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I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OLOMOUC (VÝROK) 

V rámci Změny č. II Územního plánu Olomouc (dále jen „Změna č. II“) se Textová část (výrok) mění takto 
(každá změna textu je označena číslem ve vzrůstající číselné řadě): 
 

1. V textové části výroku se v kapitole 4.4.5. Městské třídy doplňuje nová odrážka ve znění: 
Wittgensteinova - Babíčkova; 

2. V textové části výroku se v kapitole 7.12.2. části a) Maximální výška zástavby se za slovem "podlaží" 
mění slovo "po" za slovo "pod". 

3. V textové části výroku se v kapitole 7.12.2. části e) Zpřesnění podmínek využití k položce Specifická 
výška 2 doplňuje odrážka ve znění: 
(03): výška staveb, v kontextu s jejich hmotami, může být upravena dle požadavků památkové 
péče tak, aby nebyl negativně ovlivněn celkový výraz i charakter MPR a jejího okolí; 

4. V Příloze č. 1 výrokové části (Tabulka ploch) se v části Lokalita 03 – Kosmonautů-jih navrhují tři 
varianty výškové regulace pro plochu 03/056P. 

Varianta 1 vychází z původního řešení územního plánu a umožňuje blokovou zástavbu výšky až 19 m 
(cca 6 NP) s ustupujícími podlažími nebo střechou výšky až 23 m (cca 7 NP). Specifická výška 2 (02) 
umožňuje pro administrativní objekty výšku až 20 m (cca 6 NP) s ustupujícími podlažími nebo 
střechou výšky včetně technologických zařízení až 27 m (cca 7 NP). Současně platí, že v ulici 
Wittgensteinova, která je zařazena do hlavních městských tříd, je možno nároží zvýšit o 1/5 výšky 
nad max. 200 m2 plochy. To by umožňovalo výšku části stavby na nároží zvětšit o 3,8 m (4,6 m 
ustupující podlaží) na 22,8 m (27,6 m ustupující podlaží), tedy o 1 nadzemní podlaží. Upravený 
řádek tabulky zní dle varianty 1 následovně: 

kód plochy  využití 
plochy 

výměra 
plochy 
[ha] 

max. výška 
zástavby  

[m] 
zastavěnost struktura 

zástavby 
min. podíl  

zeleně 

zpřesnění 
podmínek 

využití 
poznámky 

03/056P B 3,80 19/23 do 55 % b 15 % specifická 
výška 2 (02) 

US-18 

Varianta 2 navrhuje zvýšení výškové úrovně bloku o 3 m oproti původnímu řešení územního plánu. 
To umožňuje blokovou zástavbu výšky až 22 m (cca 7 NP) s ustupujícími podlažími nebo střechou 
výšky až 26 m (cca 8 NP). Nově definovaná specifická výška 2 (03) umožňuje na základě požadavků 
památkové péče korigovat celkovou výšku staveb, s přihlédnutím k jejich hmotám. Současně platí, 
že v ulici Wittgensteinova, která je zařazena do hlavních městských tříd, je možno nároží zvýšit o 1/5 
výšky nad max. 200 m2 plochy. To by umožňovalo výšku části stavby na nároží zvětšit o 4,4 m (5,2 
m ustupující podlaží) na 26,4 m (31,2 m ustupující podlaží), tedy o 1 až 2 nadzemní podlaží. 
Upravený řádek tabulky zní dle varianty 2 následovně: 

03/056P B 3,80 22/26 do 55 % b 15 % specifická 
výška 2 (03) 

US-18 
Zm. II 

Varianta 3 navrhuje zvýšení výškové úrovně bloku o 5 m oproti původnímu řešení územního plánu. 
To umožňuje blokovou zástavbu výšky až 24 m (cca 7 NP) s ustupujícími podlažími nebo střechou 
výšky až 28 m (cca 9 NP). Nově definovaná specifická výška 2 (03) umožňuje na základě požadavků 
památkové péče korigovat celkovou výšku staveb, s přihlédnutím k jejich hmotám. Současně platí, 
že v ulici Wittgensteinova, která je zařazena do hlavních městských tříd, je možno nároží zvýšit o 1/5 
výšky nad max. 200 m2 plochy. To by umožňovalo výšku části stavby na nároží zvětšit o 5 m (5,6 m 
ustupující podlaží) na 29 m (33,6 m ustupující podlaží), tedy o 2 nadzemní podlaží. Upravený řádek 
tabulky zní dle varianty 3 následovně: 

03/056P B 3,80 24/28 do 55 % b 15 % 
specifická 
výška 2 (03) 

US-18 
Zm. II 
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A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OLOMOUC 
Dne 25. 2. 2015 zrušil Krajský soud v Ostravě rozsudkem část Územního plánu Olomouc, vydaného 
Zastupitelstvem města Olomouce dne 15.9. 2014 jako opatření obecné povahy č.1/2014, a to výškovou 
regulaci v ploše označené 03/056P (maximální výšku zástavby 19/23m a zpřesnění podmínek využití 
označené jako specifická výška 2 (02): pro administrativní objekty s technologickým zařízením objektu 
je možná maximální výška 20/27m) v rozsahu pozemků parc. č. 114/2, parc. č. 114/4, parc. č. 114/5, parc. 
č. 114/6, parc. č. 114/7, parc. č. 114/18, parc. č. 114/21, parc. č. 549, parc. č. 550, parc. č. 551, parc. 
č. 552, parc. č. 553, parc. č. 554, parc. č. 555, parc. č. 575 a parc. č. 616, vše v k.ú. Olomouc-město, to vše 
dnem 31. 12. 2015. Rozsudek nabyl právní moci dnem doručení písemného vyhotovení 26. 3. 2015 
s účinností od 31. 12. 2015.  
Proti vydanému rozsudku podalo dne 9.4.2015 statutární město Olomouc jako odpůrce žaloby kasační 
stížnost, ve které se domáhalo mimo jiné i stanovení pozdějšího termínu zrušení části územního plánu, 
neboť při respektování lhůt stavebního zákona nebude možné v dané lhůtě nahradit chybějící výškovou 
regulaci změnou územního plánu. Současně podala kasační stížnost i společnost Office Park Šantovka s.r.o. 
jako navrhovatel, která naopak s odsunutím účinnosti rozsudku nesouhlasila. Nejvyšší správní soud v dané 
věci rozhodl dne 25.9.2015 v rozsudku, kterým obě kasační stížnosti zamítl. Ve věci data zrušení výškové 
regulace se Nejvyšší správní soud přiklonil na stranu krajského soudu, který dle jeho názoru „přihlédl 
ke složitosti problematiky a k důsledkům okamžitého zrušení a dospěl k závěru, že je nutné poskytnout 
odpůrci dostatek časového prostoru k nápravě jeho pochybení.“ Dále Nejvyšší správní soud v odůvodnění 
rozsudku uvedl, že „považuje za správné, že zde existuje možnost, aby správní soud posunul okamžik 
zrušení opatření obecné povahy, a vedle toho oprávnění obce vydat stavební uzávěru, neboť řádným 
paralelním uplatňováním těchto institutů budou ve výsledku naplňovány jak cíle a úkoly územního plánování, 
tak bude poskytnuta efektivní ochrana dotčeným osobám.“ Dále Nejvyšší správní soud doplnil: „Pokud 
se tedy následně postaví najisto, že nebude možné přijmout změnu územního plánu včas a pokud budou 
splněny podmínky ustanovení § 97 a násl. Stavebního zákona, nevidí Nejvyšší správní soud důvod, 
proč by odpůrce nemohl vydat rozhodnutí o stavební uzávěře, aby tak předešel obtížím, kterých se ve své 
kasační stížnosti obává.“ Ohledně legitimního očekávání, kterého se ve své kasační stížnosti dovolávala 
společnost Office Park Šantovka s.r.o., Nejvyšší správní soud uzavřel, že v dané věci „nebyly splněny 
podmínky pro možnost úspěšného dovolání se navrhovatele tzv. legitimního očekávání“, neboť toto nebylo 
„založeno ustálenější dlouhodobou praxí správního orgánu“, a tento svůj závěr obsáhle odůvodnil.   
V souladu s ustanovením § 55 odst. 3 stavebního zákona rozhodlo Zastupitelstvo města Olomouce 
bezodkladně, a to již dne 20. 3. 2015, o pořízení Změny č. II Územního plánu Olomouc, která řeší zrušenou 
výškovou regulaci v ploše 03/056P. 
Návrh Změny č. II zpracoval kolektiv autorů zastoupený Ing. Eduardem Žaludou (ČKA 4077) a Ing. arch. 
Davidem Marešem (ČKA 3073). Návrh změny zpracovaný k 24.5.2019 byl předložen Zastupitelstvu města 
Olomouce k jeho vydání, to tento krok ale neučinilo. 
Usnesením ze dne 17.6.2019 Zastupitelstvo města Olomouce ukládá úřadu územního plánování upravit 
návrh Změny č. II ÚP Olomouc a prověřit možnost nastavení výškového limitu s variantním prověřením 
výškové regulace v ploše 03/056P. 
Smlouva o dílo byla nově podepsána dne 2.12.2019 se zhotovitelem Amec Foster Wheeler s.r.o., Křenová 
58, 602 00 Brno. Zodpovědná autorizovaná osoba za zpracování díla je Ing. arch. Pavel Šemora, č. a. 3495 
u České komory architektů.  
 
