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(A) Textová část Územního plánu Olomouc se mění takto:
1.

2.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU
(1)

Bod 1.1.3. se ruší.

(2)

Bod 1.1.4. se ruší.

(3)

Bod 1.2.3.3. se ruší.

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
(1)

3.

V bodě 2.1. se datum upravuje na „1. ledna 2016“.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
Zůstává beze změny.

4.

2

URBANISTICKÁ KONCEPCE
(1)

V bodě 4.4.1. se slovo „oblastí“ nahrazuje slovem „oblast“ a zbytek textu za slovem „Kosmonautů“ se nahrazuje
textem „určené k rozvoji zástavby posilující centrální městský charakter území (zejména vícepodlažní kompaktní
polyfunkční zástavby s komerčním parterem orientovaným do městských tříd) a ke kultivaci veřejných
prostranství způsobem odpovídajícím významu centrální části města (nároky statické dopravy u novostaveb je
nutné řešit přednostně v rámci objektů).“.

(2)

V bodě 4.4.2. se část textu mezi slovem „určené“ a středníkem nahrazuje textem „k soustředění občanského
vybavení, k rozvoji vícepodlažní zástavby posilující městský charakter území, (zejména kompaktní polyfunkční
zástavby s komerčním parterem, případně s veřejně přístupnými shromažďovacími prostory pro informovanost
obyvatel) a ke kultivaci veřejných prostranství způsobem odpovídajícím významu subcentra ve struktuře města
(nároky statické dopravy u novostaveb je nutné řešit přednostně v rámci objektů“.

(3)

V bodě 4.4.3. se část textu mezi slovem „určené“ a středníkem nahrazuje textem „k soustředění občanského
vybavení, ke kultivaci veřejných prostranství způsobem odpovídajícím významu subcentra ve struktuře města
a v rozvojových plochách k rozvoji vícepodlažní zástavby posilující městský charakter území (zejména kompaktní
polyfunkční zástavby s komerčním parterem případně s veřejně přístupnými shromažďovacími prostory
pro informovanost obyvatel)“.

(4)

V bodě 4.4.4. se část textu mezi slovem „určené“ a středníkem nahrazuje textem „k soustředění občanského
vybavení a ke kultivaci veřejných prostranství způsobem odpovídajícím významu městského subcentra
doplňkového ve struktuře města“.

(5)

V bodě 4.4.5. se část textu mezi slovem „určené“ a středníkem nahrazuje textem „k rozvoji zástavby posilující
městský charakter území (zejména kompaktní vícepodlažní polyfunkční zástavby s komerčním parterem
orientovaným do městské třídy) a ke kultivaci veřejných prostranství způsobem odpovídajícím významu městské
třídy ve struktuře města (nároky statické dopravy u novostaveb je nutné řešit přednostně v rámci objektů)“.

(6)

V bodě 4.7.1. v písm. a) se za sousloví „v zastavěném území“ vkládá text „vyjma ploch uvedených v písm. c)“,
za slovo „využití“ se vkládá text „v zásadě“, text mezi souslovím „za změny se“ a textem „nepovažují:“ se
nahrazuje textem „při respektování požadavků na ochranu hodnot území a při zajištění souladu s charakterem
území“ a za text „nepovažují:“ se vkládají odrážky:
„ 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 maximální výšku
stanovenou ve Schématu výškové regulace a polycentrického systému (I/S1);“.
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(7)

V bodě 4.7.1. v písm. a) v dosavadní první odrážce se text mezi slovem „objektů“ a souslovím „v případě“
nahrazuje textem „v souladu s charakterem zástavby a s ohledem na sousedící území,“.

(8)

V bodě 4.7.1. v písm. a) v dosavadní druhé odrážce se před sousloví „podél veřejných prostranství“ se vkládá
slovo „bezprostředně“, za sousloví „podél veřejných prostranství“ se vkládá čárka a text „která zajišťují jejich
dopravní obsluhu a jsou řešena v šířkách odpovídajících jejich funkci, to vše“, za souslovím „blokové struktury“
se ruší čárka a text „přičemž musí být zachován rekreační charakter“ se nahrazuje textem „se zachováním
rekreačního charakteru“.

(9)

V bodě 4.7.1. v písm. a) v dosavadní šesté odrážce se text mezi souslovím „v prolukách“ a slovem „vnitrobloků“
nahrazuje textem „analogicky k půdorysné stopě původní zástavby a podél veřejných prostranství v souladu
s charakterem původní zástavby, to vše se zachováním rekreačního charakteru“.

(10)

V bodě 4.7.1. v písm. b) se nahrazuje slovo „pozemku“ slovem „území“.

(11)

V bodě 4.7.1. v písm. c) se konec textu za souslovím „ze změny se“ nahrazuje textem „při respektování
požadavků na ochranu hodnot území a při zajištění souladu s charakterem území nepovažují:
 stavby související dopravní a technické infrastruktury;
 stavby podzemních objektů mimo území ochranného pásma kolem kulturních památek areálu chrámu
Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a areálu bývalého premonstrátského kláštera Hradisko;
 stavby do 10 m² zastavěné plochy doplňující hlavní funkci pozemků rekreačních chat vyjma garáží a
skladů (např. přístřešky, pergoly, bazény apod.), a to mimo území ochranného pásma kolem kulturních
památek areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a areálu bývalého premonstrátského
kláštera Hradisko;
 dostavby chat v souladu s charakterem území, a to dostavby samostatně stojících zahrádkářských chat
na pozemcích o velikosti min. 250 m² a dostavby samostatně stojících rekreačních chat na pozemcích
o velikosti min. 400 m²; na pozemcích o menší výměře, minimálně však 160 m², je možné umisťovat
stavby o zastavěné ploše do velikosti 10 % plochy pozemku;“.

(12)

V bodě 4.7.1. se ruší písm. d); dosavadní písm. e) se označuje jako d).

(13)

V bodě 4.7.2. v písm. b) se za slovo „umisťují“ vkládá slovo „bezprostředně“ a konec textu mezi slovem
„prostranství“ a středníkem se nahrazuje textem „která zajišťují jejich dopravní obsluhu a jsou řešena v šířkách
odpovídajících jejich funkci“.

(14)

Do bodu 4.7.2. se vkládá nové písm. e), které zní „ve struktuře kompaktního rostlého vesnického typu (v)
zástavby se objekty s hlavní funkcí umísťují přednostně podél veřejných prostranství.“.

(15)

V bodě 4.7.3. se konec věty za souslovím „Podmínky využití“ ruší, tečka se nahrazuje dvojtečkou, za níž se
vkládá nové písm. a), které zní „u stávajících dočasných staveb, které nejsou v souladu s podmínkami Územního
plánu, je možné připustit prodloužení doby jejich trvání nejpozději do 8 let od data nabytí účinnosti Územního
plánu; tato lhůta je lhůtou k odstranění stavby nebo k jejímu uvedení do souladu se stanovenými podmínkami
Územního plánu.“.

(16)

V bodě 4.9.1. v písm. a) se za slovo „umisťují“ vkládá slovo „bezprostředně“, za slovo „prostranství“ se vkládá
čárka a navazující text za slovem „prostranství“ se nahrazuje textem „která zajišťují jejich dopravní obsluhu
a jsou řešena v šířkách odpovídajících jejich funkci“.

(17)

Do bodu 4.9.1. se vkládá nové písm. d), které zní „ve struktuře kompaktního rostlého vesnického typu (v)
zástavby se objekty s hlavní funkcí umísťují přednostně podél veřejných prostranství.“.

(18)

V bodě 4.10. se text mezi slovy „se“ a „hodnot“ nahrazuje textem „stanovuje koncepce rozvoje lokalit a ochrany
a rozvoje“.

(19)

V bodě 4.10.1. v písm. a) v druhé odrážce se text „Hynaisovu,“ nahrazuje textem „Legionářskou, 17. listopadu,“
a za slovo „Denisovu“ se vkládá čárka a navazující text „Komenského“.

(20)

V bodě 4.10.1. v písm. a) se ve třech odrážkách nahrazuje text za souslovím „po vymístění vozovny DP“ textem
„– viz etapizace ET-02“.

(21)
(22)

V bodě 4.10.1. v písm. a) se sousloví „plochy 01/08P“ nahrazuje slovem „plochu“.
V bodě 4.10.1. v písm. a) se v osmé odrážce ruší text „Hanáckých kasáren, Garáží VUSS,“.

(23)

V bodě 4.10.1. v písm. a) se za text „a LBK 23“ doplňuje text „a biocentrum ÚSES LBC 28“.

(24)

V bodě 4.10.2. v písm. a) v druhé odrážce se za slovo „Kosmonautů“ vkládá čárka, text „a ulici Pasteurovu“ se
nahrazuje textem „třídu 17. listopadu, Masarykovu třídu a ulici Pasteurovu, Komenského, Husovu a
Jeremenkovu“.
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(25)

V bodě 4.10.2. v písm. a) se za text „(areál bývalých kasáren 9. května)“ vkládá čárka a navazující text
„02/101P“.

(26)

vypuštěno ze souboru změn č. I.A

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

V bodě 4.10.2. v písm. a) se text „02/058S“ nahrazuje textem „02/059S“.
V bodě 4.10.2. v písm. b) se ruší první odrážka.
V bodě 4.10.3. v písm. a) se v první odrážce za text „03/057P,“ vkládá text „03/058P,“.
V bodě 4.10.3. v písm. a) se za textem „03/036P,“ ruší text „03/049P,“.
V bodě 4.10.3. v písm. a) se za slovem „plochách“ ruší text „03/057P,“ a ve stejné odrážce se za textem
„03/066P,“ ruší text „03/071P,“.
V bodě 4.10.3. v písm. a) se za slovem „plochu“ nahrazuje text „03/049P“ textem „03/049S“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V bodě 4.10.3. v písm. a) se za textem „03/010P,“ nahrazuje text „03/020P“ textem „03/071P“.
V bodě 4.10.4. v písm. a) se za textem „na části ploch“ ruší text „04/031S,“.
V bodě 4.10.4. v písm. a) v druhé odrážce se za textem „04/117S“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a před středník se
doplňuje text „a 04/154S“.
V bodě 4.10.4. v písm. a) se za slovo „Havlíčkovu“ doplňuje čárka a slovo „Štítného“.
V bodě 4.10.4. v písm. a) se za textem „přes plochu“ nahrazuje text „04/017S“ textem „04/014S“.
V bodě 4.10.5. v písm. a) se za třetí odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
„ rozvíjet plochu smíšenou obytnou 05/001P;“.
V bodě 4.10.5. v písm. a) se text mezi souslovím „po vymístění vozovny DP“ a středníkem nahrazuje textem „–
viz etapizace ET-03“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
V bodě 4.10.5. v písm. a) se za textem „plochy 05/002P,“ nahrazuje text „05/038P“ textem „05/038Z“.
V bodě 4.10.5. v písm. a) se za slovem „pasáže“ nahrazuje text „v ploše“ textem „přes plochy“ a za text
„05/039S“ se vkládá text „a 05/091S“.
V bodě 4.10.5. v písm. a) se text odrážky začínající textem „rozvíjet pro silniční dopravu“ a končící textem „(DS37)“ nahrazuje textem „počítat s územní rezervou UR-16 pro základní komunikační síť města – jižní část
propojení ulice Dolní Hejčínské a propojky ulice Řepčínské s ulicí Lazeckou od ulice Dolní Hejčínské po Mlýnský
potok včetně křižovatky a napojení na okolní ulice (DS-37R) na plochách 05/068N, 05/069S a 05/090S“.

