prodejní stánky 

a autobazary; 
m)  pozemky staveb a zařízení pro nerušivé služby a stravování sloužící potřebám území nebo v kapacitě 

úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho charakterem; 
n)  pozemky staveb a zařízení pro administrativu, vědu a výzkum a ubytování v kapacitě úměrné potenciálu 

daného území a v souladu s jeho charakterem, ve kterých je minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích 
a odstavených stání situováno v rámci objektu; 

o)  pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení celoměstského a nadměstského významu v městském 
centru a podél městských tříd řešené v souladu s charakterem území, ve kterých je minimálně 70 % 
potřeby součtu parkovacích a odstavných stání situováno v rámci objektu; 

p)  pozemky staveb a zařízení pro zemědělství v plochách, pro které byly zpřesněny podmínky využití v Příloze č. 1 (Tabulka ploch); 
q)  pozemky staveb a zařízení pro sběr a třídění komunálního odpadu v plochách, pro které byly zpřesněny podmínky využití v Příloze č. 1 

(Tabulka ploch); 
r)  stavby a zařízení fotovoltaických elektráren situovaných na střechách nebo fasádách objektů mimo území MPR Olomouc, OP MPR 

Olomouc a OP NKP. 
s)  dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m2 zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem území na oplocených pozemcích 

využívaných jako zahrady. 
 
Podmíněně přípustné využití přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze do území umístit za podmínky prokázání, že jejich 

řešení, včetně zajištění nároků statické dopravy, je v souladu s požadavky na ochranu hodnot území a na pohodu bydlení, nemá negativní 
vliv na krajinný ráz, na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) a kvality ovzduší a jejich 
řešení a provoz nesníží kvalitu obytného prostředí souvisejícího území, neohrozí jeho hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž 
v obytném území zejména v dané ploše: 

a)  pozemky bytových domů s venkovním parkováním vybaveným vzrostlou zelení v lokalitách se zajištěnou ochranou před hlukem; 
b)  pozemky polyfunkčních domů s bydlením, ve kterých je podíl podlahové plochy určené k trvalému bydlení menší než 20 %, a polyfunkčních 

domů bez bydlení; 
c)  pozemky staveb a zařízení pro administrativu, vědu a výzkum a ubytování bez nároku situování potřebných parkovacích a odstavných 

stání v rámci objektu; 
d)  pozemky staveb a zařízení pro obchod do 2 500 m² hrubé podlažní plochy všech objektů záměru, přičemž je venkovní parkování vybaveno 

rastrem vzrostlé zeleně; 
e)  pozemky staveb a zařízení pro obchod nad 2 500 m² hrubé podlažní plochy určené pro vícepodlažní objekty s nezbytným parkováním 

situovaným minimálně ze 70 % v rámci objektu a s venkovním parkováním vybaveným rastrem vzrostlé zeleně, přičemž jejich zásobování 
bude vedeno pouze plochami dopravní infrastruktury; 

f)  pozemky staveb a zařízení pro obchod nad 2 500 m² hrubé podlažní plochy pouze v plochách, pro které byly zpřesněny podmínky využití 
v Příloze č. 1 (Tabulka ploch), určené pro vícepodlažní objekty s venkovním parkováním vybaveným rastrem vzrostlé zeleně, přičemž jejich 
zásobování bude vedeno pouze plochami dopravní infrastruktury; 

g)  pozemky staveb a zařízení pro výrobu v kapacitě úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho charakterem; 
h)  pozemky staveb a zařízení pro skladování v kapacitě úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho charakterem; 
i)  pozemky zahradnických areálů v kapacitě úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho charakterem; 
j)  pozemky čerpacích stanic pohonných hmot, pokud není jejich přípustnost vyloučena v ploše, pro kterou byly zpřesněny podmínky využití 

v Příloze č.1 (Tabulka ploch); 
k)  pozemky a stavby hromadných garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby obyvatel a návštěvníků přilehlého území; 
l)  dočasné stavby prodejních stánků; 
m)  dočasné stavby a zařízení autobazarů; 
n)  pozemky staveb a zařízení pro služby motoristům (např. pneuservisy, autoservisy, autopůjčovny) v kapacitě úměrné potenciálu území 

a v souladu s jeho charakterem; 
o)  dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci; 
p)  dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky; 
q)  pozemky staveb a zařízení pro domácí chov zvířat v kapacitě úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho charakterem, 

bez nepřiměřeného negativního dopadu na sousední pozemky. 

Nepřípustné využití:  

a)  pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití, u kterých nebylo prokázáno splnění 
stanovených podmínek; 

b)  pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s charakterem území stanoveným v bodě 4.10., zejména pozemky staveb a zařízení 
pro výrobu a skladování v kapacitě neúměrné potenciálu daného území; 

c) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádání ploch stanovenými v bodě 7.12. a Příloze č.1 
(Tabulka ploch); 

d) oplocení pozemků, které významně omezí průchodnost územím a naruší harmonické měřítko území. 
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Podmínky prostorového uspořádání (pro plochy v řešeném území): 

- maximální výška zástavby – maximální výška římsy, okapní hrany nebo atiky /maximální výška hřebene 
střechy nebo atiky ustupujícího podlaží po úhlem 45° - v ploše 13/011S – 13/17 m, v ploše 13/016S – 7/10 m 
 
- podél městských tříd je přípustné 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 maximálně nad 1/5 půdorysné 
plochy obrysu nadzemních podlaží, nejvýše však nad plochou 200 m². 
 

Plochy veřejných prostranství (P) 

Hlavní využití: 

a)  pozemky veřejných prostranství, zejména náměstí, ulice, chodníky, neoplocená hřiště, veřejná zeleň a další veřejně přístupné prostory 
bez omezení. 

Přípustné využití, které souvisí s převažujícím hlavním využitím nebo je s ním slučitelné: 

a)  pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro pěší, cyklistickou, hromadnou a silniční dopravu;  
b)  pozemky vodních toků a ploch;  
c)  pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření;  
d)  pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu;  
e)  tunely, podzemní chodby, podchody a další formy podzemních staveb při zachování hlavního využití plochy;  
f)  pozemky související dopravní a technické a infrastruktury;  
g)  pozemky a stavby podzemních garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby uživatelů souvisejícího území mimo území MPR Olomouc 

a pozemky NKP;  
h)  drobná doprovodná a sakrální architektura (např. kapličky, boží muka, turistické přístřešky, altánky, odpočívadla a plastiky);  
i)  mosty, lávky a další formy přemostění při zachování hlavního využití plochy. 
 
Podmíněně přípustné využití přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze do území umístit za podmínky prokázání, že jejich 

řešení, včetně zajištění nároků statické dopravy, je v souladu s požadavky na ochranu hodnot území a na pohodu bydlení, nemá negativní 
vliv na krajinný ráz, na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) a kvality ovzduší a jejich 
řešení a provoz nesníží kvalitu obytného prostředí souvisejícího území, neohrozí jeho hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž 
v obytném území zejména v dané ploše: 

a)  odstavné a parkovací plochy pro vozidla skupin 1, 2 a 3; 
b)  dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci; 
c)  pozemky oplocených hřišť; 
d)  pozemky, stavby a zařízení na zbytkové části plochy veřejného prostranství v souladu s podmínkami využití bezprostředně sousedící 

plochy s rozdílným způsobem využití za podmínky, že byla regulačním plánem nebo územní studií upřesněna poloha pozemků veřejných 
prostranství, pro které byla plocha navržena; 

e)  pozemky tržišť; 
f)  pozemky stávajících předzahrádek rodinných a bytových domů; 
g)  dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky. 

Nepřípustné využití:  

a)  pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití, u kterých nebylo prokázáno splnění 
stanovených podmínek; 

b)  pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s charakterem území stanoveným v bodě 4.10, zejména pozemky, stavby a zařízení, 
které omezí obsluhu a propustnost území. 

c)  pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádání ploch stanovenými v bodě 7.12 a Příloze č. 1 
(Tabulka ploch); 

d)  oplocení pozemků s výjimkou bodů 7.6.3. c) a 7.6.3. f). 

Podmínky prostorového uspořádání (pro plochy v řešeném území): 

- nestanoveny 

Plochy dopravní infrastruktury (D) 

Hlavní využití: 

a)  pozemky dopravní infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu. 