Společné jednání bude doplněno. 
 
Veřejné projednání bude doplněno. 
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B. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU 
OLOMOUC 

B.1. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE  
Změna č. II Územního plánu Olomouc respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, uvedené v Politice územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve znění 
Aktualizací č. 1, 2 a 3, schválené dne 2. 9. 2019. Dotčené body: 
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury 
území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie 
a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla 
být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, 
respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, 
avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, 
přírodní a užitné hodnoty. 
Změna č. II ÚP Olomouc svým řešením tyto hodnoty zachovává. Umožňuje dělení stavebních bloků veřejným 
prostranstvím tak, aby byla zachována a do budoucna dále rozvíjena struktura stávající zástavby.  
Varianta 1 řešení Změny č. II ÚP Olomouc navrhuje ponechat výšku zástavby dle původního řešení ÚP 19/23 
metrů tak, aby byla maximální výškou začleněna do okolních bloků zástavby se stejnou výškovou regulací 
Galerie Šantovka 03/061P, 03/052P, 03/055P a 03/004P. Je ponechána i specifická výška 2 (02), která pro 
administrativní budovy umožňuje zachovat stejný počet podlaží jako u objektů pro bydlení, vzhledem k jiným 
požadavkům na konstrukční výšky podlaží. 
Varianta 2 řešení Změny č. II ÚP Olomouc navrhuje zvýšení výškové úrovně bloku o 3 m oproti původnímu 
řešení ÚP na 22/26 metrů tak, aby byla posílena i sociální funkce rozvoje území. Varianta 2 umožňuje 
blokovou zástavbu výšky až 22 m (cca 7 NP) s ustupujícími podlažími nebo střechou výšky až 26 m (cca 8 
NP). V rámci nové zástavby bude proto možné umístit více bytové nebo administrativní funkce v blízkosti 
centra města. Pro variantu 2 je nově definovaná specifická výška 2 (03), která umožňuje na základě 
požadavků památkové péče korigovat celkovou výšku staveb, s přihlédnutím k jejich hmotám. Současně 
platí, že v ulici Wittgensteinova, která je zařazena do hlavních městských tříd, je možno nároží zvýšit o 1/5 
výšky nad max. 200 m2 plochy. To by umožňovalo výšku části stavby na nároží zvětšit o 4,4 m (5,2 m 
ustupující podlaží) na 26,4 m (31,2 m ustupující podlaží), tedy o 1 až 2 nadzemní podlaží. Řešení varianty 2 
vychází ze současné zástavby v území a budoucích přestaveb a dostaveb okolních bloků. Předpokladem je, 
že za dohledu památkové péče může být navržena taková zástavba v předmětné ploše 03/056P, která bude 
mít minimální negativní vliv na MPR a jeho okolí a současně bude umožňovat intenzivnější zástavbu. 
Předpokladem je, že se výšky a hmoty staveb v rámci bloku budou vzájemně korigovat tak, aby bylo 
ovlivnění MPR a jejího okolí bylo co nejmenší, především v rámci míst důležitých pohledů na MPR i z něj.  
Varianta 3 řešení Změny č. II ÚP Olomouc navrhuje zvýšení výškové úrovně bloku o 5 m oproti původnímu 
řešení ÚP na 24/28 metrů tak, aby byly posíleny i sociální a ekonomické funkce rozvoje území. 
Varianta 3 umožňuje blokovou zástavbu výšky až 24 m (cca 7 NP) s ustupujícími podlažími nebo střechou 
výšky až 28 m (cca 9 NP). V rámci nové zástavby bude proto možné umístit více bytové, administrativní 
funkce včetně služeb nebo obchodů v uličním parteru v blízkosti centra města. Pro variantu 3 je nově 
definovaná specifická výška 2 (03), která umožňuje na základě požadavků památkové péče korigovat 
celkovou výšku staveb, s přihlédnutím k jejich hmotám. Současně platí, že v ulici Wittgensteinova, 
která je zařazena do hlavních městských tříd, je možno nároží zvýšit o 1/5 výšky nad max. 200 m2 plochy. 
To by umožňovalo výšku části stavby na nároží zvětšit o 5 m (5,6 m ustupující podlaží) na 29 m (33,6 m 
ustupující podlaží), tedy o 2 nadzemní podlaží. Řešení varianty 3 vychází ze současné zástavby v území 
a budoucích přestaveb a dostaveb okolních bloků, které byly vzájemně prověřeny hmotovým modelem 
se stávající zástavbou ve významných pohledech a průhledech na nebo z historického jádra města. 
Předpokladem je, že za dohledu památkové péče může být navržena taková zástavba v předmětné ploše 
03/056P, která bude mít akceptovatelný vliv na MPR a jeho okolí a současně bude umožňovat intenzivnější 
zástavbu. Předpokladem je, že se výšky a hmoty staveb v rámci bloku budou vzájemně korigovat tak, aby 
bylo ovlivnění MPR a jejího okolí bylo co nejmenší, především v rámci míst důležitých pohledů na MPR 
i z něj. 
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav 
i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho 
uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 
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Změna č. II ÚP Olomouc navrhuje varianty řešení v kontextu s okolní zástavbou stávající i předpokládanou 
a a dává možnost ve variantách 2 a 3 vícestupňově rozhodovat o podobě budoucí zástavby předmětného 
bloku jako komplexní řešení pro lokality ležící v MPR Olomouc a jejím ochranném pásmu. 
Varianty 2 a 3 také reagují na potřeby Rozvojové oblasti Olomouc OB8, kde je vysoká koncentrace 
obyvatelstva a ekonomických činností. Proto varianty řešení změny umožňují větší variabilitu výšky zástavby, 
což může vést k větší intenzitě využití území. Současně je vše koordinováno s požadavky ochrany kulturního 
dědictví jako regulativ využití území. 
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst   
regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, 
odvětvových a časových hledisek. 
Změna č. II ÚP Olomouce je s tímto požadavkem v souladu. Řešená plocha se nachází uvnitř zastavěného 
území Olomouce, v návaznosti na hlavní centrum města, které je v současnosti postupně zastavováno a jsou 
naplňovány další rozvojové stavební projekty. 
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora 
přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní 
půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání 
a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný 
rozvoj území. 
Změna č. II ÚP Olomouce je s tímto požadavkem v souladu. Ponechává plochu 03/056P jako plochu 
přestavby pro smíšené obytné funkce, které mají široký záběr využití od bydlení, administrativy, služby 
i veřejnou vybavenost. Využití lokality je tak koordinováno s dlouholetým záměrem vlastníka pozemků 
na výstavbu objektů pro bydlení. Větší intenzita využití plochy současně zmírní důsledky suburbanizace 
a výstavbu na "zelené louce", tedy případné nové zábory cenného půdního fondu. 
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení 
ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh 
a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného 
i soukromého sektoru s veřejností. 
Změna č. II ÚP Olomouc chrání jak kulturní dědictví, tak kvalitu života současných i budoucích obyvatel 
města. Budoucí zastavění bloku 03/056P a bloků sousedních bude utvářet budoucí podobu struktury 
zástavby města ve vztahu k MPR a jejímu okolí. 
Změnou č. II ÚP Olomouc jsou prověřeny varianty výškového limitu zástavby a další podmínky pro ochranu 
kulturního dědictví a to i ve vztahu k městským prostorům jako místům, které zásadně určují vnímání města 
z hlediska kvality prostředí v souvislostech s přítomností MPR jako hodnoty území. Toto je dokladováno 
v kapitole F. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Změny č. II ÚP Olomouc včetně vybrané varianty. 
PÚR ČR vymezuje Rozvojovou oblast Olomouc OB8. 
Vymezení: Území obcí z ORP Olomouc (bez vojenského újezdu Libavá), Šternberk (jen obce v jižní části).  
Důvody vymezení:  Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Olomouce. Rozvojová oblast 
se územně váže na silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž převážná část 
má republikový význam. Podporujícím faktorem rozvoje je průtah III. tranzitního železničního koridoru 
a stávající rychlostní spojení s Brnem (R46, D1) a Ostravou (R35, D47), jakož i perspektivní rychlostní silniční 
propojení s Prahou (R35, D11). 
Změna č. II ÚP Olomouc z principů rozvojové oblasti vychází a v oblasti bydlení a případných ekonomických 
činností je podporuje. 