(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)

(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
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V bodě 4.10.5. v písm. a) se za text „a LBK 22“ doplňuje text „a biocentrum ÚSES LBC 27“.
V bodě 4.10.5. v písm. b) se ruší první odrážka.
V bodě 4.10.5. v písm. b) se v dosavadní druhé odrážce nahrazuje slovo „a“ čárkou a za text „05/049S“ se
vkládá text „a 05/091S“.
V bodě 4.10.5. v písm. b) se za textem „ve stopě plochy“ nahrazuje text „05/069P“ textem „05/069S“.
V bodě 4.10.6. v písm. a) se v druhé odrážce za text „Na Střelnici“ vkládá čárka a navazující text „Komenského“.
V bodě 4.10.6. v písm. a) se v páté odrážce za text „(PP-08)“ vkládá text „– viz etapizace ET-14“.
V bodě 4.10.6. v písm. a) se v sedmé odrážce nahrazuje slovo „a“ čárkou a za text „06/082P“ se vkládá text
„a 06/084Z“.
V bodě 4.10.6. v písm. a) se za textem „rekreace v krajině plochy“ ruší text „06/084Z,“.
V bodě 4.10.6. v písm. a) se za textem „propojit plochu“ nahrazuje text „06/090K a plochu 06/087K“ textem
„06/086K a plochu 06/084Z“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
V bodě 4.10.6. v písm. a) se za textem „06/053N, 06/083P,“ text „06/01P“ nahrazuje textem „06/010P“.
V bodě 4.10.6. v písm. a) se za text „a LBK 22“ doplňuje text „a biocentra ÚSES LBC 7 a LBC 27“.
V bodě 4.10.6. v písm. a) se za textem „v prodloužení plochy“ nahrazuje text „05/073“ textem „05/073P“.
V bodě 4.10.6. v písm. b) v první odrážce se text „06/087P“ nahrazuje textem „06/087K“.
V bodě 4.10.7. v písm. a) se ve čtvrté, páté, sedmé, deváté a dvanácté odrážce za text „(PP-17)“ vkládá text „–
viz etapizace ET-09“.
V bodě 4.10.7. v písm. a) se za textem „07/057K, 07/058K a“ nahrazuje text „07/058K“ textem „07/059K“.
V bodě 4.10.7. v písm. a) se za textem „UR-05 pro propojení ulice“ text „Lazecké a ulice Jablonského (DS-40R)“
nahrazuje textem „Sokolovské a ulice Pasteurovy (DS-43R)“.
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vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V bodě 4.10.7. v písm. a) se za textem „07/064Z, 07/090P,“ nahrazuje text 07/106K“ textem „07/103K“.
V bodě 4.10.7. v písm. a) se za text „a LBK 29“ doplňuje text „a biocentra ÚSES RBC 270 Černovírský les, LBC
5, LBC 6 a LBC 7“.
V bodě 4.10.7. v písm. b) se v první odrážce za text „07/092P“ vkládá mezera a za text „07/100Z“ se vkládá text
„– viz etapizace ET-06“.
V bodě 4.10.8. v písm. a) se v třetí odrážce text „07/092P“ nahrazuje textem 07/124P“.
V bodě 4.10.8. v písm. a) se ve čtvrté odrážce ruší slovo „vodnímu“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V bodě 4.10.8. v písm. a) se za text „ÚSES K 136/5“ doplňuje text „a biocentrum ÚSES RBC 270 Černovírský
les“.
V bodě 4.10.8. v písm. a) se v poslední odrážce nahrazuje text „08/020“ textem „08/020N“.
V bodě 4.10.9. v písm. a) se v první odrážce ruší text „09/062P,“, za text „09/172P“ se vkládá čárka a navazující
text „09/197P“, čárka za textem „09/054S“ se nahrazuje slovem „a“ a ruší se text „a 09/059P“.
V bodě 4.10.9. v písm. a) se za druhou odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
„ rozvíjet ulice Divišovu, Pavlovickou, Chválkovickou a U Podjezdu jako městské třídy;“.
V bodě 4.10.9. v písm. a) se v dosavadní třetí odrážce ruší text „09/015Z, 09/018Z,“, ruší text „09/068Z,“, ruší text
„09/191Z“ a za text „09/193Z“ se doplňuje text „ a na části plochy 09/015Z“.
V bodě 4.10.9. v písm. a) se za dosavadní třetí odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
„ rozvíjet bydlení na plochách 09/018Z, 09/068Z a na části plochy 09/015Z až po změně podmínek
ochranného pásma kolem kulturních památek areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku
a areálu bývalého premonstrátského kláštera Hradisko – viz etapizace ET-24;“.
V bodě 4.10.9. v písm. a) se v dosavadní čtvrté odrážce ruší text „09/008Z“, slovo „a“ za textem „09/181P“ se
nahrazuje čárkou a za text „09/196Z“ se vkládá text „ a 09/197P“.
V bodě 4.10.9. v písm. a) se za dosavadní čtvrtou odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
„ rozvíjet funkčně smíšený městský charakter lokality na ploše 09/008Z až po změně podmínek
ochranného pásma kolem kulturních památek areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku
a areálu bývalého premonstrátského kláštera Hradisko – viz etapizace ET-24;“.
V bodě 4.10.9. v písm. a) se za dosavadní šestou odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
„ rozvíjet výrobu na ploše 09/185Z až po změně podmínek ochranného pásma kolem kulturních památek
areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a areálu bývalého premonstrátského kláštera
Hradisko – viz etapizace ET-24;“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
V bodě 4.10.9. v písm. a) se za textem „Jeremenkovou formou pěšího průchodu;“ ruší odrážka.
V bodě 4.10.9. v písm. a) se za text „09/180Z (DH-09)“ vkládá text „až po změně podmínek ochranného pásma
kolem kulturních památek areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a areálu bývalého
premonstrátského kláštera Hradisko – viz etapizace ET-24“.
V bodě 4.10.9. v písm. a) se za text „včetně křižovatek a křížení“ vkládá text „(DS-07)“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V bodě 4.10.9. v písm. a) se za textem „pro ÚSES na“ nahrazuje slovo „plochách“ slovem „ploše“ a ve stejné
odrážce se ruší text mezi textem „09/035K (LBC 32)“ a středníkem.
V bodě 4.10.9. v písm. a) se za text „ÚSES RK 1435/1, RK 1435/2“ vkládá čárka a navazující text „RK 1435/3“
a ve stejné odrážce se za text „a LBK 31“ vkládá text „a pro biocentra ÚSES LBC 12, LBC 13 a LBC 32“.
V bodě 4.10.10. v písm. a) se v druhé odrážce text v závorce nahrazuje textem „po hodolanský hřbitov“.
V bodě 4.10.10. v písm. a) se v šesté odrážce ruší text „10/076P,“.
V bodě 4.10.10. v písm. a) se za textem „10/031P, 10/074P,“ vkládá text „10/076P,“.
V bodě 4.10.10. v písm. a) se ruší odrážka, která začíná textem „propojit ulici Horovu“.
V bodě 4.10.10. v písm. a) se text „plochy /176Z“ nahrazuje textem „plochu 10/176Z“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
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vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V bodě 4.10.10. v písm. a) se za textem „v k.ú. Holice (TP-01);“ ruší odrážka.
V bodě 4.10.10. v písm. a) se za text „a RK 1435/3“ vkládá text „a pro biocentra ÚSES LBC 12 a LBC 13“.
V bodě 4.10.11. v písm. a) se v druhé odrážce nahrazuje slovo „a“ čárkou a za text „11/125Z“ se vkládá čárka
a navazující text „11/137Z, 11/138Z, 11/139Z, 11/140Z a 11/141Z“.
V bodě 4.10.11. v písm. a) v páté odrážce se před středník vkládá text „– viz etapizace ET-17“.
V bodě 4.10.11. v písm. a) se v deváté odrážce slovo „a“ nahrazuje čárkou a za text „11/111Z“ se vkládá čárka
a navazující text „11/142Z a 11/143Z“.
V bodě 4.10.11. v písm. a) se za textem „formou chatových osad“ ruší dvě odrážky.
V bodě 4.10.11. v písm. a) se text mezi souslovím „umístění určí“ a středníkem nahrazuje textem „regulační plán
RP-28“.
V bodě 4.10.11. v písm. a) se za text „11/062P, 11/089Z,“ vkládá text „11/133Z,“.
V bodě 4.10.11. v písm. a) se za textem „11/094Z,“ nahrazuje text „11/133Z,“ slovem „a“ a ve stejné odrážce se
za text „11/134Z“ vkládá čárka.
V bodě 4.10.11. v písm. a) se za textem „ve stopě plochy 11/079Z;“ ruší odrážka.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V bodě 4.10.12. v písm. a) se v páté, osmé, desáté a dvanácté odrážce za text „k železniční trati č. 270 (PP-18)“
vkládá text „– viz etapizace ET-10“.
V bodě 4.10.12. v písm. a) se za souslovím „či příbuzné funkce“ nahrazuje text „na plochách“ textem „na ploše“
a ve stejné odrážce se ruší text mezi textem „12/083P“ a středníkem.
V bodě 4.10.12. v písm. a) se za textem „vědy, výzkumu a vysokého školství“ nahrazuje text „plochy 12/012P“
slovem „plochu“ a ve stejné odrážce se ruší text mezi textem „12/089P a středníkem“.
V bodě 4.10.12. v písm. a) se text „určí dohoda o parcelaci DP-06“ nahrazuje textem „prověří územní studie US110“.
V bodě 4.10.12. v písm. a) se text „určí dohoda o parcelaci DP-41“ nahrazuje textem „stanoví regulační plán RP15“.
V bodě 4.10.12. v písm. a) se za textem „na plochách 12/011P“ nahrazuje čárka slovem „a“ a ve stejné odrážce
se text „a12/092P“ nahrazuje středníkem.
V bodě 4.10.12. v písm. a) se za textem „Přichystalovu s plochou“ nahrazuje text „13/046“ textem „13/146P“ a ve
stejné odrážce se text „Jeronýmovy“ nahrazuje souslovím „Novosadský dvůr“.
V bodě 4.10.12. v písm. a) se za textem „s ulicí Technologickou formou pěšího průchodu;“ ruší dvě odrážky.
V bodě 4.10.12. v písm. a) se ruší text mezi textem „vodního hospodářství plochu 12/032Z“ a středníkem.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V bodě 4.10.12. v písm. a) se za textem „LBK 59 a LBK 60“ vkládá text „ a pro biocentra ÚSES LBC 9, LBC 10,
LBC 11, LBC 49“.
V bodě 4.10.12. v písm. a) se za textem „12/057P, 12/061S,“ ruší text „12/091S, 12/092P,“.
V bodě 4.10.12. v písm. b) se před textem „plochy 12/036K, 12/045K, 12/047N,“ ruší slovo „chránit“.
V bodě 4.10.13. v písm. a) se v první odrážce text „13/037S“ nahrazuje textem „13/037Z“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V bodě 4.10.13. v písm. a) v páté odrážce se před středník vkládá text „– viz etapizace ET-14“.
V bodě 4.10.13. v písm. a) se za souslovím „prostranství na plochách“ ruší text „13/043Z,“ a ve stejné odrážce se
za text „13/079Z,“ vkládá text „13/083Z,“.
V bodě 4.10.13. v písm. a) se za souslovím „prostranství na ploše“ nahrazuje text „13/083Z“ textem „13/043Z“.
V bodě 4.10.13. v písm. a) ve třinácté odrážce se před středník vkládá text „– viz etapizace ET-14“.
V bodě 4.10.13. v písm. a) se za textem „formou pěšího průchodu přes plochy“ nahrazuje text „13/045,“ textem
„13/045Z, 13/060S a“.
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(130) V bodě 4.10.13. v písm. a) se za text „Velkomoravské (DH-17);“ vkládá nová odrážka, která zní:
„ vybudovat přestupní uzel hromadné dopravy Schweitzerova v okolí tramvajové smyčky
Schweitzerova/Jižní (DH-20);“.
(131) V bodě 4.10.13. v písm. a) se za text „tramvajové trati (DS-33);“ vkládá nová odrážka, která zní:
„ rozvíjet pro silniční a tramvajovou dopravu plochy 13/037Z (Schweitzerova ulice) a 13/132P (Zikova
ulice);“.
(132) vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
(133) vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
(134) V bodě 4.10.13. v písm. a) se za text „ÚSES K 136/10“ vkládá text „a pro biocentrum ÚSES LBC 9“.
(135) V bodě 4.10.14. v písm. a) se v druhé odrážce za text „Albertovu,“ vkládá text „Brněnskou, Neředínskou (severní
část),“.
(136) V bodě 4.10.14. v písm. a) se v třetí odrážce ruší text „14/039P,“ a ruší text „14/069P,“.
(137) V bodě 4.10.14. v písm. a) se v páté odrážce ruší text „14/054P,“.
(138) V bodě 4.10.14. v písm. a) se v šesté odrážce za text „14/094P“ doplňuje středník.
(139) V bodě 4.10.14. v písm. a) se za text „a jižní hranici plochy 14/127P;“ vkládají dvě nové odrážky, které zní:
„ propojit ulici Járy da Cimrmana s plochou 14/094 formou pěšího průchodu přes plochu 14/059P;
 zachovat pěší propojení z ulice Růžové k ploše 14/066S přes plochu 14/065S;“.
(140) vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
(141) V bodě 4.10.15. v písm. a) se v první odrážce nahrazuje slovo „plochách“ slovem „ploše“, za text „15/073P a“ se
vkládá text „částečně na plochách“ a za text „15/075S“ se vkládá text „a 15/076S“.
(142) V bodě 4.10.15. v písm. a) se v druhé odrážce nahrazuje slovo „plochách“ slovem „ploše“ a ruší se text „a
15/138S“.
(143) V bodě 4.10.15. v písm. a) se v třetí odrážce za slovo „Okružní“ vkládá sousloví „a Hraniční“.
(144) V bodě 4.10.15. v písm. a) se ve páté odrážce ruší text „15/076P,“.
(145) V bodě 4.10.15. v písm. a) se v šesté odrážce text „plochy smíšené obytné na ploše“ nahrazuje textem „plochu
smíšenou obytnou“.
(146) V bodě 4.10.15. v písm. a) se za text „u letiště Neředín (PP-14)“ vkládá středník a text „vybudování poldru je
možné nahradit decentralizovaným systémem odvodnění u všech staveb jednotlivě na celém území za
podmínky, že nebudou zhoršeny odtokové poměry v okolí – viz etapizace ET-19“.
(147) V bodě 4.10.15. v písm. a) se za textem „zachovat původní porosty stávající krajinné zeleně;“ ruší odrážka.
(148) V bodě 4.10.15. v písm. a) se text „určí regulační plán RP-07“ nahrazuje textem „prověří územní studie US-104“.
(149) V bodě 4.10.15. v písm. a) se za text „15/078Z, 15/081Z, 15/096P,“ vkládá text „15/117Z,“ a ve stejné odrážce se
text „15/135Z nahrazuje textem „15/150P“.
(150) vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
(151) vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
