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ÚVOD 

a) Údaje o zadání a podkladech  

Změna č. I Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce je zpracována na základě smlouvy o dí-
lo, uzavřené mezi objednatelem, Statutárním městem Olomouc a zhotovitelem, Urbanistic-
kým střediskem Ostrava, s.r.o., dne 7. 11. 2018.    

Podklady po zpracování Změny č. I regulačního plánu byly: 

- Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce, vydaný Zastupitelstvem města Olomouce opatřením 
obecné povahy č. 4/2017 dne 19. 12. 2017, s nabytím účinnosti dne 5. 1. 2018; 

- Územní plán Olomouc (KNESL + KYNČL s.r.o.), vydaný Opatřením obecné povahy 
č. 1/2014 Zastupitelstvem města Olomouce, s nabytím účinnosti dne 30. 9. 2014, ve zně-
ní pozdějších změn (dále jen Územní plán); 

- Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválená usnesením vlády ČR 
č. 276 ze dne 15. 4. 2015; 

- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1, vydané formou 
opatření obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 usnesením 
UZ/19/44/2011, s nabytím účinnosti dne 14. 7. 2011 a ve znění Aktualizace č. 2b, vydané 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 24. 4. 2017 usnesením č. UZ/4/41/2017 formou 
opatření obecné povahy pod čj.: KUOK 41993/2017, které nabylo účinnosti dne 
19. 5. 2017; 

- Aktuální katastrální mapa, převzatá z Katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřic-
kého a katastrálního (www.cuzk.cz).  

 

b) Obsah a rozsah elaborátu 

Změna č. I regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce obsahuje části:  

I.     Změna č. I Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce   
I.A.  Textová část 

I.B.  Grafická část – výřezy z výkresů:   
I.B.1. Hlavní výkres                    1 : 2000 
I.B.2. Výkres koncepce dopravy               1 : 2000 

II.    Odůvodnění Změny č. I regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce 
II.A.  Textová část 
II.B.  Grafická část – výřez z výkresu:   
     II.B.1. Koordinační výkres                 1 : 2000 
 
Ostatní výkresy platného regulačního plánu se Změnou č. I nemění. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cuzk.cz)/
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A. POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. I REGULAČNÍHO PLÁNU RP-13 SÍDLIŠTĚ LAZCE 

Změna č. I regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce je pořízena jako změna regulačního plá-
nu z podnětu dle § 71 odst. 2 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s požadavky vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způ-
sobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.  

Regulační plán RP-13 sídliště Lazce byl vydán Zastupitelstvem města Olomouce opatřením 
obecné povahy č. 4/2017 dne 19. 12. 2017 a nabyl účinnosti dne 5. 1. 2018. Zároveň byla 
statutárnímu městu dne 14. 12. 2017 doručena petice obyvatel, podepsaná 228 občany, kte-
ří nesouhlasili s navrženým prodloužením ulice Řezáčovy a s přestavbou ukončení ulice 
Na Letné. S prodloužením ulice Řezáčovy obyvatelé nesouhlasí zejména z důvodu snížení 
počtu parkovacích stání a z důvodu nutnosti kácení zeleně, se zokruhováním ulice Na Letné 
nesouhlasí z důvodu zhoršení bezpečnosti.  

O pořízení Změny č. I regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce rozhodlo Zastupitelstvo měs-
ta Olomouce rozhodnutím ze dne 4. 6. 2018; dle ustanovení §72 až 74 stavebního zákona je 
Změna č. I regulačního plánu pořizována zkráceným postupem.  

Pořizovatelem Změny č. I Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce je Statutární město Olo-
mouc, odbor koncepce a rozvoje, zpracovatelem regulačního plánu je Urbanistické středisko 
Ostrava, s.r.o. Spartakovců 3, 708 00 Ostrava, zodpovědným projektantem Ing. arch. Helena 
Salvetová, autorizovaný architekt ČKA 00 864. 

