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1

NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE SPRÁVNÍHO ŘÁDU

1.1

Postup při pořízení Souboru změn č. VIII Regulačního plánu MPR Olomouc

Soubor změn č. VIII Regulačního plánu Městské památkové rezervace Olomouc v lokalitě VIII/2 (dále jen „Změna VIII/2“ ) je pořizován
na základě podnětu správce objektu, tj. ředitelství Vlastivědného muzea v Olomouci, se sídlem nám. Republiky 823/5, 771 73 Olomouc (dále
jen „žadatel“), ze dne 8.8.2012.
Statutární město Olomouc rozhodlo usnesením Zastupitelstva města Olomouce ze dne 19. 9. 2012 o pořízení změny Regulačního
plánu MPR Olomouc a to s podmínkou uzavření dohody o úhradě nákladů spojených s pořízením změny regulačního plánu vyvolané
výhradní potřebou navrhovatele (tj. nákladů na zpracování návrhu a případné mapové podklady).
Statutární město Olomouc schválilo zadání změny RP v rozsahu změny VIII/2 redukované pouze na změnu v nádvoří VMO usnesením
Zastupitelstva města Olomouce dne 25.2. 2013. Dne 31.8.2016 došlo k uzavření Dohody o úhradě nákladů mezi SMOl a VMO. Dne 12.12.
2016 byly k vyjádření vyzváni vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury. Ve lhůtě do 12.1.2017 se vyjádřilo pět vlastníků ze sedmi
a neměli připomínky. Dne 20.2.2017 proběhlo společné jednání o návrhu. Do 23.3.2017 bylo doručeno sedm stanovisek k návrhu z 13
dotčených orgánů státní správy. Nesouhlasné stanovisko vyjádřilo Ministerstvo kultury ČR. Vzhledem k jeho negativnímu stanovisku doručil
žadatel dne 24. 4. 2017 žádost o přerušení pořizování změny, upravil podklad (studii) pro změnu a tento předložil 6.9. 2017 pořizovateli. Na
základě upraveného podkladu byl návrh změny v listopadu 2017 přepracován. Dne 29.1.2018 byla podána žádost na MK ČR o nové
stanovisko k upravené dokumentaci. Na základě upraveného návrhu změny VIII/2 bylo doručeno dne 8.3. 2018 stanovisko nové s návrhem
podmínek k úpravě dokumentace. K možnosti úpravy dokumentace návrhu proběhlo jednání na MK ČR dne 16.4. 2018. Na podkladě tohoto
jednání byl návrh změny VIII/2 upraven v květnu 2018. Dne 07.06.2018 byla podána žádost k o stanovisko včetně upraveného návrhu a
odůvodnění rozsahu změn. Dne 04.07.2018 bylo doručeno stanovisko MK ČR nové s konstatováním, že upravená dokumentace splnila jen
částečně požadavky DOSS. Následně proběhlo jednání ke smírnému řešení rozporu dne 30.10.2018. Na základě tohoto jednání byla
dokumentace opětovně upravena v listopadu 2018.
další postup doplní pořizovatel do vydávané verze
uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění tohoto rozhodnutí
doplní pořizovatel do vydávané verze
1.2

uplatněné připomínky, vypořádání připomínek

doplní pořizovatel do vydávané verze
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1.3

úprava dokumentace na základě uplatněných námitek a připomínek

doplní pořizovatel do vydávané verze
2 VÝSLEDEK POSOUZENÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU Z HLEDISKA SOULADU
2.1

s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací

Změna RP MPR VIII/2 zahrnuje taková opatření, která nemají žádnou vazbu na koordinaci v rámci širších vztahů v území ani žádným
způsobem neovlivňuje zásady stanovené územním plánem sídelního útvaru města Olomouce.
Změna VIII/2 nenarušuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit určených platným územním plánem Olomouce.
Řešené území Změny VIII/2 je podle platného územního plánu Olomouce zařazeno do Lokality 01 - historické jádro Olomouce
zahrnující Městskou památkovou rezervaci. Územní plán stanoví RP MPR Olomouc jako určující územně plánovací dokument pro výškovou
hladinu zástavby v MPR.
Hlavními limity ovlivňujícími využiti řešeného území Změny RP MPR VIII/2 jsou:
- MPR Olomouc
Výstavní expozice v rámci reverzibilní konstrukce dočasného charakteru ve vyznačené ploše v rozsahu půdorysu max. 240 m2
a výšky 1.NP na vyznačené ploše nádvoří ani zdaleka nepřevýší ani nezacloní přilehlé budovy Vlastivědného muzea a ani se
neuplatní ve vnějších výhledech a průhledech z veřejných prostranství,
- blízkost hranice záplavového území Q100 (území severně od ulic Franklinovy, zčásti zasahující do ul.Hanáckého pluku)
Komplex Vlastivědného muzea s řešeným územím Změny RP MPR VIII/2 je situován na zvýšené terase, vně záplavového území.
2.2

s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
Změnou regulačního plánu se nemění základní urbanistická koncepce rozvoje území města, daná platným územním plánem.
Opatření, které je předmětem změny RP, je v souladu s ustanoveními § 18 a § 19 stavebního zákona.