B.2. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU 
KRAJEM 

Změna č. II Územního plánu Olomouc respektuje Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění 
po Aktualizaci č. 2a, které vydalo Zastupitelstvo Olomouckého kraje formou opatření obecné povahy 
s nabytím účinnosti dne 15. 11. 2019. 
Vzhledem k minimálnímu rozsahu a polohou řešené lokality ve Změně č. II ÚP Olomouc nejsou požadavky 
na řešení území ze ZÚR Olomouckého kraje v zásadně splněny. Dotčené body: 
A.1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 
2. ZÚR OK vymezují tyto cíle a souběžně navrhují podmínky pro hledání řešení k jejich naplnění: 
2.2. konkretizovat ochranu veřejných zájmů v území. 
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Změna č. II ÚP Olomouc ve Variantách 2 a 3 konkretizuje ochranu památkové péče MPR a jejího okolí. 
5. Priority v oblasti ochrany životního prostředí: 
5.1. chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického 
a archeologického dědictví. 
Změna č. II ÚP prověřuje možné výškové varianty přestavbového bloku 03/056P, který je z hlediska 
založené a rozvíjející se struktury zástavby vhodné zastavět. Vazby na kulturní hodnoty (především MPR, 
vazby na něj a okolní strukturu zástavby) jsou zhodnoceny v kapitole odůvodnění F. Komplexní zdůvodnění 
přijatého řešení Změny č. II ÚP Olomouc včetně vybrané varianty. 
5.3. ZÚR OK k zabezpečení priorit v oblasti ochrany životního prostředí vymezují: 
5.3.2. podmínky pro ochranu a regeneraci cenných části krajiny; ochranu přírodních a kulturních hodnot 
v kulturních krajinných oblastech (dále v textu KKO). 
Řešené území se v územích KKO nenachází. Vzdáleně je možno vyhodnotit k nejbližším z nich KKO2 Čechy 
pod Kosířem a KKO8 Svatý Kopeček, a to z hlediska dálkových pohledů.  
Vzhledem k tomu, že se v dálkových pohledech předmětný blok 03/056P v žádné výškové variantě nijak 
významně neuplatňuje, je možno konstatovat, že Změnou č. II ÚP Olomouc jsou podmínky pro ochranu 
kulturních hodnot v kulturních krajinných oblastech respektovány. 
A.2.    Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v PÚR a vymezení oblastí 
se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí 
6. Na území Olomouckého kraje respektovat tyto rozvojové oblasti:  
6.1. rozvojovou oblast navazující na vymezení v Politice územního rozvoje ČR 2008 – OB8 Rozvojová oblast 
Olomouc a upřesněnou v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve výkresu B.1. pod označením 
RO 1 Olomouc. 
Řešení změny č. II svým řešením nezasahuje do žádného úkolu pro územní plánování obcí. 
A.4. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů nadmístního 
významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému 
ekologické stability a územních rezerv 
27. Na území Olomouckého kraje respektovat železniční síť tvořenou tratěmi: 
27.2. ostatní celostátní železniční tratě ...275 Prostějov – Kostelec na Hané – Olomouc..., u nichž je možná 
modernizace s územními dopady. 
29. Na území Olomouckého kraje územně hájit: 
29.2. návrh na elektrizaci tratí č. 275, 290, 291, 292, 303. 
Plochu 03/056P lemuje železniční trať č. 275, kterou polohově respektuje. Vzhledem k tomu, že se Změna 
č. II ÚP Olomouc zabývá pouze výškovým členěním zástavby, nemá na případnou elektrifikaci trati negativní 
vliv. 
A.5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
území kraje 
74. Ochrana přírody 
74.6. K zajištění ochrany a zachování kulturního dědictví, krajinného rázu a přírodních hodnot respektovat 
vymezená cenná území jako oblasti s přírodně krajinářskými úpravami, s vysokým krajinným, památkovým 
a přírodním potenciálem (kulturní krajinné oblasti.), stanovené v kapitole 5.3. v odstavci 77. 
Změna č. II ÚP Olomouc nezasahuje do žádného KKO. Vzhledem v velkým vzdálenostem k nejbližším KKO2 
Čechy pod Kosířem a KKO8 Svatý Kopeček na ně nemá negativní vliv. 
74.10. V co největší míře upřednostňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území (nikoliv extenzivní 
rozvoj zástavby v krajině) optimálním využíváním zejména stávajících areálů a zastavěných ploch. 
Změna č. II ÚP Olomouc je s tímto požadavkem v souladu. Variantami řešení navrhují navýšení výškového 
limitu oproti platnému ÚP a tím umožňují intenzifikaci zastavěného území. 
A.5.3. Koncepce ochrany kulturních a civilizačních hodnot: 
76. Respektovat zásady ochrany kulturních památek a podmínky ochrany památkově chráněných území 
(památkové rezervace, památkové zóny, památková ochranná pásma, území s archeologickými nálezy) 
Změna č. II ÚP Olomouc respektuje kulturní hodnoty (kompozice města, stabilizovaná urbanistická struktura, 
Městská památková rezervace Olomouc a její ochranné pásmo, mariánské osy). Řešená plocha 03/056P 
se nachází při jižním okraji ochranného pásma MPR.  
Pomocí porovnání variant výškových limitů zástavby byly zhodnoceny možné negativní dopady na kulturní 
hodnotu, kterou v konkrétním případě představují pohledy na a z MPR a kontury historických kulturních 
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dominant umístěné v jádru města, a také mariánskou osu propojující Svatý Kopeček s chrámem Nanebevzetí 
Panny Marie v Mostkovicích. Řešení Změny č. II respektuje kulturní hodnoty v území, navrhuje maximální 
možné výškové limity pro zástavbu v rámci řešeného území, které neohrozí dálkové pohledy na historickou 
vedutu města, stávající kulturní dominanty v rámci MPR Olomouc a důležité průhledy ve stávající zástavbě. 
77. K zajištění ochrany a zachování kulturního dědictví, krajinného rázu a přírodních hodnot se vymezují tato 
cenná kulturně historicky významná území jako oblasti s přírodně krajinářskými úpravami, s vysokým 
krajinným, památkovým a přírodním potenciálem (dále v textu kulturní krajinné oblasti): 
77.8. kulturní krajinná oblast Svatý Kopeček (okres Olomouc), která je vymezena na části správního území 
města Olomouce a obcí Tovéř, Samotíšky, Dolany, Hlubočky (KKO8). 
Vzhledem k tomu, že se v dálkových pohledech předmětný blok 03/056P v žádné výškové variantě nijak 
významně neuplatňuje, je možno konstatovat, že Změnou č. II ÚP Olomouc jsou podmínky pro ochranu 
kulturních hodnot v kulturních krajinných oblastech respektovány. 
A.6.   Vymezení cílových charakteristik krajiny 
Řešené území Změnou č. II ÚP Olomouc je součástí krajinného celku A. Haná. Řešení Změny č. II 
do požadavků na ochranu a podporu rozvoje rozhodujících atributů uspořádání krajinného typu nijak 
negativně nezasahuje. 
A.8. Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení 
v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní 
struktury 
A.8.2. Požadavky pro provádění změn v území, pro vymezování ploch s rozdílným způsobem využití a návrh 
(upřesnění) veřejné infrastruktury: 
90. K zachování vyvážené sídelní struktury a stabilizace osídlení respektovat tyto požadavky:  
90.1. zachovat ráz urbanistické struktury území se specifickými hodnotami, jedinečné kulturní krajiny, které 
jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Jejich ochrana by měla být vždy vyvážena se sociálně 
ekonomickým využitím území. 
Změna č. II ÚP Olomouc prověřuje výškové limity pro přestavbovou plochu 03/056P ve vztahu k urbanistické 
struktuře území a jejími hlavními hodnotami, což je dokladováno provedenými pohledy s variantními návrhy 
výškové úrovně zástavby v kapitole F. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Změny č. II ÚP Olomouc 
včetně vybrané varianty. Jednotlivé varianty vyvažují ochranu kulturních hodnot sociálně ekonomickými 
aspekty rozvoje území. 