 

 

B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ŘEŠENÉ PLOCHY Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
ÚZEMNÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ SOULADU REGULAČNÍHO PLÁNU 
S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE, SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNÍM 
PLÁNEM 

a) Koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů 

     Řešená plocha regulačního plánu – sídliště Lazce – leží v severní části města Olomouce, 
v k.ú. Lazce, na pravém břehu řeky Moravy, v přímé návaznosti na historické jádro města. 
Jde o stabilizované městské území, s převažující funkcí obytnou a s doplňkovou funkcí ob-
čanského vybavení. 

Změnou č. I dochází pouze ke dvěma dílčím úpravám dopravního řešení platného regulač-
ního plánu; tyto úpravy nemají žádný dopad na širší územní vazby.  

 

b) Vyhodnocení souladu Změny č. I regulačního plánu s politikou územního rozvoje 

     Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR), schválená usne-
sením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, stanoví požadavky a podmínky pro naplňování úko-
lů územního plánování. Z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelné-
ho rozvoje území, stanovených v PÚR ČR, se problematiky řešené regulačním plánem a jeho 
Změnou č. 1 týkají zejména následující: 
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 (28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požado-
vat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na ve-
řejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné in-
frastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

 (29)  Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vyme-
zovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy 
nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch 
rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s poža-
davky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a do-
stupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosa-
žitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhod-
né sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to 
vhodné. 

Předmětem řešení Změny č. I regulačního plánu je právě problematika veřejné dopravní 
infrastruktury, vytvoření a ochrana kvalitních městských prostorů a městské zeleně. Změna 
č. I je pořizována na základě petice obyvatel, kteří nesouhlasili s navrženým prodloužením 
ulice Řezáčovy (z důvodu snížení počtu parkovacích stání a z důvodu nutnosti zásahu do stá-
vající zeleně) a s přestavbou ukončení ulice Na Letné (z důvodu předpokládaného zhoršení 
bezpečnosti). Změna č. I tedy ruší původně navržené úpravy těchto ulic v souladu s požadav-
kem veřejnosti dle bodu (28).  

 

c) Vyhodnocení souladu Změny č. I regulačního plánu se zásadami územního rozvoje 

    Priority územního plánování Olomouckého kraje, stanovené v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1, vydané formou opatření obecné povahy Za-
stupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 usnesením UZ/19/44/2011, s nabytím 
účinnosti dne 14. 7. 2011 a ve znění Aktualizace č. 2b, vydané Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje dne 24. 4. 2017 usnesením č. UZ/4/41/2017 formou opatření obecné povahy pod čj.: 
KUOK 41993/2017, které nabylo účinnosti dne 19. 5. 2017, jsou naplněny v Územním plánu 
Olomouc, ve znění pozdějších změn. Problematiky řešené regulačním plánem se týká zejmé-
na priorita stanovená v kapitole A.1, bodě 2.2. „konkretizovat ochranu veřejných zájmů 
v území“. Ochrana veřejných zájmů byla základním úkolem zpracování regulačního plánu. 

Jak je uvedeno již v předchozím textu, Změna č. I mění navržené dopravní řešení regulač-
ního plánu v koncových úsecích ulice Řezáčovy a ulice Na Letné na základě požadavku obyva-
tel, kteří s navrženým řešením nesouhlasí – Změna č. 1 je tedy pořizována v souladu 
s veřejnými zájmy. 

 

d) Vyhodnocení souladu Změny č. I regulačního plánu s územním plánem 

     Území řešené regulačním plánem je v Územním plánu Olomouc, ve znění pozdějších 
změn, vymezeno jako stabilizované, s výrazným rezidenčním charakterem. Zahrnuje stabili-
zované plochy smíšené obytné, veřejného vybavení, veřejné rekreace a veřejných prostran-
ství, pro které územní plán stanoví podmínky využití včetně prostorové regulace. 
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     Platný regulační plán vymezení ploch s rozdílným způsobem využití i podmínky pro jejich 
využití, stanovené Územním plánem, respektuje a upřesňuje do větších podrobností; Změ-
nou č. I se tyto podmínky – ve vztahu k platnému územnímu plánu – nemění. 