(152) V bodě 4.10.15. v písm. a) se za text „a LBK 62“ vkládá text „ a pro biocentra ÚSES LBC 22 a LBC 23“.
(153) V bodě 4.10.15. v písm. b) se ve třetí odrážce ruší text „15/051R“.
(154) V bodě 4.10.16. v písm. a) se v osmé odrážce ruší text „16/096P“.
(155) V bodě 4.10.16. v písm. a) se v deváté odrážce čárka nahrazuje slovem „a“ a ruší se text „a 16/153P“.
(156) V bodě 4.10.16. v písm. a) se za textem „plochy 16/080K, 16/130K,“ ruší text „16/132K“.
(157) vypuštěno ze souboru změn č. I.A
(158) V bodě 4.10.16. v písm. a) se za textem „umístění stanoví regulační plán RP-24;“ ruší odrážka.
(159) V bodě 4.10.16. v písm. a) se za textem „včetně křižovatek (DS-05)“ vkládá text „ a napojení na ulici Křelovskou
v ploše 16/057Z“.
(160) vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
(161) V bodě 4.10.16. v písm. a) se za text „a LBK 21“ vkládá text „ a pro biocentra ÚSES LBC 24, LBC 25 a LBC 26“.
(162) V bodě 4.10.16. v písm. b) se v sedmé odrážce za text „16/081S,“ vkládá text „16/083N, 16/086N,“, za text
„16/097K,“ se vkládá text „16/122N,“, slovo „a“ se nahrazuje čárkou a za text „16/160K“ se vkládá text „a
16/162N“.
(163) V bodě 4.10.17. v písm. a) se za text „a LBK 26“ vkládá text „ a pro biocentra ÚSES RBC Plané loučky, LBC 5,
LBC 6, LBC 29“.
knesl kynčl architekti s.r.o.
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V bodě 4.10.17. v písm. b) se v druhé odrážce nahrazuje text „17/007N“ textem „17/007S“.
V bodě 4.10.18. v písm. a) se za text „(PP-03, PP-04)“ ve třech odrážkách vkládá text „ – viz etapizace ET-08“.
V bodě 4.10.18. v písm. a) se za textem „na plochách 18/109N a“ nahrazuje text „18/119K“ textem „18/119N“.
V bodě 4.10.18. v písm. a) se za text „(K 136/2“ vkládá text „LBC 3“ a ve stejné odrážce se ruší text „18/103P
(LBC 31),“.
V bodě 4.10.18. v písm. a) se za text „a LBK 28“ vkládá text „ a pro biocentra ÚSES RBC Plané Loučky, LBC 1,
LBC 2, LBC 3, LBC 4, LBC 30 a LBC 31“.
V bodě 4.10.19. v písm. a) se za devátou odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
„ rozvíjet pěší průchody přes plochy 19/015Z, 19/021Z a 19/024S;“.
V bodě 4.10.19. v písm. a) se za textem „na plochách 19/042Z, 19/043N,“ ruší text „19/044N, 19/045N“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V bodě 4.10.19. v písm. a) se za text „LBK 30 a LBK 31“ vkládá text „ a pro biocentrum ÚSES LBC 32“.
V bodě 4.10.20. v písm. a) se v první odrážce nahrazuje text „20/083P“ textem „20/083Z“.
V bodě 4.10.20. v písm. a) se za textem „20/023S formou pěšího průchodu;“ ruší odrážka.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V bodě 4.10.20. v písm. a) se za text „a LBK 37“ vkládá text „a pro biocentra ÚSES LBC 33, LBC 34, LBC 35
a LBC 36“.
V bodě 4.10.21. v písm. a) se v třetí odrážce ruší text „21/064Z,“.
V bodě 4.10.21. v písm. a) se za třetí odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
„ rozvíjet pro potřeby veřejného vybavení včetně tělovýchovy a sportu plochu 21/064Z;“.
V bodě 4.10.21. v písm. a) se za textem „propojit slepé větve plochy“ nahrazuje text „20/044Z“ textem 21/044Z“.
V bodě 4.10.21. v písm. a) se za textem „vodojemem Svatý Kopeček“ nahrazuje slovo „u“ slovem „a“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V bodě 4.10.21. v písm. a) se za text „a LBK 56“ vkládá text „ a biocentra ÚSES LBC 45 a LBC 46“.
V bodě 4.10.21. v písm. b) se v první odrážce před slovo „rozvíjet“ vkládá sousloví „chránit a“.
V bodě 4.10.22. v písm. a) se v druhé odrážce slovo „a“ nahrazuje čárkou a za text „22/037P“ se vkládá text
„a 22/057Z“.
V bodě 4.10.22. v písm. a) se ve čtvrté odrážce slovo „a“ nahrazuje čárkou a za text „22/038Z“ se vkládá text
„a 22/058Z“.
V bodě 4.10.22. v písm. a) se v šesté odrážce text mezi souslovím „propojit plochu“ a slovem „ formou“
nahrazuje textem „22/058Z s ulicí Beskydskou“.
V bodě 4.10.22. v písm. a) se v sedmé odrážce nahrazuje text „22/034Z“ textem „22/058Z“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V bodě 4.10.22. v písm. a) se v poslední odrážce ruší text „LBK 52,“ a za text „a LBK 56“ se vkládá text
„a biocentra ÚSES LBC 42 a LBC 43“.
V bodě 4.10.23. v písm. a) se v první odrážce nahrazuje text „plochách 23/001S“ textem „ploše“, za sousloví
„částech ploch“ se vkládá text „23/001S, 23/002S, 23/003S, 23/007S,“, text „23/024S, 23/028S“ se nahrazuje
textem „23/018Z, 23/026S“, slovo „a“ se nahrazuje čárkou a za text „23/040S“ se vkládá čárka a navazující text
„23/041S, 23/113S, 23/115S a 23/117S“.
V bodě 4.10.23. v písm. a) se za text „propojit ulici K Mlýnku“ vkládá text „nebo ulici Svolinského “.
V bodě 4.10.23. v písm. a) se za textem „průchodu přes plochu 23/039S;“ ruší odrážka.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V bodě 4.10.23. v písm. a) se za text „realizovat protierozní opatření“ vkládá text „PE-02,“.
V bodě 4.10.23. v písm. a) se za text „LBK 47, LBK 53“ vkládá čárka a navazující text „LBK 54“ a ve stejné
odrážce se za text „a LBK 55“ vkládá text „ a pro biocentra ÚSES LBC 37, LBC 38, LBC 39, LBC 40, LBC 41,
LBC 44“.
V bodě 4.10.23. v písm. b) se ruší první odrážka.
V bodě 4.10.24. v písm. a) v páté odrážce se před středník vkládá text „– viz etapizace ET-07“.
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(200) V bodě 4.10.24. v písm. a) se v osmé odrážce za text „(silnice I/35)“ vkládá text „a dále na sever“ a za text „DS02 se vkládá čárka a navazující text „DS-03“.
(201) vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
(202) vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
(203) V bodě 4.10.24. v písm. a) se za text „24/027K (LBC 48);“ vkládá nová odrážka, která zní:
„ rozvíjet využití pro biokoridory ÚSES LBK 57 a LBK 58 a pro biocentra ÚSES LBC 47 a LBC 48;“.
(204) V bodě 4.10.25. v písm. a) se za druhou odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
„ vybudovat elektrické vedení distribuční soustavy 110 kV – napájecí dvojité vedení distribuční soustavy
110 kV pro elektrickou stanici transformační 110/22 kV „Hněvotín“ (TE-01);“
(205) V bodě 4.10.25. v písm. a) se za text „a LBK 61“ vkládá text „a biocentra ÚSES RBC 272 Kožušany a LBC 50“.
(206) V bodě 4.10.26. v písm. a) se v první odrážce ruší text „26/001R,“.
(207) V bodě 4.10.26. v písm. a) se za první odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
„ obnovit nezastavěné území pro potřeby rekreace v krajině na ploše 26/001R formou zeleně rekreační
krajiny;“.
(208) V bodě 4.10.26. v písm. a) se za text “a LBK 12“ vkládá text „a pro biocentrum ÚSES RBC 272 Kožušany“.
(209) V bodě 4.10.27. v písm. a) se v první odrážce nahrazuje text „27/088S“ textem „27/088P“ a nahrazuje text
„27/077P“ textem „27/076S“.
(210) V bodě 4.10.27. v písm. a) se ve čtvrté odrážce nahrazuje text „29/041Z“ textem „27/041Z“ a za text „v Černovíru
(PP-05)“ se vkládá text „ – viz etapizace ET-14“.
(211) V bodě 4.10.27. v písm. a) se v páté odrážce ruší slovo „plochy“, za slovo „obytné“ se vkládá slovo „využití“
a za text „v Černovíru (PP-05)“ se vkládá text „ – viz etapizace ET-14“.
(212) V bodě 4.10.27. v písm. a) se v šesté odrážce se za text „(VT-10)“ vkládá text „– viz etapizace ET-12“.
(213) vypuštěno ze souboru změn č. I.A
(214) V bodě 4.10.27. v písm. a) se v odrážce začínající textem „rozvíjet výrobu a skladování podél silnice III/435“ za
text „v Černovíru (PP-05)“ vkládá text „ – viz etapizace ET-14“.
(215) V bodě 4.10.27. v písm. a) se v odrážce, která začíná textem „rozvíjet pro potřeby každodenní rekreace plochy
27/062Z a 27/102Z“, za text „v Černovíru (PP-05)“ vkládá text „ – viz etapizace ET-14“.
(216) V bodě 4.10.27. v písm. a) se před textem „pro potřeby rekreace v krajině“ ruší slovo „území“ a ve stejné odrážce
se nahrazuje slovo „plochy“ slovem „plochu“.
(217) V bodě 4.10.27. v písm. a) se v odrážce, která začíná textem „rozvíjet pro potřeby technické infrastruktury“ se za
text „v Černovíru (PP-05)“ vkládá text „ – viz etapizace ET-14“.
(218) vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
(219) vypuštěno ze souboru změn č. I.A
(220) V bodě 4.10.27. v písm. a) se za text „a LBK 12“ vkládá text „a pro biocentra ÚSES LBC 10 a LBC 11“.
(221) V bodě 4.10.27. v písm. b) se za text „plochách 27/016N, 27/027N,“ vkládá text „27/066N,“.
(222) V bodě 4.10.28. v písm. a) se v první odrážce ruší text „28/084P,“, slovo „a“ se nahrazuje čárkou a za text
„28/120P“ se vkládá text „a 28/121P“.
(223) V bodě 4.10.28. v písm. a) se v druhé odrážce nahrazuje text „plochy smíšené obytné“ textem „plochu smíšenou
obytnou“.
(224) V bodě 4.10.28. v písm. a) se v třetí odrážce za text „28/080Z,“ vkládá text „28/082Z,“ a za text „(PP-05)“ se
vkládá text „– viz etapizace ET-14“.
(225) V bodě 4.10.28. v písm. a) se ve čtvrté odrážce za text „(PP-10)“ vkládá text „– viz etapizace ET-11“.
(226) V bodě 4.10.28. v písm. a) se za textem „UR-31 pro“ nahrazuje text „bydlení“ textem „smíšené obytné využití“.
(227) V bodě 4.10.28. v písm. a) se v odrážce, která začíná textem „rozvíjet pro potřeby sportu a tělovýchovy“, za text
„(PP-05)“ vkládá text „– viz etapizace ET-14“.
(228) V bodě 4.10.28. v písm. a) se za textem „nezastavěné území pro potřeby rekreace v krajině“ nahrazuje slovo
„plochu“ souslovím „na ploše“.
(229) V bodě 4.10.28. v písm. a) se za textem „prostranství mezi Nemilankou a“ nahrazuje slovo „plochami“ slovem
„plochou“ a ve stejné odrážce se za textem „28/072“ ruší čárka a navazující text „28/069N a 28/068K“.
(230) V bodě 4.10.28. v písm. a) se před textem „formou dvou pěších průchodů“ nahrazuje text „28/114P“ textem
„28/070P“ a ve stejné odrážce se text „28/052S“ nahrazuje textem „28/062S“.
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(231) V bodě 4.10.28. v písm. a) se před textem „formou pěšího průchodu podél železniční trati“ nahrazuje text
„28/114P“ textem „28/129N“.
(232) vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
(233) vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
(234) V bodě 4.10.28. v písm. a) se za textem „LBK13, LBK 14“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a ve stejné odrážce se
za text „LBK 15“ vkládá text „a LBK 63 a pro biocentra ÚSES LBC 19, LBC 20, LBC 21 a LBC 51“.
(235) vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
(236) V bodě 4.10.29. v písm. a) se za textem „PE-34, PE-35,“ ruší text „PE-36,“.
(237) V bodě 4.10.29. v písm. a) se ze text „a LBK 10“ vkládá text „a pro biocentra ÚSES LBC 17 a LBC 18“.
(238) vypuštěno ze souboru změn č. I.A
(239) vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
(240) V bodě 4.10.31. v písm. a) se v druhé odrážce za textem „31/020P“ ruší čárka a navazující text „31/032Z“.
(241) V bodě 4.10.31. v písm. a) se ve třetí odrážce za text „(PP-01)“ vkládá text „ – viz etapizace ET-16“.
(242) V bodě 4.10.31. v písm. a) se za třetí odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
„ rozvíjet rezidenční charakter lokality formou nízkopodlažní zástavby s důrazem na harmonický přechod
zástavby do krajiny na ploše 31/032Z až po realizaci protierozního opatření (PE-63) – viz etapizace ET23;“.
(243) V bodě 4.10.31. v písm. a) se za textem „UR-49 pro“ nahrazuje slovo „bydlení“ souslovím „veřejné prostranství“.
(244) V bodě 4.10.31. v písm. a) se za text „rekreace plochu 31/079Z“ vkládá text „až po realizaci protierozního
opatření (PE-63) – viz etapizace ET-23“.
(245) V bodě 4.10.31. v písm. a) se za text „31/030Z formou zeleně parkové“ vkládá text „až po realizaci protierozního
opatření (PE-63) – viz etapizace ET-23“.
(246) V bodě 4.10.31. v písm. a) se za text „na Stousce (PP-01)“ vkládá text „ – viz etapizace ET-16“.
(247) V bodě 4.10.31. v písm. a) se v odrážce, která začíná textem „propojit ulici Nedbalovu“, nahrazuje text „31/021Z“
textem „31/021P“.
(248) V bodě 4.10.31. v písm. a) se za textem „31/021P s plochou“ nahrazuje text „31/034“ textem „31/034S“.
(249) vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
(250) V bodě 4.10.31. v písm. a) se za text „PE-53, PE-54,“ vkládá text „PE-56,“.
(251) V bodě 4.10.31. v písm. a) se za text „a LBK 7“ vkládá text „a pro biocentra ÚSES LBC 14, LBC 15 a LBC 16“.
(252) V bodě 4.10.5. v písm. a) v odrážce začínající textem „vybudovat objekt nebo plochu“ se text „05/039S“
nahrazuje textem „05/091S“.
(253) V bodě 4.10.28. v písm. a) se za textem „pro potřeby technické infrastruktury plochu“ zbývající text odrážky po
středník nahrazuje textem „28/084P“.
(254) V bodě 4.10.28. v písm. a) se za textem „(TE-04) v ploše“ nahrazuje text „28/082Z“ textem „28/084P“.
(255) Na závěr bodu 4.7.1. se vkládá nové písm., které zní:
„e) ve stabilizovaných plochách jsou nad rámec podmínek uvedených v bodech 7.1.–7.11. přípustné stavby
na stávajících pozemcích rodinných domů.“.