Přípustné využití, které souvisí s převažujícím hlavním využitím nebo je s ním slučitelné: 

a)  pozemky veřejných prostranství, zejména ulice, chodníky, veřejná zeleň a další veřejně přístupné prostory; 
b)  pozemky vodních toků a ploch; 
c)  pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření; 
d)  pozemky technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu; 
e)  pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 
f)  tunely, podzemní chodby, podchody, podzemní garáže a další formy podzemních staveb při zachování hlavního využití plochy; 
g)  stavby a zařízení fotovoltaických elektráren situovaných na střechách nebo fasádách objektů; 
h)  mosty, lávky a další formy přemostění při zachování hlavního využití plochy; 
i)  dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m2 zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem území na oplocených pozemcích 

využívaných jako zahrady, vyjma území CHKO Litovelské Pomoraví. 
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Podmíněně přípustné využití přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze do území umístit za podmínky prokázání, že jejich 
řešení, včetně zajištění nároků statické dopravy, je v souladu s požadavky na ochranu hodnot území a na pohodu bydlení, nemá negativní 
vliv na krajinný ráz, na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu vibrací) a kvality ovzduší a jejich 
řešení a provoz nesníží kvalitu obytného prostředí souvisejícího území, neohrozí jeho hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž 
v obytném území zejména v dané ploše: 

a)  pozemky staveb pro nerušivé služby, administrativu, stravování a ubytování související s hlavním využitím v kapacitě úměrné potřebám 
území a v souladu s jeho charakterem; 

b)  pozemky odstavných a parkovacích ploch pro vozidla skupin 1, 2 a 3;  
c)  oplocení pozemků, které neomezí průchodnost územím a nenaruší harmonické měřítko krajiny mimo stávající pozemky ulic a náměstí;  
d)  pozemky čerpacích stanic pohonných hmot;  
e)  pozemky staveb a zařízení pro služby motoristům (např. pneuservisy, autoservisy, autopůjčovny);  
f)  dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci;  
g)  pozemky, stavby a zařízení na zbytkové části plochy dopravní infrastruktury v zastavitelném území v souladu s podmínkami využití 

bezprostředně sousedící plochy s rozdílným způsobem využití nebo v nezastavěném území v případě, že nezhoršují kvalitu prostředí a 
negativně neomezují využívání sousedních pozemků, to vše za podmínky, že byla regulačním plánem nebo územní studií upřesněna 
poloha tras dopravní infrastruktury, pro které byla plocha navržena;  

h)  dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky;  
i)  pozemky stávajících staveb pro bydlení. 

Nepřípustné využití:  

a)  pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití, u kterých nebylo prokázáno splnění 
stanovených podmínek;  

b)  pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s charakterem území stanoveným v bodě 4.10, zejména pozemky, stavby a zařízení, 
které omezí obsluhu a propustnost území.  

c)  pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádání ploch stanovenými v bodě 7.12 a Příloze č. 1 
(Tabulka ploch);  

d)  oplocení pozemků, které významně omezí průchodnost územím a naruší harmonické měřítko území;  
e)  stavby pro bydlení kromě případů uvedených v bodě 7.7.3. písm. g) a i). 

Podmínky prostorového uspořádání (pro plochy v řešeném území): 

- nestanoveny 
 
 
Z podmínek využití řešeného území vyplývá, že je možné zde umístit polyfunkční zástavbu pro bydlení, 
občanské i komerční vybavení, administrativu a služby s integrovanými kapacitami statické dopravy, 
hromadnými garážemi, s až 4 nadzemními podlažími, 1 ustoupeným podlažím a bez omezení počtu 
podzemních podlaží. 
 
V profilu ul. Zikova a Střední Novosadská dále umístit liniovou zeleň, a to zejména ve smyslu posílení významu 
městských tříd. 
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 Regulační plán RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova 

Zpracovatel: Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 
nabytí účinnosti dne 11. 10. 2019 

Regulační plán stabilizuje zástavbu plochy 13/011S, upřesňuje ji plochou OV2+A2 (pozemky a stavby zařízení 
občanského vybavení na ulici Zikově) a stanovuje podrobné podmínky jejího využití. Hlavním využitím plochy 
OV2+A2 je občanské vybavení, přípustné jsou zejména úpravy veřejných prostranství, podmíněně přípustné 
řešení související drobné architektury stávajících staveb, nepřípustné nástavby dalších podlaží a nové stavby 
občanského vybavení. Je stanovena podmínka max. rozsah přístaveb do rozlohy 10 % stávající zastavěné 
plochy. Stávající plochy zeleně (PZ) jsou respektovány. 

Regulační plán dále vymezuje plochu P2 (pozemky dopravní infrastruktury) s hlavním využitím navržené 
hromadné garáže nadzemní s podmínkou maximální výšky navržených hromadných garáží 12 m 
nad upraveným terénem. Kapacita hromadných garáží je upřesněna orientačně na 34PS/podlaží, obsluha 
objektu je předpokládána automatickým parkovacím systémem, je doporučeno realizovat až 4 podlaží 
s výslednou kapacitou až 136 PS. V případě potřeby je možné realizovat i podzemní parkovací podlaží. 

Plocha P2 je vymezena na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Olomouc, ve správě Moravského 
divadla Olomouc. Požadavek na využití plochy koliduje se záměrem MDO na výstavbu dílen MDO. Zároveň je 
nezbytné požadavky na zařízení statické dopravy umístěné RP na pozemky ve vlastnictví SMO přiměřeně 
zajistit na pozemcích SMO a požadované kapacity nepřesouvat pouze na pozemky soukromých vlastníků.  

S ohledem na podporu rozvoje občanského vybavení je nezbytné přehodnotit požadavky na využití plochy 
OV2+A2 adekvátně významu řešeného území jako lokálního centra vybavenosti na městské třídě. 

 
7/ výřez z Hlavního výkresu, RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova 

 
8/ výřez z Výkresu koncepce dopravy, RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova  
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 Regulační plán RP - 16 sídliště Nové Sady, Trnkova 

Zpracovatel: Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 
nabytí účinnosti dne 11. 10. 2019 

Regulační plán řeší část sídliště Nové Sady severně od ul. Zikova po ul. Velkomoravská. V návaznosti na řešené 
území regulační plán upravuje zejména dopravní řešení profilu ul. Zikova. Při severní straně hlavního 
dopravního prostoru umisťuje liniovou zeleň – stromořadí v souladu s platným ÚP. Mezi obslužnou 
komunikaci a hlavním dopravním prostorem umisťuje kolmá parkovací stání pro bytové domy. 

Regulační plán nevyužívá potenciálu doplnění drobných staveb občanského vybavení v rámci uličního 
prostranství ul. Zikova, pouze jeden objekt technického vybavení navrhuje k přestavbě na občanské vybavení 
(E). Profil ulice Zikova lze využít pro doplnění lokálního občanského vybavení (služby, komunitní aktivity) 
a zároveň reorganizovat kapacity statické dopravy. Hledání takového řešení je v dlouhodobém horizontu 
nezbytné s ohledem na význam a městotvorný potenciál ul. Zikova, městské třídy. 

 
9/ výřez z Hlavního výkresu, RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova 

 
10/ výřez z Výkresu koncepce dopravy, RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova 
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2.3 Majetkoprávní vztahy 
Řešené území se nachází částečně na pozemcích ve vlastnictví města a částečně na pozemcích soukromých 
vlastníků. Ve vlastnictví města se nachází zejména pozemky veřejných prostranství a pozemky zásobovacího 
dvora OD Albert s objektem dílen Moravského divadla Olomouc.  

Pozemky soukromých vlastníků tvoří převážnou většinu potenciálně zastavitelných ploch řešeného území. 
Většinu těchto pozemků pak tvoří pozemky právnických osob (zejména vlastnící OD Albert a OD Penny 
Market), v jižní části řešeného území se nachází pozemky fyzických osob (plochy před řadovými garážemi 
a pozemek rodinného domu). 

Z hlediska majetkoprávních vztahů je limitem využití území nedostatečné množství pozemků města 
v potenciálně zastavitelném území, a tedy vyplývající potřeba řešit požadavky na veřejnou infrastrukturu 
a veřejné vybavení vyplývající z ÚP a RP-19 zejména na pozemcích ve správě Moravského divadla Olomouc. 

Seznam pozemků v řešeném území dle vlastnických vztahů: 
(zdroj: www.cuzk.cz ke dni 1. 9. 2021) 

č. vlastník  číslo pozemku 
1.  Česká republika, svěřená správa Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových 
15/2 

2.  Statutární město Olomouc 14/17, 19, 20, 49/1, 49/2, 51/1, 51/21, 51/2, 
53/1, 54, 58, 601/25, 606, 607/1 

3.  Statutární město Olomouc,  
svěřená správa Moravské divadlo Olomouc 

14/18, 14/38, 14/39, 51/7, 51/13, 59/1, 59/2, 
59/3, 22/2, st. 655, 742 

4.  právnické osoby 51/5, 51/15, 51/17, 51/18, 59/5, st. 569, 
743/2, st. 1046/1, st. 1154, st. 1198, st. 1199, 
st. 1200, st. 1201, st. 1202, st. 1203 

5.  právnické a fyzické osoby st. 1046/2 

6.  fyzické osoby 14/33, 14/34, 14/35, 49/3, 49/4, 60/2, 60/3, 
st. 228, st. 1204 

 

 
11 / Majetkoprávní vztahy, schéma  
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2.4 Záměr Moravského divadla Olomouc 
Moravské divadlo Olomouc zpracovalo Studii záměru Moravského divadla Olomouc (Ing. arch. Jan Skoček 
a kolektiv, 2018).  

Studie řeší využití pozemků města ve správě MDO rekonstrukcí stávajícího objektu dílen č.p. 619 na pozemku 
st. 655 o zastavěné ploše cca 613 m2 na sklady MDO. V jižní části zásobovacího dvora OD Albert je navržena 
novostavba dílen MDO o zastavěné ploše cca 835 m2. 