2.3

s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Tato změna regulačního plánu, pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jejího pořizování, je v souladu s požadavky zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů - vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Územně plánovací dokumentace je vybranou činností ve výstavbě a je zpracována oprávněnou osobou.
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2.4

s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů

tato kapitola bude případně doplněna na základě stanovisek dotčených orgánů
3 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
V nádvoří areálu Vlastivědného muzea, kulturní nemovité památky, je návrhem Změny VIII/2, překryvným prvkem plochy se specifickým
využitím, umožněno doplňkově v přesně stanovené ploše a max. objemu instalovat výstavní expozice (plocha max. 240 m2 a výška 1.NP) a
to v rámci reverzibilní konstrukce dočasného charakteru, jejíž dočasný charakter je dán zejména užitými materiály a typem konstrukce.
Konstrukce bude prostorově odsazená a nezasahující do okolní architektury chráněných budov, s výjimkou osy komunikačního napojení (osa
komunikačního napojení koresponduje s příčnou osou komplexu v ose stavebních otvorů vstupů bočních křídel komplexu bývalého kláštera
klarisek). Prostorové prvky budou plně demontovatelné. Charakter takové konstrukce je referenčně podložen příkladem studie v příloze
odůvodnění. Stávající podmínky v ploše nezastavěné uvnitř bloků kategorie „1“ – nádvoří paláců a dvory historických budov připouštějí využití
mj. pro dočasné úpravy spojené s pořádáním jednorázových nebo opakujících se sezónních kulturních představení, koncertů a výstav.
Stanovením specifického způsobu využití pro tuto jednu konkrétní plochu nádvoří a stanovením plošného a výškového limitu se umožní vložit
expozice dlouhodobější chráněné konstrukcí , které však nebudou konkurovat dominující historické budově (zajištěno podmínkami
prostorového uspořádání). Ostatní plocha nádvoří bude řešena v souladu se stávajícími podmínkami RP MPR pro kategorii „1“.
Referenční podkladní studie: Dílčí úpravy plochy vnitřního nádvoří Vlastivědného muzea Olomouc byly prověřeny architektonicko –
urbanistickou studií vypracovanou Ing. Miroslavem Pospíšilem, ČKA 03 582, Ateliér – r, Uhelná 27, 772 00 Olomouc, ze září 2017.
Řešení zpracované ve zmíněné studii: výškově nejednotný terén nádvoří je vyrovnán, středový pás nádvoří je vydlážděn a je odsazený od
křídel budovy travnatými pásy. Šířka vydlážděné plochy odpovídá šířce vložené konstrukce. Vložena je nepohyblivá část na příčnou osu
komplexu, která zajišťuje vstup do expozice na nádvoří. Ostatní prvky - rámy jsou mobilní a umožňují proměnlivě zastřešovat vystavené
exponáty (pohyb rámů v podélné ose nádvoří). Jednotlivé prvky jsou plně reverzibilní s ocelo-dřevěnou nosnou konstrukcí se skleněným
demontovatelným opláštěním. Celá konstrukce opětovně demontovatelná.
Tyto prvky citlivě doplňují původní architekturu a současně nabízejí návštěvníkům muzea další využití nádvoří. Nové prvky jsou od
architektury stávajících chráněných budov odsazeny na šířku travnatých pásů. Díky konstrukčnímu řešení jednotlivých prvků je snadná jejich
montáž i demontáž. Jedná se o flexibilní prvky drobné architektury, které díky navrženému řešení jsou plně reverzibilní a současně násobně
zvyšují užitnou hodnotu areálu.
3.1

Základní charakteristika a vazby řešeného území v rámci centrálního území města
- vymezení pozemků Změny č.VIII/2 RP MPR:
Řešené území je součástí zastavěného území městské památkové rezervace Olomouc (dále též MPR).
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Jedná se o stabilizované území, o které je pečováno statutárním městem Olomouc, vlastníky objektů pod dohledem památkové péče,
zejména s hlediska zachování jedinečného rázu dochované urbánní struktury v celku, potvrzeném statutem MPR.
Pořízení Změny VIII/2 se týká areálu Vlastivědného muzea (bývalý klášter klarisek) situovaného na pozemku p. č. 143 – zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-město.
– stávající využití pozemků a budov:
Stavební objekty na pozemku p. č. 143 jsou významnými kulturními památkami a jsou využívány k muzeálním účelům.
V RP MPR jsou uvedeny stavby na pozemku p. č. 143 jako nebytové objekty se závazně stanoveným půdorysem, podlažností,
formou a objemem. Nádvoří (bývalý „rajský dvůr“) řadí RP MPR mezi „nádvoří paláců a dvory historických budov“ (kategorie „1“). Nádvoří je
kromě toho uváděno jako plocha zeleně palácových a klášterních zahrad.
Graficky je stav v části odůvodnění dokumentován výkresy:
- č.6 Výkres funkčního využití - stav před Změnou VIII/2
- č.7 Výkres regulačních prvků - stav před Změnou VIII/2
3.2