5.

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
10

V bodě 5.3.3 se v odrážce, která začíná textem „DH-19“, nahrazuje tečka středníkem a za tuto odrážku se vkládá
nová odrážka, která zní:
„ DH-20: přestupní uzel HD Schweitzerova (v okolí tramvajové smyčky Schweitzerova/Jižní).“
V bodě 5.3.5. se v odrážce, která začíná textem „DS-37R“, ruší text mezi slovem „Lazeckou“ a středníkem.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
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(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

6.

vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

7.
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V bodě 6.2. se sousloví „smíšené nezastavěného území“ nahrazuje slovem „zemědělské“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V bodě 6.8. se sousloví „smíšené nezastavěného území“ nahrazuje slovem „zemědělské“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1

PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

(18)
(19)
(20)

vypuštěno ze souboru změn č. I.A
V bodě 7.1.2. se v písm. k), p) a q) nahrazuje slovo „stanovených“ čárkou a textem „pro které byly zpřesněny
podmínky využití“.
V bodě 7.1.2. se na konci písm. r) nahrazuje tečka středníkem.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
Na konec bodu 7.1.2. se vkládá nové písm., které zní:
„s) dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m2 zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem
území na oplocených pozemcích využívaných jako zahrady.“.
V bodě 7.1.3.v písm. a) se za slovo „zelení“ vkládá text „v lokalitách se zajištěnou ochranou před hlukem“.
V bodě 7.1.3.v písm. d) se za slovo „plochy“ vkládá text „všech objektů záměru“ a sousloví „na kterých“
se nahrazuje slovem „přičemž“.
V bodě 7.1.3.v písm. f) se slovo „stanovených“ nahrazuje čárkou a textem „pro které byly zpřesněny podmínky
využití“ a před slovo „určené“ se vkládá čárka.
V bodě 7.1.3.v písm. j) se nahrazuje slovo „stanovené“ čárkou a textem „pro kterou byly zpřesněny podmínky
využití“.
V bodě 7.1.3. se na konci písm. o) nahrazuje tečka středníkem.
Na konec bodu 7.1.3. se vkládají tři nová písm., která zní:
„p) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky;
q) pozemky staveb a zařízení pro domácí chov zvířat v kapacitě úměrné potenciálu daného území
a v souladu s jeho charakterem, bez nepřiměřeného negativního dopadu na sousední pozemky.“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
V bodě 7.2.2. se v písm. o), u), v), y), z) a bb) nahrazuje slovo „stanovených“ čárkou a textem „pro které byly
zpřesněny podmínky využití“.
V bodě 7.2.2. v písm. w) se za slovo „výrobou“ vkládá čárka a navazující text „s výjimkou nebezpečných látek“.
V bodě 7.2.2. se na konci písm. bb) nahrazuje tečka středníkem.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
Na konec bodu 7.2.2. se vkládá nové písm., které zní:
„cc) dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m2 zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem
území na oplocených pozemcích využívaných jako zahrady.“.
V bodě 7.2.3.v písm. a) se za slovo „plochy“ vkládá text „všech objektů záměru“.
V bodě 7.2.3.v písm. g) se za slovo „plochy“ vkládá text „samostatně stojících objektů“.
V bodě 7.2.3. se na konci písm. j) nahrazuje tečka středníkem.
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(21)

(22)
(23)
(24)
(25)

(26)
(27)

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

(35)
(36)

(37)
(38)

Na konec bodu 7.2.3. se vkládají tři nová písm., která zní:
„k) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky;
l) pozemky staveb a zařízení pro skladování, manipulaci a výrobu nebezpečných látek.“.
V bodě 7.2.4.v písm. c) se nahrazuje slovo „stanovených“ čárkou a textem „pro které byly zpřesněny podmínky
využití“.
V bodě 7.3.2.v písm. f) se slovo „zejména“ nahrazuje slovem „například“.
V bodě 7.3.2.v písm. i) se nahrazuje slovo „stanovené“ čárkou a textem „pro které byly zpřesněny podmínky
využití“ a na konci písm. se nahrazuje tečka středníkem.
Na konec bodu 7.3.2. se vkládá nové písm., které zní:
„j) dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m2 zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem
území na oplocených pozemcích využívaných jako zahrady, vyjma území CHKO Litovelské Pomoraví,
na území ochranného pásma kulturních památek jen do 4 m2 zastavěné plochy.“.
V bodě 7.3.3. se na konci písm. e) nahrazuje tečka středníkem.
Na konec bodu 7.3.3. se vkládají dvě nová písm., která zní:
„f) pozemky odstavných a parkovacích ploch pro vozidla skupiny 1 určené pro přímou obsluhu staveb
a území v souvislosti s hlavním využitím, s venkovním parkováním vybaveným vzrostlou zelení;
g) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky.“.
V bodě 7.4.1. v písm. c) se nahrazuje slovo „stanovených“ čárkou a textem „pro které byly zpřesněny podmínky
využití“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
V bodě 7.5.2. v písm. i) až m) se nahrazuje slovo „stanovených“ čárkou a textem „pro které byly zpřesněny
podmínky využití“.
V bodě 7.5.2. se na konci písm. n) nahrazuje tečka středníkem.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
Na konec bodu 7.5.2. se vkládá nové písm., které zní:
„o) dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m2 zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem
území na oplocených pozemcích využívaných jako zahrady, vyjma území CHKO Litovelské Pomoraví.“.
Na konec bodu 7.5.3. se vkládají dvě nová písm., které zní:
„e) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky.“.
V bodě 7.6.2. v písm. e) se před slovo „podzemní“ vkládá text „tunely,“, text „stavby a zařízení, např.“ se
nahrazuje textem „chodby,“, za slovem „podchody“ se ruší čárka a slovo „podjezdy“ se nahrazuje textem „a další
formy podzemních staveb při zachování hlavního využití plochy“.
V bodě 7.6.2. v písm. h) se na konci nahrazuje tečka středníkem.
Na konec bodu 7.6.2. se vkládá nové písm., které zní:
„i) mosty, lávky a další formy přemostění při zachování hlavního využití plochy.“.

(39)

V bodě 7.6.3. v písm. a) se ruší text mezi číslicí „3“ a středníkem.

(40)

V bodě 7.6.3. v písm. d) se slovo „zbylé“ nahrazuje slovem „zbytkové“, ruší se text „územním rozhodnutím,“,
za slovem „plánem“ se ruší čárka, slovo „případně“ se nahrazuje slovem „nebo“ a ruší se text „nebo dohodou
o parcelaci“.
V bodě 7.6.3. v písm. f) se na konci nahrazuje tečka středníkem.
Na konec bodu 7.6.3. se vkládá nové písm., které zní:
„g) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky.“.

(41)
(42)
(43)

V bodě 7.7.2. se ruší písm. f).

(44)

V bodě 7.7.2. v dosavadním písm. g) se před slovo „podzemní“ vkládá text „tunely,“, text „stavby a zařízení,
např.“ se nahrazuje textem „chodby,“ a slovo „podjezdy“ se nahrazuje textem „podzemní garáže a další formy
podzemních staveb při zachování hlavního využití plochy“.
V bodě 7.7.2. se na konci dosavadního písm. h) nahrazuje tečka středníkem.
V bodě 7.7.2. se dosavadní písm. g) a h) označují jako f) a g).
Na konec bodu 7.7.2. se vkládají dvě nová písm., která zní:
„h) mosty, lávky a další formy přemostění při zachování hlavního využití plochy;

(45)
(46)
(47)
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i)

dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m2 zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem
území na oplocených pozemcích využívaných jako zahrady, vyjma území CHKO Litovelské Pomoraví.“.

(48)

V bodě 7.7.3. v písm. b) se ruší text mezi číslicí „3“ a středníkem.

(49)

V bodě 7.7.3. v písm. g) se slovo „zbylé“ nahrazuje slovem „zbytkové“, ruší se text „územním rozhodnutím,“,
za slovem „plánem“ se ruší čárka, slovo „případně“ se nahrazuje slovem „nebo“, ruší se text „nebo dohodou
o parcelaci“ a tečka na konci se nahrazuje středníkem.
Na konec bodu 7.7.3. se vkládá nové písm., které zní:
„h) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky.“
V bodě 7.8.2. v písm. i), j) a k) se nahrazuje slovo „stanovených“ čárkou a textem „pro které byly zpřesněny
podmínky využití“.
V bodě 7.8.2. v písm. l) se na konci nahrazuje tečka středníkem.
Na konec bodu 7.8.2. se vkládají tři nová písm., která zní:
„m) tunely, podzemní chodby, podchody, podzemní garáže a další formy podzemních staveb při zachování
hlavního využití plochy;
n) mosty, lávky a další formy přemostění při zachování hlavního využití plochy;
o) dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m2 zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem
území na oplocených pozemcích využívaných jako zahrady, vyjma území CHKO Litovelské Pomoraví.“.

(50)
(51)
(52)
(53)

(54)

(55)
(56)

(57)

(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)

(64)
(65)
(66)
(67)

V bodě 7.8.3. v písm. b) se slovo „zbylé“ nahrazuje slovem „zbytkové“, ruší se text „územním rozhodnutím,“,
za slovem „plánem“ se ruší čárka, slovo „případně“ se nahrazuje slovem „nebo“, ruší se text „nebo dohodou
o parcelaci“ a tečka na konci se nahrazuje středníkem.
Na konec bodu 7.8.3. se vkládá nové písm., které zní:
„c) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky.“.
V bodě 7.9.2. se písm. d) nahrazuje novým zněním:
„d) dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m2 zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem
území na oplocených pozemcích využívaných jako zahrady, vyjma území CHKO Litovelské Pomoraví.“.
Na konec bodu 7.9.3. se vkládají dvě nová písm., která zní:
„f) pozemky dopravní a technické infrastruktury související s hlavním nebo přípustným využitím dané
plochy nebo na ni navazujících ploch;
g) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky.“.
V bodě 7.9.4. v písm. d) se tečka na konci nahrazuje čárkou, za kterou se vkládá text „na území CHKO
Litovelské Pomoraví trvalé oplocení pozemků;“.
Na konec bodu 7.9.4. se vkládá nové písm., které zní:
„e) stavby pro zemědělství na pozemcích menších než 10 ha vyjma staveb pro včelařství a rybářství.“.
V bodě 7.10.3. v písm. b) se nahrazuje slovo „zejména“ slovem „například“ a na konci se tečka nahrazuje
středníkem.
Na konec bodu 7.10.3. se vkládá nové písm., které zní:
„c) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky.“.
V bodě 7.11.2. v písm. d) se na konci nahrazuje tečka středníkem.
Na konec bodu 7.11.2. se vkládají dvě nová písm., která zní:
„e) tunely, podzemní chodby, podchody, podzemní garáže a další formy podzemních staveb při zachování
hlavního využití plochy;
f) mosty, lávky a další formy přemostění při zachování hlavního využití plochy.“.
V bodě 7.11.3. se za text „nároků statické dopravy,“ vkládá text „neohrozí plnohodnotné hlavní využití plochy,“.
V bodě 7.11.3. v písm. c) se nahrazuje slovo „zejména“ slovem „například“.
V bodě 7.11.3. v písm. f) se na konci nahrazuje tečka středníkem.
Na konec bodu 7.11.3. se vkládají dvě nová písm., která zní:
„g) pozemky, stavby a zařízení na zbytkové části plochy vodní a vodohospodářské v souladu s podmínkami
využití bezprostředně sousedící plochy s rozdílným způsobem využití za podmínky, že byla regulačním
plánem nebo územní studií upřesněna poloha pozemků uvedených v hlavním využití;
h) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky.“.
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(68)

(69)
(70)
(71)

(72)
(73)

(74)

(75)

(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)

