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 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
„Droždín - náves“ 

 
Zpracoval: Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, úřad územního plánování 
říjen 2020 
barevně vyznačené části jsou doplněny nad rámec územní studie Útvarem hlavního architekta 
z důvodu upřesnění kapacit území a potřeby prověření urbanistické koncepce a reálnosti 
navrhovaného řešení, říjen 2020 
 
1. Důvod pořízení územní studie 
Požadavek na zpracování studie je vyvolán aktuální potřebou ZŠ Droždín řešit objekt tělocvičny a 
požadavkem KMČ kultivovat celý prostor návsi včetně řešení využití navazujících nemovitostí ve 
vlastnictví města Olomouce (zámeček, škola). ZŠ Droždín se nachází při ul. Gagarinova, na návsi, a 
nemá v současnosti tělocvičnu, pouze venkovní hřiště. Objekt tělocvičny by měl sloužit základní škole 
i místním obyvatelům. Důvodem pořízení územní studie je prověření umístění tělocvičny v rámci 
koncepčního řešení prostoru celé návsi včetně prověření dalších záměrů místní části Droždín. Pro 
centrum místní části Olomouce Droždín je evidovaná územní studie „Droždín – náves“ z roku 2009. 
která řeší tento prostor s možností přístavby víceúčelového objektu občanské vybavenosti o velikosti 
cca 29 x 12m.  
 
2. Cíl a účel pořízení územní studie 
Cílem studie je prověřit prostorové možnosti pro umístění tělocvičny školy a to ve variantách včetně 
vyhodnocení těchto variant, současně prověřit možnosti rozvoje mateřské a základní školy, možnou 
přístavbu objektu hasičské zbrojnice, případné rozšíření obchodu, celkovou revitalizaci veřejného 
prostranství návsi Droždína a konkretizovat podmínky využití zájmového území 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.    
 
Umístění objektu bude prověřeno na pozemcích v majetku města (pro tělocvičnu jsou vytipovány pro 
var. 1 – pozemek školy parc. č. 1 a 2 v k.ú. Droždín, pro var. 2 – pozemky v areálu mateřské školy tj. 
parc. č. 45/1, 45/2, 46/1, 46/31, 46/32 47/1,  47/2 a 48, vše k.ú. Droždín).  
 
Územní studie bude sloužit jako podrobnější podklad pro rozhodování v území. V částech, odlišných 
od podmínek Územního plánu Olomouc, bude sloužit jako podklad pro jeho možnou změnu. Návrh 
studie bude podložen prověřením architektonicko- urbanistického řešení objektů přístavby základní 
školy, objektu hasičské zbrojnice a úprav návsi, ostatní záměry budou prověřeny v úrovni ideového 
návrhu.  
 
3. Vymezení řešeného území 
Územní studie bude zpracována pro území příměstského subcentra Droždína na ulici Gagarinova viz 
Příloha (Schéma výškové regulace a polycentrického systému č. I/S1 výrokové části Územního plánu 
Olomouc – dále také „ÚP“).  
Řešené území bylo historickou návsí a zahrnuje veřejné prostranství návsi, areál základní školy, areál 
mateřské školy, plochy zeleně s rybníčkem a objektem hasičské zbrojnice.  
 
 
4. Podmínky vyplývající z Územního plánu Olomouc 
Ŕešené území z hlediska platného Územního plánu Olomouce, který nabyl účinnosti dne 30. 9. 2014, 
ve znění pozdějších změn, je součástí: 

 stabilizovaných ploch smíšených obytných 20/001S, 20/004S, 20/010S a 20/012S s max. 
výškou zástavby 7/10m a kompaktním rostlým vesnickým typem struktury zástavby, 

 stabilizovaných ploch veřejného vybavení 20/006S se solitérním typem struktury zástavby a 
20/003S s kompaktním rostlým vesnickým typem struktury zástavby, obě s max. výškou 
zástavby 7/10m, 

 stabilizované plochy veřejné rekreace 20/008S s max. výškou zástavby 5/7m a solitérním 
typem struktura zástavby,  

 stabilizované plochy veřejných prostranství 20/007S,  
 ulice Gagarinova je součástí stabilizované plochy dopravní infrastruktury 20/011S a ulice pplk. 