Urbanistická struktura a architektura řešeného území
Navržené úpravy směřují k posílení funkce objektu jako muzea. Jsou akcentovány základní kompoziční osy stavby, stávající prostory
jsou doplněny o provozní části, které přispívají ke zlepšení uživatelského standardu a zvyšují atraktivitu muzea pro jeho návštěvníky.
Podkladovým materiálem pro zpracování Změny č.VIII/2 je urbanisticko - architektonická studie vypracovaná Ing. Miroslavem
Pospíšilem, ČKA 03 582, Ateliér – r, s.r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc pro Vlastivědné muzeum v Olomouci, v září 2017.
- Podmínky na vymezení pozemků a jejich využití:
V dvorní části pozemku p. č.143, je navržena nezastavěná plocha uvnitř bloků kategorie „1“ – nádvoří paláců a dvory historických
budov a doplněna plochou se specifickými podmínkami využití. Specifické podmínky využití – kód na výkresech *VE - představují možnost
umístění výstavní expozice v rámci reverzibilní konstrukce dočasného charakteru ve vyznačené ploše v rozsahu půdorysu max. 240 m2 a
výšky 1.NP.
Funkční využití stávající budovy Vlastivědného muzea podle RP MPR jako nebytový objekt zůstává zachováno.
Na ploše současného vnitřního nádvoří, na výkresu č.2 Plán funkčního využití značeného barevně je vnitroblok veden jako nádvoří a
dvory v kategorii 1 – nádvoří paláců a dvory historických budov a vyznačena plocha se specifickým způsobem využití.
Na výkresu č. 3 Plán regulačních prvků je vyznačena navržená plocha se specifickým způsobem využití, která přebírá a zachovává
podmínky pro dvorní plochu kat. 1 - nádvoří paláců a dvory historických budov a rozšiřuje je o zmíněné specifické využití.
Navržená změna je dokumentována v části výroku a odůvodnění na situačních výřezech výkresů č.2, č.4 (plán funkčního využití) a
výkresu č.3, č.5 (plán regulačních prvků).
Podmínky k následnému stavebnímu řízení navrhované reverzibilní konstrukce je doporučeno stanovovat ve spolupráci s místním
příslušným pracovištěm NPÚ.
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3.3

Řešení veřejné infrastruktury
Změnou nedojde ke zvýšení nároků na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

3.4

Uspořádání dopravy
Navržená dostavba je ve vnitřním nádvoří a neovlivní stav dopravy ve veřejných prostorech města.

3.5

Celková koncepce zeleně a ochrany přírody
Možnost uplatnění zeleně na nezastavěných plochách atria je zachována. Celková koncepce v MPR není ovlivněna.

3.5.1 Vodní toky a vodní plochy
Návrh změny se netýká vodních toků a ploch
3.6

Archeologie
Lokalita se nachází uvnitř MPR Olomouc. Jde o území s archeologickými nálezy. Zahájení stavební činnosti jsou stavebníci povinni
ohlásit tak, aby mohl být proveden záchranný archeologický průzkum.