 

 

C.  ÚDAJE O  SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA OBSAH ZMĚNY Č. I REGULAČNÍHO PLÁNU 

    Rozsah a obsah Změny č. I je stanoven v bodě IV.3. smlouvy o dílo takto: 

Změna č. I Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce bude obsahovat textovou a grafickou část. 
Ve výrokové části budou uvedeny a zobrazeny pouze ty jevy, které jsou v regulačním plánu 
měněny. Textová část odůvodnění bude odpovídat rozsahu uvedenému v příloze č. 11 vyhláš-
ky č. 500/2006 Sb., a dále bude obsahovat náležitosti vyplývající ze správního řádu a z § 53 
odst. 4 a 5 stavebního zákona. V odůvodnění změny regulačního plánu budou uvedeny důvo-
dy výroku, podklady a úvahy pro její vydání. Součástí odůvodnění bude srovnávací text s vy-
značením změn oproti původní výrokové části. Grafická část odůvodnění může být doplněna 
schématy. Zpracovány budou jen výkresy znázorňující měněné jevy. 

    Všechny tyto požadavky jsou ve Změně č. I splněny. 

 

D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  

D.1. Vymezení řešené plochy 

     Řešená plocha Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce je situována v severní části města 
Olomouc, v k.ú. Lazce. Je vymezena ulicemi Dlouhou, Na Letné, Urxovou, Lazeckou a Her-
mannovou, ze severní strany pěším propojením mezi ulicemi Lazeckou a Hermannovou, 
z východní strany pěším propojením mezi ulicemi Dlouhou a Na Letné. Její rozloha je 
17,52 ha. 

     Řešená plocha zahrnuje stabilizované plochy 06/039S (část), 06/042S, 06/043S, 06/044S, 
06/046S, 06/051S a 06/052S, vymezené Územním plánem, pro které je uloženo pořízení re-
gulačního plánu s označením RP-13 jako podmínky pro rozhodování o změnách v území. 

     Změnou č. I se vymezení řešené plochy nemění. 

 

D.2. Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků 

    Urbanistická koncepce platného regulačního plánu navrhuje opatření ke snížení deficitu 
statické dopravy v řešeném území při současném zachování kvality veřejných prostranství 
a vytvoření podmínek pro jejich kultivaci, tj. zejména vymezení ploch parkové zeleně 
s vysokými nároky na sadové úpravy a na údržbu. Primárním cílem koncepce rozvoje řešené 
plochy, stanovené v platném regulačním plánu, bylo odstranění deficitu kapacit statické do-
pravy, a to návrhem podzemních garáží i parkovacích ploch a systémů na povrchu, při zacho-
vání a rozvoji hodnot řešeného území. 
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Platný regulační plán člení řešenou plochu na jednotlivé druhy pozemků a typy staveb: 

Pozemky: 
- Pozemky dopravní infrastruktury (P) 
- Pozemky veřejných prostranství – komunikace (K) 
- Pozemky specifické (X) 
- Pozemky veřejných prostranství – parková zeleň (PZ), v podrobnějším členění na dílčí plo-

chy PZ1 – PZ5 
- Pozemky obytné zeleně (OZ) 
- Pozemky staveb a zařízení občanského vybavení (OV), v podrobnějším členění na dílčí 

plochy OV1 – OV5 
- Pozemky bytových domů (BH) 

Stavby: 
- Stavby občanského vybavení (A1 – A6) 
- Stavby bytových domů (B) 
- Stavby hromadných garáží (C1 – C3) 
- Stavby technické infrastruktury (D1 – D4). 

     Regulační plán pro jednotlivé druhy pozemků a k nim přiřazené typy staveb stanovuje 
podmínky využití – hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití a plošnou 
a prostorovou regulaci.  

     Změnou č. I se výčet druhů pozemků a typů staveb nemění, mění se pouze ve dvou lokali-
tách vymezení druhů pozemků, a to v souvislosti s úpravou navrženého dopravního řešení 
v lokalitách Řezáčova a Na Letné. 

     V lokalitě Řezáčova jde o drobné, nepodstatné úpravy vymezení pozemků veřejných pro-
stranství – komunikací (K) a pozemků bytových domů (BH). V lokalitě Na Letné dochází jed-
nak k drobné úpravě vymezení pozemků veřejných prostranství – komunikací (K) a pozemků 
bytových domů (BH), jednak k výraznějšímu rozšíření pozemků veřejných prostranství – par-
ková zeleň PZ3 na východní straně pěšího propojení ulic Dlouhé a Na Letné (místo původně 
navrženého komunikačního propojení). 

