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VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
LOKALITA A1 – CHVÁLKOVICKÉ PASEKY

B-1

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
Lokalizování investičního záměru inline stezek v rámci města
Olomouce

A1 B-1.2

TERÉNNÍ PRŮZKUMY
Lokalizace terénních průzkumů a zákres do ortofotomapy města
Olomouce

A1 B-2

ÚZEMNÍ PLÁN - FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Výřez z
územního plánu sídelního útvaru
v jednotlivých lokalitách investičního záměru

Olomouce

A1 B-3

PROBLÉMOVÝ VÝKRES
1 :5000
Zákres navrhovaných tras inline stezek a jejich vybavení do
katastrální mapy s vyznačením majetkoprávních vztahů a limitů
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SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
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TERÉNNÍ PRŮZKUMY
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TECHNICKÝ VÝKRES – SITUACE – klad listů
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SITUACE - část 1
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katastrální mapy s vyznačením majetkoprávních vztahů a limitů
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TECHNICKÝ VÝKRES
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A-a

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce:

PROVĚŘOVACÍ STUDIE PRO REALIZACI
INLINE STEZEK

Místo akce:

lokality a se nachází na správním
území města Olomouce
A1 - CHVÁLKOVICKÉ PASEKY
k.ú. Chválkovice, Černovír, Týneček,
Hlušovice
A6 - HEJČÍNSKÉ LOUKY
k.ú.Hejčín, Řepčín, Černovír
A4 + A8 – BEZRUČOVY SADY A MORAVA CAMPUS
k.ú.Olomouc-Město

Charakter stavby:

novostavba stezek pro inline bruslení a na
části stávajících stezek rekonstrukce povrchů

Druh stavby :

dopravní stavba se zázemím (parkoviště,
odpočívadla, výukové plochy pro techniku
jízdy)

Investor :

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
Horní náměstí 1
771 27 Olomouc
IČ
299 308
DIČ CZ – 00 299 308
zastoupení ve věcech smluvních:
Martin Novotný
primátor města Olomouce
zastoupení ve věcech technických:
ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru koncepce a rozvoje MmOl

Projektant :

ALFAPROJEKT OLOMOUC a. s.
Tylova 4
772 00 Olomouc
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 2274
IČ
25849280
DIČ CZ – 25 849 280
zastoupení ve věcech smluvních:
ing. arch. Pavel Vrba – ředitel
zastoupení ve věcech technických:
ing. arch. Ivo Gerhard

Dodavatel:

neurčen
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Stupeň PD. :

prověřovací studie

Předpokládaná realizace:

2008 a následující období

Zpracovatelé řešení:
urbanismus a architektura
doprava
zeleň
voda
geodetické podklady
prezentace na CD

ing. arch. Ivo Gerhard
ing. Petr Staněk
ing. Erik Hinďoš
ing. Lapař
ing. Oldřich Stržínek
ing. arch. Ivo Gerhard

Přehled výchozích podkladů:
smlouva o dílo 06/2007
územní plán sídelního útvaru Olomouc, Alfaprojekt, Tylova 4, Olomouc z
r. 1998
digitální katastrální mapa řešeného území
ortofotomapa řešeného území z r. 2006
zadání a průběžné požadavky na řešení lokalit A1, A6 v rámci projednávání
07-09/2007
zadání a průběžné požadavky na řešení lokalit A4 + A8 v rámci projednávání
09-12/2007
Přehled vlastních podkladů:
polohopisné a výškopisné zaměření 06-08/2007
geodetická kancelář Olgeo - ing. Stržínek, Týnecká 390, 783 53 Velká Bystřice
vlastní terénní průzkumy 07-08/2007
fotodokumentace 07-09/2007
Projednání navrhovaného řešení:
výrobní výbor pro lokality A1, A6 se konal 30.8.2007
průběžné projednávání lokalit A1, A6 s dotčenými zájmovými organizacemi a
orgány státní správy v jednotlivých lokalitách (viz. C. Dokladová část)
výrobní výbor pro lokality A4 + A8 se konal 6.12.2007
průběžné projednávání lokalit A4 + A8 s dotčenými zájmovými organizacemi a
orgány státní správy v jednotlivých lokalitách (viz. C. Dokladová část)
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A-b

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A-b 1
A-b1.1
A-b1.2

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DŮVODY POŘÍZENÍ PROVĚŘOVACÍ STUDIE
CÍLE ŘEŠENÍ

A-b1.1

DŮVODY POŘÍZENÍ PROVĚŘOVACÍ STUDIE

Jednou z priorit podpory volno-časových rekreačních sportů pro širokou
veřejnost ve městě Olomouci by mělo být i inline bruslení.
Inline bruslení nebo také inline skating je relativně mladá sportovní disciplína.
Jedná se o jeden z nejrychleji se rozšiřujících amatérských rekreačních sportů
ve světě i u nás. Je to moderní zábavní sport, který se dá provozovat bez
omezení věku.
V zahraničí je rozvoj tohoto sportu mohutně podporován budováním inline
stezek již několik let zatímco v České republice je malá síť speciálních
samostatných stezek. K bruslení jsou často využívány nevhodné plochy, na
kterých je provozování tohoto sportu velmi rizikové jak pro bruslaře, tak pro
okolí. Z tohoto důvodu je hledána možnost vytvoření vhodné nabídky tras
s maximálním omezením rizikových faktorů.
Vzrůstajícím zájmem veřejnosti o inline bruslení se zabývala i Univerzita
Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury a sportu. Na podzim roku 2006
proběhl rozsáhlý sběr dat zaměřený na preference pohybové aktivity obyvatel
ČR. V rámci Olomouckého kraje bylo vyhodnoceno, že se bruslení umístilo na
3. místě nejoblíbenějších individuálních pohybových aktivit, hned po plavání a
cyklistice.
Bruslaři v Olomouci využívají především nově budované cyklostezky
s kvalitním asfaltovým povrchem (cyklostezky realizované v betonové
zámkové dlažbě pro inline bruslení nejsou oblíbené), olomoucké centrální
parky (Čechovy a Smetanovy sady), rozsáhlé nově vybudované parkovací
plochy u supermarketů (po provozní době) a zklidněné obslužné komunikace.
Z hlediska vzrůstající popularizace tohoto sportu a z hlediska jeho
bezpečného provozování na zklidněných vyhrazených komunikacích je nutné
přistoupit k naplnění poptávky inline stezek a rozmělnit je do více dostupných
lokalit v Olomouci.
Pro pokrytí potřeb širokého spektra bruslařů od nejmladších dětí v doprovodu
rodičů, přes kondiční až po rychlostní bruslaře je vhodné v rámci budování a
dostupnosti inline stezek v Olomouci sledovat tři základní poptávky.
Poptávky po:
 stezkách v přírodě pro kondiční fitness bruslení pro širokou veřejnost
 stezkách vyšší náročnosti na techniku jízdy s různým sklonem a šířkou pro
agresivní bruslení
 plochách pro zdokonalování techniky jízdy
 kratších zokruhovaných stezkách pro začínající bruslaře nebo děti
v doprovodu rodičů
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Samostatnou poptávku po komerční aktivitě v rámci inline bruslení tvoří
inlinové sportoviště klubového charakteru s možností výuky bruslení pod
vedením instruktora a pořádáním rychlostních závodů.

A-b1.2

CÍLE ŘEŠENÍ

Základním cílem této prověřovací studie je získání koncepčního
podkladu pro realizaci inline stezek ve správním území města Olomouce.
Prověřovací studie sleduje tyto cíle:
 Navrhnout širokou škálu inline stezek ve vybraných lokalitách s přírodním
potenciálem pro potřeby veřejně přístupné denní rekreace.
 Navrhnout propojení inline stezek ve vybraných lokalitách s rekreačním
potenciálem v centru města pro potřeby veřejně přístupné denní rekreace.
 U příměstských lokalit zajistit možnost denní dostupnosti této sportovní
aktivity do 15-ti minut z centra města pomocí napojení lokalit na MHD a
cyklostezky.
 U lokalit v centru města zajistit možnost dostupnosti této sportovní aktivity
do 300 m od zastávky MHD.
 Pro příjezd do příměstských lokalit individuální motorovou dopravu zajistit
záchytná parkoviště.
 Navrhnout na základě průzkumů a rozborů etapizaci výstavby inline stezek
podle pořadí důležitosti vzhledem k postupnému vynakládání možných
finančních prostředků.
 Zajistit provázanost navrhovaného řešení s připravovanými a plánovanými
stavbami v území jako jsou rekreační stavby (sportovní haly, cyklostezky)
nebo hospodářské účelové stavby (lesní a zemědělská infrastruktura
v příměstské krajině).
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A-b2
A-b2.1
A-b2.2
A-b2.3

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ VYBRANÝCH LOKALIT
POLOHA ŘEŠENÝCH LOKALIT
STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ POZEMKŮ V LOKALITÁCH
PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

A-b2.1

POLOHA ŘEŠENÝCH LOKALIT

LOKALITA A1 – CHVÁLKOVICKÉ PASEKY
Lokalita A1 se nachází na severo-východě města Olomouce. Navazuje na jeho
zastavěné území a zasahuje do katastrálních území - Chválkovice, Černovír,
Týneček a z malé části do katastru obce Hlušovice. Lokalita je sevřená
z východní strany silnicí I. třídy č. 46 ve směru Olomouc - Šternberk a tratí
Českých drah ve směru Olomouc – Česká Třebová.
Lokalita byla vybraná pro rozvoj inline stezek z důvodu návaznosti na les
Černovír, který zde tvoří základ přírodního rekreačního potenciálu. Dalším
důvodem pro návrh inline stezek v této části Olomouce byla velká oblíbenost u
bruslařů, kteří zde bruslí na zrekonstruované obslužné komunikaci.
LOKALITA A6 – HEJČÍNSKÉ LOUKY
Lokalita A6 se nachází na severu města Olomouce a tvoří vstupní bránu do
Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Přímo navazuje na
zastavěnou část města Olomouce, tvoří zde jeho přírodní zázemí. Zasahuje
do katastrálních území Hejčín, Řepčín, Černovír. Lokalita A6 je sevřená nivou
řeky Moravy. Je vymezená ulicí Lazeckou z východu a Mlýnským potokem ze
západu.
Lokalitou vede cyklostezka č. 51 Moravská cyklostezka, která zvyšuje její
atraktivitu a dostupnost z centra města. V roce 2001 zde proběhly komplexní
pozemkové úpravy, v rámci kterých zde byly zrealizovány obslužné účelové
komunikace. Tyto komunikace je možné po rekonstrukci využívat pro inline
stezky.
LOKALITA A4 + A8 – BEZRUČOVY SADY A MORAVA CAMPUS
Obě lokality A4 + A8 se nachází v centru Olomouce a tvoří přírodní rekreační
zázemí pro obyvatele města. Bezručovy sady jsou součástí prstence
městských parků založených v 18. století kolem historického jádra města.
Lokalita Morava Campus po pravém břehu Moravy navazuje na přirozený
rekreační potenciál řeky.
Lokality byly vybrány pro rozvoj inline stezek v centru města v návaznosti na
existující rekreační potenciál. Komunikace v Bezručových sadech se připravují
na rekonstrukci cestní sítě v rámci dotačního titulu z fondů EU a v lokalitě
Morava Campus dojde k rozsáhlým úpravám okolí řeky v rámci II B. etapy
protipovodňových úprav. Upravené komunikace v obou lokalitách je možné po
rekonstrukci využívat pro inline stezky včetně jejich propojení.
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A-b2.2

STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ POZEMKŮ V LOKALITÁCH

LOKALITA A1 – CHVÁLKOVICKÉ PASEKY
Lokalita A1 je vymezená pozemky, které jsou využívány k zemědělské činnosti
a lesnímu hospodářství. Také se zde nachází území chráněné dle zvláštních
předpisů: Pásmo hygienické ochrany (PHO) I. a II. st. vodního zdroje Černovír.
Oblast je též využívána k příměstské rekreaci.
Pozemky jsou v majetku:
 Statutární město Olomouc - Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc
 Pozemkový fond České republiky - Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov, tř. Kosmonautů 989/8, 772 00 Olomouc
 Soukromé osoby
Tyto pozemky jsou ve správě:
 Vodohospodářská díla
- Veolia voda Česká republika a.s. Pařížská 11, 110 00 Praha 1
- Středomoravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc
 Lesní porosty
- Správa lesů města Olomouce, Lomená 4, 779 00, Olomouc
 Informační tabule jsou majetkem
- Saggitaria – sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Lazecká 6,
779 00 Olomouc
 Pole a louky
- soukromé osoby a družstva
LOKALITA A6 – HEJČÍNSKÉ LOUKY
Lokalita A6 je vymezená pozemky, které jsou využívány převážně k
zemědělské činnosti. Část pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav
byla osázená domácími druhy dřevin a slouží ke stabilizaci ekosystému
v krajině. Tyto pozemky zároveň tvoří lokální biokoridory a lokální biocentra
ÚSES. Pozemky kolem Bázlerovy pískovny jsou chráněny jako Přírodní
památka. Celá lokalita se nachází v CHKO Litovelské Pomoraví. Oblast je též
využívána k příměstské rekreaci.
Pozemky jsou v majetku:
 Statutární město Olomouc - Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc
 Pozemkový fond České republiky - Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov ,tř. Kosmonautů 989/8, 772 00 Olomouc
 Povodí Moravy – U dětského domova 263, 772 11 Olomouc
 Soukromé osoby
Tyto pozemky jsou ve správě:
 Pole a louky
- soukromé osoby a družstva
- Saggitaria – sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Lazecká 6,
779 00 Olomouc
- CHKO LP, Husova 906/5, 784 01 Litovel
 Informační tabule jsou majetkem
- Saggitaria – sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Lazecká 6,
779 00 Olomouc
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LOKALITA A4 + A8 – BEZRUČOVY SADY A MORAVA CAMPUS
Lokality se nachází v urbanizovaném území. Jsou vymezeny pozemky veřejné
zeleně, které slouží i k rekreačním účelům. Část těchto pozemků vymezená
lokálním biokoridorem kolem Mlýnského potoka a nadregionálním
biokoridorem kolem Moravy má i ekostabilizující funkci v území.
Pozemky jsou v majetku:
Statutární město Olomouc - Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc
 Povodí Moravy - U dětského domova 263, 772 11 Olomouc
 Tělovýchovná jednota Lodní sporty -17. listopadu 1047/10,
Olomouc, 779 00


Tyto pozemky jsou ve správě:
 Parky
- VFO,a.s., Wolkerova 37/17, Olomouc, 772 00
 Pozemky kolem Moravy
- Povodí Moravy - U dětského domova 263, 772 11 Olomouc
- Tělovýchovná jednota Lodní sporty -17. listopadu 1047/10,
Olomouc, 779 00
- Statutární město Olomouc - Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc

A-b2.3

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Tvar reliéfu a relativní výšková členitost terénu jsou prvotním předpokladem
pro využití území. Pro území města Olomouce je charakteristický reliéf
protáhlé sníženiny, otevřené severozápadním a jižním směrem, obklopené na
západě a východě reliéfem vyšším a členitějším.
Podle geomorfologického členění se na území města setkávají dvě základní
jednotky - celek Nízkého Jeseníku jako součást Krkonošsko - Jesenické
soustavy (provincie Česká Vysočina) a Hornomoravský úval jako součást
soustavy Vněkarpatských sníženin (provincie Západní Karpaty). Obě jednotky
se výrazně liší geologickou stavbou a historickým vývojem, což se odráží i
v odlišné struktuře reliéfu.
Město Olomouc se rozkládá na soutoku dvou větších řek Moravy a Bystřičky v
převážně rovinaté krajině. Vzhledem k intenzivnímu zemědělskému
obhospodařování celé oblasti a kompaktnosti zastavěného území pronikají
souvislé zelené plochy do blízkosti sídel. Tyto nezastavěné zelené plochy
umožňují co nejbližší styk obyvatel s přírodními společenstvy a zároveň jsou
východiskem pro rekreační aktivity do širokého okolí. Na severu města se
jedná o Chválkovické paseky (lokalita - A1) a Hejčínske louky (lokalita - A6) a
na jihu o nivu řeky Moravy a Bystřičky.
V tomto přírodním a rekreačním zázemí Olomouce jsou soustředěny souvislé
komplexy volných ploch s různými funkcemi nezastavitelné krajiny
(zemědělský půdní fond, lesní půdní fond, zeleň krajinná, vzácněji zeleň
městská, zahrádkářské a chatové osady).
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LOKALITA A1 – CHVÁLKOVICKÉ PASEKY
Gelogicky je pozůstatkem rozsáhlého slatiniště vzniklého po ústupu poslední
doby ledové. Současná tvář krajiny vznikla postupným vysušováním slatinišť –
ty se místně zachovaly především v prostoru Černovírského lesa. Prostor
východně od trati ČD ve směru Olomouc - Šternberk je dnes zcela suchý a je
zemědělsky využíván (louky, pole).
Většina pozemků v lokalitě byla při povodni způsobené rozvodněním řeky
Moravy v roce 1997 zatopena s výškou hladiny do 1m. Území zasahující do
katastru Černovír byl zatopen více do 2 m, území zasahující do katastrů
Chválkovic a Týneček zatopen nebyl. Povodně z r.1997 a z r.2006 měly vliv
na kvalitu podzemní vody. Studny prameniště Černovír po povodních nemohly
být využívány.
Z ekologického hlediska se zde nachází přirozené a přírodě blízké dřevinné
porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin a travnaté porosty.
Plochy krajinné zeleně jsou chráněné ochranným režimem ÚSES, plochy
prameniště Černovír jsou chráněné ochranným režimem PHO.
LOKALITA A6 – HEJČÍNSKÉ LOUKY
Z přírodního hlediska je v lokalitě A6 nejvýznamnější přírodní památka
Bázlerova pískovna a její okolí. Nachází se na hranici Olomouckých katastrů
Řepčín a Černovír. Vznikla těžbou štěrkopísku a bylo zde zjištěno 63 druhů –
taxonů rostlin (Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula pendula, Malus sylvestris,
Populus alba, Populus x canadensis, Prunus spinosa, Quercus robur, Salix
alba, Salix caprea aj.), 8 taxonů ornitofauny (Phoenicurus phoenicurus, Remiz
pendulinus atd.) a 1 taxon herpetofauny (Pelobates fuscus).
Jedná se o pískovnu se zachovalým fragmentem ekosystému lužního lesa.
Spolu s okolními nově založenými loukami a remízky umožňuje trvalou
existenci populace kriticky ohroženého druhu blatnice skvrnité. Druhotně
vzniklý biotop jezírka je v současnosti jedním z posledních příkladů vodní
plochy s přírodě blízkým okolím.
Bázlerova pískovna je obklopena lány polí. Na vybraných parcelách v rámci
komplexních pozemkových úprav byly zrealizovány lokální biokoridory.
Plochy krajinné zeleně jsou chráněné ochranným režimem ÚSES.
Většina pozemků v lokalitě byla při povodni způsobené rozvodněním řeky
Moravy (včetně Mlýnského potoka) v roce 1997 zatopena s výškou hladiny do
1m.
LOKALITA A4 + A8 – BEZRUČOVY SADY A MORAVA CAMPUS
Jedná se o pozemky veřejné zeleně v centru města. Bezručovy sady jsou
součástí městských historických sadů, které tvoří prstenec kolem městské
památkové rezervace. Bezručovy sady byly založeny koncem 19. stol.
Z tohoto období se zachovaly některé solitérní stromy. Převážná část dřevin je
pozdějšího data, ponejvíce ve stáří kolem 80 let. Páteř parku tvoří Michalské
stromořadí, které je tvořené přestárlými jírovci ve věku 80-100 let.
Podél Mlýnského potoka v Bezručových sadech vede také lokální biokoridor
ÚSES. Řeka Morava s přilehlými břehy tvoří nadregionální biokoridor ÚSES.
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A-b 3

NÁVRH ŘEŠENÍ INLINE STEZEK

A-b3.1
A-b3.2
A-b3.3
A-b3.4
A-b3.5
A-b3.6
A-b3.7
A-b3.8

SOULAD ŘEŠENÍ S ÚZEMNÍM PLÁNEM
TERÉNNÍ PRŮZKUMY
MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY
NAPOJENÍ LOKALIT NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
NAPOJENÍ LOKALIT NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
NÁVRH TRAS - POPIS ŘEŠENÍ
ETAPIZACE
PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY
A ORGANIZACEMI HOSPODAŘÍCÍMI V ÚZEMÍ

A-b3.1

SOULAD ŘEŠENÍ S ÚZEMNÍM PLÁNEM
LOKALITA A1 – CHVÁLKOVICKÉ PASEKY
LOKALITA A6 – HEJČÍNSKÉ LOUKY LOKALITA
LOKALITA A4 + A8 – BEZRUČOVY SADY A MORAVA CAMPUS

Lokality pro realizaci inline stezek jsou navrženy v souladu s regulativy
Územního plánu Sídelního útvaru Olomouce (ÚpnSÚ) z roku 1998.
Výčet funkční regulace ÚPnSÚ:
 ZPF – zemědělský půdní fond
Zemědělský půdní fond, který není součástí zastavitelného území, tj. orná
půda, louky, pastviny, zahrady, sady, chmelnice a jiné pěstební plochy sloužící
zejména pro hospodaření se zemědělskou půdou a pro činnosti, které
s hospodařením souvisejí (např. školky dřevin).
Přípustné:
účelové polní cesty, meze, změny kultur na trvalé travní porosty, květnaté
louky, bylino-travnatá lada, stepi, mokřady, drobné vodní nádrže, pěší,
cyklistické, jezdecké stezky, drobné sakrální stavby v zahradách a sadech
stavby studní
LPF – pozemky určené k plnění funkce lesa
Tvoří pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů. Využívání je
možné v souladu s příslušnými právními předpisy.
Přípustné:
pěší komunikace, cyklistické stezky, jezdecké a běžecké cesty, účelové
cesty, jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství - z těchto
staveb jsou vyloučeny stavby individuální rekreace


ZK – zeleň krajinná
ZKV - zeleň krajinná všeobecná
Rozvoj těchto ploch je řízen především přírodními procesy. Plošné regulace
jsou tedy cíleny na ochranu přírodních procesů v krajině.
Přípustné:
přirozené, přírodě blízké i pozměněné dřevinné porosty, skupiny dřevin,
solitéry s podrostem bylin, keřů i travních porostů, travní prosty bez dřevin,
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květnaté louky, bylino-travnatá lada, skály, stepi, mokřady, pěší, cyklistické,
jezdecké stezky, drobné sakrální stavby, drobné stavby pro vzdělávací a
výzkumnou činnost
 Z – zeleň městská
ZO - zeleň ostatní
Zahrnuje zejména izolační a ochrannou zeleň, liniovou zeleň a uliční
stromořadí.
Přípustné:
vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy s ohledem
na související ochranné režimy, podzemní parkovací objekty s vegetační
úpravou, zastřešením, případně i fasádou, přístupné z hlavních komunikací
příp. z jiných komunikací vedených mimo souvislou plochu zeleně
Výjimečně přípustné:
jednotlivé drobné stavby (jako WC, stavby drobné architektury), které
svým charakterem odpovídají poloze plochy a nejsou v rozporu s její funkcí
 K – komerční plochy a areály
KJ - jiné komplexy se specifickou náplní
Jsou převážně nezastavěné plochy sloužící pro umístění specifických zařízení
s převládajícím přírodním charakterem jako jsou ZOO a jiná větší chovná a
výcviková zařízení, sportovní a rekreační areály s převládajícím přírodním
charakterem, s minimálním podílem zástavby, zábavní parky.
Přípustné:
plochy, zařízení a stavby sloužící pro specifickou funkci dle popisu v databázi
ploch, terénní úpravy, utváření krajiny, zeleně a vodních ploch pro potřeby
specifické funkce, objekty statické dopravy v integraci s jinou přípustnou
funkcí, oplocení jednotlivých zařízení
 ZI – zeleň pro individuální rekreaci
ZIR - Zeleň zahrádkářských osad
Přípustné:
výsadba užitkových nebo okrasných rostlin, zahrádkářské chaty, zahradní
účelové objekty, úkryty na nářadí, přičemž na jedné parcele je možné umístit
pouze jednu z výše uvedených staveb, drobné stavby (skleníky, altány,
pergoly, zahradní krby), studny, společná parkoviště v komplexu s jinou
přípustnou funkcí