B.3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
Změna č. II Územního plánu Olomouc naplňuje cíle územního plánování dle § 18 
stavebního zákona 
1. Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající 

ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky 
života generací budoucích. 
Změna č. II ÚP Olomouc vzhledem ke svému minimálnímu rozsahu zachovává předpoklady pro výstavbu 
a pro udržitelný rozvoj území, spočívající především ve vyváženém vztahu podmínek pro soudržnost 
společenství obyvatel území, a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky 
života generací budoucích. 

2. Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský 
potenciál rozvoje. 
Koncepce řešení Změny č. II ÚP Olomouc zohledňuje společenský a hospodářský potenciál rozvoje města 
a promítá jej do výškového využití území v souladu s veřejnými a soukromými zájmy na rozvoji území.  

3. Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn 
v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů 
vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. 
Orgán územního plánování postupem dle SZ koordinoval ochranu veřejných a soukromých záměrů 
a změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů viz textová část odůvodnění kapitola A.4. Vyhodnocení 
souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů. 
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4. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou 
složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky 
pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území 
a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území 
a míru využití zastavěného území. 
Změna č. II ÚP Olomouc v rámci variant řešení výškových limitů zástavby bloku 03/056P zohledňuje 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví. Současně vytváří vyvážený poměr budoucího hospodářského rozvoje obce a příznivého životního 
prostředí včetně stanovení podmínek pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištění ochrany 
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.  

5. V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze 
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření 
a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické 
stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové 
rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, 
které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, 
pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. 
Změna č. II ÚP Olomouc do podmínek využití ploch v nezastavěném území nezasahuje. Nemůže je tedy 
ani nijak ovlivnit. 

6. Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který 
neznemožní jejich dosavadní užívání. 
Změna č. II ÚP Olomouc do podmínek využití nezastavitelných ploch nezasahuje. Nemůže je tedy ani 
nijak ovlivnit. 

 

Změna č. II Územního plánu Olomouc naplňuje úkoly územního plánování dle § 19 
stavebního zákona 
1) Úkolem územního plánování je zejména: 
1a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
 V rámci zpracování Změny č. II ÚP Olomouc byly posouzeny její jednotlivé varianty návrhu s přírodními, 

kulturními a civilizačními hodnotami. Jedná se především o Městskou památkovou rezervaci Olomouc 
a její ochranné pásmo, vliv na kulturní památky, především Svatého Kopečku s areálem chrámu 
Navštívení Panny Marie, kostel sv. Michala, kostel sv. Mořice a katedrálu sv. Václava. 

1b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky 
území 

 Koncepce dalšího rozvoje území není Změnou č. II ÚP Olomouc nijak negativně dotčena. Urbanistická 
koncepce výškových limitů zástavby je navržena variantně a prověřena s ohledem na hodnoty území. 

1c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv 
na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání 

 Předmět Změny č. II ÚP Olomouc se uvedených témat nijak negativně nedotýká. 
1d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání 

území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství 
 Změnou č. II ÚP Olomouc navrhuje ve variantách stanovení urbanistických 

a architektonických požadavků na prostorové uspořádání a podmínky pro provedení změn v území 
lokality 03/056P. 

1e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území 

 Podmínky pro provedení změn v území, nejsou Změnou č. II ÚP Olomouc jsou ve variantách řešení 
pozitivně posíleny k ochraně kulturních hodnot v území. 

1f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci) 
 Řešení Změny č. II ÚP Olomouc pořadí provádění změn v území nijak nemění. 
1g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem 
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 Řešení Změny č. II ÚP Olomouc nijak neovlivňuje podmínky pro snižování nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof. 

1h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 
 Změna č. II ÚP Olomouc nijak neovlivňuje podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských 

změn. 
1i)  stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace 

a cestovního ruchu 
 Změna č. II ÚP Olomouc pozitivně ovlivňuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro 

kvalitní bydlení. 
1j)  prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů 

na změny v území 
 Změna č. II ÚP Olomouc nijak zásadně neovlivňuje podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 

z veřejných rozpočtů. 
1k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 
 Změna č. II ÚP Olomouc neovlivňuje v území podmínky pro zajištění civilní ochrany. 
1l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 
 Změna č. II ÚP Olomouc nijak neovlivňuje asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. 
1m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů, před negativními vlivy záměrů 

na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak 
 Změna č. II ÚP Olomouc zachovává podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů 

před negativními vlivy záměrů na území. Změna č. II ÚP Olomouc svým řešením nezasahuje do lokalit, 
pro které by bylo nutno navrhovat kompenzační opatření. 

1n)  regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů 
 Změna č. II ÚP Olomouc neřeší rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů. 
1o)  uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie 

a památkové péče 
 Při zpracování Změny č. II ÚP Olomouc byly v rámci jednotlivých profesí uplatňovány poznatky zejména 

z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a památkové péče.  
2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje 

nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení 
se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu 
na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

 V rámci zpracování Změny č. II ÚP Olomouc nebylo nutno zpracovat posouzení jeho vlivu na udržitelný 
rozvoj území a životní prostředí.  

B.4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Změna č. II ÚP Olomouc je zpracována nad dokumentem Územního plánu Olomouc v souladu se zákonem 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Soulad ÚP Olomouc a jeho Změny č. II s vyhláškou č. 500/2006 Sb. 
Obsah ÚP Olomouc a jeho Změny č. II včetně odůvodnění je v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
Podle § 13 odst. (1) vyhlášky byl zpracován podle přílohy č. 7 této vyhlášky.  
Podle § 13 odst. (2) byl zpracován a vydán v měřítku 1 : 10 000, výkres širších vztahů v měřítku 1 : 50 000.  
Dle § 3 je mapovým podkladem katastrální mapa v digitální podobě.  
Obsah koordinačního výkresu je v souladu s § 2, včetně zobrazených limitů využití území.  

Soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb.  
ÚP Olomouc a jeho Změna č. II včetně odůvodnění je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 
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B.5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ 

Jednotlivé části Územního plánu Olomouc a jeho Změny č. II byly zpracovány v souladu se zvláštními 
právními předpisy, které s nimi souvisí, zejména: 
se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
se zákonem č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních 
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, se zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů 
a se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

B.6. VYHODNOCENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ 
Bude doplněno po společném jednání. 
 

B.7. VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 
Bude doplněno po veřejném projednání. 
 

B.8. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 
Bude doplněno po veřejném projednání. 
 

C. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
Na zpracování Změny č. II Územního plánu Olomouc nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí a udržitelný rozvoj území. 

D. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU 
Z hlediska požadavků na vyhodnocení vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj nebude vydáváno. 

E. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU 
ZOHLEDNĚNO 

Z hlediska požadavků na vyhodnocení vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj není nutno sdělovat. 
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F. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ ZMĚNY Č. II ÚP 
OLOMOUC VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 

Změna č. II Územního plánu Olomouc se zabývá prověřením možnosti nastavení výškového limitu zástavby 
v ploše 03/056P dotčené zrušením části opatření obecné povahy Územní plán Olomouc. 
Návrh řešení byl prověřován ve variantách. 
Plocha přestavby 03/056P je určena pro smíšené obytné využití, které řešením Změny č. II zůstává 
zachováno. 
Změna č. II Územního plánu Olomouc se dotýká kapitoly 7. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem 
využití, podkapitoly 7.12. Podmínky prostorového uspořádání - Tabulka ploch, kde je ve variantách 
prověřeno nastavení výškového limitu pro předmětnou plochu 03/056P. 
Po prostudování odůvodnění Změny č. II ÚP Olomouc zpracované v roce 2019 týmem Žaluda-Mareš a závěrů 
projednání s dotčenými orgány, především Ministerstvem kultury, není v rámci řešené plochy prověřována 
varianta výškových staveb, která již byla prověřena jako negativní. 
Zpracovatel při posuzování variant řešení dospěl k závěru, že v řešené lokalitě plochy 03/056P výškové 
stavby nad 40 metrů výšky od stávajícího terénu nejsou vzhledem k pohledům z a na MPR Olomouc vhodné. 