4 ÚDAJE O ZPŮSOBU POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU
Tyto údaje jsou obsaženy v kapitole 1.1 tohoto textu Odůvodnění (postup při pořízení regulačního plánu).
5 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ŘEŠENÉ PLOCHY Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ
VYHODNOCENÍ SOULADU REGULAČNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉHO KRAJEM S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ZÁSADAMI
ÚZEMNÍHO ROZVOJE, U OSTATNÍCH REGULAČNÍCH PLÁNŮ TÉŽ SOULADU S ÚZEMNÍM PLÁNEM
Změna VIII/2 zahrnuje takové opatření, které nemá žádnou vazbu na koordinaci v rámci širších vztahů v území ani žádným způsobem
neovlivňuje zásady stanovené platným územním plánem Olomouce.
Toto zdůvodnění je popsáno v kapitole 2.1 tohoto textu Odůvodnění.
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6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY PRO JEHO
PŘEPRACOVÁNÍ (§ 69 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA)
Všechny body zadání změny regulačního plánu MPR Olomouc byly naplněny.
Textová a grafická část je zpracována v souladu s přílohou č. 11. vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších změn.
Zadání Souboru změn č.VIII RP MPR Olomouc bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem města 25.2.2013 v rozsahu změny VIII/2
redukované pouze na řešení plochy atria VMO.
Návrh RP MPR respektuje požadavky obsažené v Zadání změny s tím, že byla upřesněna skladba výkresů.
Regulace funkčního využití a prostorových prvků pro vymezené území Změny VIII/2, je detailně propracovaná v měřítku grafických
výstupů 1:1000.
7 ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉ KONCEPCE ŘEŠENÍ
Toto zdůvodnění je dostatečně popsáno v kapitole 3. tohoto textu Odůvodnění (Komplexní zdůvodnění přijatého řešení).
8 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY
URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
Rozvoj území se předpokládá pouze uvnitř zastavěného území v rámci nádvoří areálu býv. kláštera, dnes Vlastivědného muzea
Olomouc. Regulační plán je v souladu s platným územním plánem Olomouce, pro který byly případné zábory zemědělského půdního fondu
vyhodnoceny a odsouhlaseny. Regulační plán nenavrhuje k záborům žádnou zemědělskou půdu (ZPF), ani pozemky určené k plnění funkce
lesa (PUPFL).
9 ZHODNOCENÍ PODMÍNEK PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, PRO KTERÉ REGULAČNÍ PLÁN NAHRAZUJE ÚZEMNÍ
ROZHODNUTÍ
Tato kapitola je bezpředmětná, neboť tento regulační plán nenahrazuje žádná územní rozhodnutí.
Ing.arch.Tadeáš Matoušek
listopad 2018

PŘÍLOHA – Podkladová studie (13 listů)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ing. arch. Tadeáš Matoušek
stránka 9 z 9

Identifikační údaje stavby :

konstrukce přístřešku se mohou posouvat v podélné ose nádvoří a modifikovat prostor dle aktuálních
požadavků.

Název stavby: úpravy vnitřního atria, architektonická koncepce vstupního nádvoří
Vlastivědného muzea v Olomouci

Navržený prvek má ocelo-dřevěnou konstrukci s téměř plnými podélnými stěnami a střechou. Obě příčné

Místo stavby:

Vlastivědné muzeum v Olomouci, náměstí Republiky 5, 771 73

stěny objektu jsou zcela prosklené. Prosklení je posuvné a umožňuje v teplých dnech úplné otevření sálu

Objednatel :

Vlastivědné muzeum v Olomouci, náměstí Republiky 5, 771 73

směrem do nádvoří. Jedná se tak skutečně o flexibilní prvky drobné architektury, které díky navrženému

Stupeň p.d. :

urbanisticko - architektonická studie

řešení jsou plně reverzibilní a současně násobně zvyšují užitnou hodnotu areálu.

Zhotovitel :

ateliér-r, s.r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc

Závěr :
Urbanistická koncepce :
Řešené prostory prodělaly v minulosti celou řadu změn. Pro představu přikládám jako součást této zprávy
Navržené úpravy směřují k posílení funkce objektu jako muzea. Jsou akcentovány základní kompoziční

kopie původních výkresů a žádostí o úpravy z let 1929 až 1972. Současně také přikládám několik

osy stavby, stávající prostory jsou doplněny o provozní části, které přispívají ke zlepšení uživatelského

historických a několik současných fotografií.

standardu a zvyšují atraktivitu muzea pro jeho návštěvníky.
Jedním z hlavních cílů předloženého řešení je větší otevření muzea směrem k veřejnosti, směrem
k potencionálním návštěvníkům.
Architektonická studie řeší úpravy plochy vnitřního nádvoří Vlastivědného muzea Olomouc, těžištěm
návrhu je funkční posílení a vzájemné těsnější propojení hlavních os historického objektu (jedná se o dvě
vstupní osy kolmé k ose přilehlé ulice a jejich kolmou spojnici v místě současného vstupu do kláštera).

Architektonická koncepce :
Plocha nádvoří bude zachována ve své současné podobě (žulová kostka). Zásobování hlavní budovy
muzea bude zachováno z přední strany od náměstí Republiky a současně bude posíleno o vložený
nákladní výtah, který bude zapuštěn v severním parkánu do ulice Koželužské.
Na plochu vnitřního nádvoří bude vložen flexibilní box, který bude sloužit pro potřeby výstavní nebo bude
využíván jako předprostor sálu Václava III. Umístění nového objektu do středu nádvoří umožní příčné
propojení vstupního foyeru se sálem Václava III. a také s plochou východního parkánu. Navržený prvek
může být pevně zakotven v prostoru nádvoří, nebo může být proveden v „posuvné“ variantě, kdy části
Vypracoval : Miroslav Pospíšil, září 2017