(84)
(85)
(86)
(87)
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V bodě 7.12.2. v písm. a) se za slovem „římsy“ slovo „nebo“ nahrazuje čárkou, za sousloví „okapní hrany“ se
vkládá text „nebo atiky“, za text „střechy nebo“ se vkládá slovo „atiky“ a za souslovím „viz příklad“ se nahrazuje
slovo „E“ slovem „D“.
V bodě 7.12.2. v písm. a) se v odrážce, která začíná textem „podél městských tříd“ nahrazuje text „půdorysu
objektu“ textem „půdorysné plochy obrysu nadzemních podlaží, nejvýše však nad plochou 200 m²“.
V bodě 7.12.2. v písm. a) se v odrážce, která začíná textem „v městském subcentru hlavním“ nahrazuje text
„půdorysu objektu“ textem „půdorysné plochy obrysu nadzemních podlaží, nejvýše však nad plochou 200 m²“.
V bodě 7.12.2. v písm. a) se v odrážce, která začíná textem „u dokončených staveb“ za text „jsou přípustné“
vkládá text „v částech překračujících stanovenou maximální výšku“ a text mezi textem „úpravy,“ a středníkem se
nahrazuje textem „přístavby balkónů, lodžií, výtahů apod., úpravy střešních konstrukcí v nezbytném rozsahu bez
možnosti vytvoření nadzemního podlaží a realizace vikýřů nad maximálně 1/3 délky průčelí“.
V bodě 7.12.2. v písm. a) se za text „výšku zástavby nelze překročit“ vkládá text „technických a“.
V bodě 7.12.2. v písm. a) se v odrážce, která začíná textem „maximální výška zástavby může“ na konci tečka
nahrazuje středníkem a za tuto odrážku se vkládají dvě nové odrážky, které zní:
„ na rozhraní ploch s rozdílnou výškovou regulací je přípustné ve zvlášť odůvodněných případech,
v urbanisticky významné poloze, překročení maximální výšky zástavby lokálními dominantami do
maximální výšky sousední plochy ve stejné uliční frontě maximálně nad 1/3 půdorysné plochy obrysu
nadzemních podlaží, nejvýše však nad plochou 200 m²;
 maximální výšku lze překročit technickým zařízením nezbytným pro činnost složek Integrovaného
záchranného systému, např. věžemi na sušení hadic v objektech hasičských zbrojnic, výcvikovými
stěnami apod.“.
V bodě 7.12.2. v písm. c) se v první větě za slovem „udává“ se slovo „typ“ nahrazuje souslovím „jednotlivé typy“
a za slovy „struktury zástavby“ se vkládá čárka a navazující text „přičemž je možné stanovený typ upřesnit při
jeho prověření regulačním plánem“.
V bodě 7.12.2. v písm. d) se za slovo „udává“ vkládá text „nejmenší možný“, za slovo „poměr“ se vkládá slovo
„výměry“, ruší se sousloví „na rostlém terénu“, za text „vyjádřený v procentech“ se vkládá čárka a navazující text
„přičemž zelení se rozumí plochy porostlé vegetací (zejména vzrostlé stromy, keře a travnaté plochy) plnící
funkci estetickou, hygienickou, rekreační a krajinotvornou“, za sousloví „možné uspokojit“ vkládá text „na střešní
konstrukci podzemních, případně přízemních objektů nebo“ a ruší se text „v rámci dané plochy s rozdílným
způsobem využití“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
V bodě 7.12.2. v písm. e) se v odrážce, která začíná textem „ČOV“ a „letiště“, za slovo „určuje“ vkládá slovo
„převažující“ a ruší se slovo „pouze“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
V bodě 7.12.2. v písm. e) se v odrážce, která začíná textem „poldr“, za slovo „určuje“ vkládá slovo „převažující“
a ruší se slovo „pouze“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
V bodě 7.12.2. v písm. e) v odrážce, která začíná textem „specifická výška 2“, se za pododrážku, která začíná
textem „(05)“, vkládá nová pododrážka, která zní:
„ (06): při jižní hranici plochy v proluce mezi stávajícími stavbami je možná maximální výška 18/18 m;
v pásu 80 m od osy ul. Šlechtitelů je možná maximální výška 29/29 m;“.
V bodě 7.12.2. v písm. e) se v odrážce, která začíná textem „školství“, za slovo „určuje“ vkládá slovo
„převažující“ a ruší se slovo „pouze“.
V bodě 7.12.2. v písm. e) se v odrážce, která začíná textem „tramvajové obratiště“, za slovo „určuje“ vkládá slovo
„převažující“ a ruší se slovo „pouze“.
V bodě 7.12.2. v písm. e) se v odrážce, která začíná textem „vozovna HD“, za slovo „určuje“ vkládá slovo
„převažující“ a ruší se slovo „pouze“.
V bodě 7.12.2. v písm. a) se za text „pro určení maximální výšky zástavby dále platí“ vkládá čárka a text „že při
respektování požadavků na ochranu hodnot území, zajištění souladu s charakterem území a při prověření
z hlediska dálkových pohledů, průhledů a zásahu do struktury zástavby“.
V bodě 7.12.2. v písm. e) v odrážce, která začíná textem „specifická výška 2“, se ruší pododrážka začínající
textem „(03)“.
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8.

V bodě 7.12.2. v písm. f) se tečka na konci poslední odrážky nahrazuje středníkem a za něj se vkládá nová
odrážka, která zní:
„ Zm. X/0: informuje o tom, v rámci které dílčí změny územního plánu byly údaje o ploše změněny.“.

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

9.

SOUBOR ZMĚN Č. I.A.1 ÚP OLOMOUC (VÝROK)

V bodě 8.1.1. v písm. a) se za text „12/143P,“ vkládá text „13/037Z,“ a za text „13/099P,“ se vkládá text
„13/132P,“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V bodě 8.1.4. v písm. b) se text „smíšené nezastavěného území“ nahrazuje slovem „zemědělské“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V bodě 8.2. se ruší text „a zobrazeny“.

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ
Zůstává beze změny.

10.

ÚZEMNÍ REZERVY
(1)

vypuštěno ze souboru změn č. I.A

Zůstává beze změny.

11.

DOHODA O PARCELACI
(1)

12.

V bodě 11.1. se text „Územní plán vymezuje plochy“ nahrazuje slovem „Plochy“, za slovo „parcelaci“ se vkládá
čárka a navazující text „nejsou vymezeny“ a ruší se text začínající slovy „Plochy jsou zobrazeny“ až do konce
bodu včetně všech odrážek.

ÚZEMNÍ STUDIE
(1)

V bodě 12.1.2. se v odrážce, která začíná textem „US-108“ nahrazuje tečka středníkem a za tuto odrážku se
vkládají nové odrážky, které zní:
„ US-109: Chomoutov – Písečná;
 US-110: Holice – Městský dvůr, včetně vymezení pozemků veřejného prostranství velikosti stanovené
v bodě 4.10.;
 US-111: Chválkovice – V loukách;
 US-112: Holice – Příkopy;
 US-113: Holice – za Týneckou;
 US-114: Holice – u fortu Va;
 US-115: Holice – za východní tangentou;
 US-117: Holice – Pavelkova;
 US-118: Holice – za pekárnou;
 US-119: Chválkovice – za Adamovkou;
 US-120: Chválkovice – u hřbitova;
 US-121: Chválkovice – Dlouhé;
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(2)
(3)

13.

 US-122: Holice – Stará Přerovská;
 US-123: Holice – u Masokombinátu;
 US-124: Holice – Holická;
 US-125: Holice – u sladovny;
 US-126: Řepčín – Studánky-sever,
 US-127: Řepčín – Studánky-jih;
 US-128: Hejčín – Cyrilometodějské náměstí;
 US-129: Nová UIice – Antonína Morese;
 US-130: Slavonín – Za Kostelem;
 US-131: Holice – fort Lipenská;
 US-133: Hodolany – Lipenská;
 US-134: Hodolany – Na výsluní;
 US-135: Nová Ulice – u fortu XIII.;
 US-136: Nové Sady – Dolní Novosadská.“.
Bod 12.2. nově zní „Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním
územní studie, lze ve zvlášť odůvodněných případech dělit na urbanisticky ucelené části.“
V bodě 12.4. v písm. j) se tečka nahrazuje středníkem a za toto písm. se vkládají nová písm., která zní:
„k) stavby a zařízení technické infrastruktury nemající zásadní vliv na veřejná prostranství;
l) změny staveb nemající zásadní vliv na veřejná prostranství (např. balkóny, lodžie, zádveří, výtahy,
rampy, schodiště apod.);
m) změny užívání staveb nemající zásadní vliv na veřejná prostranství;
n) stavby na stávajících pozemcích rodinných domů;
o) dělení stávajících pozemků rodinných domů;
p) přístavby a nástavby staveb veřejného vybavení.“.