F.1. POPIS VARIANT ŘEŠENÍ ZMĚNY Č. II ÚP OLOMOUC 

Varianta 1: 
Vychází z původního řešení územního plánu a umožňuje blokovou zástavbu výšky až 19 m (cca 6 NP) 
s ustupujícími podlažími nebo střechou výšky až 23 m (cca 7 NP). Specifická výška 2 (02) umožňuje pro 
administrativní objekty výšku až 20 m (cca 6 NP) s ustupujícími podlažími nebo střechou výšky včetně 
technologických zařízení až 27 m (cca 7 NP). Současně platí, že v ulici Wittgensteinova, která je zařazena 
do hlavních městských tříd, je možno nároží zvýšit o 1/5 výšky nad max. 200 m2 plochy. To by umožňovalo 
výšku části stavby na nároží zvětšit o 3,8 m (4,6 m ustupující podlaží) na 22,8 m (27,6 m ustupující podlaží), 
tedy o 1 nadzemní podlaží. 
Upravený řádek tabulky dle varianty 1: 

kód plochy  využití 
plochy 

výměra 
plochy 
[ha] 

max. výška 
zástavby  

[m] 
zastavěnost struktura 

zástavby 
min. podíl  

zeleně 

zpřesnění 
podmínek 

využití 
poznámky 

03/056P B 3,80 19/23 do 55 % b 15 % specifická 
výška 2 (02) US-18 

Grafický průmět Varianty 1 do výkresu I/S1 Schéma výškové regulace a polycentrického systému, výsledný 
stav: 
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Varianta 2:  
Navrhuje zvýšení výškové úrovně bloku o 3 m oproti původnímu řešení územního plánu. To umožňuje 
blokovou zástavbu výšky až 22 m (cca 7 NP) s ustupujícími podlažími nebo střechou výšky až 26 m (cca 8 
NP). Nově definovaná specifická výška 2 (03) umožňuje na základě požadavků památkové péče korigovat 
celkovou výšku staveb, s přihlédnutím k jejich hmotám. Současně platí, že v ulici Wittgensteinova, 
která je zařazena do hlavních městských tříd, je možno nároží zvýšit o 1/5 výšky nad max. 200 m2 plochy. 
To by umožňovalo výšku části stavby na nároží zvětšit o 4,4 m (5,2 m ustupující podlaží) na 26,4 m (31,2 m 
ustupující podlaží), tedy o 1 až 2 nadzemní podlaží. 
Upravený řádek tabulky zní dle varianty 2 následovně: 

kód plochy  využití 
plochy 

výměra 
plochy 
[ha] 

max. výška 
zástavby  

[m] 
zastavěnost struktura 

zástavby 
min. podíl  

zeleně 

zpřesnění 
podmínek 

využití 
poznámky 

03/056P B 3,80 22/26 do 55 % b 15 % specifická 
výška 2 (03) 

US-18 
Zm. II 

Grafický průmět Varianty 2 do výkresu I/S1 Schéma výškové regulace a polycentrického systému, výřez 
výsledného stavu: 
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Varianta 3: 
Navrhuje zvýšení výškové úrovně bloku o 5 m oproti původnímu řešení územního plánu. To umožňuje 
blokovou zástavbu výšky až 24 m (cca 7 NP) s ustupujícími podlažími nebo střechou výšky až 28 m (cca 9 
NP). Nově definovaná specifická výška 2 (03) umožňuje na základě požadavků památkové péče korigovat 
celkovou výšku staveb, s přihlédnutím k jejich hmotám. Současně platí, že v ulici Wittgensteinova, 
která je zařazena do hlavních městských tříd, je možno nároží zvýšit o 1/5 výšky nad max. 200 m2 plochy. 
To by umožňovalo výšku části stavby na nároží zvětšit o 5 m (5,6 m ustupující podlaží) na 29 m (33,6 m 
ustupující podlaží), tedy o 2 nadzemní podlaží.  
Upravený řádek tabulky zní dle varianty 3 následovně: 

kód plochy  využití 
plochy 

výměra 
plochy 
[ha] 

max. výška 
zástavby  

[m] 
zastavěnost struktura 

zástavby 
min. podíl  

zeleně 

zpřesnění 
podmínek 

využití 
poznámky 

03/056P B 3,80 24/28 do 55 % b 15 % specifická 
výška 2 (03) 

US-18 
Zm. II 

Grafický průmět Varianty 2 do výkresu I/S1 Schéma výškové regulace a polycentrického systému, výsledný 
stav: 

  
 
V souvislosti s variantami 2 a 3 je do podkapitoly 7.12.2. Pro vybrané plochy jsou v Příloze č. 1 
(Tabulka ploch) stanoveny tyto požadavky na jejich využití, části e)  Zpřesnění podmínek 
využití, odstavce specifická výška 2 doplňuje položka: 
(03): výška staveb, v kontextu s jejich hmotami, může být upravena dle požadavků památkové péče tak, 
aby nebyl negativně ovlivněn celkový výraz i charakter MPR a jejího okolí 
Tato položka bude při rozhodování v území, povolování staveb, zajišťovat požadavky na ochranu památek 
v řešeném území. Tedy zamezení případných negativních vlivů nové zástavby v předmětné ploše na MPR 
Olomouce, ochranné pásmo MPR a navazující okolí rezervace, které s ním souvisí. 
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F.2. PROVĚŘENÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZMĚNY Č. II ÚP OLOMOUC 
Jednotlivé varianty řešení Změny č. II ÚP Olomouc jsou prověřeny pomocí 3D hmot bloků budoucí zástavby 
vložených do programu Google Earth Pro od společnosti Google LLC. 
Tento program byl zvolen z toho důvodu, že je volně dostupný pro každého, kdo by si chtěl ověřit správnost 
prověření navrhovaných výškových variant. Jednoduché prostorové zobrazení stávajících budov a hmot 
předpokládané budoucí zástavby jsou lépe vnímané v kontextu. Odpadá tak riziko chyby při zákresu 
do fotografie nebo nepřehlednost při hmotovém 3D modelu. 
Pro lepší představu o budoucím vývoji zástavby jsou do modelu přidány bloky předpokládané zástavby 
navazující na řešené území východně 03/004P, severně 03/052P a jižně 03/067P, které jsou vykresleny šedě 
s výškou 20 nebo 22 metrů. Výška je snížena o 1 metr z důvodu předpokladu členění staveb a střech. 
Posuzovaný blok zástavby 03/056P je rozdělen na tři části v souladu s řešením územní studie ÚS-18 Šantova. 
Hlavní blok je rozdělen na západní a východní část, kde jsou sledovány výškové varianty. Třetí blok 
v severozápadní části lokality, který navazuje na stávající zástavbu v ulici Šantova má přiřazenu výšku 21 m, 
kvůli hladině střech stávajících objektů. Hmoty v ploše 03/056P jsou znázorněny béžovou barvou. 
Varianta 1 19/23 m je zobrazena v plné výšce 23 metrů. 
Varianta 2 22/26 m je zobrazena v plné výšce 26 metrů. 
Varianta 3 24/28 m je zobrazena v plné výšce 28 metrů. 
Posouzení jednotlivých variant bylo provedeno z následujících stanovišť, ze kterých se posuzovaná plocha 
nejvíce uplatňuje ve vztahu ke vnímání zástavby města: 
1. Svatý kopeček, místo důležitého pohledu MP-10 a spojnice mariánské osy s chrámem Nanebevzetí Panny 
Marie v Mostkovicích 
2. Fort č. XI, místo důležitého pohledu MP-02 na historické jádro města 
3. Letiště, místo důležitého pohledu MP-25 na historické jádro města 
4. Fort č. XV, místo důležitého pohledu MP-01 na historické jádro města 
5. Regionální centrum Olomouc, panoramatický pohled na město a jeho okolí z restaurace RCO MP-12 
6. Hlavní nádraží, pohled třídou Kosmonautů z předprostoru hlavního nádraží 
7. Kosmonautů, pohled od budovy MVŠO na třídě Kosmonautů přes řeku Moravu 
8. Sv. Mořic, panoramatický pohled na město a jeho okolí z věže kostela sv. Mořice MP-11 
9. Kateřinská, pohled ulicí Kateřinskou z historického jádra k lokalitě 
10. Svobody, pohled třídou Svobody od nároží objektu polikliniky k lokalitě 
11. Švýcarské nábřeží, pohled ulicí Švýcarské nábřeží od nároží s ulicí V Kotlině k historickému jádru 
12. U Rybářských stavů, pohled z ulice U Rybářských stavů přes řeku Moravu k historickému jádru 
13. Velkomoravská, pohled z ulice Velkomoravská od řeky Moravy k historickému jádru 
14. Babíčkova, pohled z ulice Babíčkova k historickému jádru 
15. Wittgensteinova, pohled na historické jádro z mostu přes Moravu na ulici Wittgensteinovu MP-27 
 
 
Při popisu uplatnění hmot posuzovaného bloku zástavby jsou použity tzv. plány pohledu, které vyjadřují 
hloubku pohledu (perspektivy):  
- Popředí (první plán), vše co vnímáme tzv. na první pohled v popředí pohledu, rozlišujeme detail. 
- Střední plán (druhý plán), obvykle dotváří vnímanou kulisu popředí, kterou jsme v časovém odstupu 

schopni rozlišit a vnímat, rozlišujeme celky, hmoty, dominanty a podobně. 
- Pozadí (třetí plán), se nachází za předchozími plány a dotváří jejich kulisu. Zde nejsme schopni zachytit 

podrobnosti ani s větším časovým odstupem, protože dochází k výraznému slití obrazu. Vnímáme tedy 
zastavěné území, pole, lesy, vodní plochy. Nicméně je možno i v tomto plánu zachytit dominanty 
v území, v našem případě především katedrálu Sv. Václava, objekt RCO, objekt VŠ Olomouc, bloky 
bytových domů, klášter Hradisko apod. 