Sochora je součástí stabilizované plochy dopravní infrastruktury 20/094S, obě ulice jsou 
vedeny jako komunikace II. třídy. 
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Plochy stabilizované v zastavěném území se dle UP vymezují pro zajištění stabilizované struktury 
zástavby nebo jejich stávajícího vhodného využití. Ve stabilizovaných plochách v zastavěném území 
se stávající zastavěnost a funkční využití v zásadě nemění, přičemž za změny se při respektování 
požadavků na ochranu hodnot území a při zajištění souladu s charakterem území nepovažují: 

• změny funkce zachovávající nebo zlepšující kvalitu prostředí; 

• stavby související technické a dopravní infrastruktury, stavby podzemních objektů; 

• stavby doplňující hlavní funkci na pozemcích staveb pro bydlení; 

• přístavby objektů; 

• nástavby nejvýše o 1 podlaží nad převažující výšku okolní zástavby, které nepřekračují maxim. 
stanovenou výšku; 

• ve struktuře zástavby kompaktního rostlého vesnického typu (v) dostavby objektů v prolukách 
analogicky k půdorysné stopě původní zástavby a podél veřejných prostranství v souladu s 
charakterem původní zástavby, to vše se zachováním rekreačního charakteru vnitrobloků;  

• ve struktuře solitérního typu (s) nejsou stanoveny. 
 

Využití území bude řešeno v souladu s podmínkami přípustného, případně podmíněně přípustného 
využití ploch smíšených obytných a veřejných prostranství stanovených územním plánem. Přitom 
bude zohledněna skutečnost, že realizovat terénní úpravy a umísťovat stavby a zařízení lze v celém 
území pouze v souladu s jeho charakterem a s požadavky na ochranu a rozvoj hodnot. 

 
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot lokality 20 Droždín stanovují: 

• chránit a rozvíjet příměstské subcentrum v centru Droždína na ulici Gagarinově v prostoru 
historické návsi na plochách 20/003S, 20/006S, 20/008S a na částech ploch 20/001S, 20/004S, 
20/005S, 20/007S, 20/010S a 20/011S;  

• chránit a posilovat stávající občanskou vybavenost zejména na plochách 20/003S, a 20/006S;  
• chránit a rozvíjet rostlou vesnickou zástavbu okolí historické návsi. 

 
Požadavky na rozvoj lokality 20 Droždín stanovují: 

• zachovat pěší propojení ulicí V Rynkách (od ulice Gagarinovy kolem rybníka k ulici Vítězství), 
• upravit tok Adamovky (VT-08) z důvodu zvýšení kapacity a protipovodňové ochrany. 
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výřez z ÚP –Výkres VPS, VPO a asanací 

 
 

 
5. Zásady vyplývající z územní studie „Droždín – náves“ 2009 
 
Pro řešené území je evidovaná územní studie „Droždín – náves“ z roku 2009, která se v části řešení 
stala podkladem pro platný ÚP.  
 
Studie řeší prostor návsi včetně přístavby víceúčelového objektu občanské vybavenosti o velikosti cca 
29 x 12m ve dvou variantách, které jsou odlišné právě v umístění tohoto objektu. Funkční a prostorové 
uspořádání návsi je jinak stejné, redukují se zpevněné plochy komunikací ve prospěch parkovacích 
stání a zeleně, je navrženo dokončení výsadby stromořadí, doplnění a rozšíření chodníků, zrušení 
jednoho ze dvou autobusových zálivů ve směru na Bukovany ve prospěch parkování.  
Varianta A. umísťuje víceúčelový objekt ve vazbě na objekt hasičské zbrojnice, částečně nad vodní 
plochu rybníčka (požární nádrže).  
Varianta B. umísťuje víceúčelový objekt v prostoru areálu mateřské školy, na místě, kde historicky 
objekt stával (dnes prostor nevyužívaného dopravního hřiště). V areálu MŠ se počítalo se vznikem 
veřejného prostranství – předprostoru – pro konání společenských akcí.  
 