Zadání ÚS ukládá v řešeném území prověřit umístění záměru MDO s následujícími požadavky: 

• dílny dekorací, kreativní dílny a edukační centrum (rozdělené na samostatné části dílna zámečnická, dílna 
truhlářská, dílna kašérská a prostor pro komunitní využití, workshopy apod. a prostor pro malou kavárnu 
(kiosek s občerstvením pro návštěvníky), provozním požadavkem je umístění dílen na úrovni terénu, 

• sklady (rozdělené na části sklad kulis a sklad kostýmů se samostatnými vstupy), půjčovna kostýmů je přímo 
propojená se skladem kulis, 

• celkový počet zaměstnanců přibližně 12 lidí, nároky na zásobování dílen – cca 12 x ročně nákladní auto, 
jinak dodávky, nároky na zásobování skladů – nákladní auto, 

• nedílnou součástí záměru MDO bude rovněž řešení zeleně a hospodaření s dešťovými vodami, 
• záměr MDO bude řešen na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouc, 
• to vše bude navrženo s ohledem na úspornost řešení ve fázi jak investičních, tak provozních nákladů. 

Zadání ÚS bylo upřesněno ředitelem MDO následovně: 

• sklady jsou preferovány v poloze stávajících dílen MDO ve stávajících prostorách, 
• prostor pro dílny by měl být zajištěn v rámci řešeného území na pozemcích SMO,  
• alternativně je možné uvažovat o přesunu dílen do areálu Střední školy polygrafické Olomouc na Střední 

Novosadské, kde je možné provoz dílen spojit s výukovým programem žáků SŠ – uvedená alternativa je 
v současnosti projednávána mezi Statutárním městem Olomouc, Olomouckým krajem, Moravským 
divadlem Olomouc a Střední školou polygrafickou Olomouc, 

• sklady a dílny není nutné mít v budoucnu provozně spojené, 
• sklady jsou uvažovány ve stávajícím objektu č.p. 619, objekt bude přizpůsoben provozu skladů, neuvažuje 

se s jeho komplexní přestavbou, 
• dílny i sklady je v řešeném území možné umístit do parteru polyfunkční zástavby za dodržení 

předpokládaných výměr provozů a světlé výšky min. 5,5 m. 

Studie záměru MDO upřesnila požadavky na užitnou plochu objektu dílen a skladů následovně: 

Dílny MDO: 

název provozu  přibližná plocha poznámka 
• truhlářská dílna cca 150 m2 s.v. 6 m/přízemí 
• zámečnická dílna  cca 130 m2 s.v. 6 m/přízemí 
• čalounická dílna se zázemím  cca 77 m2 s.v. 3,35 m/mezipatro 
• malířsko-kašérská dílna cca 150 m2 s.v. 6 m/přízemí 
• dílna na výrobu rekvizit a šperků cca 77 m2 s.v. 3,35 m/mezipatro 
• sdílená dílna cca 130 m2  s.v. 6 m/přízemí 
• multimediální dílna cca 77 m2 s.v. 3,35 m/mezipatro 
• zázemí dílen cca 92 m2 s.v. 2,52m/přízemí 
• kanceláře cca 77 m2 s.v. 3,35 m/mezipatro 
• hygienické zařízení, TZB  cca 112 m2 s.v. 2,52 m/přízemí 

celkem přízemí cca 764 m2 
celkem mezipatro cca 308 m2 

Sklady MDO: 

• sklady  cca 470 m2 s.v. 5,75 m/přízemí 
• garáže, zázemí  cca 100 m2 s.v. 5,75 m/přízemí 

celkem přízemí cca 570 m2 
 

Z dostupných podkladů vyplývá, že pro provoz dílen je potřeba objekt o zastavěné ploše min. cca 800 m2 
a pro provoz skladů objekt o zastavěné ploše min. cca 600 m2. Světlá výška prostor by měla být min. 5,5 m. 

 

 



Územní studie Občanské vybavení na ul. Zikova                                  17 

 
12 / Studie záměru MDO, výběr z dokumentace (objekt č.p. 619 – sklady, novostavba dílen, axonometrie) 

S ohledem na význam řešeného území a jeho dlouhodobé určení pro rozvoj občanského vybavení 
pro obyvatele sídliště Nové Sady je v dlouhodobém horizontu předpokládáno umístění dílen a skladů MDO 
mimo řešené území. 

Dílny MDO je předpokládáno integrovat do areálu Střední školy polygrafické Olomouc na ul. Střední 
Novosadská, případně na jiný vhodný pozemek ve vlastnictví města s dobrou dopravní dostupností. Přidanou 
hodnotou integrace dílen MDO do areálu SŠPO je využití provozu dílen žáky jednotlivých učebních oborů 
v rámci praktické výuky i profesní praxe. Tato synergie může být využita i pro SŠPO možností rozšíření 
učebních oborů.  

Dílny mohou být řešeny např. přestavbou stávajícího objektu na pozemku st. 1033. 

Sklady MDO je možné prostorově umístit i v rámci areálu SŠPO, např. při jižní hranici areálu, a přímo napojit 
na ul. Střední Novosadská.  
 
 

 
13 / schéma alternativních umístění dílen a skladu MDO  
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3 Struktura 

Řešení struktury rozvíjí koncepci urbanistického a kompozičního řešení území. Kapitola popisuje prostorové 
uspořádání zástavby a veřejných prostranství včetně návazností na nejbližší okolí. 

Grafickým vyjádřením této kapitoly je výkres 03 Struktura m 1: 1 000. 

3.1 Vývoj území 
Řešené území se nachází v místě původní říční krajiny nivy řeky Moravy. V místě ohbí řeky Moravy byly 
soustředěny provozy sádek na severním okraji návsi Nových Sadů. Dnešní prostor sídliště Nové Sady byl 
významně definován mrtvými rameny Moravy, jejichž stopy byly v území patrné ještě ve 40. letech 20. století. 
Urbanizační osou území byla dnešní ul. Rooseveltova – Střední Novosadská. 

Reminiscence přítomnosti říční krajiny je tématem úpravy veřejných prostranství a jejich propojení. Stopy 
mrtvých ramen tvoří dodnes fragmenty systému sídelní zeleně, např. mezi ul. U Kapličky a Lesní kolem areálu 
sportovišť ŽŠ dr. Milady Horákové. 

 
14/ výřez z mapy III. vojenského mapování, 1878, říční krajina nivy Moravy a návesní struktury vesnic Nové Sady a Povel 

Koncem 70. let bylo území stále dominantně využito pro obytnou zástavbu původních vesnic a chatových 
osad. Ve východní části řešeného území se přibližně v místě dnešního OD Penny vzniká sklad OD Prior 
napojený na ul. Střední Novosadská. Stále je patná stavba uzavírající prostor návsi Nových Sadů.  

Moment ukončení prostoru návsi a tedy identifikace původní vsi je tématem řešení dnešního nároží ul. Zikova 
a Střední Novosadská. 

 
15/ výřez z ortofotomapy, 1977, stav před výstavbou sídliště 

 



Územní studie Občanské vybavení na ul. Zikova                                  19 

 

 

 

 

Komplexní rozvojovou koncepci území přináší ÚPNSÚ Olomouc (Ing. arch. Zeman, 1985), která řešení území 
vymezuje plochami občanské vybavenosti, stejně jako území severně do ul. Zikova, a stabilizuje tak zřejmé 
čtvrťové centrum celku sídliště Nové Sady.  

Z urbanistické koncepce je také zřejmá silná vazba čtvrťového centra na nábřeží Moravy, které tvoří základní 
krajinnou a rekreační páteř území. Ulice Rooseveltova a Střední Novosadská je definována jako silná zelená 
radiála s předpokladem uvolnění prostoru nábřeží Moravy pro rekreaci a odpočinek.  

Koncepce čtvrťového centra a parkového napojení na nábřeží Moravy jsou motivem pro polyfunkční řešení 
území a jeho stabilizace jako prostoru pro rozvoj občanského vybavení se silnými prvky parkových úprav. 

 
16/ výřez z ÚPNSÚ, Stavoprojekt Ostrava, urbanistické středisko, Ing. arch. Zeman, 1985 

Při výstavbě sídliště koncem 80. let bylo od severní části čtvrťového centra upuštěno ve prospěch bytové 
výstavby. Pro občanské vybavení zůstala jeho jižní část, později dostavěna OD Albert a dalšími službami a 
přestavbou bývalých skladů i OD Penny. Občanské vybavení se tím zúžilo pouze na obchodní funkce a vybrané 
služby. 

Objekt dílen MDO č.p. 619 vzniká pravděpodobně koncem 80. let při výstavbě sídliště. V současné době je 
v provozuschopném stavu pro účely skladů MDO. 

 
17/ výřez z ortofotomapy, 1994, stav po výstavbě sídliště v 80. letech  
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3.2 Urbanistická koncepce  
Řešené území 

Ohnisko ulice Zikova, čtvrťové centrum sídliště Nové Sady, vzniká z potřeby rozvoje občanského vybavení 
sídliště Nové Sady s kapacitou až 10 000 obyvatel. Idea dlouhodobě plánovaného centra občanského vybavení 
se postupem času vytrácela a redukovala pouze na 2 současné obchodní domy Albert a Penny s několika 
doprovodnými službami. 