Příklad plánů pohledu je uveden na Pohledu od baziliky Navštívení Panny Marie přes Olomouc k Mostkovicím.  
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Situace stanovišť pro posouzení variant nad ortofotomapou (Google Earth Pro): 

 
 řešená lokalita plochy 03/056P  
 průběh mariánské osy ze Svatého kopečku od baziliky Navštívení Panny Marie k chrámu Nanebevzetí 
 Panny Marie v Mostkovicích  
Pohled od baziliky Navštívení Panny Marie přes Olomouc k Mostkovicím (Google Earth Pro): 

 
  

Pozadí (třetí plán) 
 
 
 

Střední plán (druhý plán) 
 
 
 
 

Popředí (první plán) 
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Výřez z Hlavního výkresu (I/2.1) ÚP Olomouc: 

 
 řešená lokalita plochy 03/056P 
 
Výřez z Hlavního výkresu (I/2.1) ÚP Olomouc: 

 
 řešená lokalita plochy 03/056P 
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1. Svatý kopeček 
Místo důležitého pohledu MP-10 a spojnice mariánské osy baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém 
kopečku s chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Mostkovicích: 

 
Celkový pohled. Průmět variant 1, 2 a 3, výška bloku 19-28 metrů. (Google Earth Pro) 
 

 
Detailní výřez z celkového pohledu. Průmět variant 1, 2 a 3, výška bloku 19-28 metrů. (Google Earth Pro) 
 mariánská osa Svatý kopeček - chrám Nanebevzetí Panny Marie v Mostkovicích  
 
Komentář: 
V tomto dálkovém pohledu zástavba bloku nijak nedominuje. Zástavba historického jádra není dotčena, 
stejně tak prostor průhledu mariánskou osou spojující Svatý kopeček - chrám Nanebevzetí Panny Marie 
v Mostkovicích.  
Lze předpokládat, že při proměnlivé výšce zástavby včetně bloků sousedících, splyne ve struktuře zástavby 
jako celku i při výšce staveb 28 metrů. 
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2. Fort č. XI 
Místo důležitého pohledu MP-02 z Fortu č. XI na historické jádro města: 

 
Celkový pohled. Průmět variant 1, 2 a 3, výška bloku 19-28 metrů. (Google Earth Pro) 
 

 
Detailní výřez z celkového pohledu. Průmět variant 1, 2 a 3, výška bloku 19-28 metrů. (Google Earth Pro) 
 
Komentář: 
V tomto dálkovém pohledu zástavba bloku v celkovém kontextu města nijak nedominuje. Zástavba 
historického jádra není dotčena.  
Lze předpokládat, že při proměnlivé výšce zástavby včetně bloků sousedících, splyne ve struktuře zástavby 
jako celku i při výšce staveb 28 metrů. 
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3. Letiště 
Místo důležitého pohledu MP-25 z východní strany Letiště Olomouc na historické jádro města: 

 
Celkový pohled. Průmět variant 1, 2 a 3, výška bloku 19-28 metrů. (Google Earth Pro) 
 

 
Detailní výřez z celkového pohledu. Průmět variant 1, 2 a 3, výška bloku 19-28 metrů. (Google Earth Pro) 
 
Komentář: 
V tomto dálkovém pohledu je zástavba bloku integrována do stávající struktury zástavby města. Zástavba 
historického jádra není dotčena. 
Lze předpokládat, že při proměnlivé výšce zástavby včetně bloků sousedících splyne ve struktuře zástavby 
jako celku i při výšce zástavby 28 metrů. 
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4. Fort č. XV 
Místo důležitého pohledu MP-01 z Fortu č. XV na historické jádro města: 

 
Celkový pohled. Průmět variant 1, 2 a 3, výška bloku 19-28 metrů. (Google Earth Pro) 
 

 
Detailní výřez z celkového pohledu. Průmět variant 1, 2 a 3, výška bloku 19-28 metrů. (Google Earth Pro) 
 mariánská osa Svatý kopeček - chrám Nanebevzetí Panny Marie v Mostkovicích  
 
Komentář: 
V tomto dálkovém pohledu se zástavba bloku nijak nedominuje. Zástavba historického jádra není dotčena. 
Mariánská osa spojující Svatý kopeček s chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Mostkovicích je vysoko nad 
hmotou bloku 03/056P. 
Lze předpokládat, že při proměnlivé výšce zástavby včetně bloků sousedících splyne ve struktuře zástavby 
jako celku i při výšce zástavby 28 metrů. 
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5. Regionální centrum Olomouc 
Panoramatický pohled na město a jeho okolí z restaurace na střeše RCO MP-12: 

 
Varianta 1, výška bloku 19/23 m. (Google Earth Pro) 
 

 
Varianta 2, výška bloku 22/26 m. (Google Earth Pro) 
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Panoramatický pohled na město a jeho okolí z restaurace na střeše RCO MP-12: 

 
Varianta 3, výška bloku 24/28 m. (Google Earth Pro) 
 
Komentář: 
Hmota a výška bloku dotváří chybějící nebo roztříštěnou blokovou zástavbu mezi třídou Kosmonautů, ulicí 
17. listopadu směrem k ulici Velkomoravská. Zástavba historického jádra není dotčena. 
 
Varianta 1, výška bloku 19/23 m 
V tomto pohledu zástavba bloku nijak nedominuje.  
Vůči objektu Galerie Šantovka se jeví jako nižší blok. 
 
Varianta 2, výška bloku 22/26 m 
V tomto pohledu zástavba bloku zásadně nedominuje.  
Vůči roztříštěným střechám objektu Galerie Šantovka (konstrukčně i výškově) se jeví jako vhodnější výšková 
varianta, scelující výškové úrovně bloků. K blokům zástavby 03/004P a 03/052P nepůsobí nijak převýšeně. 
 
Varianta 3, výška bloku 24/28 m 
V tomto pohledu se zástavba bloku uplatňuje výrazněji.  
Vhodně překrývá střechu objektu Galerie Šantovka (roztříštěnou konstrukčně i výškově) a se jeví jako 
vhodnější výšková varianta, dotvářející scénu bytové zástavby v pozadí. 
 
Závěr: 
Lze předpokládat, že při proměnlivé výšce zástavby včetně bloků sousedících splyne ve struktuře zástavby 
jako celku i při výšce zástavby 28 metrů. 
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6. Hlavní nádraží 
Pohled třídou Kosmonautů z předprostoru hlavního nádraží: 

 
Varianta 1, výška bloku 19/23 m. (Google Earth Pro) 
 

 
Varianta 2, výška bloku 22/26 m. (Google Earth Pro) 
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Pohled třídou Kosmonautů z předprostoru hlavního nádraží: 

 
Varianta 3, výška bloku 24/28 m. (Google Earth Pro) 
 
Komentář: 
Hmota a výška bloku dotváří chybějící nebo roztříštěnou blokovou zástavbu mezi třídou Kosmonautů, ulicí 
17. listopadu směrem k ulici Velkomoravská. Nicméně se v pohledu uplatňuje jen úzká část bloku. Zástavba 
historického jádra není dotčena. 
 
Varianta 1, výška bloku 19/23 m 
V tomto pohledu se zástavba bloku nijak zásadně neuplatňuje.  
Vůči objektům v jižní části třídy Kosmonautů se jeví jako nižší blok. 
 
Varianta 2, výška bloku 22/26 m 
V tomto pohledu se zástavba bloku nijak zásadně neuplatňuje.  
Vůči objektům v jižní části třídy Kosmonautů se jeví jako rovnocenný blok. 
Vhodně překrývá střechu objektu Galerie Šantovka (roztříštěnou konstrukčně i výškově) a jeví se jako 
vhodnější výšková varianta, částečně překrývající scénu bytové zástavby v pozadí. 
 