REGULAČNÍ PLÁNY
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
16
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Na konec bodu 13.1. se vkládají nové odrážky, které zní:
„ RP-25: „Einsteinova“; regulační plán na žádost;
 RP-26: „Nové Sady – Za Andělskou“; regulační plán z podnětu;
 RP-27: „Neředín – za krematoriem“; regulační plán na žádost;
 RP-28: „Holice – Na Krejnici“; regulační plán z podnětu.“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V bodě 13.2. v písm. k) se text „Bude uzavřena dohoda“ nahrazuje textem „Bez požadavku na dohodu“.
V bodě 13.6. v písm. k) se text „Bude uzavřena dohoda“ nahrazuje textem „Bez požadavku na dohodu“.
V bodě 13.9. v písm. k) se text „Na celé řešené území bude uzavřena dohoda“ nahrazuje textem „Bez požadavku
na dohodu“.
V bodě 13.10. v písm. e) se za text „formou zeleně parkové“ vkládá text „a jedno veřejné prostranství o minimální
velikosti 0,3 ha a poměru stran 1:1 až 1:3 na ploše 12/054Z (případně 12/053S a 12/055S) formou zeleně
parkové, přičemž tato veřejná prostranství lze propojit“.
V bodě 13.10. v písm. e) se za text „plochy 12/054Z a 12/056P;“ vkládá nová odrážka, která zní:
„ propojit ulici Přichystalovu s plochou 13/146P (prodloužení ulice Jeronýmovy) formou pěších průchodů
přes plochy 12/007S, 12/054Z a 12/055S, včetně přechodu přes řeku Moravu;“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
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(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
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vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V bodě 13.13. v písm. k) se znění posledního odstavce nahrazuje větou „Bez požadavku na dohodu o parcelaci.“
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V bodě 13.19. v písm. k) se text „Bude uzavřena dohoda“ nahrazuje textem „Bez požadavku na dohodu“.
Na konec bodu 13. se vkládají nové body, které zní:
„13.22. Zadání regulačního plánu RP-25: „Einsteinova“
Účelem regulačního plánu je zejména stanovení podrobnějšího využití rozvojových ploch, tj. vymezení
pozemků, jejich vzájemného uspořádání a určení funkčních a prostorových podmínek pro umisťování staveb
či zařízení v souladu s Územním plánem a s cíli a úkoly územního plánování. Regulační plán zejména
vymezí pozemky veřejných prostranství, jejichž součástí budou pozemní komunikace a další související
veřejná dopravní a technická infrastruktura zajišťující optimální obsluhu řešeného území.
Cílem rozvoje území je vytvoření převážně rezidenčního prostředí plně integrovaného do struktury města.
Cílem rozvoje území je zohlednění rozvoje ul. Okružní ve smyslu městské třídy.
a) Vymezení řešeného území
Území se nachází v jihozápadní části hranici k.ú. Neředín a je vymezeno ve Výkrese základního členění
území (I/01) Územního plánu Olomouc. Řešené území se nachází mezi ulicemi Okružní a Einsteinovou.
b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
Regulační plán prověří v souladu s Územním plánem zejména:
 pozemky staveb pro bydlení, přičemž jejich výměra bude převládat nad součtem všech ostatních
pozemků těchto ploch;
 pozemky veřejných prostranství určené pro ulici v koridoru veřejných prostranství 14/094P;
 pozemky veřejných prostranství určené pro propojení ulice Járy da Cimrmana s plochou veřejného
prostranství 14/094P.
c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
V regulačním plánu se prověří zejména:
 podrobnější podmínky prostorového uspořádání zástavby v souladu s ustanoveními Územního plánu
(zejména uliční a stavební čáry, stavební hranice, vzdálenost staveb od hranic pozemků a sousedních
staveb, výška a charakter staveb, zastavitelnost pozemků);
 profily uličních prostorů, tj. šířky komunikací, chodníků, pásů zeleně, parkovacích stání apod. včetně
umístění technické infrastruktury;
 prostorové podmínky budou zohledňovat městský charakter zástavby.
d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Regulační plán bude v souladu s požadavky na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot
stanovených Územním plánem.
Regulační plán navrhne řešení, které bude chránit a rozvíjet prostupnost uvnitř řešeného území a jeho
plnohodnotné spojení s okolím, zejména s centrem města a stávajícími i navrhovanými zastávkami HD.
e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Občanské vybavení: bez požadavků.
Veřejná prostranství: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití.
Dopravní infrastruktura: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití.
Technická infrastruktura: regulační plán prověří, případně zpřesní nebo vymezí trasy, případně pozemky,
stavby a zařízení pro obsluhu území technickou infrastrukturou, zejména zohlední:
 TE-08: elektrické vedení distribuční soustavy 22 kV významné – mezi novou elektrickou stanicí
transformační 110/22 kV „Hněvotín“ a stávající elektrickou stanicí 22 kV „Neředín“.
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f) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření
Regulační plán zpřesní vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná
opatření dle nadřazené územně plánovací dokumentace a případně další, které vyplynuly z řešení
regulačního plánu, zejména zohlední:
 Veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu: koridor technické infrastruktury pro prvek TE-08:
elektrické vedení distribuční soustavy 22 kV významné – mezi novou elektrickou stanicí transformační
110/22 kV „Hněvotín“ a stávající elektrickou stanicí 22 kV „Neředín“.
g) Požadavky na asanace
Bez požadavků.
h) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů
(například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany
a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před
povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)
 Požadavky vyplývající z ÚAP
Regulační plán vyhodnotí hodnoty, limity a záměry obsažené v Územně analytických podkladech obce
a kraje a rovněž vyhodnotí zjištění, vyhodnocení a určení problémů k řešení obsažená v Rozboru
udržitelného rozvoje území.
 Požární ochrana
Regulační plán zohlední právní předpisy týkající se požární ochrany zejména zákon č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně.
 Ochrana veřejného zdraví
Regulační plán bude řešen v souladu se schváleným Integrovaným programem snižování emisí
Olomouckého kraje a Programem ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje.
 Civilní ochrana
Bez požadavků.
 Obrana a bezpečnost státu
Regulační plán zohlední Ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení ministerstva
obrany.
 Ochrana ložisek nerostných surovin
Bez požadavků.
 Geologické stavby území
Bez požadavků
 Ochrana před povodněmi
Bez požadavků.
i) Výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí
Bez požadavků.
j) Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy
posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují
Bez požadavků.
k) Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci
Bez požadavku na dohodu o parcelaci.
l) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění
s ohledem na charakter území a problémy k řešení, včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Obsah regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, bude řešen v rozsahu podle Přílohy č. 11 k vyhlášce
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Výkresy regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, budou zpracovány v měřítku podle § 19, odst. 2
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
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Hlavním měřítkem regulačního plánu bude měřítko 1 : 2000, přičemž detaily mohou být zpracovány v měřítku
1 : 1000, popřípadě 1 : 500.
13.23. Zadání regulačního plánu RP-26: „Nové Sady – Za Andělskou“
Účelem regulačního plánu je zejména stanovení podrobnějšího využití rozvojových ploch, tj. vymezení
pozemků, jejich vzájemného uspořádání a určení funkčních a prostorových podmínek pro umisťování staveb
či zařízení v souladu s Územním plánem a s cíli a úkoly územního plánování. Regulační plán zejména
vymezí pozemky veřejných prostranství, jejichž součástí budou pozemní komunikace a další související
veřejná dopravní a technická infrastruktura zajišťující optimální obsluhu řešeného území.
Cílem rozvoje území je vytvoření převážně rezidenčního prostředí plně integrovaného do struktury města.
a) Vymezení řešeného území
Území se nachází při jižní hranici k.ú. Nové sady u Olomouce a je vymezeno ve Výkrese základního členění
území (I/01) Územního plánu Olomouc. Řešené území se nachází v klínu území sevřeného ul. Dolní
Novosadskou a železniční tratí Olomouc – Nezamyslice, západně od ulice Andělské.
b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
Regulační plán prověří v souladu s Územním plánem zejména:
 pozemky staveb pro bydlení, přičemž jejich výměra bude převládat nad součtem všech ostatních
pozemků na plochách smíšených obytných;
 pozemky veřejných prostranství určené pro ulice v koridorech veřejných prostranství;
 pozemky veřejných prostranství určené pro parkovou zeleň;
 pozemky dalších veřejných prostranství;
 pozemky staveb a zařízení občanského vybavení.
c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
V regulačním plánu se prověří zejména:
 podrobnější podmínky prostorového uspořádání zástavby v souladu s ustanoveními Územního plánu
(zejména uliční a stavební čáry, stavební hranice, vzdálenost staveb od hranic pozemků a sousedních
staveb, výška a charakter staveb, zastavitelnost pozemků);
 profily uličních prostorů, tj. šířky komunikací, chodníků, pásů zeleně, parkovacích stání apod. včetně
umístění technické infrastruktury.
d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Regulační plán bude v souladu s požadavky na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot
stanovených Územním plánem.
Regulační plán navrhne řešení, které bude chránit a rozvíjet prostupnost uvnitř řešeného území a jeho
plnohodnotné spojení s okolím, zejména s centrem města a stávajícími i navrhovanými zastávkami HD.
e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Občanské vybavení: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití.
Veřejná prostranství: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití;
Dopravní infrastruktura:
 viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití a dále:
 regulační plán zohlední koridor cyklistické dopravy DC-01.
Technická infrastruktura: regulační plán prověří, případně zpřesní nebo vymezí trasy, případně pozemky,
stavby a zařízení pro obsluhu území technickou infrastrukturou.
f) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření
Regulační plán zpřesní vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná
opatření dle nadřazené územně plánovací dokumentace a případně další, které vyplynuly z řešení
regulačního plánu, zejména zohlední:
 Veřejně prospěšné stavby pro dopravní infrastrukturu: koridor cyklistické dopravy DC-01.
g) Požadavky na asanace
Bez požadavků.
h) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů
(například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany
knesl kynčl architekti s.r.o.
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a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před
povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)
 Požadavky vyplývající z ÚAP
Regulační plán vyhodnotí hodnoty, limity a záměry obsažené v Územně analytických podkladech obce
a kraje a rovněž vyhodnotí zjištění, vyhodnocení a určení problémů k řešení obsažená v Rozboru
udržitelného rozvoje území.
 Požární ochrana
Regulační plán zohlední právní předpisy týkající se požární ochrany zejména zákon č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně.
 Ochrana veřejného zdraví
Regulační plán bude řešen v souladu se schváleným Integrovaným programem snižování emisí
Olomouckého kraje a Programem ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje.
 Civilní ochrana
Bez požadavků.
 Obrana a bezpečnost státu
Regulační plán zohlední Zájmové území ministerstva obrany pro nadzemní stavby - pro veškerou nadzemní
výstavbu a Ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení ministerstva obrany.
 Ochrana ložisek nerostných surovin
Bez požadavků.
 Geologické stavby území
Bez požadavků
 Ochrana před povodněmi
Bez požadavků.
i) Výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí
Bez požadavků.
j) Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy
posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují
Bez požadavků.
k) Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci
Bez požadavku na dohodu o parcelaci.
l) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění
s ohledem na charakter území a problémy k řešení, včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Obsah regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, bude řešen v rozsahu podle Přílohy č. 11 k vyhlášce
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Výkresy regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, budou zpracovány v měřítku podle § 19, odst. 2
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavním měřítkem regulačního plánu bude měřítko 1 : 2000, přičemž detaily mohou být zpracovány v měřítku
1 : 1000, popřípadě 1 : 500.
13.24. Zadání regulačního plánu RP-27 „Neředín – za krematoriem“
Účelem regulačního plánu je zejména stanovení podrobnějšího využití rozvojových ploch, tj. vymezení
pozemků, jejich vzájemného uspořádání a určení funkčních a prostorových podmínek pro umisťování staveb
či zařízení v souladu s Územním plánem a s cíli a úkoly územního plánování. Regulační plán zejména
vymezí pozemky veřejných prostranství, jejichž součástí budou pozemní komunikace a další související
veřejná dopravní a technická infrastruktura zajišťující optimální obsluhu řešeného území.
Cílem rozvoje území je vytvoření převážně rezidenčního prostředí plně integrovaného do struktury města.
a) Vymezení řešeného území

20

knesl kynčl architekti s.r.o.

05/2017

SOUBOR ZMĚN Č. I.A.1 ÚP OLOMOUC (VÝROK)

Území se nachází při jižní hranici k.ú. Řepčín a je vymezeno ve Výkrese základního členění území (I/01)
Územního plánu Olomouc. Řešené území se nachází západně od Ústředního hřbitova v Olomouci-Neředíně,
severně od tř. Míru.
b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
Regulační plán prověří v souladu s Územním plánem zejména:
 pozemky staveb pro bydlení, přičemž jejich výměra bude převládat nad součtem všech ostatních
pozemků těchto ploch;
 objekt nebo plochu statické dopravy u třídy Míru za krematoriem (DK-01);
 pozemky veřejných prostranství určené pro ulice, chodníky a parkovou zeleň;
 pozemky polyfunkčních domů s bydlením;
 pozemky staveb a zařízení občanského vybavení.
c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
V regulačním plánu se prověří zejména:
 podrobnější podmínky prostorového uspořádání zástavby v souladu s ustanoveními Územního plánu
(zejména uliční a stavební čáry, stavební hranice, vzdálenost staveb od hranic pozemků a sousedních
staveb, výška a charakter staveb, zastavitelnost pozemků);
 profily uličních prostorů, tj. šířky komunikací, chodníků, pásů zeleně, parkovacích stání apod. včetně
umístění technické infrastruktury;
 prostorové podmínky budou zohledňovat městský charakter zástavby.
d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Regulační plán bude v souladu s požadavky na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot
stanovených Územním plánem.
Regulační plán navrhne řešení, které bude chránit a rozvíjet prostupnost uvnitř řešeného území a jeho
plnohodnotné spojení s okolím, zejména s centrem města a stávajícími i navrhovanými zastávkami HD.
e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Občanské vybavení: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití.
Veřejná prostranství: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití;
Dopravní infrastruktura:
 viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití a dále:
 regulační plán zohlední koridor cyklistické dopravy DC-01.
Technická infrastruktura: regulační plán prověří, případně zpřesní nebo vymezí trasy, případně pozemky,
stavby a zařízení pro obsluhu území technickou infrastrukturou; zejména zohlední:
 TV-09: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Pražskou a Svatoplukovou;
 TO-02: sběrný dvůr za Ústředním hřbitovem;
 TV-15: vodovodní řad významný – propojení vodovodu od neředínského hřbitova k obchodnímu centru
Globus.
f) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření
Regulační plán zpřesní vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná
opatření dle nadřazené územně plánovací dokumentace a případně další, které vyplynuly z řešení
regulačního plánu, zejména zohlední:
 Veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu: koridor technické infrastruktury pro prvek TV-09
– propojení vodovodu mezi ulicemi Pražskou a Svatoplukovou;
 Veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu: plocha 16/127Z pro sběrný dvůr;
 Veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu: koridor technické infrastruktury pro prvek TV-15
– propojení vodovodu od neředínského hřbitova k obchodnímu centru Globus;
 Veřejně prospěšné stavby pro dopravní infrastrukturu: koridor cyklistické dopravy DC-01.
g) Požadavky na asanace
Bez požadavků.
h) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů
(například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a
knesl kynčl architekti s.r.o.
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bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před
povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)
 Požadavky vyplývající z ÚAP
Regulační plán vyhodnotí hodnoty, limity a záměry obsažené v Územně analytických podkladech obce
a kraje a rovněž vyhodnotí zjištění, vyhodnocení a určení problémů k řešení obsažená v Rozboru
udržitelného rozvoje území.
 Požární ochrana
Regulační plán zohlední právní předpisy týkající se požární ochrany zejména zákon č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně.
 Ochrana veřejného zdraví
Regulační plán bude řešen v souladu se schváleným Integrovaným programem snižování emisí
Olomouckého kraje a Programem ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje.
 Civilní ochrana
Bez požadavků.
 Obrana a bezpečnost státu
Regulační plán zohlední Ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení ministerstva
obrany.
 Ochrana ložisek nerostných surovin
Bez požadavků.
 Geologické stavby území
Bez požadavků
 Ochrana před povodněmi
Bez požadavků.
 Další požadavky
Regulační plán zohlední ochranné pásmo hřbitova a krematoria.
i) Výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí
Bez požadavků.
j) Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy
posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují
Bez požadavků.
k) Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci
Bez požadavku na dohodu o parcelaci.
l) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění
s ohledem na charakter území a problémy k řešení, včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Obsah regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, bude řešen v rozsahu podle Přílohy č. 11 k vyhlášce
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Výkresy regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, budou zpracovány v měřítku podle § 19, odst. 2
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavním měřítkem regulačního plánu bude měřítko 1 : 2000, přičemž detaily mohou být zpracovány v měřítku
1 : 1000, popřípadě 1 : 500.
13.25. RP-28: „Holice – Na Krejnici“; regulační plán z podnětu.
Účelem regulačního plánu je zejména stanovení podrobnějšího využití rozvojových ploch, tj. vymezení
pozemků, jejich vzájemného uspořádání a určení funkčních a prostorových podmínek pro umisťování staveb
či zařízení v souladu s Územním plánem a s cíli a úkoly územního plánování. Regulační plán zejména
vymezí pozemky veřejných prostranství, jejichž součástí budou pozemní komunikace a další související
veřejná dopravní a technická infrastruktura zajišťující optimální obsluhu řešeného území.
Cílem rozvoje území je vytvoření převážně rezidenčního prostředí plně integrovaného do struktury města.

22

knesl kynčl architekti s.r.o.