Koncepce čtvrťového centra vyžaduje adekvátní architektonicko–urbanistickou odezvu v jeho formě 
a kapacitě. Území centra by mělo umožnit takovou efektivitu využití, aby motivovalo dostavbu a přestavbu 
stávajících staveb a rozvoj zástavby budoucí. Zároveň je potřeba hledat efektivní využití pozemků ve vlastnictví 
SMO pro plánovatelný rozvoj občanského vybavení pro potřeby lokality. Z toho důvodu je nezbytné přistoupit 
k revizi platné ÚPD a hledat řešení, které posílí rozvojový potenciál území. 

Čtvrťové centrum je tvořeno bloky polyfunkční zástavby uspořádanými kolem centrálního severojižního 
veřejného prostranství, „Novosadského náměstí“. To je rozvíjeno dvěma prostranstvími, dvory, přenášejícími   
pěší vazby čtvrťového centra západním směrem na ul. Werichova a dále do hlavního městského subcentra 
na ul. Schweitzerova a východním směrem na ul. Stření Novosadská. Příčné pěší vazby stabilizují prostranství 
„provozního“ a „malého“ dvora.  

Veřejná prostranství 

Novosadské náměstí je řešeno jako převážně zpevněné prostranství s osovým pobytovým mlatovým, 
případně travnatým, prostorem se stromy (např. neplodící kultivary ovocných stromů), sedacím mobiliářem 
a umělecky ztvárněnými herními prvky (např. s tématikou říční krajiny atp.). Podél pobytového prostoru je 
veden lineární vodní prvek jako reminiscence mrtvých ramen Moravy, které prostorově definovaly i řešení 
sídliště Nové Sady. 

Provozní dvůr slouží převážně k obsluze bloku OV.01 a OV(B).02. Předpokládá vjezd zásobovacích vozidel 
Distribučního centra Albert z ul. Zikova a dále vjezd zásobovacích vozidel MDO pro obsluhu dílen a skladů 
MDO, které jsou v případě umístění provozně orientovány do prostoru provozního dvora. Je řešen jako 
zpevněné prostranství, v detailu řešení povrchů je možné zvýraznit diagonální směr mrtvého ramena Moravy, 
vedoucího směrem k ul. Werichova. Podél severní fasády polyfunkčního objektu je umístěno stromořadí. 

Malý dvůr je prostorem vnitrobloku zástavby bloku OV(B).04, je řešen jako převážně zpevněný s prvky 
sadových úprav. Řešení malého dvora bude odvislé od podrobného řešení podzemních podlaží bloku 
s hromadnými garážemi. Navržené stromy jsou umístěny tak, aby je bylo možné integrovat do modulu garáží. 

Sadové nároží ukončuje návesní strukturu vsi Nové Sady. Prostranství je řešeno jako parková úprava s rastrem 
sadů, které jsou nositeli identity lokality. V ose návsi a zároveň i městských tříd je definován prostor pro 
umístění uměleckého prvku. Hraje roli „kapličky“, která návsi dává orientaci a ukončení. 

Okraje čtvrťového centra vymezují městské třídy Zikova a Střední Novosadská. Charakter obou městských tříd 
je rozvíjen stromořadím v souladu s platným ÚP. Ul. Zikova má potenciál vytvoření plnohodnotného parteru 
občanského vybavení a úpravy řešení profilu ulice tak, aby byla statická doprava integrována do staveb 
občanského vybavení a parter byl věnován pobytu a pěšímu pohybu. 

Zástavba 

Potřeba přístupu zásobování OD Albert stabilizuje ve střednědobém horizontu provozní funkci prostranství 
provozního dvora a slouží tak i k obsluze polyfunkčního objektu OV(B).02, který jej uzavírá z jihu. Řešení 
objektu umožňuje případné umístění záměru dílen MDO v jeho parteru. V případě lokalizace záměru MDO 
do jiných poloh (viz kap. 2.4) může být parter využit pro rozvoj veřejného občanského vybavení pro obyvatele 
sídliště. Blok OV(B).02 je zároveň řešen tak, že umožnuje umístění podlaží s hromadnými garážemi 
obsluhovanými autovýtahem v souladu s předpokladem platného RP-19. 

Jižní parter objektu OV(B).02 je orientován do parkového prostranství navazující na ul. Na Loučkách. V rámci 
záměru dílen MDO zde může být umístěn provoz kavárny nebo komunitních aktivit MDO, parkové prostranství 
je možné vybavit dětským nebo workoutovým hřištěm. Úprava veřejného prostranství posiluje pěší vazbu 
ul. Střední Novosadská a Werichova a alternuje západní úsek ulice Na Loučkách, který v současné době ústí 
do předprostoru restaurace Na Loučkách, ale nenavazuje přímo na ulici Werichova. 

Západní blok OV.01 s OD Albert je možné dostavět z východní strany a doplnit tak komerční parter do prostoru 
„Novosadského náměstí“. Předpokládá se umístění stávajících parkovacích stání v rámci dostavby, resp. 
potenciální přestavby celého bloku OV.01. 

Východní blok OV(B).04 je určen ke komplexní přestavbě nahrazující stávající OD Penny a plochy parkovišť 
polyfunkční zástavbou, prostorově i funkčně adekvátní poloze na nároží městských tříd Zikova a Střední 
Novosadská. Polyfunkční blok orientuje aktivní komerční parter do městských tříd a klidovější provozy 
do chráněného prostranství „malého dvora“. V rámci komplexní přestavby se předpokládá umístění 
hromadných garáží s volnými kapacitami pro residenty sídliště Nové Sady. 
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Stávající objekt č.p. 619 je určen k „dožití“ (např. pro provoz skladů MDO) a následnému uvolnění pozemku 
ve prospěch polyfunkčního objektu OV(B).03, který tvoří prostorovou dominantu Novosadského náměstí. 
Předpokládá se využití min. parteru objektu pro rozvoj veřejného občanského vybavení pro obyvatele sídliště. 
V dalších podlažích mohou být např. správní provozy SMO, kancelářské provozy, případně bydlení. 

Střechy staveb je doporučeno řešit jako zelené, částečně mohou být využity pro komunitní aktivity obyvatel 
a pro kulturně společenské využití pro širší okolí (např. u staveb na pozemcích ve vlastnictví SMO). 

 

Navazující území 

Stabilizace čtvrťového centra přináší potenciál rozvoje navazujícím územím. Mimo výše zmíněná území 
městských tříd se jedná zejména o veřejná prostranství sídliště Nové Sady směrem k ul. Werichova a území 
obytné zástavby jižně od ul. Na Loučkách. 

Je navržena směrová úprava a rozšíření chodníku spojujícího parkové prostranství v ul. Na Loučkách 
s ul. Werichova na 2,5 m pro posílení pěší vazby mezi čtvrťovým centrem a obytnou zástavbou sídliště. 
Stávající chodník má šířku jen cca 1,5 m, což je nedostačující s ohledem na předpokládanou intenzitu pěší 
dopravy. 

Dále je navržena stabilizace pěšího propojení mezi ul. Na Loučkách, provozním dvorem a ul. Zikova po západní 
hranici řešeného území. Je navržen chodník šířky 2,5 m, včetně jeho napojení na parkoviště před bytovým 
domem č.p. 759 a parkoviště za bytovým domem č.p. 648. 

Blok zástavby rodinných domů jižně od ul. Na Loučkách, mezi ul. U Kapličky a Střední Novosadská je možné 
rozvíjet vložením nové ulice v ose bloku, která navazuje na průchod z Novosadského náměstí 
do ul. Na Loučkách. Výhledový rozvoj zástavby posiluje stabilizaci čtvrťového centra a jeho adekvátní odezvu 
v rozvoji navazujícího území s ohledem na hodnotu pozemků. 

 

Základní koncepce implementace Záměru MDO 

Řešení zástavby čtvrťového centra je navrženo tak, aby bylo schopné implementovat záměr dílen a skladů 
MDO.  

Pro sklady se předpokládá využití stávajícího objektu č.p. 619 v 1. etapě rozvoje území. V 2. etapě se 
předpokládá jeho odstranění a vymístění skladů z prostoru čtvrťového centra do jiné vhodné lokality z důvodů 
nevhodnosti dlouhodobé stabilizace tohoto typu provozu v rámci čtvrťového centra.  

Provoz dílen je možné realizovat v parteru polyfunkčního objektu OV(B).02. Světlá výška parteru je min. 5,5 m 
a umožňuje tak umístění hlavních dílen (truhlářská, zámečnická, malířsko–kašérská a sdílená) podél severní 
fasády objektu směrem do provozního dvora. Požadavky na parametry provozů dílen jsou převzaty ze Studie 
záměru Moravského divadla Olomouc (Ing.arch. Jan Skoček a kolektiv, 2018), viz kap. 2.4. Pro halovou část 
dílen je vymezeno cca 560 m2. 

Pro doplňkové provozy, zázemí a služby je vymezeno cca 480 m2 (2 x 240 m2) včetně vloženého mezipatra 
podél jižní fasády objektu. Vložení mezipatra umožňuje intenzivnější využití jižní fasády objektu, včetně 
umístění prostorů pro komunitní aktivity a workshopy MDO, nebo kavárny s občerstvením orientované 
do ul. Na Loučkách. Kavárna zde má obytné zázemí v parkovém prostranství s dětskými hřišti a může přispět 
k místnímu společenskému životu. 