Varianta 3, výška bloku 24/28 m 
V tomto pohledu zástavba bloku zásadně nedominuje.  
Vůči objektům v jižní části třídy Kosmonautů se dotahuje do jejich výšky. 
Vhodně překrývá střechu objektu Galerie Šantovka (roztříštěnou konstrukčně i výškově) a jeví se jako 
vhodnější výšková varianta. 
 
Závěr: 
Lze předpokládat, že při proměnlivé výšce zástavby včetně bloků sousedících splyne ve struktuře zástavby 
jako celku i při výšce zástavby 28 metrů. 
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7. Kosmonautů 
Pohled od budovy MVŠO na třídě Kosmonautů přes řeku Moravu: 

 
Varianta 1, výška bloku 19/23 m. (Google Earth Pro) 
 

 
Varianta 2, výška bloku 22/26 m. (Google Earth Pro) 
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Pohled od budovy MVŠO na třídě Kosmonautů přes řeku Moravu: 

 
Varianta 3, výška bloku 24/28 m. (Google Earth Pro) 
 
Komentář: 
Hmota a výška bloku dotváří chybějící nebo roztříštěnou blokovou zástavbu mezi třídou Kosmonautů, ulicí 
17. listopadu směrem k ulici Velkomoravská. Nicméně se v pohledu uplatňuje jen malá část bloku. Zástavba 
historického jádra není dotčena. 
 
Varianta 1, výška bloku 19/23 m 
V tomto pohledu se zástavba bloku příliš neuplatňuje.  
Vůči objektům v jižní části třídy Kosmonautů a bloku 03/004P se jeví jako nižší blok v pozadí. 
 
Varianta 2, výška bloku 22/26 m 
V tomto pohledu zástavba bloku nijak zásadně nedominuje.  
Vůči bloku 03/004P v jižní části ulice 17. listopadu se jeví jako rovnocenný blok v pozadí. 
 
Varianta 3, výška bloku 24/28 m 
V tomto pohledu je zástavba bloku již jasně čitelná i ve výšce současně s hmotou.  
Vůči objektům v jižní části třídy Kosmonautů a bloku 03/004P se dotahuje do výšky jejich střech a působí tak 
hmotněji. 
 
Závěr: 
Lze předpokládat, že při proměnlivé výšce zástavby včetně bloků sousedících zapadne do struktury zástavby 
jako celku i při výšce zástavby 28 metrů. 
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8. Sv. Mořic 
Panoramatický pohled na město a jeho okolí z vyhlídky na věži kostela sv. Mořice MP-11: 

 
Varianta 1, výška bloku 19/23 m. (Google Earth Pro) 
 

 
Varianta 2, výška bloku 22/26 m. (Google Earth Pro) 
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Panoramatický pohled na město a jeho okolí z vyhlídky na věži kostela sv. Mořice MP-11: 

 
Varianta 3, výška bloku 24/28 m. (Google Earth Pro) 
 
Komentář: 
Hmota a výška bloku dotváří chybějící nebo roztříštěnou blokovou zástavbu mezi třídou Kosmonautů, ulicí 
17. listopadu směrem k ulici Velkomoravská. Zástavba historického jádra je dotčena, protože se bloky nové 
zástavby uplatňují v jejím pozadí. Je nutno konstatovat, že blok 03/056P bude spolupůsobit současně s bloky 
03/052P, 03/004P a 03/067P. 
 
Varianta 1, výška bloku 19/23 m 
V tomto pohledu je zástavba bloku začleněna do celkové konfigurace sousedících bloků.  
Vůči objektům historického jádra je zcela součástí tzv. druhého plánu pozadí zástavby. 
Výrazněji se uplatňuje stavba Galerie Šantovka, v negativním smyslu. 
 
Varianta 2, výška bloku 22/26 m 
V tomto pohledu zástavba bloku 03/056P mírně převyšuje bloky sousední, nicméně členění výšek 
je v souvislosti v objektem Galerie Šantovka spíše pozitivní.  
Vůči objektům historického jádra je mírně zvýrazněn tzv. druhý plán pozadí zástavby. 
 
Varianta 3, výška bloku 24/28 m 
V tomto pohledu je zástavba bloku již jasně čitelná i ve výšce současně s hmotou.  
Vůči sousedním blokům ještě stále zapadá do kontextu zástavby, i když přesahuje výšky jejich střech a 
působí tak hmotněji. Z tzv. druhého plánu zástavby zasahuje do třetího plánu pozadí, což nemusí být při 
uplatnění různých výšek objektů a správném členění střech nežádoucí. Mírně pozitivním lze vyhodnotit, že 
blok této výšky konkuruje objektu Galerie Šantovka, což může ve výsledku přispět celkovému obrazu pozadí 
historického jádra města. 
 
Závěr: 
Lze předpokládat, že při proměnlivé výšce zástavby včetně bloků sousedících bude zástavba výšky 28 metrů 
akceptovatelná. 
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9. Kateřinská 
Pohled ulicí Kateřinskou z historického jádra k řešené lokalitě: 

 
Varianta 1, výška bloku 19/23 m. (Google Earth Pro) 
 

 
Varianta 2, výška bloku 22/26 m. (Google Earth Pro) 
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Pohled ulicí Kateřinskou z historického jádra k řešené lokalitě: 

 
Varianta 3, výška bloku 24/28 m. (Google Earth Pro) 
 
Komentář: 
Hmota a výška bloku dotváří chybějící blokovou zástavbu v ulici Šantova směrem k bloku Galerie Šantovka. 
Zástavba historického jádra je částečně dotčena, protože se bloky nové zástavby uplatňují v pozadí jejího JZ 
okraje. Je nutno konstatovat, že blok 03/056P bude částečně spolupůsobit současně s bloky 03/052P a 
03/067P. 
 
Varianta 1, výška bloku 19/23 m 
V tomto pohledu je zástavba bloku začleněna do celkové konfigurace stávající zástavby v ulici Šantova, bloků 
sousedících a objektu Galerie Šantovka.  
Vůči objektům historického jádra je součástí tzv. druhého plánu pozadí zástavby. 
Výrazněji se uplatňuje stavba Galerie Šantovka, v negativním smyslu. 
 
Varianta 2, výška bloku 22/26 m 
V tomto pohledu zástavba bloku 03/056P mírně převyšuje bloky sousední, nicméně členění výšek 
je v souvislosti v objektem Galerie Šantovka spíše pozitivní.  
Vůči objektům historického jádra je mírně zvýrazněn tzv. druhý plán pozadí zástavby. 
 
Varianta 3, výška bloku 24/28 m 
V tomto pohledu je zástavba bloku již jasně čitelná i ve výšce současně s hmotou.  
Vůči zástavbě v ulicích 17. listopadu a Šantova vytváří jasné pozadí, které jsou v kontrastu s členitými 
hmotami Galerie Šantovka, což lze vyhodnotit jako mírně pozitivní efekt. Konkurence zástavby bloku 03/056P 
výšce objektu Galerie Šantovka může ve výsledku přispět celkovému obrazu pozadí historického jádra města. 
 
Závěr: 
Lze předpokládat, že při proměnlivé výšce zástavby včetně bloků sousedících bude zástavba výšky 28 metrů 
akceptovatelná. 
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10. Svobody 
Pohled třídou Svobody od nároží objektu polikliniky k řešené lokalitě: 

 
Varianta 1, výška bloku 19/23 m. (Google Earth Pro) 
 

 
Varianta 2, výška bloku 22/26 m. (Google Earth Pro) 
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Pohled třídou Svobody od nároží objektu polikliniky k řešené lokalitě: 

 
Varianta 3, výška bloku 24/28 m. (Google Earth Pro) 
 
Komentář: 
Hmota a výška bloku dotváří chybějící blokovou zástavbu v ulicích Wittgensteinova a Šantova směrem 
k bloku Galerie Šantovka. Zástavba historického jádra je částečně dotčena, protože se bloky nové zástavby 
uplatňují v pozadí jejího JZ okraje. Je nutno konstatovat, že blok 03/056P bude částečně spolupůsobit 
současně s blokem 03/052P. 
 
Varianta 1, výška bloku 19/23 m 
V tomto pohledu je zástavba bloku začleněna do celkové konfigurace stávající zástavby v ulici Šantova, bloků 
sousedících a objektu Galerie Šantovka, kterým tvoří pozadí.  
Vůči objektům historického jádra je součástí tzv. druhého plánu pozadí zástavby. 
Výrazněji se uplatňuje stavba Galerie Šantovka, v negativním smyslu. 
 