05/2017

SOUBOR ZMĚN Č. I.A.1 ÚP OLOMOUC (VÝROK)

a) Vymezení řešeného území
Území se nachází v k.ú. Holice u Olomouce a je vymezeno ve Výkrese základního členění území (I/01)
Územního plánu Olomouc. Řešené území se nachází východně od ulice Staškovy, v prodloužení ulic U
Hřiště a Na Krejnici.
b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
Regulační plán prověří v souladu s Územním plánem zejména:
 pozemky staveb pro bydlení, přičemž jejich výměra bude převládat nad součtem všech ostatních
pozemků na plochách smíšených obytných;
 pozemky veřejných prostranství určené pro ulice v koridorech veřejných prostranství;
 pozemky veřejných prostranství určené pro parkovou zeleň o minimální velikosti 0,4 ha a poměru stran
1:1 až 1:3 v rámci ploch 11/018Z, 11/019Z, 11/022Z, 11/024Z a 11/070Z;
 pozemky dalších veřejných prostranství;
 pozemky staveb a zařízení občanského vybavení.
c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
V regulačním plánu se prověří zejména:
 podrobnější podmínky prostorového uspořádání zástavby v souladu s ustanoveními Územního plánu
(zejména uliční a stavební čáry, stavební hranice, vzdálenost staveb od hranic pozemků a sousedních
staveb, výška a charakter staveb, zastavitelnost pozemků);
 profily uličních prostorů, tj. šířky komunikací, chodníků, pásů zeleně, parkovacích stání apod. včetně
umístění technické infrastruktury.
d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Regulační plán bude v souladu s požadavky na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot
stanovených Územním plánem.
Regulační plán navrhne řešení, které bude chránit a rozvíjet prostupnost uvnitř řešeného území a jeho
plnohodnotné spojení s okolím, zejména s centrem města a stávajícími i navrhovanými zastávkami HD.
e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Občanské vybavení: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití.
Veřejná prostranství: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití;
Dopravní infrastruktura:
 viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití a dále:
 regulační plán zohlední koridor cyklistické dopravy DC-01.
Technická infrastruktura: regulační plán prověří, případně zpřesní nebo vymezí trasy, případně pozemky,
stavby a zařízení pro obsluhu území technickou infrastrukturou; zejména zohlední:
 prodloužení stoky HIV.
f) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření
Regulační plán zpřesní vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná
opatření dle nadřazené územně plánovací dokumentace a případně další, které vyplynuly z řešení
regulačního plánu, zejména zohlední:
 prodloužení stoky HIV;
 Veřejně prospěšné stavby pro dopravní infrastrukturu: koridor cyklistické dopravy DC-01 a plocha
veřejných prostranství 11/023Z.
g) Požadavky na asanace
Bez požadavků.
h) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů
(například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany
a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před
povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)
 Požadavky vyplývající z ÚAP
Regulační plán vyhodnotí hodnoty, limity a záměry obsažené v Územně analytických podkladech obce
a kraje a rovněž vyhodnotí zjištění, vyhodnocení a určení problémů k řešení obsažená v Rozboru
udržitelného rozvoje území.
knesl kynčl architekti s.r.o.
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 Požární ochrana
Regulační plán zohlední právní předpisy týkající se požární ochrany zejména zákon č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně.
 Ochrana veřejného zdraví
Regulační plán bude řešen v souladu se schváleným Integrovaným programem snižování emisí
Olomouckého kraje a Programem ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje.
 Civilní ochrana
Bez požadavků.
 Obrana a bezpečnost státu
Regulační plán zohlední Zájmové území ministerstva obrany pro nadzemní stavby - pro veškerou nadzemní
výstavbu a Ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení ministerstva obrany.
 Ochrana ložisek nerostných surovin
Bez požadavků.
 Geologické stavby území
Bez požadavků
 Ochrana před povodněmi
Bez požadavků.
i) Výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí
Bez požadavků.
j) Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy
posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují
Bez požadavků.
k) Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci
Bez požadavku na dohodu o parcelaci.
l) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění
s ohledem na charakter území a problémy k řešení, včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Obsah regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, bude řešen v rozsahu podle Přílohy č. 11 k vyhlášce
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Výkresy regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, budou zpracovány v měřítku podle § 19, odst. 2
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavním měřítkem regulačního plánu bude měřítko 1 : 2000, přičemž detaily mohou být zpracovány v měřítku
1 : 1000, popřípadě 1 : 500.“

14.

ETAPIZACE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V bodě 14.1. se v odrážce, která začíná textem „ET-24“, za text „využití ploch“ vkládá text „09/008Z,“ a text
„ploch 09/008Z a“ se nahrazuje slovem „plochy“.
V bodě 14.1. se v odrážce, která začíná textem „ET-25“, za slovem „římsy“ nahrazuje slovo „nebo“ čárkou,
za slovo „hrany“ se vkládají slova „nebo atiky“ a před slovo „ustupujícího“ se vkládá slovo „atiky“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
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VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB
Zůstává beze změny.

16.

SDĚLENÍ O ZRUŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Zůstává beze změny.

(B) Příloha č. 1 textové části Územního plánu Olomouc (Tabulka ploch) se mění takto:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

V řádcích ploch 01/071S a 01/085S se ruší text „obrana a bezpečnost“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text
„Zm. I/28“.
V řádku plochy 02/037P se max. výška zástavby upravuje na „19/23“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text
„Zm. I/12“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
Řádek plochy 03/056P má nově tento obsah:
US-18,
*dotčeno
specifická
rozsudkem KS
03/056P
B
3,80
19/23*
do 55 %
b
15 %
výška 2 (02)*
(zn. 79 A
6/2014 - 193)
V řádku plochy 04/026S se struktura zástavby upravuje na „b“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/27“.
V řádcích ploch 04/087P, 04/088S, 04/089P, 04/091S, 04/092P, 04/093P, 04/094S a 04/095P se ve sloupci
„poznámky“ text „DP-36“ nahrazuje textem „Zm. I/01“.
V řádcích ploch 04/104P a 04/106P se zastavěnost upravuje na „75“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text
„Zm. I/19“.
V řádku plochy 04/113S se výměra plochy upravuje na „1,26“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/02“.
V řádku plochy 04/114S se výměra plochy upravuje na „1,99“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/02“.
V řádcích ploch 04/149P, 04/150P a 04/151P se zastavěnost upravuje na „75“ a do sloupce „poznámky“ se
vkládá text „Zm. I/19“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
V řádku plochy 05/039S se výměra plochy upravuje na „2,81“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/13“.
V řádku plochy 05/062S se výměra plochy upravuje na „0,31“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/11“.
V řádku plochy 05/063S se výměra plochy upravuje na „1,10“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/11“.
V řádku plochy 05/064S se výměra plochy upravuje na „1,78“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/11“.
V řádku plochy 05/065S se výměra plochy upravuje na „0,52“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/11“.
V řádku plochy 05/069S se výměra plochy upravuje na „0,43“ a za text „(D)“ se vkládá čárka a text „Zm. I/11“.
V řádku plochy 05/070S se výměra plochy upravuje na „5,40“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/11“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
V řádku plochy 05/090S se výměra plochy upravuje na „0,23“ a za text „(D)“ se vkládá čárka a text „Zm. I/11“.
Pod řádek plochy 05/090S se vkládá nový řádek s tímto obsahem:
specifická
Zm. I/13
05/091S
O
1,78
20/20
–
s
–
výška 1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
V řádku plochy 06/071P se struktura zástavby upravuje na „b“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/02“.
V řádku plochy 07/059K se slovo „parková“ nahrazuje textem „rekreační krajiny, Zm. I/02“.
V řádku plochy 09/008Z se text „DP-19“ nahrazuje textem „US-120“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text
„Zm. I/01“.
V řádcích ploch 09/015Z, 09/016Z, 09/017Z a 09/018Z se ruší text „DP-20,“ a za slovo „etapizace“ se vkládá
čárka a text „Zm. I/01“.
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(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)

(42)

vypuštěno ze souboru změn č. I.A
V řádcích ploch 09/040Z a 09/041Z se text „DP-23“ nahrazuje textem „US-121, Zm. I/01“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V řádku plochy 09/059P se text „DP-24“ nahrazuje textem „Zm. I/01“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V řádcích ploch 09/066Z a 09/067Z se text „DP-25“ nahrazuje textem „US-111, Zm. I/01“.
Řádky ploch 09/068Z a 09/069P mají nově tento obsah:

09/068Z

B*

1,04*

7/10*

15–40 %*

b*

30 %*

09/069P

P*

0,28*

–

–

–

–

(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
26

etapizace,
Zm. I/01,
*dotčeno
rozsudkem KS
(zn. 79 A
9/2014 - 40)
Zm. I/01,
*dotčeno
rozsudkem KS
(zn. 79 A
9/2014 - 40) a
rozsudkem KS
(zn. 73 A
1/2016 - 53)

Řádek plochy 09/079S má nově tento obsah:
09/079S

(43)
(44)
(45)
(46)

05/2017

P*

1,42*

–

–

–

–

*dotčeno
rozsudkem KS
(zn. 79 A
9/2014 - 40)

V řádcích ploch 09/135Z a 09/136Z se text „DP-16“ nahrazuje textem „Zm. I/01“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
V řádku plochy 09/162Z se text „DP-18“ nahrazuje textem „US-119, Zm. I/01“.
V řádku plochy 09/163Z se text „DP-18“ nahrazuje textem „US-119“ a za slovo „parková“ se vkládá čárka a text
„Zm. I/01“.
V řádcích ploch 09/169Z a 09/170Z se text „DP-17“ nahrazuje textem „Zm. I/01“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V řádku plochy 09/185Z se ruší text „DP-17,“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Zm. I/01“.
V řádcích ploch 09/186Z, 09/187P, 09/188Z, 09/189Z, 09/190Z, 09/191Z, 09/192P, 09/193P a 09/194Z se text
„DP-16“ nahrazuje textem „Zm. I/01“.
V řádku plochy 09/196Z se text „DP-19“ nahrazuje textem „US-120“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text
„Zm. I/01“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V řádcích ploch 10/098Z a 10/099P se struktura zástavby upravuje na „b“, text „DP-44“ se nahrazuje textem „US133“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Zm. I/01, I/02“.
V řádcích ploch 10/101P a 10/102Z se struktura zástavby upravuje na „b“, text „DP-45“ se nahrazuje textem „US134“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Zm. I/01, I/02“.
V řádku plochy 10/149Z se text „DP-15“ nahrazuje textem „US-118, Zm. I/01“.
V řádku plochy 10/163Z se text „DP-14“ nahrazuje textem „US-117, Zm. I/01“.
V řádku plochy 10/166Z se text „DP-29“ nahrazuje textem „US-123, Zm. I/01“.
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(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)

(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
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V řádku plochy 10/168Z se text „DP-29“ nahrazuje textem „Zm. I/01“.
V řádku plochy 10/171Z se text „DP-29“ nahrazuje textem „US-123, Zm. I/01“.
V řádku plochy 10/172S se text „DP-29“ nahrazuje textem „Zm. I/01“.
V řádku plochy 10/176Z se text „DP-29“ nahrazuje textem „US-123, Zm. I/01“.
V řádcích ploch 11/018Z, 11/019Z, 11/022Z, 11/023Z a 11/024Z se text „DP-13“ nahrazuje textem „RP-28,
Zm. I/01“.
V řádku plochy 11/056Z se text „DP-30“ nahrazuje textem „US-124, Zm. I/01“.
V řádcích ploch 11/057S, 11/058Z a 11/059Z se text „DP-30“ nahrazuje textem „Zm. I/01“.
V řádku plochy 11/060Z se text „DP-30“ nahrazuje textem „US-125, Zm. I/01“.
V řádku plochy 11/070Z se text „DP-13“ nahrazuje textem „RP-28, Zm. I/01“.
V řádcích ploch 11/080Z a 11/081S se text „DP-28“ nahrazuje textem „US-122, Zm. I/01“.
V řádku plochy 11/083S se výměra plochy upravuje na „2,69“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/01“.
V řádku plochy 11/084P se výměra plochy upravuje na „0,37“ a text „DP-07“ se nahrazuje textem „Zm. I/01“.
V řádku plochy 11/085Z se výměra plochy upravuje na „0,88“ a text „DP-07“ se nahrazuje textem „Zm. I/01“.
V řádku plochy 11/086S se výměra plochy upravuje na „0,40“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/01“.
V řádku plochy 11/103Z se text „DP-08“ nahrazuje textem „US-112“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text
„Zm. I/01“.
V řádku plochy 11/110Z se text „15/15“ nahrazuje textem „19/19“, za slovo „logistika“ se vkládá čárka a text
„specifická výška 1“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/15“.
V řádku plochy 11/119Z se text „DP-10“ nahrazuje textem „US-113, Zm. I/01“.
V řádku plochy 11/124Z se výměra plochy upravuje na „0,96“ a text „DP-07“ se nahrazuje textem „Zm. I/01“.
V řádku plochy 11/125Z se výměra plochy upravuje na „0,71“ a text „DP-07“ se nahrazuje textem „Zm. I/01“.
V řádcích ploch 11/131Z a 11/132Z se text „DP-08“ nahrazuje textem „US-122“ a za text „US-94“ se vkládá čárka
a text „Zm. I/01“.
V řádku plochy 11/133Z se text „DP-07“ nahrazuje textem „Zm. I/01“.
V řádcích ploch 11/135Z a 11/136Z se text „DP-13“ nahrazuje textem „RP-28, Zm. I/01“.
Pod řádek plochy 11/136Z se vkládají nové řádky s tímto obsahem:
11/137Z
11/138Z
11/139Z
11/140Z
11/141Z