Konstrukční systém parteru polyfunkčního objektu se záměrem dílen MDO bude řešen tak, aby v dalších 
etapách rozvoje čtvrťového centra umožňoval nástavbu objektu o další podlaží. 

Předpokládaná investiční náročnost záměru dílen MDO je ~ 80 až 100 mil. Kč s ohledem na konkrétní 
konstrukční a materiálové řešení. 

Základní koncepce implementace zařízení statické dopravy 

Regulačním plánem RP-19 jsou stanoveny požadavky na umístění zařízení statické dopravy v rámci bloku 
OV(B).02. V 2. a 3. NP polyfunkčního objektu je možné umístit hromadné garáže s kapacitou až ~ 72 PS 
(36 PS/podlaží), obsluhované autovýtahem z ul. Na Loučkách. 

Je doporučeno kapacity statické dopravy umisťovat do jiné polohy v rámci řešeného území, např. jako 
podmínku využití bloku OV(B).04, který je kapacitněji napojený na dopravní infrastrukturu v území. 

18/ schéma implementace záměru MDO a zařízení statické dopravy, 1:500 >  
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3.3 Upřesnění podmínek využití území 
 Podmínky využití 

V řešeném území jsou vymezeny následující typy pozemků, které upřesňují využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, stanovené Územním plánem Olomouc a regulačním plánem RP-19 Nové Sady, Werichova: 

.1 pozemky staveb občanského vybavení (OV) 
Podmínky využití jsou stanoveny Územním plánem Olomouc, kap. 7.1 Plochy smíšené obytné (B). 
 

Podmínky využití jsou upřesněny tak, že pozemky jsou určeny pro polyfunkční využití s prioritou občanského 
vybavení, zejména: 
- stavby a zařízení občanského vybavení sloužící potřebám území a souvisejícího okolí, 
- přípustná je integrace doplňkových funkcí, zejména: 

- administrativa,  
- hromadné garáže pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby obyvatel a návštěvníků přilehlého území, 
- nadzemní podlaží polyfunkčních staveb mohou být využita pro bydlení v blocích s označením (B), 
- v bloku OV(B).2 je možné podíl občanského vybavení nahradit záměrem dílen MDO. 

 

Podmínky využití parteru staveb jsou dále upřesněny: 
- využití parteru objektu pro občanské vybavení – regulační čára vymezuje strany bloku zástavby, kde je 
v parteru staveb stanoveno využití pro občanské vybavení, parter je orientován přednostně do veřejných 
prostranství ul. Zikova a Střední Novosadská a do hlavního dvora čtvrťového centra, 
- v parteru bloku OV(B).2 je možné umístit záměr dílen MDO, min. užitná plocha parteru je 800 m2. 
 

Podmínky využití staveb jsou dále upřesněny: 
- stávající objekt č.p. 619 lze dočasně využít pouze pro zařízení MDO (dílny, sklady), lze provádět pouze 
dispoziční úpravy nezbytné pro provoz zařízení MDO, bez zvětšování zastavěné plochy objektu a objemu 
stavby, 
- v rámci přestavby bloku OV.01 budou umístěny kapacity PS pro potřeby OD Albert (min. 65 PS), 
- v rámci bloku OV(B).02 umístit min. 70 PS v nadzemních nebo podzemních podlažích, umístění PS lze 
v případě realizace zařízení MDO připustit až v 2. etapě v rámci dostavby bloku OV(B).02, 
- v rámci bloku OV(B).04) umístit min. 90 PS pro návštěvníky čtvrťového centra nad rámec požadavku ČSN. 

.2 pozemky staveb pro bydlení (BI) 

Podmínky využití jsou stanoveny Územním plánem Olomouc, kap. 7.1 Plochy smíšené obytné (B) a Regulačním 
plánem RP-19. 

.3 pozemky veřejných prostranství (VP) 

Podmínky využití jsou stanoveny Územním plánem Olomouc, kap. 7.6 Plochy veřejných prostranství (P) 
a Regulačním plánem RP-19. 

 Podmínky prostorového uspořádání 

3.3.2.1 Pozemky zástavby 

Podmínky prostorového uspořádání platí pro hlavní stavbu, tedy stavbu, která tvoří hlavní náplň využití 
daného pozemku. Jsou stanoveny následující upřesňující podmínky prostorového uspořádání: 

.1 uliční čára 
Vymezuje hranici pozemků zástavby od pozemků veřejných prostranství. 

.2 stavební čára 
Vymezuje rozhraní mezi zastavitelnou (stavbou) a nezastavitelnou částí pozemku (vnitroblok, dvůr). Stavební 
čára určuje polohu hrany stavby ve výši rostlého nebo upraveného terénu. Stavební čára je tam, kde není 
totožná s uliční čarou, stanovena jako otevřená, tzn. nemusí být v celé své délce souvisle a úplně zastavěná. 
Stavba může předstupovat před stavební čáru o max. 1 m v místech lokální výškové dominanty (na nároží 
stavby) za účelem architektonického řešení stavby. Stavební čára se nevztahuje na podzemní podlaží, která 
jsou pod úrovní terénu přilehlých pozemků veřejných prostranství. 

Blok OV.01, OV(B).02 a OV(B).03 má stavební čáru totožnou s uliční čárou. 

Pro pozemky staveb pro bydlení (BI) není stavební čára stanovena z důvodu stabilizovaného využití pozemku. 

.3 maximální výška zástavby 
Udává hodnotu maximální výšky stavby ve tvaru: „maximální výška římsy, okapní hrany nebo atiky /maximální 
výška hřebene střechy nebo atiky ustupujícího podlaží pod úhlem 45°“, to vše měřené od úrovně veřejného 
prostranství v souladu s ustanovením Územního plánu Olomouc, kap. 7.12.2.  

.4 minimální podlažnost zástavby 
Udává hodnotu minimálního počtu nadzemních podlaží stavby.  
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.5 lokální výšková dominanta 
Vymezuje polohu lokální dominanty stavby podél městské třídy v souladu s ustanovením Územního plánu 
Olomouc, kap. 7.12.2., výška lokální dominanty je 17 m nad plochou max. 200 m2. Lokální dominanty budou 
min. o jedno podlaží vyšší než zbývající část stavby mimo stavební dominanty.  

Výhledově je možné prověřit konkrétním záměrem zvýšení výškové hladiny území s ohledem na stávající 
výškovou hladinu zástavby sídliště Nové Sady a zároveň zvýšit výškovou hladinu lokálních výškových 
dominant. Doporučené hodnoty jsou uvedeny v závorce, např. 17 m (24 m). 

.6 veřejný průchod parterem/blokem 
Vymezuje polohu veřejného průchodu parterem objektu nebo bloku, veřejný průchod bude řešen jako pasáž 
v případě objektu nebo jako dvůr v případě bloku. Do průchodu bude orientováno komerční využití parteru. 

.7 průčelí s vjezdem do hromadných garáží 
Vymezuje průčelí stavby, ve kterém je umístěn vjezd do hromadných garáží do nadzemních nebo podzemních 
podlaží. 

3.3.2.2 Pozemky veřejných prostranství 

.1 cyklotrasa 
Regulační čára stabilizuje stávající cyklotrasy v řešeném území. 

.2 trasa stezky pro chodce 
Regulační čára vymezuje parkovou pěší stezku pro chodce v plochách veřejné zeleně v šířce 1-1,5 m. 

.3 stromy ve veřejném prostranství 
Regulační prvek vymezuje bod umístění stromů ve veřejném prostranství v dosahu do 2 m od středu bodu. 
Stromy budou koordinovány s průběhem sítí technické infrastruktury a podrobným architektonickým řešením 
veřejných prostranství. Při výběru stromů budou použity autochtonní druhy. 

.4 umělecký prvek ve veřejném prostranství 
Regulační prvek vymezuje bod umístění uměleckého prvku ve veřejném prostranství v dosahu do 3 m 
od středu bodu. Umělecký prvek je možné kombinovat s parkovým pavilonem a pobytovým zázemím 
sadového nároží. 

 Ostatní podmínky 

Pro využití území jsou dále stanoveny následující podmínky, včetně podmínek etapizace: 

.1 1. etapa – záměry MDO 
 – blok OV(B).02–1. NP včetně záměru dílen MDO 
 – objekt č.p. 619 – záměr skladů MDO 
 – napojení ul. Na Loučkách (hřiště, stromořadí) 
 – „sadové nároží“ (nároží ul. Zikova a Střední Novosadská) 

.2 2. etapa – pozemky SMO 
 – blok OV(B).02 – dostavba objektu (ostatní NP) 
 – blok OV(B).03 – polyfunkční objekt SMO 
 – „Novosadské náměstí“ (centrální veřejné prostranství čtvrťového centra) 
 – „provozní dvůr“ (přesun 42 PS OD Albert z pozemku parc. č. 51/17 

.3 X. etapa – pozemky soukromých vlastníků 
 – blok OV.01 – dostavba objektu OD Albert, umístění PS OD Albert v rámci dostavby objektu 
 – blok OV(B).04 – polyfunkční blok, „malý dvůr“ 

.4 Při realizaci komunikací a zástavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů. Srážkové vody budou 
přednostně využity k závlaze městské zeleně a vsakovány. Teprve vody, které nebude možné využít 
předchozími způsoby, budou zaústěny do akumulačních nádrží s regulovaným odtokem a bezpečnostním 
přepadem do jednotné kanalizace. Hospodaření se srážkovými vodami na veřejných prostranstvích musí 
respektovat podmínky schválených „Městských standardů objektů HDV a MZI na veřejných prostranstvích“. 
U soukromé výstavby (mimo veřejná prostranství) je nutné dodržet stávající legislativu, schválenou „Koncepci 
vodního hospodářství města Olomouce“ a schválenou studii „Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k 
modro-zelené infrastruktuře“. 