Varianta A. byla následně vyhodnocena jako méně vhodná pro další postup a nebyla tedy zohledněna 
v platném územním plánu.   
 

více: https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie 
 
 

6. Požadavky na obsah řešení územní studie 
 
Územní studie navrhne a prověří: 
 celkovou úpravu návsi včetně zapojení do celkového organismu sídla (okolí rybníčku, zeleň, 

šířky komunikace ve prospěch pěších a cyklistů, apod.). 
 potenciál rozvoje základní občanské vybavenosti v městské části Droždín, která nevyhovuje 

současným potřebám místních obyvatel, zejména prostorově nevyhovující a technicky i 
morálně zastaralé budovy základní i mateřské školy a absence budovy pro školní i mimoškolní 
tělovýchovu a sport a volnočasové aktivity, včetně zhodnocení stávajícího využití a stavu 
budov ZŠ a MŠ a možnosti využití občanské vybavenosti v horizontu 30 let, 
 
současná kapacita MŠ:  28 dětí  
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současná kapacita ZŠ:  90 dětí 
školní družina.   60 dětí 
 

 umístění tělocvičny ZŠ, doplnění hřiště pro ZŠ - ve dvou variantách:  
var. 1 – pozemek školy parc. č. 1 a 2 v k.ú. Droždín,  
var. 2 – pozemek v areálu mateřské školy parc. č. 45/1, 45/2, 46/1, 46/31, 46/32, 47/1, 47/2 a 
48, vše v k.ú. Droždín, varianty budou hodnoceny také z pohledu dopadu na strukturu 
zástavby v rámci cílů a úkolů územního plánování i z pohledu případné etapizace 
(v obou variantách se počítá s prověřením rozsahu rozšíření areálu ZŠ – pozemek parc. č. 69, 
a 70 k.ú. Droždín)  
 
kapacita tělocvičny: bude prověřena možnost umístění, co nejuniverzálnější 

velikosti tělocvičny úměrně měřítku návsi s vyhodnocením 
možností využití i pro další sporty nejen základní tělocvičny 
pro školu + samostatný vstup, malá nářaďovna, šatna, sprcha, 
WC 

 
kapacita pro setkávání obyvatel:  až 400 osob 
 
Pro obě varianty budou vyhodnoceny vazby a dopad na provoz ZŠ a MŠ. Bude zhodnocena 
možnost rozvoje školských zařízení např. možnost záměny umístění funkce MŠ a ZŠ 
s výhledem cca za 30 let a popsány dopady, negativa a pozitiva všech variant.  
Varianty budou hodnoceny zejména: 

z pohledu dopadu na strukturu zástavby a celkový obraz návsi 
z pohledu investičních nákladů 
z pohledu dopadu na provoz školních zařízení a jejich případného rozvoje 
z pohledu nutné etapizace 
z pohledu dalších benefitů (např. využití tělocvičny pro další skupiny mimo školy, tj. 
setkávání místních obyvatel, využití sportovními oddíly, pronájem tělocvičny). 

 
 

 možnost úpravy areálu MŠ ve prospěch veřejného prostranství, rozšíření venkovní zahrady 
(např. za objektem MŠ), prověří možnosti využití prostoru dopravního hřiště včetně zapojení 
areálu směrem do návsi (odstranění zdi směrem do návsi), 

 možnosti přístavby objektu hasičské zbrojnice (rozšíření garáže pro vozidlo ZHS),  
 možnosti rozšíření objektu obchodu (plošný a výškový limit atd.), 
 prověří zatrubnění Adamovky a její dopad do území (např. možnosti přístaveb), případně 

navrhne opatření ve smyslu  VT-08 a prověří reálnost odkrytí Adamovky event. doplnění 
dalšího vodního prvku, 

 prověří možnosti úměrné kapacity dopravy v klidu na návsi včetně zklidnění v prostoru ZŠ a 
MŠ, 

 zohlední trasu pro cyklisty ve směru na Olomouc a na Bukovany a případné vybavenosti pro 
cyklisty, 

 navrhne stanoviště tříděného odpadu a stanoví podmínky pro jeho prostorové řešení, 
 prověří vedení sítí technické infrastruktury (přeložení vzdušného vedení elektro do země – 

plánuje ČEZ) a navrhne optimální uspořádání v rámci uličních profilů, 
 etapizaci jednotlivých částí záměrů studie, 
 odhad investičních nákladů (odděleně na část školských zařízení a ostatních úprav),  
 možnost využití nebo obnovy studny na ulici Gagarinova (pozemek parc.č. 5 k. ú. Droždín), 
 pravidla pro umístění informačních a reklamních ploch. 