B
B
B
B
B

0,45
0,41
0,36
1,02
1,08

7/10
7/10
7/10
7/10
7/10

10–35 %
10–35 %
10–35 %
10–35 %
10–35 %

b
b
b
b
b

40 %
40 %
40 %
40 %
40 %

Zm. I/01
Zm. I/01
Zm. I/01
Zm. I/01
Zm. I/01
zeleň parková,
11/142Z
R
0,11
5/7
do 3 %
s
50 %
Zm. I/01
zeleň parková,
11/143Z
R
0,23
5/7
do 3 %
s
50 %
Zm. I/01
V řádku plochy 12/029Z se text „DP-06“ nahrazuje textem „US-110“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text
„Zm. I/01“.
V řádku plochy 12/053S se text „DP-41“ nahrazuje textem „RP-15, Zm. I/01“.
V řádku plochy 12/054Z se text „DP-41“ nahrazuje textem „RP-15“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text
„Zm. I/01“.
V řádku plochy 12/055S se text „DP-41“ nahrazuje textem „RP-15, Zm. I/01“.
V řádku původní plochy 12/087P se kód plochy mění na „12/087S“ a řádek má nově tento obsah:
12/087S

V

3,19

11/11

–

a

–

Zm. I/29

V řádku plochy 12/088S se výměra plochy upravuje na „3,18“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/29“.
V řádku plochy 12/089P se výměra plochy upravuje na „3,28“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/29“.
Řádky ploch 12/090S, 12/091S a 12/092P se ruší.
V řádku plochy 12/093S se výměra plochy upravuje na „10,68“, za slovo „výzkum“ se vkládá čárka a text
„specifická výška 2 (06)“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/29“.
Řádek plochy 12/094P se ruší.
V řádku plochy 12/123P se text „DP-06“ nahrazuje textem „US-110, Zm. I/01“.
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(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)
(99)
(100)
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)
(114)
(115)
(116)
(117)

(118)

05/2017

V řádku plochy 12/124Z se text „DP-06“ nahrazuje textem „US-110“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text
„Zm. I/01“.
V řádcích ploch 12/125Z, 12/126P a 12/127P se text „DP-06“ nahrazuje textem „US-110, Zm. I/01“.
V řádku plochy 13/001S se výměra plochy upravuje na „3,62“ a za text „RP-19“ se vkládá čárka a text „Zm. I/33“.
V řádku původní plochy 13/037S se kód plochy mění na „13/037Z“, výměra plochy se upravuje na „2,64“ a za
text „US-91“ se vkládá čárka a text „Zm. I/33“.
V řádku plochy 13/038S se výměra plochy upravuje na „1,45“ a za text „RP-18“ se vkládá čárka a text „Zm. I/33“.
V řádku plochy 13/039Z se výměra plochy upravuje na „0,32“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text
„Zm. I/33“.
V řádku plochy 13/041Z se výměra plochy upravuje na „11,60“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text
„Zm. I/33“.
V řádku plochy 13/044Z se výměra plochy upravuje na „1,76“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text
„Zm. I/33“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V řádku plochy 13/073S se výměra plochy upravuje na „0,51 a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/33“.
V řádku plochy 13/074S se výměra plochy upravuje na „2,89“ a za text „RP-17“ se vkládá čárka a text „Zm. I/33“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V řádku plochy 13/121S se výměra plochy upravuje na „1,20“ a za text „US-91“ se vkládá čárka a text „Zm. I/33“.
V řádku plochy 13/124S se výměra plochy upravuje na „2,46“ a za text „RP-16“ se vkládá čárka a text „Zm. I/33“.
V řádku plochy 13/125S se výměra plochy upravuje na „2,08“ a za text „RP-16“ se vkládá čárka a text „Zm. I/33“.
V řádku plochy 13/130S se výměra plochy upravuje na „1,80“ a za text „RP-16“ se vkládá čárka a text „Zm. I/33“.
V řádku plochy 13/131S se výměra plochy upravuje na „0,18“ a za text „RP-16“ se vkládá čárka a text „Zm. I/33“.
V řádku původní plochy 13/132S se kód plochy mění na „13/132P“, výměra se upravuje na „3,08“ a za text
„US-91“ se vkládá čárka a text „Zm. I/33“.
V řádku plochy 13/133S se výměra plochy upravuje na „0,54“ a za text „RP-16“ se vkládá čárka a text „Zm. I/33“.
V řádku plochy 13/134S se výměra plochy upravuje na „5,56“ a za text „RP-16“ se vkládá čárka a text „Zm. I/33“.
V řádku plochy 13/139S se výměra plochy upravuje na „0,13“ a za text „RP-16“ se vkládá čárka a text „Zm. I/33“.
V řádku plochy 13/140S se výměra plochy upravuje na „0,63“ a za text „US-91“ se vkládá čárka a text „Zm. I/33“.
V řádku plochy 13/155Z se výměra plochy upravuje na „0,70“ a za text „US-91“ se vkládá čárka a text „Zm. I/33“.
Řádek plochy 13/156Z má nově tento obsah:
US-106,
*dotčeno
rozsudkem KS
13/156Z*
P*
0,89*
–
–
–
–
(zn. 79 A
8/2014 - 111)
Pod řádek plochy 13/160S se vkládá nový řádek s tímto obsahem:
13/161Z

B

0,41

13/17

do 50%

s

10 %

Zm. I/33

(119) Řádek plochy 14/039P se ruší.
(120) V řádku plochy 14/059P se výměra plochy upravuje na „0,69“ a text „DP-49“ se nahrazuje textem „RP-25,
Zm. I/01, I/21“.
(121) V řádku plochy 14/094P se výměra plochy upravuje na „0,09“ a text „DP-49“ se nahrazuje textem „RP-25,
Zm. I/01, I/21“.
(122) V řádku plochy 15/060Z se ruší text „DP-46,“ a za slovo „parková“ se vkládá čárka a text „Zm. I/01“.
(123) V řádku plochy 15/120P se text „DP-34“ nahrazuje textem „US-129, Zm. I/01“.
(124) V řádcích ploch 15/121Z a 15/122Z se text „DP-47“ nahrazuje textem „US-135, Zm. I/01“.
(125) V řádku plochy 15/123P se text „DP-34“ nahrazuje textem „US-129, Zm. I/01“.
(126) V řádku plochy 15/124P se text „DP-34“ nahrazuje textem „Zm. I/01“.
(127) V řádku plochy 15/128P se text „DP-34“ nahrazuje textem „US-129, Zm. I/01“.
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(128) V řádku plochy 15/129Z se text „DP-47“ nahrazuje textem „US-135“ a za slovo „parková“ se vkládá čárka a text
„Zm. I/01“.
(129) V řádku plochy 15/130Z se text „DP-47“ nahrazuje textem „US-135, Zm. I/01“.
(130) V řádku plochy 15/144Z se text „DP-46“ nahrazuje textem „Zm. I/01“.
(131) V řádku plochy 15/146P se text „DP-34“ nahrazuje textem „Zm. I/01“.
(132) V řádcích ploch 15/162Z, 15/163Z a 15/164P se text „DP-46“ nahrazuje textem „Zm. I/01“.
(133) vypuštěno ze souboru změn č. I.A
(134) V řádku plochy 16/055Z se text „RP-27“ nahrazuje textem „RP-24“ a za text „US-96“ se vkládá čárka a text
„Zm. I/02“.
(135) V řádku plochy 16/062Z se text „DP-31“ nahrazuje textem „US-126, Zm. I/01“.
(136) V řádku plochy 16/093Z se text „DP-32“ nahrazuje textem „US-128, Zm. I/01“.
(137) V řádku plochy 16/125Z se text „DP-02“ nahrazuje textem „RP-27, Zm. I/01“.
(138) V řádku plochy 16/158Z se text „DP-31“ nahrazuje textem „Zm. I/01“.
(139) V řádku plochy 16/159Z se text „DP-31“ nahrazuje textem „US-127, Zm. I/01“.
(140) V řádku plochy 16/169P se struktura zástavby upravuje na „b“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/02“.
(141) V řádku plochy 18/070Z se text „DP-01“ nahrazuje textem „US-109“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text
„Zm. I/01“.
(142) V řádcích ploch 19/012Z, 19/013Z, 19/014Z, 19/015Z, 19/016Z a 19/017Z se text „DP-22“ nahrazuje textem
„Zm. I/01“.
(143) V řádku plochy 19/018Z se ruší text „DP-22,“ a za slovo „parková“ se vkládá čárka a text „Zm. I/01“.
(144) V řádcích ploch 19/019Z, 19/020Z a 19/021Z se text „DP-22“ nahrazuje textem „Zm. I/01“.
(145) V řádku plochy 19/036Z se ruší text „DP-21,“ a za slovo „parková“ se vkládá čárka a text „Zm. I/01“.
(146) V řádcích ploch 19/037Z, 19/038Z a 19/039Z se text „DP-21“ nahrazuje textem „Zm. I/01“.
(147) V řádku plochy 20/043Z se ruší text „DP-26,“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Zm. I/01“.
(148) V řádku plochy 20/044Z se text „DP-26“ nahrazuje textem „Zm. I/01“.
(149) V řádku plochy 20/045Z se ruší text „DP-26,“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Zm. I/01“.
(150) vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
(151) vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
(152) V řádcích ploch 23/012Z, 23/013Z, 23/014Z, 23/015Z, 23/016Z, 23/017Z a 23/018Z se text „DP-27“ nahrazuje
textem „Zm. I/01“.
(153) V řádcích ploch 23/019Z a 23/021Z se ruší text „DP-27,“ a za slovo „parková“ se vkládá čárka a text „Zm. I/01“.
(154) V řádku plochy 23/022Z se text „DP-27“ nahrazuje textem „Zm. I/01“.
(155) V řádcích ploch 24/001P, 24/002S a 24/003Z se text „DP-39“ nahrazuje textem „US-131, Zm. I/01“.
(156) V řádku plochy 24/019Z se text „DP-11“ nahrazuje textem „US-114“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text
„Zm. I/01“.
(157) V řádku plochy 24/022Z se text „DP-12“ nahrazuje textem „US-115“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text
„Zm. I/01“.
(158) V řádku plochy 24/033Z se text „DP-11“ nahrazuje textem „US-114“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text
„Zm. I/01“.
(159) V řádcích ploch 24/034S a 24/036Z se text „DP-39“ nahrazuje textem „US-131, Zm. I/01“.
(160) V řádku plochy 27/041Z se text „DP-04“ nahrazuje textem „Zm. I/01“.
(161) vypuštěno ze souboru změn č. I.A
(162) V řádku plochy 27/076S se do sloupce „zpřesnění podmínek využití“ vkládá text „odpadové hospodářství“ a do
sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/02“.
(163) V řádku plochy 27/089Z se text „DP-38“ nahrazuje textem „US-136“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text
„Zm. I/01“.
(164) V řádcích ploch 27/100Z, 27/101Z, 27/102Z, 27/103S, 27/104Z a 27/105Z se text „DP-50“ nahrazuje textem
„RP-26, Zm. I/01“.
(165) vypuštěno ze souboru změn č. I.A
(166) vypuštěno ze souboru změn č. I.A
(167) vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
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(168)
(169)
(170)
(171)
(172)
(173)
(174)
(175)

vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
V řádku plochy 28/024P se text „DP-35“ nahrazuje textem „US-130, Zm. I/01“.
V řádku plochy 28/025N se za text „(B)“ vkládá čárka a text „US-130, Zm. I/01“.
V řádku plochy 28/062S se výměra upravuje na „1,93“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/06“.
Řádek plochy 28/063S se ruší.
V řádku plochy 28/070P se výměra upravuje na „1,15“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/06“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
V řádku 28/101P se texty ve sloupcích „zastavěnost“ a „min. podíl zeleně“ nahrazují pomlčkou a do sloupce
„poznámky“ se vkládá text „Zm. I/02“.
(176) vypuštěno ze souboru změn č. I.A.1
(177) vypuštěno ze souboru změn č. I.A
(178) Pod řádek plochy 28/139S se vkládá nový řádek s tímto obsahem:
28/142S
(179)
(180)
(181)
(182)
(183)
(184)
(185)
(186)
(187)
(188)
(189)

P

0,04

–

–

–

–

Zm. I/06

V řádku plochy 29/054Z se text „DP-03“ nahrazuje textem „Zm. I/01“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
V řádcích ploch 31/005Z a 31/008Z se text „DP-48“ nahrazuje textem „Zm. I/01“.
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
vypuštěno ze souboru změn č. I.A
V řádku plochy 09/006P se ruší text „specifická výška 2 (03)“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/02“.
Řádek plochy 10/052S má nově tento obsah:
zeleň parková,
*dotčeno
rozsudkem KS
10/052S*
R*
0,56*
5/7*
–
s*
–
(zn. 73 A
3/2016 - 69)

(C) Soubor změn č. I.A.1 Územního plánu Olomouc obsahuje:
(1)
(2)
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Textovou část (výrok) s 30 číslovanými stránkami A4.
Grafickou část, kterou tvoří tyto výkresy a schémata:
 Zm.I.A.1/I/01
Výkres základního členění území
 Zm.I.A.1/I/02.1
Hlavní výkres
 Zm.I.A.1/I/02.2
Koncepce dopravní infrastruktury
 Zm.I.A.1/I/02.3
Koncepce technické infrastruktury
 Zm.I.A.1/I/02.4
Koncepce uspořádání krajiny a veřejné zeleně
 Zm.I.A.1/I/03
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
 Zm.I.A.1/I/S1
Schéma výškové regulace a polycentrického systému
 Zm.I.A.1/I/S2
Schéma etapizace

v měřítku 1 : 10 000;
v měřítku 1 : 10 000;
v měřítku 1 : 10 000;
v měřítku 1 : 10 000;
v měřítku 1 : 10 000;
v měřítku 1 : 5 000;
v měřítku 1 : 20 000;
v měřítku 1 : 20 000.
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