.5 Pochozí a smíšené plochy budou řešeny jako polopropustné povrchy, zpevněné plochy budou odvodněny 
do ploch pro hospodaření s dešťovou vodou. 

Je doporučeno majetkoprávně stabilizovat centrální veřejné prostranství čtvrťového centra. Pozemek 
parc. č. 51/17 je doporučeno získat do vlastnictví SMO, např. formou směny částí pozemků parc. č. 14/18, 
22/2, 59/1, 59/2 a 59/3 (severní částí „provozního dvora“) se společností Albert Česká republika, s.r.o. 

19/ schéma etapizace řešeného území >  
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3.4 Podněty na řešení změny RP-19 
Z řešení územní studie vyplývají následující změny regulačního plánu RP-19: 

.1 Úprava řešení ploch s rozdílným způsobem využití dle řešení územní studie, 

.2 Úprava zastavitelnosti ploch „pozemky staveb a zařízení občanského vybavení (OV2+A2) dle řešení územní 
studie, 

.3 Vymezení centrálního veřejného prostranství („Novosadské náměstí“) a související úprava ploch veřejných 
prostranství dle řešení územní studie,  

.4 Stanovení podmínky pro využití plochy OV2 (blok OV.01) - umístění min. 65 PS, 

.5 Stanovení podmínky pro využití plochy OV2 (blok OV(B).02) - umístění min. 70 PS, umístění PS lze v případě 
realizace zařízení MDO připustit až v 2. etapě v rámci dostavby bloku OV(B).02, 

.6 Stanovení podmínky pro využití plochy OV2 (blok OV(B).04) - umístění min. 90 PS pro návštěvníky čtvrťového 
centra nad rámec požadavku ČSN, 

.7 Stanovení podmínky pro stávající objekt č.p. 619 -  objekt č.p. 619 lze dočasně využít pouze pro zařízení MDO 
(dílny, sklady), lze provádět pouze dispoziční úpravy nezbytné pro provoz zařízení MDO, bez zvětšování 
zastavěné plochy objektu a objemu stavby. 
 

 
20/ schematický zákres navržených změn RP-19 

3.5 Podněty na řešení změny ÚP  
Z řešení územní studie vyplývají následující změny platného ÚP Olomouc: 

.1 Změna vymezení plochy 13/012S dle řešení územní studie, 

.2 Doplnění pěších propojení ve směrech hlavních vazeb veřejných prostranství, 

.3 Rozšíření plochy veřejných prostranství, alternativně plochy dopravní infrastruktury, na nároží ul. Zikova 
a Střední Novosadská. 

 
21/ schematický zákres navržených změn ÚP Olomouc  
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4 Infrastruktura 

Řešení infrastruktury rozvíjí koncepci veřejné infrastruktury v řešeném území. Kapitola popisuje návrh 
dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, veřejných prostranství a občanského vybavení. 

Grafickým vyjádřením této kapitoly je výkres 04 Infrastruktura m 1: 1 000. 

4.1 Koncepce dopravní infrastruktury 
 Řešení dopravní infrastruktury upřesňuje koncepci dopravní infrastruktury ÚP Olomouc. 

 
22/ výřez z výkresu Koncepce dopravní infrastruktury, ÚP Olomouc 

 Silniční doprava 

Po severní hranici řešeného území prochází sběrná MK ul. Zikova, po východní hranici území silnice II/435 
ul. Střední Novosadská. Tyto komunikace napojují řešené území na nadřazenou dopravní síť, silnici I/35 
a dálnici D35. Pro umístění čtvrťového centra je zásadní dobrá dopravní dostupnost, která je zajištěna. 

Jižní hranici řešeného území vymezuje zklidněná obslužná MK (zóna 30) ul. Na Loučkách. Ul. Na Loučkách je 
řešena jako zklidněná a je upraven její profil pro zkvalitnění pěšího napojení na ul. Werichova. 

Zásobování OD Albert je zachováno z ul. Zikova. Požadavky na zásobování byly konzultovány se zástupcem 
společnosti Distribuční centrum Albert, P. Novákem. OD Albert je zásobován vozidlem Daf XF Super space cab 
o celkové délce 14,32 m. Funkčnost zásobování v navržených veřejných prostranstvích je pro výše uvedený 
typ vozidla prověřena vlečnými křivkami.  

V dlouhodobém horizontu při celkové přestavbě území může být prověřeno napojení z ul. Na Loučkách. Úsek 
ul. Na Loučkách mezi ul. Střední Novosadská a vjezdem na pozemek parc. č. 59/3 by byl řešen s dostatečnou 
kapacitou, dále směrem na ul. U Kapličky by byla ulice řešena jako zklidněná. 

Zásobování objektu dílen probíhá vozidly menších rozměrů, než je tomu v případě zásobování OD Albert. 
Předpokládá se tedy orientace objektu dílen v parteru polyfunkčního objektu do prostoru dvora tak, aby nebyl 
dopravně zatěžován nový pěší prostor ul. Na Loučkách. 

Dopravní propojení ul. Zikova a Na Loučkách je řešeno pouze pro zásobování navržených objektů a příjezd 
na povrchová parkoviště. Dopravní propojení ul. Zikova a Na Loučkách je řešeno v rámci pěší zóny, případně 
jako zklidněná komunikace (zóna 30). Dopravní pohyb je usměrněn pouze do trasy komunikačního propojení 
a nedochází tak k průběžnému mísení s pěší dopravou v severojižním směru. K pěšímu křížení dochází pouze 
v západovýchodním směru. Pěší prostor Novosadského náměstí tak není provozními dopravními vazbami 
zatěžován. 

Pro východní blok zástavby je využito stávajících vjezdů na parkoviště z ul. Zikova a Na Loučkách a jsou na ně 
napojeny podzemní garáže navržených polyfunkčních objektů. 

Případné obchodní zařízení (náhrada OD Penny) se předpokládá v JV části bloku OV(B).04 tak, aby zásobování 
mohlo probíhat z ul. Na Loučkách. 
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 Pěší doprava 

Hlavní pěší trasy odpovídají předpokládaným trasám pěšího pohybu mezi čtvrťovým centrem a obytnou 
zástavbou s ohledem na umístění zastávek MHD. Prostranství čtvrťového centra, Novosadské náměstí, 
provozní a malý dvůr, jsou řešeny s preferencí pěší dopravy (jako pěší a smíšené plochy, obytná zóna 20) tak, 
aby byl maximálně posílen komfort pěšího pohybu a potenciál komerčního parteru. 

Řešení pěší dopravy na městských třídách navazuje na jejich současné řešení a řešení vyvolané realizací 
tramvajové trati. Nároží ul. Zikova a Střední Novosadská je řešeno jako prostupný prostor s parkovou úpravou 
pro posílení pěších vazeb ze stávajících přechodů směrem k čtvrťovému centru. 

Ulice Na Loučkách je řešena jako zklidněná a podél severní strany vozovky je doplněn chodník šířky min. 2,5 m. 
Pěší napojení ul. Na Loučkách a ul. Werichova je přesměrováno podél jižní fasády bloku OV(B).02 podél 
komerčního parteru a parkového prostranství. Navazující chodník směrem na ul. Werichova je navržen 
k rozšíření na min. 2,5 m. Výhledově se předpokládá i úprava jižní strany ulice při případné dostavbě 
navazujícího bloku rodinných domů. 

 Cyklistická doprava 

V obou městských třídách Zikova a Střední Novosadská a dále v ul. Na Loučkách je vymezen koridor cyklistické 
dopravy (bod 5.3.2. výrokové části ÚP Olomouc). Cyklistická komunikace je v ul. Zikova a Na Loučkách 
umístěna v hlavním dopravním prostoru, v ul. Střední Novosadská pak v přidruženém dopravním prostoru 
v samostatné cyklostezce. Cyklistický pohyb se předpokládá i v dopravně smíšených plochách čtvrťového 
centra. 

 Hromadná doprava 

Řešené území je dobře napojeno na systém MHD. Nejvýznamnější je přímá vazba na tramvajovou dopravu, 
(zastávka Werichova, tramvajová linka č. 3, 5), která napojuje území na centrum města a hlavní nádraží. 
Zastávka Werichova je tak hlavním nástupním bodem do území čtvrťového centra a také hlavním generátorem 
pěších vazeb směrem na obytnou zástavbu sídliště. Zastávka Werichova také nahrazuje stávající autobusovou 
zastávku Zikova.  