     V souvislosti s provedenými úpravami dopravního řešení je v obou dotčených lokalitách 
doplněn i návrh dosadby liniové zeleně – v lokalitě Řezáčova v úseku podél ulice Urxovy, 
v lokalitě Na Letné podél východní strany stávajícího pěšího tahu, propojujícího ulici Dlouhou 
s ulicí Na Letné, a to včetně úseku podél areálu základní školy Demlova.             
     
     Dále jsou provedeny drobné úpravy podmínek pro využití staveb bývalých kotelen využí-
vaných jako občanské vybavení (A3 + A4), pozemků a staveb bývalých kotelen navržených 
k využití pro občanské vybavení (OV4 + A5, OV5 + A6), pozemků a staveb bytových domů 
(BH + B) a staveb ponechaných zařízení technické infrastruktury (D1) – do podmíněně pří-
pustného využití se doplňuje možnost úpravy střešních konstrukcí v nezbytném rozsahu, 
bez možnosti vytvoření dalšího nadzemního podlaží a zároveň se v odstavci „Nepřípustné 
využití“ upřesňuje nepřípustnost nástaveb o další nadzemní podlaží; nejde o koncepční změ-
nu, pouze o upřesnění přípustnosti nástaveb a stavebních úprav. 

     V bodě 4.7. kap. B. výroku se upřesňuje, že podmínky jsou stanoveny pro pozemky a stav-
by bytových domů (BH + B); v původním textu byl text „a stavby“ opomenut – jde o odstra-
nění chyby v platném regulačním plánu. 
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     V bodě 5.4. výroku je odstraněna chyba v platném regulačním plánu – nejde o pěší propo-
jení ulice Dlouhé a Herrmannovy ale o pěší propojení ulic Dlouhé a Na Letné.     

 

D.3. Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné                                           
infrastruktury 

D.3.1. Dopravní infrastruktura 

 Změnou č. I se základní dopravní koncepce regulačního plánu nemění, navrženy jsou pou-
ze dvě úpravy původního dopravního řešení, a to na ulici Na Letné a na ulici Řezáčově. Pů-
vodní návrhy úprav byly zařazeny do koncepčního prvku „Úpravy trasování a šířkového 
uspořádání stávajících komunikací“, pod body „Přestavba koncového úseku ulice Na Letné“ 
a „Propojení ulice Řezáčovy s ulicí Urxovou kolem bytových domů č.p. 17 – 21, včetně šíř-
kové homogenizace ul. Řezáčovy“. 

 Změnou č. I je vypuštěn návrh přestavby koncového úseku ulice Na Letné, který zahrnoval 
zokruhování komunikace v poloze kolem objektu bývalé kotelny s možností realizace cca 32 
stání ve dvou parkovacích zálivech. Nově jsou navrženy pouze drobné úpravy současného 
stavu, a to doplnění parkovacích kapacit o 2 stání na stávající parkovací ploše (jde o rozšíření 
parkoviště na úkor rozlehlé chodníkové plochy) a propojení chodníku, vedeného podél byto-
vých domů č. p. 33 a 35 se stávající pěší trasou propojující ulici Dlouhou s ulicí Na Letné po-
dél areálu školy (ZŠ a MŠ Demlova). 

 Vypuštěn je rovněž návrh propojení ulice Řezáčovy s ulicí Urxovou kolem bytových domů 
č. p. 17 – 21, a to z důvodu požadovaného zachování vzrostlé zeleně mezi bytovými domy 
č. p. 4 a 21. Koncový úsek ulice Řezáčovy je Změnou č. I navrženo ponechat jako uslepený 
s tím, že před bytovým domem č. p. 19 je navrženo úvraťové obratiště pro nákladní vozidla 
(svoz odpadu, vozidla HZS), jehož plochu lze zároveň považovat za nástupní pro požární 
techniku pro bytový dům č. p. 4 (jde o osmipodlažní budovu, kde je současný příjezd požární 
techniky a jiných vozidel IZS veden z ulice Urxovy po přístupovém chodníku). Vybudování 
obratiště je vhodné vzhledem k délce této uslepené komunikace; je situováno mimo vzrost-
lou zeleň. Součástí této úpravy je doplnění čtyř stání v parkovacím zálivu, který je navržen 
na ulici Řezáčově před bytovým domem č. p. 20 a doplnění parkovacího zálivu na ulici Urxově 
o kapacitě 12 míst (v místě původního zapojení prodloužené ulice Řezáčovy). 