Výčet limitů využití území ÚPnSÚ:
 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Na území města se nachází chráněná území přírody:
- Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví (4 zóny CHKO LP) v k.ú.
Řepčín, Hejčín, Černovír, Chomoutov.
- Přírodní památka Bázlerova pískovna v k.ú. Černovír je součástí 2. zóny
CHKO LP.
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES)
Omezení funkčního využití vyplývající z ochranného režimu ÚSES je závazně
vymezeno takto:
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Přípustné:
porosty původních dřevin případně trvalý travní porost, v urbanizovaných
plochách plnících funkci ÚSES parkové úpravy s převahou původních dřevin,
Výjimečně přípustné:
úpravy vodních toků a stavby protipovodňové ochrany se zachováním
přírodního charakteru koryt a břehů, liniové dopravní stavby a inženýrské
sítě, meliorační stavby na zemědělské a lesní půdě při respektování
požadavků ochrany přírody, pozemkové úpravy, které nevedou k narušení
ekologicko stabilizační funkce a změnám kultur na nižší stupeň ekologické
stability, oplocení staveb výjimečně přípustných, výsadba zeleně v plochách
ÚSES nacházejících se ve vyhlášeném záplavovém území musí dodržet
podmínky vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon)
OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ
Na území města se nachází území chráněná dle zvláštních předpisů:
Pásmo hygienické ochrany (PHO) I. a II. st. vodního zdroje Černovír


A-b.2 TERÉNNÍ PRŮZKUMY
LOKALITA A1 – CHVÁLKOVICKÉ PASEKY
LOKALITA A6 – HEJČÍNSKÉ LOUKY LOKALITA
LOKALITA A4 + A8 – BEZRUČOVY SADY A MORAVA CAMPUS
V příměstských lokalitách A1 a A6 byl prováděn terénní průzkum v červenci
2007 a srpnu 2007. V urbanizované lokalitě A4 +A8 byl prováděn terénní
průzkum v listopadu 2007.
V terénu byly prověřené veškeré možnosti rozvoje inline tras v daných
lokalitách. Byl detailně zmapován technický stav stávajících fungujících
účelových komunikací, lehce zpevněných i nezpevněných lesních a polních
cest včetně značených cyklostezek a cyklistických tras s ohledem na jejich
případné využití pro inline stezku. V rámci průzkumů byly mapovány i
městské pozemky, které byly navrženy pro vytvoření zázemí inline stezek,
jako jsou záchytná parkoviště, odpočívadla, plochy pro výuku techniky jízdy,
pro výsadby doprovodné zeleně. V rámci terénních průzkumů bylo provedeno
i geodetické zaměření některých navrhovaných tras, z důvodu upřesnění
majetku města v krajině. Veškeré mapované stezky, které byly navržené jako
vhodné pro inline i ty, které byly nakonec vyhodnocené jako nevhodné pro
inline jsou vyznačené ve výkresové části B – 1.2

A-b3.3

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

LOKALITA A1 – CHVÁLKOVICKÉ PASEKY
LOKALITA A6 – HEJČÍNSKÉ LOUKY LOKALITA
LOKALITA A4 + A8 – BEZRUČOVY SADY A MORAVA CAMPUS
V rámci řešení trasování stezek pro inline a řešení jejich zázemí byly
především upřednostňované pozemky ve vlastnictví Statutárního města
Olomouce. Jen v některých případech, bylo upřednostněno hledisko
urbanistické, s tím, že v těchto případech je počítáno se směnou stejně
orientovaného sousedícího pozemku ve stejném katastru. V návrhu řešení
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inline tras se počítá v menší míře i s výkupy pozemků. Jedná se však pouze o
trasy navrhované pro výhledovou investici. Prověřovací studie řeší lokality
koncepčně a počítá do budoucna se zahuštěním stezek inline sítě
s narůstajícím zájmem o tuto sportovní aktivitu.
Pozemky jsou v majetku:
 Statutární město Olomouc - Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc
 Pozemkový fond České republiky - Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov ,tř. Kosmonautů 989/8, 772 00 Olomouc
 Univerzita Palackého Olomouc Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00
 Tělovýchovná jednota Lodní sporty17. listopadu 1047/10, Olomouc, 779 00
 Povodí Moravy, s.p Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 601 75
 Soukromé osoby
Tyto pozemky jsou ve správě:
 Parky
- Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Wolkerova 37/17, Olomouc, 772 00
 Vodohospodářská díla
- Veolia voda Česká republika a.s. Pařížská 11, 110 00 Praha 1
- Středomoravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc
 Lesní porosty
- Správa lesů města Olomouce, Lomená 4, 779 00, Olomouc
 Informační tabule jsou majetkem
- Saggitaria – sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Lazecká 6,
779 00 Olomouc
 Pole a louky
- soukromé osoby a družstva

A-b3.4

NAPOJENÍ LOKALIT NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

Základním požadavkem využitelnosti inline stezky je dobrá dopravní
dostupnost pro širokou veřejnost.
Její předpokládaná využitelnost však pravděpodobně nebude mít takovou
váhu, aby došlo k úpravě tras MHD. Nástupní plochy pro inline stezky jsou
tedy koncipovány z hlediska co největšího přiblížení k zastávkám MHD a
vhodného záchytného parkování pro individuální motorovou dopravu.
LOKALITA A1 – CHVÁLKOVICKÉ PASEKY
Návaznost na autobusové zastávky MHD je řešená přivedením větve inline
stezky k ulici Chválkovická a Na luhu. V těchto místech je možné přiblížit inline
stezku do těsné blízkosti zastávek MHD na ul.Chválkovická a na Selském
náměstí. Individuální motorová doprava bude mít záchytné parkingy.





A1 P –1 parkoviště Chválkovice (k.ú Chválkovice)
A1 P –2 parkoviště Týneček 1 (k.ú Týneček)
A1 P –3 parkoviště Černovír (k.ú Černovír)
A1 P –4 parkoviště Týneček 2 (k.ú Týneček)
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LOKALITA A6 – HEJČÍNSKÉ LOUKY
Návaznost na autobusové zastávky MHD je řešená z ulice Lazecká, a Dolní
Hejčínská. Dále je možné lokalitu navázat na Moravskou cyklostezku a přivést
bruslaře již z centra města od haly UP Olomouc a sportovního areálu Sigma
Olomouc. Individuální motorová doprava bude mít záchytné parkingy.




A6 P –1 parkoviště Řepčín 1 (k.ú Řepčín)
A6 P –2 parkoviště Střelnice (k.ú Černovír)
A6 P –3 parkoviště Řepčín 2 (k.ú Řepčín)

LOKALITA A4 + A8 – BEZRUČOVY SADY A MORAVA CAMPUS
Návaznost na autobusové a tramvajové zastávky MHD je řešená z ulic
Masarykova (Žižkove náměstí), tř. 17. listopadu (Envelopa), tř. Kosmonautů
(Envelopa), tř. Svobody (Tržnice). S individuální motorovou dopravou a
záchytnými parkingy se u této lokality v centru města nepočítá.

A-b3.5

NAPOJENÍ LOKALIT NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

LOKALITA A1 – CHVÁLKOVICKÉ PASEKY
LOKALITA A6 – HEJČÍNSKÉ LOUKY LOKALITA
LOKALITA A4 + A8 – BEZRUČOVY SADY A MORAVA CAMPUS
Stezky jsou svým charakterem obtížně napojitelné na technickou infrastrukturu
města. Vzhledem k existenci vodohospodářských staveb (prameniště
Černovír) v těsném sousedství inline stezek navrhovaných v lokalitě A1 –
Chválkovické paseky je třeba počítat s osazením mobilního sociálního
zařízení (např.WC – TOI).
Se zvýšeným pohybem sportovců v území bude nutné počítat ve všech
lokalitách s instalací nádob na odpad a s jeho následným vyvážením.
Stezky v lokalitách A1, A6, a A8 podél Moravy nebudou osvětleny. Počítá se, že
sportovní aktivita se zde bude provádět sezóně v rámci rekreace obyvatel
Olomouce za přirozeného denního světla. Specifickou lokalitou bude lokalita
v centru města A4, kde součástí stezek v parku je i osvětlení.
Údržba a čištění inline stezek bude zajištěná mobilní technikou
pravděpodobně technickými službami města.
Možný vznik podnikatelských aktivit s požadavky na technickou infrastrukturu
(drobný prodej občerstvení, půjčování vybavení, výuka bruslení) je
pravděpodobný pouze v návaznosti na souvislou zástavbu v lokalitě A1
v dostupnosti z Chválkovic a Týnečeka a v lokalitě A6 v návaznosti na
zástavbu Řepčína. V centru města v lokalitě A4 + A8 bude občerstvení
dostupné ze stávajících letních předzahrádek a restaurací.
Odvod dešťových vod není reálný do kanalizační
vlastních pozemcích. V lokalitě A1 se počítá
odvodnění inline stezek, vzhledem k tomu,
vyhlášeném PHO I. a II. st. vodního zdroje
chráněno dle zvláštních předpisů.
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sítě - budou zasakovány na
se zvýšenými nároky na
že lokalita se nachází ve
Černovír a toto území je

V předmětných katastrech (k.ú. Chválkovice, Černovír, Hlušovice) a
katastrech navazujících dochází ke křížení a souběhu inline stezek s vodami
melioračního odpadu povodí číslo 4-10-03-112.
Meliorační odpad – parcelní číslo 1348 – směřuje od Sv. Kopečka, mezi
obcemi Samotišky a Toveř křižuje st. silnici a dál pokračuje západním
směrem. V dolním úseku jižně od obce Týneček dochází ke křížení Olomouc –
Šternberk. Západním směrem už vodoteč nepokračuje – vody z odpadu
vsakují. Podle správce vodoteče – ZVHS prac. Olomouc – je prováděna
údržba jen v prostoru východně od silnice Olomouc – Šternberk.
Západně od silnice Olomouc – Šternberk navazují parcely trvalých travních
porostů bez zřetelného koryta (parc. čísla 164/3 a 1578/2). Parcely 1949/2 a
1427/2 vedené jako vodní plochy v prostoru trati „Noviny u Týnečka“ prakticky
končí u cesty – parc. číslo 1423/1 a 1423/2. Odvodnění těchto ploch je možné
směrovat podél stávající cesty trasa „V-1“ do odvodňovacích příkopů
zřízených v rámci stavby Olomouc – sanační odvodnění Černovírský les
v prostoru staré vodárny s následným vyústěním do koryta Trusovky
stávajícím odpadem.
Odvodňovací prvky v polní trati „U kovárny“ směřují severním směrem od
navrhované trasy V-6 ke komunikaci V-1 parc.č. 1423/1. K odvodnění jižní části
ploch v polní trati „U kovárny“ – parcely 1555/34 - je nutno zachovat plochu
pro odvodňovací příkop délky cca 180 m podél západního okraje parcel
1555/5 - 1555/30 navazující na parcelu vodní plochy parc.č. 1949/1.
V prostoru mezi tratí ČD Olomouc – Šternberk a Olomouc – Česká Třebová se
doporučují průlehy a odvodňovací příkopy zachovat a obnovit jejich odvodňovací
funkci pomístným prohloubením.