. 
6.1. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 

Územní studie podrobněji rozpracuje následující prostorové regulace vyplývající z Územního plánu 
Olomouc: 
 plocha typ struktury zástavby max. výška 

20/001S stabilizovaná kompaktní rostlý vesnický 7/10m 
20/003S stabilizovaná kompaktní rostlý vesnický 7/10m 
20/004S stabilizovaná kompaktní rostlý vesnický 7/10m 
20/006S stabilizovaná solitérní 7/10m 
20/007S stabilizovaná - - 
20/008S stabilizovaná solitérní 5/7m 
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20/010S stabilizovaná kompaktní rostlý vesnický 7/10m 
20/011S stabilizovaná - - 
20/012S stabilizovaná kompaktní rostlý vesnický 7/10m 
20/094S stabilizovaná -  

 
Územní studie dále stanoví limity pro přístavby a dostavby proluk v jádru obce a pro veřejné 
prostranství návsi (stavební, uliční čáry, stavební hranice a prostorové regulativy), a to na základě 
prověření úprav návsi, doplněného venkovního místa pro setkávání místních obyvatel, možnosti 
přístavby tělocvičny ZŠ, hasičské zbrojnice atd.  Architektonicko – provozní část studie na základě 
konkrétních variant řešení stanoví do části - územní studie regulativy pro území. K prověření je 
zejména působení hmotového řešení přístavby tělocvičny v celku návsi, které zohlední provozní 
vazby.  
Užívané definice: 
Uliční čára: hranice stavebního pozemku a veřejného prostranství, tvořená zpravidla uličním oplocením, 
případně uličním průčelím stavby (v tomto případě je totožná se stavební čarou, zpravidla u řadové 
zástavby bez oplocených předzahrádek). 
Stavební čára: linie určující polohu zástavby vůči veřejnému prostranství (uliční čáře). Ve stavební čáře 
musí být umístěna (tj. nesmí ustupovat směrem do hloubky pozemku, ani předstupovat – s výjimkou 
arkýřů, balkónů apod.) převažující část průčelí hlavní stavby na pozemku; menší část průčelí hlavní 
stavby a průčelí vedlejších staveb mohou vůči stavební čáře ustupovat. 
Stavební hranice: linie určující maximální rozsah (hloubku) zástavby, zpravidla směrem do vnitrobloku 
pro zachování jeho klidového charakteru; zástavba nemusí dosahovat až k této linii, nesmí ji ovšem 
překročit.  
 

6.2. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
Územní studie podrobněji rozpracuje požadavky základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a 
rozvoje jeho hodnot v ÚP a požadavky koncepce rozvoje lokality 20 (Droždín) a ochrany a rozvoje 
hodnot lokalit (viz bod 4). Další požadavky plynoucí z ÚP: 

 rozvíjet polycentričnost města tj. rozvíjet příměstská subcentra na území příměstských 
solitérních sídel; 

 regulovat veřejné a soukromé zájmy v území, tj. rozlišit jejich priority tj. zejména územně 
zajistit základní potřeby veřejného zájmu, tj. rozvíjet veřejná prostranství, veřejné vybavení, 
prostupnost území a dopravní i technickou infrastrukturu; 

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

 chránit a rozvíjet hodnotné funkční využití tj. chránit a rozvíjet občanské vybavení jako 
základ polyfunkčnosti a polycentričnosti města; 

 chránit a rozvíjet prostupnost území: tj. chránit a vytvářet dostatečně široký profil přidruženého 
prostoru pro pěší v rámci uličního prostoru uvnitř hranice kompaktního sídla, chránit a 
vytvářet dostatečně široký profil uličního prostoru pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru v 
plochách a koridorech dopravní infrastruktury uvnitř hranice kompaktního sídla; 

 chránit a rozvíjet obsluhu území preferováním hromadné a nemotorové dopravy; 
 chránit a případně obnovovat historickou cestní síť. 

 
Prostor návsi leží na mariánské ose: MP-10: pohled na historické jádro od poutního chrámu 
Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku; cíl pohledu – věž chrámu sv. Václava, včetně 
mariánských os.  
 
Územní studie doplní požadavky na kvalitní podobu a rozvoj subcentra v Droždíně při zachování a 
rozvoji jeho hodnot. 
 