     Změnou č. I je dále provedena drobná úprava textu výrokové části – pojem „parkovací 
pásy a pruhy“ je nahrazen pojmem „parkovací zálivy“; z odborného hlediska je toto označení 
vhodnější.  

 

D.3.2. Technická infrastruktura 

      Koncepce rozvoje technické infrastruktury, stanovená v platném regulačním plánu, se 
Změnou č. I nemění, do stávajících ani navržených sítí a zařízení technické infrastruktury se 
nezasahuje. 

 

D.4.  Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 

     V Ústředním seznamu kulturních památek MK ČR nejsou přímo v řešené ploše evidovány 
žádné nemovité kulturní památky, jihovýchodní část řešené plochy však leží v ochranném 
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pásmu městské památkové rezervace Olomouc a v ochranném pásmu národní kulturní pa-
mátky – kláštera premonstrátů (Klášterní Hradisko); těsně za severní hranicí řešené plochy je 
vymezeno ochranné pásmo areálu chrámu Navštívení Panny Marie na sv. Kopečku a areálu 
bývalého kláštera Hradisko. Z hlediska ochrany kulturních hodnot území je především nutno 
chránit pohledy na Klášterní Hradisko z prostoru ulice Na Letné a z celého severního okraje 
řešeného území, od toku Moravy a pohledy na historické jádro města a na dóm sv. Václava. 

    Přírodní hodnoty v bezprostřední blízkosti řešené plochy představuje tok řeky Moravy 
s břehovými porosty, plocha vnitrobloku na ulici Herrmannově orientovaná k toku Moravy 
(v regulačním plánu označena PZ4) je dle Studie urbanistického a ekologického začlenění 
koryta řeky Moravy do struktury města Olomouce vhodná pro rozvoj nivních porostů a vý-
sadbu dřevin ve větším rozsahu.  

     Změnou č. I se podmínky, stanovené v platném regulačním plánu pro ochranu hodnot 
a charakteru území nemění, do hodnot definovaných regulačním plánem se nezasahuje. 

      Úprava navrženého dopravního řešení v koncovém úseku ulice Řezáčovy – zrušení pů-
vodně navrženého propojení s ulicí Urxovou, povede ke snížení dopadů na stávající vzrostlou 
zeleň; nově navržené obratiště je situováno na ploše bez vzrostlé zeleně.   

      Úprava navrženého dopravního řešení v koncovém úseku ulice Na Letné – zrušení původ-
ně navrženého zokruhování kolem objektu bývalé kotelny, umožní rozšíření plochy parkové 
zeleně PZ3.   

 

D.5.  Podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí 

     Změnou č. I se podmínky, stanovené v platném regulačním plánu pro vytváření příznivého 
životního prostředí nemění. 

      Úprava navrženého dopravního řešení v koncovém úseku ulice Řezáčovy – zrušení pů-
vodně navrženého propojení s ulicí Urxovou, povede ke snížení dopadů na stávající vzrostlou 
zeleň – tj. je v souladu s bodem 2. kap. E. závazné části platného regulačního plánu.   

 

D.6.  Podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu 

     V platném regulačním plánu nebyly žádné podmínky stanoveny, a ani Změnou č. I se ne-
stanovují. 

 

D.7.   Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb                                  
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, 
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

      Platný regulační plán vymezuje pouze jedinou veřejně prospěšnou stavbu, a to koridor 
pro propojení horkovodů mezi ulicemi Pražskou, Dlouhou a Legionářskou (TH-03) dle vyme-
zení v Územním plánu.  