A-b3.7

NÁVRH TRAS - POPIS ŘEŠENÍ

Návrh tras pro inline bruslení mapuje veškeré možnosti rozvoje stezek v
krajině příměstských rekreačních zón A1 – Chválkovické paseky a A6 –
Hejčínské louky včetně daných limitů ovlivňujících jejich realizaci.
Trasy jsou navrženy formou realizačních etap seskládaných do
jednotlivých větví inline stezek (ve výkresové části B–3 označovaných
značkou V-1 až V-8) tak, aby bylo možné je realizovat i jednotlivě dle
finančních možností investora.
Cílová skupina obyvatel
Prověřovací studie je vypracována pro volno-časové rekreační bruslení široké
veřejnosti v co možná nejuniverzálnější podobě na úrovni investičního
záměru. Návrh tras je koncipován pro širokou veřejnost pro kondiční - fitness
bruslení. Návrh částečně zahrnuje i nabídku tras a ploch pro specielní styly
inline bruslení jako je agresivní, rychlostní, či umělecké. Pro agresivní styl
inline bruslení jsou navržené u obou lokalit kratší větve s terénním spádem a
měnící se šířkou stezky. Pro umělecké bruslení a bruslení pro začátečníky
jsou v lokalitách navržené zpevněné plochy pro výuku a zdokonalování
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techniky jízdy (ve výkresové části B–3 označovaných značkou VP), které jsou
umístěné poblíž navrhovaných parkovišť.
Kapacita a dostupnost
Vzhledem ke skutečnosti, že tato stavba bude pilotním projektem v regionu
nedá se fundovaně propočítat kapacita návštěvnosti inline stezek odvislá od
reálného zájmu a spádovosti v jednotlivých lokalitách. Jedná se proto pouze o
odhad v oblasti navržených kapacit záchytných parkovišť (počet parkovacích
míst) nebo potřeby vybavení nástupných ploch a odpočívadel mobiliářem
(počty navržených laviček, košů, informačních tabulí, stojanů na kola), či
sociálních zařízení (WC – TOI).
Základním požadavkem využitelnosti inline stezek v lokalitách A1 a A6 je dobrá
dopravní dostupnost pro širokou veřejnost. Vstup do jednotlivých lokalit je
navázán na zastávky MHD s docházkovou vzdáleností do 300 m. Na
záchytných parkovištích v rámci vybavení ploch mobiliářem budou umístěny i
stojany na kola a lavičky pro přezouvání bruslařů. Vzhledem k tomu, že se
jedná o rekreační aktivitu v krajině záchytná parkoviště, jsou navrhovaná ze
zatravňovacích umělohmotních roštů. Provoz na parkovišti je navržen tak, aby
k přezouvání bruslařů probíhalo ze zadu (kufru) auta nebo na lavičkách, tak
aby bruslař pohodlně navázal na hladký asfaltový povrch. Ve výkresové části
B–3 jsou záchytná parkoviště označovaná značkou P-1 až P-3, odpočívadla
značená značkou OP, a zastávky MHD značkou BUS).
Specifickou dostupnost má lokalita v centru města A4+A8, u které není nutné
navrhovat parkovací stání. Jedná se o volno-časovou sportovní aktivitu
v plenéru, která je dostupná ze všech okolních zastávek MHD (BUS i TRAM).
Výkupy pozemků
Při navrhování stezek byl kladen důraz na dostupnou realizovatelnost a
hospodárné nakládání s investičními prostředky. Navrhované řešení se pokud
možno vyhýbá technicky a majetkově problémovým místům. Navržené větve
stezek, které počítají s výkupy pozemků jsou většinou myšlené koncepčně
jako výhledové a budou se realizovat pouze na základě poptávky veřejnosti
pro zahuštění inline sítě v dané rekreační lokalitě.
Technické parametry
Technické parametry pro inline stezky uváděné v odborných publikacích se
pohybují do 4 metrů. Minimální šířka dráhy pro samostatnou inline stezku se
uvádí 2 metry, pro bruslení ve dvojici 3-4 metry a pro mezinárodní
rychlobruslařské závody je nutná šířka tratě až 6 m.
Navrhované řešení počítá s šířkou stezek 3 - 4m dle majetkoprávních
možností (požadavek investora na minimální výkupy pozemků) – zpracovatel
se snažil stezku umístit na majetek města. Prověřovací studie však
předpokládá, že přesné trasování stezek bude dále upřesněno po
doměření v dalších (navazujících) stupních projektové dokumentace.
Vhledem k tomu, že se jedná o lokality, u kterých lze předpokládat, že
vybudované komunikace budou využívat nejen bruslaři, ale i chodci, cyklisté a
v neposlední řadě i motorová vozidla zajišťující dopravní obsluhu území popř.
zabezpečující zemědělskou či lesnickou činnost je navrženo na všech
vjezdech umístit dopravní značku B11 (zákaz vjezdu všech motorových
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vozidel) s dodatkovou tabulkou, která bude specifikovat motorová vozidla,
kterým bude vjezd umožněn. Pro zvýšení respektovanosti dopravního značení
se dále doporučuje na vjezdech umístit uzamykatelné závory. Z hlediska
majetkoprávních poměrů by se jednalo o účelové komunikace v majetku
statutárního města Olomouce.
V lokalitě A4 + A8 se jedná o doplnění stávajících nemotoristických komunikací
s tím, že režim na nich bude obdobný jako na navazujících komunikacích.
Z konstrukčního hlediska lze tyto komunikace charakterizovat jako polní resp.
lesní cesty. Vzhledem k tomu, že je zde nutné umožnit pohyb bruslařů je
obrusná vrstva navržena z asfaltového betonu jemnozrnného. Celková
konstrukce musí být navržena tak, aby umožnila pohyb motorových vozidel a
v některých místech i vozidel s nosností nad 40 tun. Ve většině případů se
jedná o komunikace, které bude nutné nově budovat v celé konstrukci.
V některých částech lze využít stávající štěrkové cesty jako podkladní vrstvy
popř. využít stávajících živičných komunikací s doplněním horních obrusných
vrstev. Konstrukce jednotlivých druhů vozovek je patrná z výkresové části
projektové dokumentace. Navrženou konstrukci je nutno chápat jako
orientační, kterou je nutno upřesnit v následných stupních projektové
dokumentace. Na tomto místě je nutné upozornit, že vzhledem k tomu, že
konstrukce vozovek musí umožnit pojezd motorových vozidel má tato
skutečnost výrazný vliv na investiční náklady. Odvodnění všech navrhovaných
komunikacích je navrženo příčným a podélným sklonem komunikací ve směru
přirozeného spádu terénu vsakem do něj.
V lokalitě A4 + A8 se jedná ve většině případů o úpravu stávajících povrchů
stávajících komunikací. Povrchy z dlažby budou nahrazeny povrchem
živičným. U stávajících živičných povrchů budou doplněny horní obrusné
vrstvy.
Bezpečnost provozu
Z hlediska zákona č. 361/200Sb., o provozu na pozemních komunikacích
(zákon o provozu na pozemních komunikacích) v platném znění je osoba
pohybující se na kolečkových bruslích charakterizována jako chodec.
Takováto osoba se tedy může pohybovat po chodníku, cyklistické
stezce nebo po společné stezce pro smíšený provoz. Pokud se bruslaři
pohybují po chodníku nesmí ohrozit chodce. Pokud se bruslaři pohybují
po cyklistické stezce nebo po společné stezce pro pěší a cyklisty platí
pro ně obdobná ustanovení jako pro cyklisty.
V obou řešených lokalitách A1 a A6 je potřebné na některých vytipovaných
stezkách kromě inlinové sportovní aktivity zabezpečit i obsluhu území pro zde
hospodařící organizace a vlastníky pozemků. Jedná se o obsluhu vodárny,
bsluhu lesa, obsluhu zemědělsky využívaných pozemků, či obsluhu
zahrádkových kolonií. V lokalitách v souběhu s navrhovanými inline stezkami
probíhají také cyklistické trasy a zkratky. Na základě výše uvedeného je tedy
nutné počítat s tím, že se nebude jednat o vyhrazené inline stezky, ale o
účelové místní komunikace. Tyto komunikace (označené dopravním
značením B11 zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou,
která bude specifikovat motorová vozidla, kterým bude vjezd umožněn)
nebudou budované pouze pro bruslení. Jejich realizace však umožní
bezpečné provozování inline bruslení v rekreační příměstské krajině. Pro
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zamezení průjezdnosti územím mimo vozidla dopravní obsluhy bude u
každého vjezdu do lokality instalovaná zábrana (uzamykatelné závory popř.
jiné vhodné zařízení) a dopravní značka B11. Pravidla provozování inline
bruslení (provozní řád) budou v lokalitách A1 a A6 instalovány na informačních
tabulích u každého parkoviště. V lokalitě A1 dochází ke stávajícímu křížení
obslužní komunikace se železničním přejezdem. Ke křížení dochází v náspu,
bruslař je veden do kopce, čímž dochází ke zpomalení jeho rychlosti. Na
stávající přejezd bude bruslař nebo cyklista upozorněn varovným vodorovným
onačením na komunikaci z obou stran přejezdu a dopravním značením P6.
V lokalitě A4 + A8 se bude bruslařský provoz ve větší míře mísit s pěšími a
cyklisty. Pro tento účel bude využívána i stejná infrastruktura. V místech, kde
budou bruslaři využívat stávající motorové komunikace bude režim upraven
např. návrhem obytné ulice nebo opět osazením dopravní značky B11
s doplněním patřičných dodatkových tabulí.
Výsadby zeleně
Všechny lokality je potřebné doplnit vzrostlou zelení z důvodu začlenění inline
stezek do krajiny a městské zeleně. Výsadba zeleně je důležitá i z důvodu
jejich přistínění. Doplnění zeleně bude probíhat formou náhradních výsadeb
na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Olomouce. Sortiment
navrhovaných dřevin vychází z domácích druhů stromů a keřů. Stromy je
vhodné vysazovat jako solitéry v ploše městských pozemků nebo jako
doprovodní aleje podél navrhovaných inline tras. Některé pozemky je vhodné i
zalesnit lesnickým školkařským sortimentem. Osazovací plán bude součástí
podrobnějšího stupně projektové dokumentace.
Navrhovaný sortiment dřevin: Alnus glutinosa - olše lepkavá, Acer platanoides
- javor mléč, Acer pseudoplatanus - javor klen, Carpinus betulus - habr,
Quercus robur - dub letní, Fagus silvatica - buk lesní, Tilia cordata - lípa
srdčitá, Evonymus fortunei - brslen, Ligustrum vulgare - ptačí zob, Viburnum
opulus - kalina, Rosa canina - růže, Cornus mas - dřín, apod.
Popis jednotlivých staveb
(viz. Výkresová část B – 3)
LOKALITA A1 – CHVÁLKOVICKÉ PASEKY
Nástupní komunikace
A1
N –1
- nástup do lokality z ulice Chválkovická (k.ú Chválkovice)
- docházková vzdálenost pro pěší MHD do 300m
- MHD Kubátova ulice a Selské náměstí
- navazuje na navrhované parkoviště P-1
- stávající povrch - živice
- bez investic
A1
N –2
- nástup do lokality z ulice Žitná (k.ú. Černovír)
- docházková vzdálenost pro pěší MHD do 300m
(+ 300m za most ČD Olomouc - Česká Třebová)
- MHD Hlušovická
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A1
A1
A1
-

navazuje na navrhované parkoviště P-3
stávající povrch - smíšený povrch (živice, kostky, drcené kamenivo)
bez investic
pokud bude možná realizace P-3 (parkoviště u nové vodárny)
N –3
nástup do lokality z Blodkova náměstí k.ú. Týneček
docházková vzdálenost pro pěší MHD do 300m
MHD Bohuslava Martinů
navazuje na navrhované parkoviště P-2
stávající povrch - smíšený povrch (živice, drcené kamenivo)
investice - 50m vozovky v živici
N –4
nástup do lokality z ulice Na Luhu (k.ú. Chválkovice)
docházková vzdálenost pro pěší MHD do 300m
MHD Chválkovická
nenavazuje na žádné parkoviště (nástup pouze pro pěší)
stávající povrch - hrubozrnná živice
bez investic
N –5
nástup do lokality z ulice Chaloupky Týneček)
docházková vzdálenost pro pěší MHD nad 300m
MHD Bohuslava Martinů
navazuje na navrhované parkoviště P-4
stávající povrch - hrubozrnná živice
bez investic