6.3. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
 
Technická infrastruktura 

 bude prověřen technický stav stávajících inženýrských sítí,  
 bude respektována studie „Koncepce vodního hospodářství města Olomouce“ a prověřena 

možnost hospodaření s dešťovými vodami a případná možnost odvedení dešťových vod ze 
zpevněných ploch přírodě blízkým způsobem,  

 v návrhu veřejných prostranství budou respektovány principy hospodaření s dešťovými 
vodami podle studie „Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené 
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infrastruktuře“ a podle dokumentu „Standardy objektů hospodaření s dešťovými vodami a 
objektů modrozelené infrastruktury“,  

 umístění prvků technické infrastruktury včetně prvků hospodaření s dešťovými vodami bude 
koordinováno s výsadbou stromů, tvořící nezbytnou součást modrozelené infrastruktury ve 
městě, 

 bude respektován koncepční prvek VT-08: upravit tok Adamovky (VT-08) z důvodu zvýšení 
kapacity a protipovodňové ochrany, 

 v rámci ul. Gagarinova – Horní Úlehla se nachází středotlaký plynovod, kanalizační stoka 
jednotná, vodovodní řad, trasy sdělovacích kabelů, v ul. Vítězství, V Rynkách a při severní 
straně návsi dále stoka dešťové kanalizace. Elektro vedení je nadzemní, správce sítě 
předpokládá přeložení do země – výhled 2021 (pozn. v dokladové části budou doložena 
vyjádření správců dotčených sítí). 

 
Dopravní infrastruktura 
Z hlediska dopravy bude řešená lokalita navazovat na stávající komunikační síť - bude přirozeným 
způsobem rozvíjet stávající systém dopravní obsluhy území. V případě potřeby bude navržena změna 
dopravního uspořádání zájmového území a možnosti kapacity dopravy v klidu úměrně centrální části 
obce. Bude prověřena možnost zúžení komunikace II. třídy a návaznosti na kruhový objezd na křížení 
ul. Gagarinova ul. pplk. Sochora a křižovatky ul. Gagarinova a ul. Vítězství. Dále bude zajištěna 
návaznost na stávající pěší a cyklotrasy. 
 

6.4. Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních předpisů  
 
Subcentrum Droždína je součástí urbanisticky cenné zástavby (soubor 1-0301: Analýza hodnot pro 
ÚP Olomouc- Zemanová): „Historická struktura centra městské části; Zachovaná je historicky rostlá 
uliční struktura, která se rozvíjela mezi dvěma panskými dvory. Zástavba je dochovaná hlavně v okolí 
„návsi“ (dnes ul. Gagarinova), kde se nachází i bývalé sídlo správy jednoho ze statků.“ 
„Neortogonální návesní lokace vsi vrcholně středověkého až pozdně středověkého založení s návsí 
vřetenového tvaru … původně malé sídlo s oslabeným historickým stavebním fondem, silueta 
narušena individuální i plošnou obytnou a rekreační výstavbou, původní urbanistický typ je z části 
čitelný…“ 
 
architektonicky cenná stavba: 
Starý dům, ul. V Rynkách – Budova s klenutým, dnes zazděným průjezdem, tzv. „zámeček“. Dříve 
sloužil jako sídlo správy droždínského statku, dnes jeho prostory využívá mateřská škola.  
  
a dále: 
pomník padlých I. svět. Války; ul. Horní Úlehla, p.č. 368;  
pomník padlých II. svět. Války; ul. Horní Úlehla, p.č. 5; 
kamenný kříž; ul. Horní Úlehla, p.č. 69; 
 

6.5. Požadavky na řešení zeleně a rekreačního zázemí 
 
Požadavky na rekreační zázemí vycházející zejména z požadavku ÚP pro stabilizovanou plochu 
veřejné rekreace 20/008S (rybníček a jeho okolí) s maximální výškou 5/7m a solitérním typem 
struktury zástavby s upřesněním „zeleň parková“ (výkres „Koncepce uspořádání krajiny a veřejné 
zeleně“ I/2.4 ÚP). Zeleň parková je určena k ochraně a rozvoji veřejně přístupných parkově 
upravených ploch pro zajištění zázemí každodenní rekreace s vysokým podílem zeleně; veškeré 
způsoby využití ploch musí probíhat v souladu se zájmem kultivace veřejného prostranství ve 
prospěch zeleně a rekreačního zázemí obyvatel. Územní studie prověří možnost kultivace rybníčku a 
jeho břehů.  
Ve středu návsi v návaznosti na ZŠ a předprostor obchodu a zastávek se v rámci stabilizované plochy 
veřejných prostranství 20/007S uplatňuje zelená plocha se vzrostlou zelení. Územní studie prověří 
úpravu této pohledově exponované části včetně doplnění o vzrostlou zeleň mj. v souvislosti s VT-08.  
 
7. Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie  
 
Textová část bude obsahovat: 

 identifikační údaje 
 vymezení řešeného území 
 urbanistické řešení  
 kapacity území  
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 koncepci dopravy  
 koncepci inženýrských sítí 
 koncepci zeleně  
 případnou etapizaci 
 odůvodnění navrženého řešení (vyhodnocení variant řešení) – tj. včetně architektonicko – 

urbanistické prověření požadavků zadání, včetně jejich odhadů investičních nákladů 
 dokladovou část 

Závěrem textové části budou stanoveny zásady pro rozhodování v území, dále budou konkretizovány 
části v rozporu s ÚP, které budou podkladem pro změnu územního plánu.  

 
Grafická část bude dokumentovat: 

 výkres širších vztahů 
 stávající stav území, majetkoprávní vztahy v řešeném území 
 urbanistickou koncepci s návrhem regulačních prvků (stavební a uliční čár, stavební hranice, 

řešení profilů včetně dopravní obsluhy a koridoru pro vedení sítí technické infrastruktury, 
řešení pásů doprovodné a izolační zeleně) 

 koncepci veřejné infrastruktury  
 charakteristické příčné řezy zástavby a uličního profilu včetně schematického zobrazení 

sousední zástavby a navrhovaného uspořádaní inženýrských sítí v souladu s modrozelenou 
infrastrukturou 

 architektonicko – urbanistické prověření záměrů (půdorysy, pohledy včetně navazující 
zástavby, prostorové zobrazení). 

 
Územní studie bude odevzdána v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních a jedenkrát v digitální podobě 
s grafickou částí ve formátu *.dgn  (nebo *.dwg) a *.pdf  a textovou částí ve formátu *.docx a *.pdf .   
 
Pro zpracování územní studie jsou k dispozici následující podklady: 
 

a) Územní plán Olomouc (dálkový přístup: http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-
planovani/novy-uzemni-plan) 

 
b) Územně analytické podklady (dálkový přístup: http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-

planovani/uzemne-analyticke-podklady) 
 

c) Katastrální mapa v digitální podobě 
 

d) Evidovaná územní studie „Droždín – náves“ 2009 (dálkový přístup: https://www.olomouc.eu/o-
meste/uzemni-planovani/uzemni-studie) 

 
e) Koncepce vodního hospodářství města Olomouce, zpracovatel DHI a.s., 2012-2014 (dálkový 

přístup: http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/pro-projektanty/kvh) 
 

f) Studie „Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře“ (dálkový 
přístup: https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/pro-projektanty/modrozelena-
infrastruktura) 
 

Ostatní podklady doplní Odbor strategie a řízení, útvar hlavního architekta: 
 

g) Investiční záměr na stavební úpravy školního hřiště ZŠ Gagarinova, Ing. arch. Iveta Trtílková, 
2019 
 

h) Geodetické zaměření vnější půdorys budovy ZŠ a areálu školy – podklad pro zpracování 
studie hřiště 
 

i) Dokumentace pro společné povolení „Droždín – okružní křižovatka silnic III/4436 a III/4433“ – 
Ing- Petr Doležel 2020 
 

j) 3D model zástavby (okapová a hřebenová výška) ve formátech dgn a shp včetně terénu 
(trojúhelníkový model) – aktualizace 2013 
 

k) Dokumentace k ZŠ a MŠ Dvorského  
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8. Další požadavky: 
 
Územní studie bude zpracována autorizovaným architektem ve spolupráci s příslušnými specialisty 
(dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, zeleň), v průběhu zpracování bude projednána 
s pořizovatelem minimálně na dvou výrobních výborech. Dále bude územní studie v odpovídajícím 
rozsahu projednána se správci inženýrských sítí a toku a příslušnými dotčenými orgány. 
Pořizovatel si vyhrazuje právo na základě výrobních výborů upřesnit rozsah a obsah územní 
studie. 
 
Příloha viz níže: 
Vymezení řešeného území – výkres Základního členění ÚP, příměstské subcentrum ve Schématu 
I/S1, ortofotomapa, výřez z mapy stabilního katastru, majetkoprávní vztahy  
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Výřez z mapy stabilního katastru 

 
 
Majetkoprávní vztahy (růžová = SMOl, zelená = olomoucký kraj, šedá = stát ŘS – jedná se o převodu 
na SMOl) 

 
 
pozemek parc. č. 70 v k.ú. Droždín je předmětem převodu do vlastnictví SMOl (je připravená smlouva, 
zatím není vloženo do KN) 