     Změnou č. I se vymezení této veřejně prospěšné stavy nemění, nové veřejně prospěšné 
stavby ani opatření se nenavrhují. 
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D.8.   Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo 

     Platný regulační plán nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostran-
ství, pro které lze uplatnit předkupní právo a ani Změnou č. I se tyto stavby ani veřejná pro-
stranství nevymezují. 

     Název kapitoly je upraven do souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů (ve znění vyhlášky č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způ-
sobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.).   

 

 

E.    VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ                                          
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA  

     Změnou č. I se nezasahuje do zemědělského půdního fondu ani do pozemků určených 
k plnění funkcí lesa. 

 

 

F.   ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

     Požadavek na vyhodnocení vlivů navrženého řešení na udržitelný rozvoj území ani na vy-
hodnocení vlivů na životní prostředí nebyl uplatněn. 

 

 

G. VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. I REGULAČNÍHO PLÁNU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S PPOŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH                                                 
A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ 

    Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) v § 18 a 19.  

     Z cílů územního plánování je ve vztahu k řešení Změny č. I regulačního plánu RP-13 nutno 
zdůraznit především odst. 2 § 18, který stanovuje, že územní plánování zajišťuje předpoklady 
pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádá-
ní území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů 
na rozvoji území. 

    Z úkolů územního plánování se k řešení Změny č. I regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce 
vztahuje zejména následující:     

- Stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořá-
dání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. 
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Předmětem řešení Změny č. I regulačního plánu je problematika veřejné dopravní in-
frastruktury, vytvoření a ochrana kvalitních městských prostorů a městské zeleně. Změna č. I 
je pořizována na základě petice obyvatel, kteří nesouhlasili s navrženým prodloužením ulice 
Řezáčovy (z důvodu snížení počtu parkovacích stání a z důvodu nutnosti zásahu do stávající 
zeleně) a s přestavbou ukončení ulice Na Letné (z důvodu předpokládaného zhoršení bez-
pečnosti). Změna č. I tedy ruší původně navržené úpravy těchto ulic v souladu s cílem dosa-
žení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území a s ohle-
dem na stávající hodnoty území, v tomto případě na vzrostlou zeleň na ulici Řezáčově. Rozší-
řením pozemků veřejných prostranství – parkové zeleně PZ3 v koncovém úseku ulice Na Let-
né jsou zároveň vytvořeny předpoklady pro vytvoření nové hodnoty v podobě rozsáhlejší 
parkově upravené plochy.  

 

 

H.  VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. I REGULAČNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

     Změna č. I regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce je pořízena v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů a s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů.   

 

 

I.    VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. I REGULAČNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 Vyhodnocení souladu Změny č. I regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce s požadavky 
zvláštních právních předpisů    

     Změna č. I regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce je zpracována v souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů takto: 

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. I dotčeny  

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. I respektovány 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změ-
nou č. I dotčeny 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. I do-
tčeny 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. I dotčeny 
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- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – veřej-
né zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. I dotčeny    

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. I dotčeny 

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, 
jsou Změnou č. I respektovány 

- zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpeč-
nými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. I dotčeny 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou 
Změnou č. I respektovány 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, 
vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. I respektovány 

- zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů (ve-
terinární zákon), ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto záko-
na, nejsou Změnou č. I dotčeny 

- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změ-
nou č. I respektovány  

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. I do-
tčeny 

- zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. I dotčeny. 

 

 Vyhodnocení souladu Změny č. I Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce se stanovisky 
dotčených orgánů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů    

Bude doplněno po projednání návrhu Změny č. I regulačního plánu. 

 

 

J. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH, VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Bude doplněno po projednání návrhu Změny č. I regulačního plánu. 

 

 

K. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Bude doplněno po projednání návrhu Změny č. I regulačního plánu. 
 



                                                                               11 
 

 

Seznam použitých zkratek 

HZS  hasičský záchranný sbor 
IZS  integrovaný záchranný systém 
k. ú.    katastrální území 
MK ČR ministerstvo kultury ČR 
MŠ  mateřská škola 
PÚR ČR Politika územního rozvoje ČR 
RP   regulační plán 
ZŠ   základní škola 
 

 