Větve inline stezek
A1
V –1
- stávající místní účelová komunikace (obsluha + inline + cyklisti)
- stávající hlavní kondiční (fitness) trasa
- šířka 4-6m
- vlastník pozemku statutární město Olomouc
- vlastník investice Veolia Olomouc
- stávající povrch - jemnozrnný asfaltobeton
- délka trasy - 2,1 km
- bez investice
A1
V –2
- návrh smíšené stezky (inline + cyklisti) z části značená cyklotrasa
- návrh využití - kondiční (fitness) trasa + přibližovací trasa
- šířka 4m
- vlastník pozemků statutární město Olomouc
pozemky jsou v pronájmu na dobu určitou
(výpověď z nájmu je možná k 1.10. každého kalendárního roku)
- stávající povrch - rostlý terén
- návrh povrchu - jemnozrnný asfaltobeton
- délka trasy - 0,735 95 km
- investice do 2944 m² povrchu
A1
V –3
- návrh stezky pouze pro inline bruslení
- návrh využití kondiční (fitness) trasa + přibližovací trasa
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A1
A1
-

A1
-

A1
A1
-

šířka 3m
vlastník pozemku soukromí vlastníci, menší část statutární město
Olomouc
stávající povrch - rostlý terén,
návrh povrchu - jemnozrnný asfalto-beton s terénní nerovností
délka trasy - 0,41493 km
investice do 1245 m² povrchu
V –4
návrh cyklistické stezky značená cyklotrasa
návrh využití - spojovací trasa inline sítě
šířka 2,5m
vlastník pozemku statutární město Olomouc
stávající povrch - rostlý terén
návrh povrchu - jemnozrnný asfaltobeton
délka trasy - 0,19223 km
investice do 483 m² povrchu
V –5
návrh smíšené stezky (obsluha + inline + cyklisti)
návrh využití - kondiční (fitness) trasa + spojovací trasa inline sítě
šířka 4m
vlastník pozemku:
statutární město Olomouc
soukromí vlastníci
stávající povrch - rostlý terén
návrh povrchu - jemnozrnný asfaltobeton
délka trasy - 0,41811 km
investice do 1676 m² povrchu + výkupy nebo směny pozemků
V –6
návrh smíšené stezky (obsluha + inline)
návrh využití - kondiční (fitness) trasa
šířka 3-4m
vlastník pozemku:
z větší části statutární město Olomouc
na části soukromí vlastníci
stávající povrch - rostlý terén, v malé části hrubé obalované kamenivo
návrh povrchu - jemnozrnný asfaltobeton
délka trasy - 2,73115 km
investice do - 10 932 m² povrchu + výkupy nebo směny pozemků
V –7
návrh smíšené stezky (obsluha + inline )
návrh využití - kondiční (fitness) trasa
šířka 4m
vlastník pozemku - soukromí vlastníci
stávající povrch - rostlý terén
návrh povrchu - jemnozrnný asfaltobeton
délka trasy – 1,10360 km
investice do - 4416 m² povrchu + výkupy nebo směny pozemků
V –8
návrh smíšené stezky (obsluha + inline + cyklisti)
návrh využití - kondiční (fitness) trasa
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-

A1
-

šířka 3-4m
vlastník pozemku statutární město Olomouc
stávající povrch - smíšený (rostlý terén, hrubé kamenivo, hrubý asfalt)
na části trasy prudký terén - pro inline z hlediska bezpečnosti
nutná technická úprava podélného profilu stezky
návrh povrchu - jemnozrnný asfaltobeton
délka trasy - 3,023 15 km
investice do -12 092 m2 povrchu
A –1
návrh stezky pouze pro inline bruslení
návrh využití - trasa pro agresivní bruslení
šířka 2-4m
vlastník pozemku Statutární město Olomouc
stávající povrch - rostlý terén
návrh povrchu - jemnozrnný asfaltobeton s terénní nerovností
délka trasy - 0,37197 km
investice do - 1116 m² povrchu

Zpevněné plochy
A1
P –1
- parkoviště Chválkovice (k.ú Chválkovice)
- počet parkovacích míst návrh 41
- parkoviště je navrženo na městském pozemku p.č. 1576/5 k.ú.
Chválkovice pozemek je v pronájmu na dobu určitou
(výpověď z nájmu je možná k 1.10. každého kalendárního roku)
- návrh povrchu - zatravňovací rošty + živice
- investice do 900 m² navrženého povrchu
A1
P –2
- parkoviště Týneček 1 (k.ú Týneček)
- počet parkovacích míst návrh 10
- parkoviště je navrženo na městském pozemku p.č. 159/45 k.ú.
Chválkovice
pozemek je v pronájmu na dobu určitou
(výpověď z nájmu je možná k 1.10. každého kalendářního roku)
- návrh povrchu - zatravňovací rošty + živice
- investice do 200 m² navrženého povrchu
A1
P –3
- parkoviště Černovír (k.ú Černovír) - variantní umístění parkoviště
- u nové vodárny VEOLIA je podmíněné změnou hranice PHO II.
vnitřního ochranného pásma PHO p.č. 809/228 k.ú. Černovír
(zamítavé vyjádření vodoprávního orgánu)
- variantní umístění parkoviště je ve vzdálenosti 300m od inline stezky
za železničním mostem ČD v Černovíře p.č. 767/2 k.ú. Černovír
- počet parkovacích míst návrh 8 až 12
- obě varianty parkoviště jsou navrženy na městských pozemcích
p.č. 809/228 k.ú. Černovír a 767/2 k.ú. Černovír
- návrh povrchu - zatravňovací rošty + živice
- investice do 100 m² navrženého povrchu
A1
P –4
- parkoviště Týneček 2 (k.ú Týneček)
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A1
-

A1
-

počet parkovacích míst návrh 10
parkoviště je navrženo na městském pozemku p.č. 363/24 k.ú.Týneček
návrh povrchu - zatravňovací rošty
investice do 300 m² navrženého povrchu
VP
výuková plocha pro techniku jízdy (k.ú Chválkovice)
výceúčelová plocha určená pro výuku techniky bruslení, agresivní a
umělecké bruslení, hokej nebo pro začínající bruslaře
plocha je navržená na městském pozemku p.č. 1576/4 k.ú. Chválkovice
pozemek je v pronájmu na dobu určitou
(výpověď z nájmu je možná k 1.10. každého kalendárního roku)
návrh povrchu - jemnozrnný asfaltový beton
investice do 1600m² navrženého povrchu
OV , OM
odpočívadlo 2 ks (k.ú Chválkovice, Černovír)
umístěné na hlavní inline trase V -1
plocha vybavená mobiliářem (lavičky, koše, informační tabule)
odpočívadla sou navržena na městských pozemcích
návrh povrchu - jemnozrnný asfaltový beton
investice do cca 25 m² navrženého povrchu
LOKALITA A6 – HEJČÍNSKÉ LOUKY

Nástupní komunikace
A6
N –1
- nástup do lokality z ulice Martinova (k.ú Řepčín)
- docházková vzdálenost pro pěší MHD do 300m
- MHD Horní Hejčínská
- navazuje na navrhované parkoviště P-1
- navazuje na Moravskou cyklostezku vedenou podél Mlýnského potoka
- stávající povrch - živice, rostlý terén
- investice do cca 50m povrchu vozovky v živici
A6
N –2
- nástup do lokality z ulice Lazecká (k.ú Černovír)
- docházková vzdálenost pro pěší MHD do 300m
- MHD Lazecká
- navazuje na navrhované parkoviště P-2
- stávající povrch - hrubozrnná živice
- investice do cca 50m povrchu vozovky v živici
A6
N –3
- nástup do lokality z ulice Lazecká - od střelnice (k.ú Hejčín)
- mimo docházkovou vzdálenost pro pěší od MHD do 300m
- MHD Lazecká
- navazuje na navrhované parkoviště P-3
- stávající povrch (rostlý terén + hrubozrnná živice)
- investice do cca 50m povrchu vozovky v živici
A6
N –4
- nástup do lokality od Sportovní haly UP Olomouc (k.ú Hejčín, Řepčín)
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-

navazuje na Moravskou cyklostezku vedenou podél Mlýnského potoka
docházková vzdálenost pro pěší MHD do 300m
MHD Lazecká
navazuje na stávající parkoviště u Sportovní haly UP Olomouc a na
parkoviště u fotbalového stadionu Sigma Olomouc
stávající povrch - jemnozrnný asfalt, rostlý terén
investice do cca 150m cyklostezky v živici

Větve inline stezek
A6
V –1
- stávající místní účelová komunikace (obsluha + inline + cyklisti)
- značená Moravská cyklostezka vedená podél Mlýnského potoka
- šířka 2-3m
- vlastník pozemku Povodí Moravy
- vlastník investice Povodí Moravy
- stávající povrch - hrubozrnný asfalt / nerovný povrch
- délka trasy - 0,7km
- bez investice
A6
V –2
- návrh smíšené stezky (obsluha + inline + cyklisti)
- návrh využití - kondiční (fitness) trasa
- šířka 4m
- vlastník pozemku statutární město Olomouc
- stávající povrch - hrubé kamenivo
- návrh povrchu - jemnozrnný asfalto-beton
- délka trasy - 1,24287 km
- investice do – 4980m² povrchu
A6
V –3
- návrh smíšené stezky (obsluha + inline)
- návrh využití - kondiční (fitness) trasa
- šířka 4m
- vlastník pozemku statutární město Olomouc
- stávající povrch – rostlý terén, kamenivo
- návrh povrchu - jemnozrnný asfalto-beton
- délka trasy - 1,21824 km
- investice do - 4874 m2 povrchu
A6
V –4
- návrh smíšené stezky (inline + cyklisti)
- návrh využití - kondiční (fitness) trasa
- šířka 4m
- vlastník pozemku:
z větší části statutární město Olomouc
na části soukromí vlastníci
- stávající povrch - hrubé kamenivo
- návrh povrchu - jemnozrnný asfalto-beton
- délka trasy - 0,87490 km
- investice do – 3500 m² povrchu + výkupy nebo směny pozemků
A6
V –5
- návrh stezky pouze pro inline bruslení
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A6
-

-

návrh využití - trasa pro agresivní bruslení
šířka 4m
vlastník pozemku statutární město Olomouc
stávající povrch - rostlý terén
návrh povrchu - jemnozrnný asfaltobeton s terénní nerovností
délka trasy - 0,51276 km
investice do - 2052 m² povrchu
V –6
návrh smíšené stezky (obsluha + inline)
návrh využití - kondiční (fitness) trasa
trasa probíhá podél ochranného pásma přírodní památky Bázlerova
pískovna
(k realizaci této větve je zamítavý postoj státní správy CHKO LP)
šířka 4m
vlastník pozemku statutární město Olomouc
stávající povrch - rostlý terén
návrh povrchu - jemnozrnný asfaltobeton
délka trasy - 0,72046 km
investice do - 2884 m² povrchu