Obsluhu hromadnou dopravou doplňuje autobusová zastávka U Rybářského stavu, bus 14, 16 a 50. 
Autobusové linky napojují území na centrum města a vlakovou stanici Olomouc – Nové Sady (směr Prostějov, 
Brno). 

 Statická doprava 

V řešeném území je v současné době 160 parkovacích stání na terénu. 77 PS slouží OD Albert, z toho pouze 
65 PS je na pozemcích ve vlastnictví Albert Česká republika, s.r.o., 83 PS slouží OD Penny a je na pozemcích 
ve vlastnictví K+R Projekt s.r.o. 

Platný regulační plán RP-19 vymezuje v řešeném území plochu P2 pro zařízení statické dopravy – nadzemní 
parkovací objekt o předpokládané kapacitě 34 PS/podlaží. Regulační plán stanovuje stupeň automobilizace 
na 1:2,5. Součinitel redukce počtu stání dle charakteru území je v souladu s ČSN 73 6110 stanoven na 0,6 
(město nad 50 000 obyv., dobrá kvalita obsluhy území veřejnou dopravou). Regulační plán připouští realizací 
podzemních parkovacích stání u zařízení statické dopravy. Z uvedeného předpokladu vychází i návrh řešení 
územní studie. Blízkost Moravy není nepřekročitelným technickým limitem realizace podzemních podlaží 
(např. OC Šantovka, Envelopa Office Centre aj.). 

Realizací koncepce čtvrťového centra dojde k postupnému nahrazení parkovacích stání na terénu parkovacími 
stáními v zařízeních statické dopravy v rámci nové zástavby. Předpokládané bilance parkovacích stání jsou 
stanoveny pro kapacity zástavby dle platného ÚP, případné zvýšení výškové hladiny zástavby je bilancováno 
samostatně.  

Požadavek na umístění parkovacích kapacit v zařízení statické dopravy je uplatněn v bloku OV(B).2, kde je 
uvažováno se 2 parkovacími podlažími s předpokládanou kapacitou ~72 PS. Parkovací stání pro provoz dílen 
MDO budou umístěna v rámci provozního dvora, předpokládá se 8 PS v prostoru stromořadí před severní 
fasádou bloku OV(B).2. Pokud by blok nebyl využit pro záměr MDO, ale pro polyfunkční objekt, předpokládá 
se potřeba ~30 PS, s případným zvýšením výškové hladiny dalších ~ 10 PS. Předpokládá se umístění 
parkovacích stání v 1 podzemním podlaží. 2. podzemní podlaží může přispět ke snížení deficitu parkovacích 
stání o dalších ~ 40 PS. 

Pro blok OV(B).03 bude potřeba parkovacích stání zajištěna v zařízení statické dopravy v bloku OV(B).02. 
Předpokládaná potřeba parkovacích stání je ~15 PS, s případným zvýšením výškové hladiny dalších ~ 7 PS. 

Parkovací stání OD Albert budou nahrazena v rámci dostavby, resp. přestavby, bloku OV.01, např. formou 
parkovacího podlaží nebo parkování na střeše zástavby bloku. Do doby přestavby bloku OV.01 zůstávají 
parkovací stání ve stávající poloze. Parkovací stání mohou být také částečně (max. 42 PS umístěných 
na pozemku parc. č. 51/17) umístěny na pozemcích parc. č. 14/18, 22/2, 59/1, 59/2 a 59/3 (severní část 
„provozního dvora“). Severní část provozního dvora je mimo potřeby zásobování využitelná pro parkování, 
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které probíhá přednostně mimo zásobovací časy. Využití parkovacích stání bude časově omezeno tak, aby 
bylo zamezeno trvalému parkování residentů z okolních bytových domů. Předpokládaná potřeba parkovacích 
stání pro blok OV.01 je ~ 65 PS, tedy je respektován počet PS na pozemcích ve vlastnictví Albert Česká 
republika, s.r.o.. 

Parkovací stání OD Penny budou nahrazena v rámci komplexní přestavby bloku OV(B).04. Předpokládaná 
kapacita jednoho podlaží hromadných garáží je cca 120 parkovacích stání. Předpokládá se realizace 
min. 2 podzemních podlaží hromadných garáží s celkovou kapacitou 240 PS, kde budou zároveň zajištěny 
požadované kapacity statické dopravy pro využití nové zástavby. Předpokládaná potřeba parkovacích stání 
pro blok OV(B).04 je ~120 PS, s případným zvýšením výškové hladiny dalších ~ 30 PS. Podmínkou přestavby 
bloku, a tím i jeho zhodnocení, je umístění zbývajících min. 90 PS pro návštěvníky čtvrťového centra nad rámec 
požadavků stanovených ČSN.  

V ulici Na Loučkách se nachází 7 řadových garáží. Předpokládá se jejich nahrazení parkovacími stáními nebo 
garážovými boxy v rámci komplexní přestavby bloku OV(B).04. V rámci profilu ul. Na Loučkách je také možné 
umístit krátkodobá podélná parkovací stání pro obsluhu bloku OV(B).03 a OV(B).04 (až 6 PS). 

V rámci podrobnějšího řešení čtvrťového centra budou vymezena krátkodobá parkovací stání pro obsluhu 
komerčního parteru a občanského vybavení. 

 

Souhrn odhadu potřeby parkovací stání dle ČSN 73 6110: 

ozn. bloku/ 
název VP 

potřeba PS 
(v rámci 
bloku) 

potřeba PS výhled 
(zvýšená výšková 
hladina) 

počet PS v zařízení 
statické dopravy / 
ve veřejném prostranství 

snížení deficitu PS 
v území zařízením 
statické dopravy 

OV.01 65 PS - - - 

OV(B).02 - 10 PS 72 PS + 62 PS 

(při polyfunkčním využití bloku místo záměru MDO + 40 PS) 

OV(B).03 15 PS 7 PS - - 22 PS 

OV(B).04 120 PS 30 PS 90 PS + 90 PS 

cekem 200 PS 47 PS 162 PS + 130 PS (+170 PS) 

     

provozní dvůr   8 PS MDO + 42 PS Albert - 

Na Loučkách   6 PS OV(B).03/ OV(B).04 + 6 PS 

cekem    + 6 PS 

pozn.: Odhad potřeby parkovacích stání pro polyfunkční zástavbu je stanoven tak, že parter zástavby je uvažován 
pro obchodní funkci a nadzemní podlaží pro služby a administrativu. Případné bydlení vykazuje výpočtově nižší nebo stejný 
počet stání jako služby a administrativa, je tedy pro potřeby odhadu rámcových bilanci zaměnitelné. 

 

Ze souhrnu odhadu potřeby parkovacích stání vyplývá, že celková předpokládaná potřeba parkovacích stání 
je cca 200 PS, s případným zvýšením výškové hladiny dalších cca 47 PS. V zařízeních statické dopravy je 
umístěno cca 162 PS.  

Navrhované řešení přispívá ke snížení deficitu parkovacích stání v území o cca 130 PS. V ul. Na Loučkách může 
být umístěno až 6 krátkodobých podélných PS.  
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4.2 Koncepce technické infrastruktury 
Řešení technické infrastruktury upřesňuje koncepci technické infrastruktury ÚP Olomouc. 

V řešeném území nebo v jeho bezprostředním dosahu se nacházejí stávající trasy technické infrastruktury, 
které budou sloužit k obsloužení navrhované zástavby. Stávající sítě budou mít pravděpodobně dostatečnou 
kapacitu pro napojení nové zástavby a nebudou zřejmě nutné ani žádné zásadní přeložky stávající technické 
infrastruktury, která by s navrhovanou zástavbou kolidovala. 

 
23/ výřez z výkresu Koncepce technické infrastruktury (I/2.3), ÚP Olomouc 

 Zásobování vodou 

Stávající vodovodní řady se nacházejí na západním, jižním i východním okraji řešeného území. Kapacitní řad 
LT DN 300 vede kolem jihozápadního okraje řešeného území z ulice Werichovy, na jižní straně v ulici 
Na Loučkách je veden stávající vodovod DN 80 a podél ulice Střední Novosadská vede stávající vodovodní řad 
DN 150.  

Zásobování nové zástavby pitnou vodou proto nebude složité a zástavba bude napojena z uvedených 
kapacitních řadů. 

Koncepce zásobování vodou je řešena v souladu s Koncepcí vodního hospodářství města Olomouce (DHI, a.s., 
2012-2014). 

 Splašková kanalizace 

Řešené území je rovněž dobře obslouženo stávající jednotnou kanalizační sítí. Ulicí Zikovou prochází významný 
kanalizační sběrač AIII, do něhož jsou napojeny objekty v západní části řešeného území vč. parkoviště u OD 
Albert. Sběrač vede k odlehčovací komoře OK 3A, kde se napojuje na kmenovou stoku A, a kde jsou 
odlehčovány dešťové vody do řeky Moravy. Kmenová stoka A pak pokračuje ulicí Střední Novosadskou a je do 
ní odkanalizována východní část řešeného území vč. parkoviště Penny Marketu. Kanalizační síť v řešeném 
území má dostatečnou kapacitu pro napojování splaškových odpadních vod. S ohledem na stávající legislativu 
bude v rámci úpravy území nutné řešit hospodaření s dešťovými vodami s důrazem na jejich zasakování v 
místě a minimalizaci jejich odvádění stávající jednotnou kanalizační sítí. Koncové kanalizační řady, které jsou 
v kolizi s navrhovanou zástavbou, budou odpojeny. Je navržena přeložka kanalizačního řadu AIIIc4 mimo 
navrhovanou zástavbu. 