Zpevněné plochy
A6
P –1
- parkoviště Řepčín 1 (k.ů. Řepčín)
- počet parkovacích míst návrh 27
- parkoviště je navrženo na pozemku statutárního města Olomouce p.č.
69/9 k.ú. Řepčín a pozemku Povodí Moravy p.č. 1175 k.ú. Řepčín
- návrh povrchu - zatravňovací rošty + živice
- investice do 700 m² navrženého povrchu + věcné břemeno na pozemku
Povodí Moravy
A6 P-2
- parkoviště Řepčín 2 (k.ú. Řepčín)
- počet parkovacích míst návrh 41
- vybudování parkoviště je podmíněno směnou nebo výkupem pozemku
v soukromém vlastnictví p.č. 236/48 k.ú.Hejčín pozemek sousedí
s městským pozemkem p.č.236/47 k.ú.Hejčín,který vzhledem k poloze
nebyl nejvhodnější pro umístění parkoviště v lokalitě
- návrh povrchu - zatravňovací rošty + živice
- investice do 900 m² navrženého povrchu + investice do výkupu nebo
směny pozemku
A6
P –3
- parkoviště Střelnice (k.ú Černovír)
- počet parkovacích míst návrh 21
- parkoviště je navrženo na městském pozemku p.č. 490/13 k.ú. Černovír
- návrh povrchu - živice
- investice do 700 m² navrženého povrchu
A6
VP
- výuková plocha pro techniku jízdy (k.ú Chválkovice)
- víceúčelová plocha určená pro výuku techniky bruslení, agresivní a
umělecké bruslení, hokej nebo pro začínající bruslaře
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-

A6
-

plocha je navržená na městském pozemku p.č. 400/1 k.ú. Černovír
pozemek je v pronájmu na dobu určitou
(výpověď z nájmu je možná k 1.10. každého kalendářního roku)
návrh povrchu - jemnozrnný asfaltový beton
investice do 900 m² navrženého povrchu
OV , OM
odpočívadlo 2 ks (k.ú Chválkovice, Černovír)
umístěné na hlavní inline trase V -1
plocha vybavená mobiliářem (lavičky, koše, informační tabule)
odpočívadla sou navržena na městských pozemcích
návrh povrchu - jemnozrnný asfaltový beton
investice do cca 25 m² navrženého povrchu
LOKALITA A4 + A8 – BEZRUČOVY SADY A MORAVA CAMPUS

Větve inline stezek
A4+A8
V –1/1
- stávající chodník v parku (obsluha + pěší + inline + cyklisti)
- značená Moravská cyklostezka vedená podél Mlýnského potoka
- šířka 5m
- vlastník pozemku Město Olomouc
- vlastník investice Město Olomouc
- správa komunikace Flora Olomouc, a.s.
- stávající povrch - asfalt / bez nutnosti úprav
- délka trasy - 0,14 km
- bez investice
A4+A8
V –1/2
- stávající chodník v parku (obsluha + pěší + inline + cyklisti)
- značená Moravská cyklostezka vedená podél Mlýnského potoka
- šířka 5m
- vlastník pozemku Město Olomouc
- vlastník investice Město Olomouc
- správa komunikace Flora Olomouc, a.s.
- stávající povrch - asfalt / úprava obrusné vrstvy
- délka trasy - 0,099 km
- nutná investice do zlepšení povrchu
A4+A8
V –1/3
- stávající chodník v parku (obsluha + pěší + inline + cyklisti)
- značená Moravská cyklostezka vedená podél Mlýnského potoka
- šířka 4m
- vlastník pozemku Město Olomouc
- vlastník investice Město Olomouc
- správa komunikace Flora Olomouc, a.s.
- stávající povrch - asfalt / úprava obrusné vrstvy
- délka trasy – 0,93 km
- bude realizováno v rámci jiné investiční akce
A4+A8
V –2/1
- nově navrhovaná stezka v bermě Moravy (pěší + inline)
- šířka 4m
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A4+A8
A4+A8
A4+A8
A4+A8
A4+A8
-

vlastník pozemku Povodí Moravy
vlastník investice Povodí Moravy
navrhovaný povrch – jemnozrnný asfalt
délka trasy – 0,582 km
bude realizováno v rámci jiné investiční akce
V –2/2
nově navrhovaná stezka v podél hráze Moravy (cyklo + inline)
šířka 3m
vlastník pozemku Město Olomouc
vlastník investice Město Olomouc
navrhovaný povrch – jemnozrnný asfalt
délka trasy – 0,536 km
bude realizováno v rámci jiné investiční akce
V –3/1
stávající chodník (pěší + inline)
šířka 3m
vlastník pozemku Město Olomouc
vlastník investice Město Olomouc
stávající povrch – asfalt/ úprava obrusné vrstvy
délka trasy – 0,072 km
nutná investice do zlepšení povrchu
V –3/2
stávající nezpevněný chodník (pěší + inline)
šířka 4m
vlastník pozemku Město Olomouc
vlastník investice Město Olomouc
stávající povrch – nezpevněný chodník / návrh - pojízdná konstrukce
délka trasy – 0,097 km
nutná investice do konstrukce stezky
V –3/3
stávající cyklostezka z dlážděného povrchu (cyklo + inline)
šířka 5m
vlastník pozemku Město Olomouc
vlastník investice Město Olomouc
stávající dlážděný povrch / návrh výměna povrchu na asfalt
délka trasy – 0,223 km
nutná investice do výměny povrchu stezky
V –3/4
stávající cyklostezka z dlážděného povrchu (cyklo + inline)
šířka 5m
vlastník pozemku Město Olomouc
vlastník investice Město Olomouc
stávající dlážděný povrch / návrh výměna povrchu na asfalt
délka trasy – 0,242 km
nutná investice do výměny povrchu stezky

A4+A8
V–4
- stávající chodník se smíšeného povrchu + frekventovaná komunikace s
parkováním (auta + pěší)
- frekventovaný chodník s problematickým rozšířením
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A4+A8
A4+A8
A4+A8
A4+A8
A4+A8
-

šířka 3m
vlastník pozemku Město Olomouc
vlastník investice Město Olomouc
trasa není vhodná pro návrh inline stezky a nedoporučujeme její další
rozpracování
V –5/1
stávající lávka (pěší + cyklo + inline)
šířka 3m
vlastník pozemku Město Olomouc
vlastník investice Město Olomouc
stávající betonový povrch / úprava obrusné vrstvy
délka trasy – 0,034 km
nutná investice do úpravy povrchu lávky
V –5/2
stávající křižovatka (auta + pěší + cyklo + inline)
vlastník pozemku Město Olomouc
vlastník investice Město Olomouc
stávající asfaltový povrch / návrh úprava celé křižovatky
plocha 300 m2
nutná investice do úpravy křižovatky vyvýšením s napojením stezky
V –5/3
stávající zklidněná komunikace (auta + pěší + cyklo + inline)
šířka 5m
vlastník pozemku Město Olomouc
vlastník investice Město Olomouc
stávající asfaltový povrch / bez nutnosti úprav
délka trasy – 0,166 km
bez investice
V – 5/4
stávající chodník z asfaltového povrchu (pěší + inline)
šířka 2m
vlastník pozemku Město Olomouc
vlastník investice Město Olomouc
stávající povrch asfalt / návrh úprava obrusné vrstvy a rozšíření na 3m
délka trasy – 0,144 km
nutná investice do úprav stezky
V – 5/5
chodník z dlážděného povrchu a stezka z asfaltového povrchu
(pěší + cyklo + inline)
šířka 4,5m
vlastník pozemku Univerzita Palackého Olomouc
vlastník investice Univerzita Palackého Olomouc
návrh – výměna dlážděného povrchu za asfalt
délka trasy – 0,142 km
nutná investice do úprav stezky

A4+A8
V – 5/6
- nezpevněný chodník (pěší + inline)
- šířka 3m
- vlastník pozemku Univerzita Palackého Olomouc

32

A4+A8
A4+A8
A4+A8
A4+A8
A4+A8
-

vlastník investice Univerzita Palackého Olomouc
návrh – nová konstrukce + asfaltový chodník
délka trasy – 0,128 km
nutná investice do úprav stezky
V – 6/1
chodník z asfaltového povrchu (pěší + cyklo + inline)
šířka 2,5m
vlastník pozemku město Olomouc
vlastník investice město Olomouc
návrh – úprava obrusné vrstvy a rozšíření na 3m
délka trasy – 0,133 km
nutná investice do úprav stezky
V – 6/2
chodník z asfaltového povrchu (pěší + cyklo + inline)
šířka 5m
vlastník pozemku město Olomouc
vlastník investice město Olomouc
asfalt bez nutnosti úprav
délka trasy – 0,247km
bez investice
V – 6/3
chodník z dlážděného povrchu (pěší + inline)
šířka 2m
vlastník pozemku město Olomouc
vlastník investice město Olomouc
výměna dlážděného povrchu za asfalt a rozšíření chodníku na 3m
délka trasy – 0,276km
investice do výměny povrchu a rozšíření stezky
V – 6/4
chodník z dlážděného povrchu (pěší + inline)
šířka 3m
vlastník pozemku město Olomouc
vlastník investice město Olomouc
výměna dlážděného povrchu za asfalt a rozšíření chodníku na 3m
délka trasy – 0,207km
investice do výměny povrchu a rozšíření stezky
V–7
chodník z asfaltu (pěší)
frekventovaný chodník s problematickým terénem
šířka 3m
vlastník pozemku město Olomouc
vlastník investice město Olomouc
provozovatel VFO,a.s.
trasa není vhodná pro návrh inline stezky a nedoporučujeme její další
rozpracování

A4+A8
V–8
- stávající chodník se smíšeného povrchu + frekventovaná komunikace s
parkováním (auta + pěší)
- frekventované propojení s problematickým rozšířením
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-

A-b3.8

šířka 1-2m
vlastník pozemku město Olomouc + Univerzita Palackého
vlastník investice město Olomouc + Univerzita Palackého
trasa není vhodná pro návrh inline stezky a nedoporučujeme její další
rozpracování

ETAPIZACE

Inline stezky jsou navrženy formou realizačních etap seskládaných po
jednotlivých větvích inline stezek, zpevněných a nástupních ploch (ve
výkresové části B–3 označovaných značkou V, P, N, VP, OV) tak, aby bylo možné
je realizovat i jednotlivě dle finančních možností investora.
Každá větev inline stezky ve všech řešených lokalitách je charakterizovaná
plochou komunikace v m², ze které lehce odvodit částku potřebnou na
investici příslušné části inline sítě. Tímto způsobem je možné investice do
inline stezek přizpůsobit finančním možnostem investora a rozložit jej na
několik let.
Na základě postupné realizovatelnosti jsou stezky včetně zázemí koncepčně
rozděleny do navazujících etap I. ETAPY, II. ETAPY a do VÝHLEDU.



I. ETAPA

V první etapě se jedná o stezky a jejich zázemí, které je nutné postavit
najednou a nastartovat tak rozvoj lokality. Jedná se především o ty větve
stezek, záchytná parkoviště, odpočívadla a nástupní plochy, které nevyžadují
složité majetkoprávní výkupy a nejsou technicky náročné na provedení
staveb.
LOKALITA A1 – CHVÁLKOVICKÉ PASEKY
Jedná se o samostatné stavby, které se investičně můžou rozdělit do dvou až
tří let dle finančních možností investora.
Nástupní komunikace:
č.
délka:
N- 1
stávající
N- 2
stávající
N- 3
0,050 00 km

plocha:
200 m²

Větve inline stezek:
V-1
stávající
V–2
0,735 95 km
V–4
0,192 23 km

2 944 m²
483 m²

Zpevněné plochy:
P–1
41 míst
P–2
10 míst
P–3
8 míst
VP
I. ETAPA celkem

900 m²
200 m²
100 m²
600 m²
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předpokládané náklady:
240 000,- Kč

6 476 800,- Kč
772 800,- Kč
1 800 000,- Kč + mobiliář
400 000,- Kč + mobiliář
200 000,- Kč + mobiliář
2 560 000,- Kč
12.449 600,-Kč

LOKALITA A6 – HEJČÍNSKÉ LOUKY
Jedná se o samostatné stavby, které se investičně můžou rozdělit do dvou až
tří let dle finančních možností investora.
Nástupní komunikace:
č.
délka:
N- 1
0,050 00 km
N–2
0,050 00 km
N–4
0,150 00 km

plocha:
200 m²
200 m²
450 m²

předpokládané náklady:
160 000,- Kč
160 000,- Kč
630 000,- Kč

Větve inline stezek:
č.
délka:
V–2
1,242 87km
V- 4
0,874 90km

plocha:
4 980 m²
3 500 m²

předpokládané náklady:
3 984 000,- Kč
4 200 000,- Kč + řešení poz.

plocha:
700 m²
700 m²

předpokládané náklady:
1 400 000,- Kč + mobiliář
1 400 000,- Kč + mobiliář
11.934 000,- Kč

Zpevněné plochy:
č.
počet míst:
P–1
27 míst
P- 3
27 míst
I. ETAPA celkem

LOKALITA A4 + A8 – BEZRUČOVY SADY A MORAVA CAMPUS
Jedná se o samostatné stavby, které navazují na jiné investiční akce města
Olomouce, a to na „Obnovu mobiliáře a cestní sítě v olomouckých historických
parcích“ a „Protipovodňová opatření Morava – II. B “. Po zrealizování
těchto hlavních investic označených ve výkresech jako trasa V – 1/3 a V – 2/1,
2/2 můžeme v první etapě realizovat propojení V – 1/1,2, V -3 a V - 5 .
Větve inline stezek:
č.
délka:
plocha:
předpokládané náklady:
V – 1/3
bude realizováno v rámci jiné investiční akce
V – 1/1,2
0,239
495 m²
396 000,- Kč
V – 2/1
bude realizováno v rámci jiné investiční akce
V – 2/2
bude realizováno v rámci jiné investiční akce
V–3
0,634 km
2845 m²
3.037 000,- Kč
V–5
0,614 km
1870 m²
2.207 000,- Kč
J. ETAPA celkem
5.640 000,-Kč



II. ETAPA

Ve druhé etapě se jedná o stezky a jejich zázemí, které zokruhují a propojí
navrhovanou síť inline první etapy. Jsou to větve inline stezek a záchytná
parkoviště, které si vyžádají menší majetkoprávní výkupy nebo směny a jsou
technicky náročnější na provedení stavby.
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LOKALITA A1 – CHVÁLKOVICKÉ PASEKY
Jedná se o samostatné stavby, které se investičně můžou rozdělit do tří let dle
finančních možností investora.
Nástupní komunikace:
č.
délka:
N- 5
stávající

plocha:
-

předpokládané náklady:
-

Větve inline stezek:
č.
délka:
V – 3 část
0,157 50 km
V – 6 část
1,724 74 km
A–1
0,371 97 km

plocha:
472,5 m²
6 899 m²
1 116 m²

předpokládané náklady:
1.039 500,- Kč+ řešení poz.
15.177 800,- Kč
2.455 200,- Kč

plocha:
50 m²

předpokládané náklady:
80 000,- Kč + mobiliář
18.672 500,- Kč

Zpevněné plochy:
č.
OV, OM
II. ETAPA celkem

LOKALITA A6 – HEJČÍNSKÉ LOUKY
Jedná se o samostatné stavby, které se investičně můžou rozdělit do tří let dle
finančních možností investora.
Nástupní komunikace:
č.
délka:
N- 3
stávající

plocha:
-

předpokládané náklady:
-

Větve inline stezek:
č.
délka:
V-3

plocha:

předpokládané náklady:
8 044 000,- Kč

Zpevněné plochy:
č.
P–2
41 míst
OV, OM
II. ETAPA celkem

plocha:
900 m²
50 m²

předpokládané náklady:
1 800 000,- Kč + poz.+mobiliář
80 000,- Kč + mobiliář
9.924 000,- Kč

LOKALITA A4 + A8 – BEZRUČOVY SADY A MORAVA CAMPUS
Jedná se o samostatné stavby, které navazují na jiné investiční akce města
Olomouce, a to na „Obnovu mobiliáře a cestní sítě v olomouckých historických
parcích“ a „Protipovodňová opatření Morava – II. B “. Po zrealizování
těchto hlavních investic označených ve výkresech jako trasa V – 1/3 a V – 2/1,
2/2 můžeme ve druhé etapě realizovat propojení V – 6 a plochu VP - 1 .
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Větve inline stezek:
č.
délka:
V-6
0,863 km
VP - 1
II. ETAPA celkem



plocha:
1855 m2
-

předpokládané náklady:
1.775 00,- Kč
1.120 000,- Kč
2.895 000,- Kč

VÝHLED

U výhledových investic do inline stezek se jedná o stezky, které představují
zahuštění sítě na základě další poptávky veřejnosti. Pokud bude nabídka
inline tras pro veřejnost dostatečná investor nemusí tuto zahušťovací síť
realizovat. Vybudováním těchto tras se zvýší pouze atraktivita inline lokalit.
Ve výhledu se jedná o větve inline stezek, které byly v terénu vytipovány jako
vhodné, ale představují technicky náročné stavby (např. změny profilu terénu)
nebo jsou náročné na výkupy - směny pozemků. Některé stezky navrhované
do výhledu vedou v těsné blízkosti přírodního limitu a vyžadují další jednání
s dotčenými orgány státní správy. Jedná se konkrétně o výhledové stavby P-3
v lokalitě Chválkovické paseky a V-6 v lokalitě Hejčínské louky.
LOKALITA A1 – CHVÁLKOVICKÉ PASEKY
Nástupní komunikace:
č.
délka:
N- 4
stávající

plocha:
-

předpokládané náklady:
-

Větve inline stezek:
č.
délka:
V-3
0,257 43 km
V–5
0,418 11 km
V – 6 část
1,268 76 km
V–7
1,103 60 km
V–8
3,023 15 km

plocha:
772,5 m²
1 676 m²
5 075 m²
4 416 m²
12 092 m2

předpokládané náklady:
1.699 500,- Kč+ řešení poz.
3 687 200,- Kč
12 180 000,- Kč+ řešení poz.
9.715 200,- Kč+ řešení poz.
18 138 000,- Kč+ řešení spádu

plocha:
300 m²

předpokládané náklady:
600 000,- Kč
46.019 900,- Kč

Zpevněné plochy:
č.
P–4
10 míst
VÝHLED celkem

LOKALITA A6 – HEJČÍNSKÉ LOUKY
Větve inline stezek:
č.
délka:
V – 3 část
0,146 49 km
V- 5
0,512 76 km
V- 6
0,720 46 km

plocha:
586 m²
2 052 m²
2 884 m²
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předpokládané náklady:
468 800,- Kč
3 283 200,- Kč
6 344 800,- Kč

Zpevněné plochy:
č.
VP
VÝHLED celkem

plocha:
900 m²

předpokládané náklady:
1 440 000,- Kč
10.096 800,-Kč

LOKALITA A4 + A8 – BEZRUČOVY SADY A MORAVA CAMPUS
Tato lokalita nemá navrhované trasy inline stezek ve výhledu.

A-b3.9

PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY
A ORGANIZACEMI HOSPODAŘÍCÍMI V ÚZEMÍ

Dokumentace byla projednána s těmito dotčenými subjekty (viz. doklady):
 Veolia Olomouc, a.s.
- 11.7.2007 a 30.8.2007
 SMV Olomouc
- 11.7.2007 a 30.8.2007
 Sagittaria
- 16.7.2007 a 30.8.2007
 Správa lesů města Olopmouce
- 30.8.2007 a 4.10.2007
 Vodoprávní orgán - ŽP MmOl
- 30.8.2007 a 14.9.2007
 CHKO LP
- 9.7.2007 a 8.10.2007
 Povodí Moravy, a.s.
- 22.11.2007 a
 MmOl OKR
odd. stát. památkové péče
- 19.11.2007 a 6.12.2007
 Výstaviště Flora Olomouc a.s.
- 22.11.2007 a 6.12.2007
 Univerzita Palackého Olomouc
- 26.11.2007 a 6.12.2007
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A-c

ORIENTAČNÍ PROPOČET

LOKALITA A1 – CHVÁLKOVICKÉ PASEKY
Stavba:
Nástupní komunikace: N - 1
N- 2
N- 3
N- 4
N- 5
Větve inline stezek:
V- 1
V–2
V-3
V–4
V–5
V–6
V–7
V–8
A–1
Zpevněné plochy:
P–1
P–2
P–3
P–4
VP
OV, OM
Mobiliář:
Lokalita A1 celkem

předpokládané náklady:
240 000,- Kč
6 476 800,- Kč
2 739 000,- Kč
772 800,- Kč
3 687 200,- Kč
27 357 800,- Kč
9 715 200,- Kč
18 138 000,- Kč
2 455 200,- Kč
1 800 000,- Kč
400 000,- Kč
200 000,- Kč
600 000,- Kč
2 880 000,- Kč
80 000,- Kč
1 000 000,- Kč
76.742 000,- Kč

LOKALITA A6 – HEJČÍNSKÉ LOUKY
Stavba:
Nástupní komunikace: N - 1
N- 2
N- 3
N- 4
Větve inline stezek:
V-1
V-2
V-3
V-4
V-5
V-6
Zpevněné plochy:
P-1
P- 2
P- 3
VP
OV, OM
Mobiliář:
Lokalita A6 celkem

předpokládané náklady:
160 000,- Kč
160 000,- Kč
630 000,- Kč
3 984 000,- Kč
8 044 000,- Kč
4 200 000,- Kč
3 283 200,- Kč
6 344 800,- Kč
1 400 000,- Kč
1 800 000,- Kč
1 400 000,- Kč
1 800 000,- Kč
90 000,- Kč
1 000 000,- Kč
34.296 000,- Kč
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LOKALITA A4 + A8 – BEZRUČOVY SADY A MORAVA CAMPUS
Stavba:
předpokládané náklady:
Větve inline stezek:
V-1
 úsek V - 1/1
 úsek V - 1/2
396 000,- Kč
 úsek V - 1/3
bude realizováno v rámci jiné investiční akce
V-2



úsek V - 2/1
úsek V - 2/2

V-3





úsek V
úsek V
úsek V
úsek V

- 3/1
- 3/2
- 3/3
- 3/4

176 000,- Kč
531 000,- Kč
1.120 000,- Kč
1.210 000,- Kč

V-5







úsek V
úsek V
úsek V
úsek V
úsek V
úsek V

- 5/1
- 5/2
- 5/3
- 5/4
- 5/5
- 5/6

63 000,- Kč
660 000,- Kč
348 000,- Kč
512 000,- Kč
624 000,- Kč

V-6





úsek V
úsek V
úsek V
úsek V

- 6/1
- 6/2
- 6/3
- 6/4

320 000,- Kč
830 000,- Kč
625 000,- Kč

bude realizováno v rámci jiné investiční akce
bude realizováno v rámci jiné investiční akce

Zpevněné plochy:
VP - 1
Mobiliář:
Lokalita A4 + A 8 celkem

1.120 000,- Kč
bude realizován v rámci jiné investiční akce
8.535 000,- Kč
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ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
K orientačnímu propočtu je nutné uvést, že cena celkem v jednotlivých
lokalitách A1, A6 a A4 + A8 představuje součet realizačních staveb
zahrnujících celé koncepční řešení inline stezek = I. ETAPA + II. ETAPA +
VÝHLED.
Inline stezky v lokalitách jsou navrženy formou realizačních staveb tak,
aby bylo možné je realizovat po etapách nebo i jednotlivě dle finančních
možností investora. (viz kapitola A-b3.8)
I

II.