Koncepce kanalizace je řešena v souladu s Koncepcí vodního hospodářství města Olomouce (DHI, a.s., 
2012 - 2014). 
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 Dešťová kanalizace 

V řešeném území se nachází pouze jednotná kanalizační síť, dešťová kanalizace není vybudována. S ohledem 
na umístění území v nivě řeky Moravy lze v území předpokládat výskyt podloží s dobrou propustností půdy 
pro vsakování srážkových vod. Proto je v území počítáno s realizací systému pro hospodaření s dešťovou 
vodou, založeném na maximální míře zasakování srážkových vod v místě jejich spadu. U jednotlivých staveb 
(nebo areálů) budou realizovány dešťové akumulační zdrže pro zadržení srážkových vod k jejich dalšímu 
využití (závlaha parkových úprav, splachování toalet apod.) s vypouštěním přepadů do vsakovacích jímek, 
v rámci veřejných prostranství budou realizovány objekty ke zpomalení odtoku a zasakování srážkových vod 
(zasakovací průlehy, mokřady apod.)  

Koncepce kanalizace je řešena v souladu s Koncepcí vodního hospodářství města Olomouce a studií 
Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modro-zelené infrastruktuře. Hospodaření se srážkovými vodami 
na veřejných prostranstvích respektuje podmínky schválených „Městských standardů objektů HDV a MZI na 
veřejných prostranstvích“ 

 Zásobování plynem 

Stávající rozvody zemního plynu (NTL) se nacházejí v ul. Na Loučkách a dále za hranicí řešeného území. Stávající 
rozvody zásobují obytnou zástavbu. Objekty v řešeném území jsou energeticky zásobovány prostřednictvím 
rozvodů sítě CZT a s využitím tepla ze systému CZT je v území počítáno i nadále. 

 Zásobování teplem 

Objekty v řešeném území jsou zásobovány teplem prostřednictvím stávajících teplovodů systému CZT 
provozovaných společností Veolia. Je počítáno se zachováním stávající koncepce energetického zásobování 
území a s využitím stávajících rozvodů tepla pro napojení nové zástavby v řešeném území na městskou síť CZT.  

 Zásobování elektrickou energií 

V území se nacházejí rozvody sítě zásobování elektrickou energií, stávající objekty jsou elektrickou energií 
zásobovány. U západní hranice řešeného území se nachází stávající trafostanice. Je počítáno s tím, že nová 
zástavba v řešeném území bude zásobována elektrickou energií napojením ze stávající sítě NN. Některé kabelové 
trasy NN budou v rámci nového uspořádání území upraveny. 

 
Plochu střechy navrhovaného objektu je doporučeno využít pro výrobu energie (např. umístění 
fotovoltaických panelů). 

 Veřejné osvětlení a elektronické komunikace 

V území se nachází stávající veřejné osvětlení. U nové zástavby je počítáno s realizací nového veřejného 
osvětlení, které bude umístěno v rámci nově navrhovaných uličních prostranství a bude odpovídat městským 
standardům VO. 

V území se rovněž nachází kabelová síť elektronických komunikací. Nové kabelové trasy elektronických 
komunikací napojené ze stávající sítě budou ukládány v nově navrhovaných uličních prostranstvích tak, aby 
umožnily napojení všech budoucích odběratelů.  

 Obecné podmínky řešení technické infrastruktury 

Při řešení souběhu sítí technické infrastruktury a přeložek sítí technické infrastruktury bude postupováno 
v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení, 11/2020. 

  



32  Územní studie Občanské vybavení na ul. Zikova 

 

4.3 Koncepce veřejné zeleně 

 
24/ výřez z výkresu Koncepce uspořádání krajiny a veřejné zeleně (I/2.4), ÚP Olomouc 

Územní plán vymezuje v profilu městských tříd Zikova a Střední Novosadská koncepční prvek „zeleň liniová“. 
RP-19 koncepci veřejné zeleně respektuje a rozvíjí v plochách PZ liniovými prvky veřejné zeleně. 

Řešení územní studie respektuje a rozvíjí ÚP a RP-19. V profilu městských tříd Zikova a Střední Novosadská 
umisťuje stromořadí. V ulici Zikova jsou stromy umisťovány do ploch mimo současné vedení sítí TI. V ulici 
Střední Novosadská je doporučeno rozvíjet stromořadí v travnatých plochách ve východní části profilu. 
Výsadby je nutné koordinovat s vedením sítí TI a navrhnout opatření proti prorůstání kořenového systému 
do sítí TI. Pro výsadby prvků stromořadí je doporučeno využití autochtonních druhů, např. javory, jasany, lípy. 
Stromy budou osazovány v rozmezí 10–12 m. V sortimentu výsadeb používat především opadavé listnaté 
dřeviny, které v mimovegetačním období se sníženou intenzitou slunečního svitu a kratší délkou dne zajistí 
dostatečné prosvětlení parkových ploch, a zahrnout do výsadeb doplňkově i podíl stálezelených dřevin. 

Charakter sadů je posilován prvky pravidelných sadových výsadeb ve veřejných prostranstvích čtvrťového 
centra, Novosadském náměstí, provozním a malém dvoru. Kompozice původní návsi vsi Nové Sady je 
ukončena sadovým nárožím, pravidelným rastrem (cca 8 x 8 m) ovocných stromů v parkové úpravě. 
Pro sadové výsadby je doporučeno využití neplodících okrasných kultivarů ovocných stromů, např. třešeň, 
jabloň. 

Ulice Na Loučkách je doplněna prvky výsadeb v návaznosti na řešení zástavby. Propojení ulice Na Loučkách 
a Werichova je posíleno parkovým pásem s prvky hřišť. 

V travnatých plochách je možné umisťovat vhodně řešená retenční opatření a retenovanou dešťovou vodu 
využívat na zálivku ploch zeleně a stromů. Pro zálivku výsadeb a travnatých ploch je doporučeno využívat také 
dešťovou vodu ze střech zástavby. 

4.4 Koncepce občanského vybavení 
Řešené území je v současné době využito převážně pro obchodní vybavení, OD Albert a OD Penny. V objektu 
OD Albert jsou umístěny drobné komerční provozy a služby (např. cukrárna, kadeřnictví, maloobchodní 
provozy). 

Čtvrťové centrum je určeno převážně pro rozvoj občanského vybavení s přípustným doplněním služeb, 
obchodu a společenského a kulturního programu sídliště Nové Sady. Možné využití a potřeby občanského 
vybavení je třeba hledat ve spolupráci s KMČ a koncepčními rozvahami infrastrukturních potřeb SMO. 

Podmínkou nové zástavby je využití parteru objektu pro občanské vybavení. Koncentrace služeb a drobných 
obchodních funkcí se předpokládá zejména do Novosadského náměstí, dále do městských tříd a ul. Na 
Loučkách. 
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5 Celkové bilance a závěrečná doporučení 

5.1 Celkové bilance 
Celkové bilance návrhu jsou vztaženy k řešenému území. 

 

.1 Rozsah řešeného území 2,646 ha 

 

.2 Plochy zástavby 

pozemky staveb občanského vybavení (OV) 0,920 ha 

OV.01 (polyfunkční zástavba) 0,307 ha 

z toho zastavěná plocha 0,248 ha 

 zastavitelná plocha 0,059 ha 

OV(B).02 (polyfunkční zástavba) 0,105 ha 

OV(B).03 (polyfunkční zástavba) 0,050 ha 

OV(B).04 (polyfunkční zástavba) 0,458 ha 

 

pozemky staveb pro bydlení (BI) 0,097 ha 

 

Plochy zástavby celkem 1,017 ha 

 

.3 Plochy veřejných prostranství 

plochy pojízdné 0,231 ha 

plochy smíšené a pěší 0,945 ha 

ostatní zpevněné plochy (např. mlat) 0,140 ha 

plochy veřejné zeleně 0,313 ha 

 

Plochy zástavby celkem 1,629 ha 

 

5.2 Závěrečná doporučení 
Stabilizace čtvrťového centra, které zde oproti původním předpokladům plánů sídliště nevzniklo, bude mít 
významný vliv na kvalitu života obyvatel a jejich přístup k občanskému vybavení a službám. Prostor pro rozvoj 
občanského vybavení a komunitního zázemí obyvatel podporuje obytná kvalita a charakter veřejných 
prostranství. Zástavba by měla být řešena jako maximálně flexibilní tak, aby dokázala reagovat na změnu 
potřeb programu staveb v čase a umožňovala tak vhodný mix občanského vybavení, administrativy a bydlení. 

Je doporučeno hledat cesty k intenzivnímu rozvoji území čtvrťového centra, např. umožněním vyšší, a tedy 
i kapacitnější zástavby, která dokáže v rámci své ekonomie umožnit i realizaci občanského vybavení, 
jak komerčního, tak veřejného, např. v rámci PPP projektů.  
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6 Podklady a doklady  
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