ETAPA:
(investice rozdělena do dvou let)
A1 - CHVÁLKOVICKÉ PASEKY
A6 - HEJČÍNSKÉ LOUKY
A4+A8 - BEZRUČOVY SADY A MORAVA CAMPUS

12.449 600,- Kč
11.934 000,- Kč
5.640 000,- Kč

ETAPA:
(navazující investice rozdělena do tří let)
A1 - CHVÁLKOVICKÉ PASEKY
A6 - HEJČÍNSKÉ LOUKY
A4+A8 - BEZRUČOVY SADY A MORAVA CAMPUS

18.672 500,- Kč
9.924 000,- Kč
2.895 000,- Kč

VÝHLED:
(výhledová investice pokud nastane poptávka po zahuštění sítě inline
stezek)
A1 - CHVÁLKOVICKÉ PASEKY
46.019 900,- Kč
A6 - HEJČÍNSKÉ LOUKY
10.096 800,-Kč
A4+A8 - BEZRUČOVY SADY A MORAVA CAMPUS
Cenu inline stezek jednotlivých lokalitách je nutné dále upřesnit
dle navazujících podrobnějších stupňů projektové dokumentace DUR a
DSP.
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B-1

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
Lokalizování investičního záměru inline stezek v rámci města
Olomouce

A6 B-1.2

TERÉNNÍ PRŮZKUMY
Lokalizace terénních průzkumů a zákres do ortofotomapy města
Olomouce

A6 B-2

ÚZEMNÍ PLÁN - FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Výřez z
územního plánu sídelního útvaru
v jednotlivých lokalitách investičního záměru

Olomouce

A6 B-3

PROBLÉMOVÝ VÝKRES
1 :5000
Zákres navrhovaných tras inline stezek a jejich vybavení do
katastrální mapy s vyznačením majetkoprávních vztahů a limitů
v území

A6 B-4

TECHNICKÝ VÝKRES – SITUACE – klad listů
1 : 5000
Zákres navrhovaných inline tras a doprovodního vybavení do
technické mapy
A1 B - 4.1
SITUACE - část 1
1 :1000
A1 B - 4.2
SITUACE - část 2
1 :1000

A6 B-5

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

B-6

DETAILY ŘEŠENÍ - MOBILIÁŘ
B-6.1
MOBILIÁŘ - detaily řešení
B-6.2
MOBILIÁŘ - detaily řešení
B-6.3
MOBILIÁŘ - detaily řešení
B-6.4
MOBILIÁŘ - detaily řešení
B-6.5
MOBILIÁŘ - detaily řešení

A6 B-7

FOTODOKUMENTACE
B-7.1
FOTODOKUMENTACE
B-7.2
FOTODOKUMENTACE
B-7.3
FOTODOKUMENTACE
B-7.4
FOTODOKUMENTACE

B-8

PREZENTACE LOKALIT – na nosiči dat
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_
_
//////

ZPEVNĚNÁ STEZKA
ZPEVNĚNÁ STEZKA S LIMITEM

//////

NEZPEVNĚNÁ STEZKA
NEZPEVNĚNÁ STEZKA S LIMITEM

3

3

1

2

M O B I L I Á Ř – mm-cité varianta pro odpočívadla
1.
2.
3.
4.

koš
koš
lavička
lavička

-

RADIUM
OVAL
BRUNERA
ONDA
4

.1

2

M O B I L I Á Ř – SIACITY varianta
pro odpočívadla
1.
2.
3.

koš
- S - OK
lavička - E - LA07
sedák - E – BA03
3

1

.2

M O B I L I Á Ř – varianta SIACITY
1.

informační tabule na parkovištích
1

.3

1

2

M O B I L I Á Ř – varianta SIACITY
1.
2.

stojany na kola - E – CS01 pro parkoviště
patníky
- E - ZVO2 pro zamezení průjezdu

.4

1

2

M O B I L I Á Ř – varianta SIACITY pro parkoviště
1.
2.

koš
překlápěcí lavička

- SP 01a
- X - LA03

.5

1

Začátek stávající
účelové komunikace
využívané bruslaři

2

Polní cesta kolem
Týnečka plánovaná
pro inline

3, 4

Polní cesta do
Týnečka plánovaná
pro smíšenou stezku
cyklo / inline
1

2

3

3

4

A1 B-7.1.

1 ,2 ,3, 4 Stávající účelová
komunikace
využívaná bruslaři

3

A1 B-7.2.

1
Polní cesta přes
městské louky plánovaná
pro inline u železničního
přejezdu Chválkovice
2,3
Polní cesta přes městské
louky plánovaná pro inline
u Chválkovic

4
Polní cesta z ul. Na Luhu Chválkovice plánovaná pro
inline

3

A1 B- 7.3.

1
Cyklostezka do Hlušovic –
inline výhled – prudký terén
pro bruslaře –
nutné technické úpravy

2
Cyklostezka do Hlušovic –
nájezd na most přes
železniční koridor

3
Návrh
1 - napojení inline do
krajiny s využitím lesních
cest - U staré vodárny

1

2

4
Návrh - napojení inline do
krajiny s využitím lesních
cest – zahrádky u žel.
přejezdu
3

3
3

4
4

A1 B-7.4.

1
Krajina u Týnečka – inline
výhled – soukromé pozemky
2
I. Pásmo ochrany
prameniště Černovír
3
Polní cesta z ul. Chaloupky –
Týneček plánovaná pro
inline
4
Cyklostezka do Hlušovic –
inline výhled

1

2

3

3

4

A1 B-7.5.

1
Návrh inline v krajině –
Černovírský les

1

1

2

1

3
3

A1 B-7.6.

1,2
Návrh
inline v krajině –
Černovírský les

1

2

A1 B – 7.7.

_
_
//////

ZPEVNĚNÁ STEZKA
ZPEVNĚNÁ STEZKA S LIMITEM

//////

NEZPEVNĚNÁ STEZKA
NEZPEVNĚNÁ STEZKA S LIMITEM

1
Nástup plánované inline stezky od
Černovírskeho mostu
2, 3
Nástup z Řepčína - cesta zpevněná
v rámci pozemkových úprav
plánovaná pro inline
4
Pokračování - cesta zpevněná v
rámci pozemkových úprav
plánovaná pro inline

1

2

3

3

4

A6 B-7.1.

1
Pokračování – trasa navržené
inline stezky kolem pomníku Střelnice
2
Nástup z Řepčína – plánované
parkoviště
3
Cyklostezka na Poděbrady – cesta
v majetku Povodí Moravy

1

2

4
Pokračování – částečně zpevněná
cesta u Střelnice - parkoviště

3

3

4

A6 B-7.2.

1
Pokračování – polní cesta
navržená pro inline
2
Pokračování – zpevněná cesta
v rámci pozemkových úprav ke
Střelnici

3

1

2

A6 B-7.3.

1
Nástup – navržená inline
stezka ke Střelnici od
Černovírského mostu
2
Nástup - plocha pro parkoviště
od Černovírského mostu

3

1

2

A6 B-7.4.

_
_
//////
//////

ZPEVNĚNÁ STEZKA
ZPEVNĚNÁ STEZKA S LIMITEM
NEZPEVNĚNÁ STEZKA
NEZPEVNĚNÁ STEZKA S LIMITEM
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ŠÍŘKA (m)

1

cca 0,14 km

5,0 m

2

cca 0,099 km

5,0 m

3

cca 0,93 km

4,0 m

BUDE REALIZOVÁNO
V RÁMCI JINÉ INVESTIČNÍ AKCE

1

cca 0,59 km

4,0 m

BUDE REALIZOVÁNO
V RÁMCI JINÉ INVESTIČNÍ AKCE

2

cca 0,54 km

3,0 m

BUDE REALIZOVÁNO
V RÁMCI JINÉ INVESTIČNÍ AKCE

1

cca 0,072 km

3,0 m

220 m

2

cca 0,097 km

3,0 m

295 m

3

cca 0,223 km

5,0 m

1120 m

2

4

cca 0,242 km

5,0 m

1210 m

2

1

cca 0,034 km

3,0 m

105 m

TRASA - V2

stávající živičná komunikace bez nutnosti úprav
stávající živičná komunikace - doplnění nebo oprava
obrusné vrstvy

PLOCHA
KOMUNIKACE

ÚSEK

TRASA - V1

ek

STÁVAJÍCÍ LÁVKA ÚPRAVA OBRUSNÉ VRSTVY
TRASA V3

NÁZEV TRASY

LEGENDA:
)

ek
1

-d

l.1
38
m

PRŮJEZD PROSTOREM
ZASTÁVKY MHD
SPOJ 1x za 45min
ZÚŽENÝ PROFIL - 2,0m
+ SLOUPY VO

ús

TR

AS

A

V1

POPIS TRAS - LOKALITA A4 + A8

TRASA - V3

nově navrhovaná živičná komunikace

2

495 m

2
2

2
2

2

stávající dlážděný chodník nebo cyklostezka
- navrhovaná změna povrchu

TRASA - V5

výcviková plocha - živičný povrch
uzamykatelné zábrany
půdopokryvné dřeviny a traviny - návrh

TRASA - V6

doplnění vzrostlé zeleně

300 m

3

cca 0,166 km

5,0 m

4

cca 0,144 km

3,0 m

435 m

5

cca 0,142 km

4,5 m

640 m

6

cca 0,128 km

3,0 m

390 m

1

cca 0,133 km

2,5-3,0 m

400 m

2

cca 0,247 km

cca 5,0 m

3

cca 0,276 km

3,0 m

830 m

4

cca 0,207 km

3,0 m

625 m

2

2
2
2

2
2

STÁVAJÍCÍ SPOLEČNÁ STEZKA PRO
PĚŠÍ A CYKLISTY - BEZ NUTNOSTI
ÚPRAV ŠÍŘKY A POVRCHU
STÁVAJÍCÍ SPOLEČNÁ STEZKA PRO
PĚŠÍ A CYKLISTY - NAVRŽENA
ÚPRAVA OBRUSNÉ VRSTVY

STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÝ CHODNÍK
- NAVRŽENA ÚPRAVA OBRUSNÉ
VRSTVY + ROZŠÍŘENÍ NA 3,0m
STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE
- NAVRŽENA NOVÁ POJÍZDNÁ
KONSTRUKCE VOZOVKY
STÁVAJÍCÍ CHODNÍK A STEZKA
PRO CYKLISTY - NAVRŽENA VÝMĚNA
DLÁŽDĚNÉHO POVRCHU ZA ŽIVIČNÝ
STÁVAJÍCÍ CHODNÍK A STEZKA
PRO CYKLISTY - NAVRŽENA VÝMĚNA
DLÁŽDĚNÉHO POVRCHU ZA ŽIVIČNÝ
STÁVAJÍCÍ SPOLEČNÁ LÁVKA PRO
PĚŠÍ A CYKLISTY - NAVRŽENA
ÚPRAVA OBRUSNÉ VRSTVY
NAVRŽENA ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ
KŘIŽOVATKY VYVÝŠENÍM
+ ÚPRAVA NAPOJENÍ STEZKY
STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE
- BEZ NUTNOSTI STAVEBNÍCH
ÚPRAV ŠÍŘKY A POVRCHU
STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÝ CHODNÍK
- NAVRŽENA ÚPRAVA OBRUSNÉ
VRSTVY + ROZŠÍŘENÍ NA 3,0m
CHODNÍK A STEZKA SOUČÁST
STAVBY UP - NAVRŽENA VÝMĚNA
DLÁŽDĚNÉHO POVRCHU ZA ŽIVIČNÝ
STÁVAJÍCÍ VYŠLAPANÝ CHODNÍK
- NAVRŽENA NOVÁ KONSTRUKCE
INLINE STEZKY
STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÝ CHODNÍK
- NAVRŽENA ÚPRAVA OBRUSNÉ
VRSTVY + ROZŠÍŘENÍ NA 3,0m
STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE
- BEZ NUTNOSTI STAVEBNÍCH
ÚPRAV ŠÍŘKY A POVRCHU
STÁVAJÍCÍ DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK
- VÝMĚNA DLÁŽDĚNÉHO POVRCHU
ZA ŽIVIČNÝ+ROZŠÍŘENÍ NA 3,0m
STÁVAJÍCÍ DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK
- VÝMĚNA DLÁŽDĚNÉHO POVRCHU
ZA ŽIVIČNÝ+ROZŠÍŘENÍ NA 3,0m

5,0m)
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