Varianta 2, výška bloku 22/26 m 
V tomto pohledu zástavba bloku 03/056P mírně převyšuje bloky sousední, nicméně členění výšek 
je v souvislosti v objektem Galerie Šantovka spíše pozitivní.  
Vůči objektům historického jádra je mírně zvýrazněn tzv. druhý plán pozadí zástavby. 
 
Varianta 3, výška bloku 24/28 m 
V tomto pohledu je zástavba bloku již jasně čitelná i ve výšce současně s hmotou.  
Vůči zástavbě v ulicích 17. listopadu a Šantova vytváří jasné pozadí, které jsou v kontrastu s členitými 
hmotami Galerie Šantovka, což lze vyhodnotit jako mírně pozitivní efekt. Konkurence zástavby bloku 03/056P 
výšce objektu Galerie Šantovka může ve výsledku přispět celkovému obrazu pozadí historického jádra města. 
 
Závěr: 
Lze předpokládat, že při proměnlivé výšce zástavby včetně bloků sousedících bude zástavba výšky 28 metrů 
akceptovatelná. 
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11. Švýcarské nábřeží 
Pohled ulicí Švýcarské nábřeží od nároží s ulicí V Kotlině k historickému jádru: 

 
Varianta 1, výška bloku 19/23 m. (Google Earth Pro) 
 

 
Varianta 2, výška bloku 22/26 m. (Google Earth Pro) 
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Pohled ulicí Švýcarské nábřeží od nároží s ulicí V Kotlině k historickému jádru: 

 
Varianta 3, výška bloku 24/28 m. (Google Earth Pro) 
 
Komentář: 
Hmota a výška bloku dotváří chybějící blokovou zástavbu v ulicích Wittgensteinova a Šantova směrem 
k bloku Galerie Šantovka. Zástavba historického jádra je dotčena, protože se bloky nové zástavby uplatňují 
v pohledu směrem k němu. Je nutno konstatovat, že blok 03/056P bude spolupůsobit současně s bloky 
03/052P a 03/067P. 
 
Varianta 1, výška bloku 19/23 m 
V tomto pohledu zástavba bloků 03/052P, 03/056P a 03/067P společně s objektem Galerie Šantovka zcela 
uzavírají pohled na historické jádro města. Výrazněji se uplatňuje stavba Galerie Šantovka, v negativním 
smyslu, která výrazně převyšuje sousední bloky zástavby. 
Z historického jádra se uplatňuje pouze jižní věž katedrály sv. Václava, což lze považovat za důležitý 
orientační bod v území. 
Varianta 2, výška bloku 22/26 m 
V tomto pohledu zástavba bloku 03/056P mírně převyšuje bloky sousední, nicméně členění výšek 
je v souvislosti v objektem Galerie Šantovka spíše pozitivní.  
Z historického jádra se uplatňuje nyní pouze špička jižní věže katedrály sv. Václava, což lze považovat za 
důležitý orientační bod v území, který je při uplatnění celé hmoty bloku méně čitelný. 
Varianta 3, výška bloku 24/28 m 
V tomto pohledu se zástavba bloku dotahuje výšce objektu Galerie Šantovka, se kterou tvoří hlavní hmaty 
v pohledu.  
Z historického jádra je zastíněna i jižní věž katedrály sv. Václava, což lze považovat za důležitý orientační bod 
v území, který je při uplatnění celé hmoty bloku nečitelný. 
 
Závěr: 
Lze předpokládat, že při proměnlivé výšce zástavby včetně bloků sousedících bude akceptovatelná zástavba 
výšky 26 metrů. Výška zástavby 28 m je akceptovatelná za podmínky zachování dostatečné čitelnosti hlavní 
věže sv. Václava.  
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12. U Rybářských stavů 
Pohled z ulice U Rybářských stavů přes řeku Moravu k historickému jádru: 

 
Varianta 1, výška bloku 19/23 m. (Google Earth Pro) 
 

 
Varianta 2, výška bloku 22/26 m. (Google Earth Pro) 
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Pohled z ulice U Rybářských stavů přes řeku Moravu k historickému jádru: 

 
Varianta 3, výška bloku 24/28 m. (Google Earth Pro) 
 
Komentář: 
Hmota a výška bloku dotváří chybějící blokovou zástavbu od tělesa řeky Moravy v ulicích Wittgensteinova 
a Šantova směrem k bloku Galerie Šantovka. Zástavba historického jádra je dotčena, protože se bloky nové 
zástavby uplatňují v pohledu směrem k němu. Je nutno konstatovat, že blok 03/056P bude spolupůsobit 
současně s bloky 03/052P, 03/004P a 03/067P. 
 
Varianta 1, výška bloku 19/23 m 
V tomto pohledu zástavba bloků 03/052P, 03/056P a 03/067P společně s objektem Galerie Šantovka zcela 
uzavírají pohled na historické jádro města. Výrazněji se uplatňuje blok 03/067P u soutoku, který se dostal 
do popředí. V pozadí historického jádra lze číst vzdálené kopce Jeseníků. 
Z historického jádra se uplatňují pouze katedrála sv. Václava se svými třemi věžemi a věže kostelů Panny 
Marie Sněžné a sv. Michala, což lze považovat za důležité orientační body v území. 
Varianta 2, výška bloku 22/26 m 
V tomto pohledu zástavba bloku 03/056P mírně převyšuje bloky sousední.  
Z historického jádra se uplatňují pouze katedrála sv. Václava se svými třemi věžemi a věže kostelů Panny 
Marie Sněžné a sv. Michala, což lze považovat za důležité orientační body v území. V místě bloku 03/056P 
na pozadí historického jádra již nelze číst vzdálené kopce Jeseníků. 
Varianta 3, výška bloku 24/28 m 
V tomto pohledu zástavba bloku 03/056P již viditelně převyšuje bloky sousední, ale pořád je v celkovém 
kontextu zástavby.  
Z historického jádra se uplatňují pouze katedrála sv. Václava se svými třemi věžemi a věže kostelů Panny 
Marie Sněžné a sv. Michala, což lze považovat za důležité orientační body v území. V místě bloku 03/056P 
na pozadí historického jádra již nelze číst vzdálené kopce Jeseníků. 
 
Závěr: 
Lze předpokládat, že při proměnlivé výšce zástavby včetně bloků sousedících bude akceptovatelná zástavba 
výšky 28 metrů. 
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13. Velkomoravská 
Pohled z ulice Velkomoravská od řeky Moravy k historickému jádru: 

 
Varianta 1, výška bloku 19/23 m. (Google Earth Pro) 
 

 
Varianta 2, výška bloku 22/26 m. (Google Earth Pro) 
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Pohled z ulice Velkomoravská od řeky Moravy k historickému jádru: 

 
Varianta 3, výška bloku 24/28 m. (Google Earth Pro) 
 
Komentář: 
Hmota a výška bloku dotváří chybějící blokovou zástavbu od tělesa řeky Moravy v ulicích Wittgensteinova 
a Šantova směrem k bloku Galerie Šantovka. Zástavba historického jádra je dotčena, protože se bloky nové 
zástavby uplatňují v pohledu směrem k němu. Je nutno konstatovat, že blok 03/056P bude spolupůsobit 
současně s bloky 03/052P, 03/004P a 03/067P. 
 
Varianta 1, výška bloku 19/23 m 
V tomto pohledu zástavba bloků 03/052P, 03/056P a 03/067P zcela uzavírá pohled na historické jádro 
města. Výrazněji se uplatňuje blok 03/067P u soutoku, který se dostal do popředí.  
Z historického jádra se uplatňuje pouze část střechy katedrály sv. Václava se svými třemi věžemi, což lze 
považovat za důležité orientační body v území. 
 
Varianta 2, výška bloku 22/26 m 
V tomto pohledu zástavba bloku 03/056P mírně převyšuje bloky sousední.  
Z historického jádra se uplatňují pouze část střechy katedrály sv. Václava se svými třemi věžemi, 
což lze považovat za důležité orientační body v území.  
 
Varianta 3, výška bloku 24/28 m 
V tomto pohledu zástavba bloku 03/056P již viditelně převyšuje bloky sousední, ale pořád zůstává 
v celkovém kontextu zástavby.  
Z historického jádra se uplatňuje pouze část střechy katedrály sv. Václava s jižní věží, což lze považovat 
za důležitý orientační bod v území. Vstupní dvě věže jsou již významně horní hranou bloku zastíněny. 
 
Závěr: 
Lze předpokládat, že při proměnlivé výšce zástavby včetně bloků sousedících bude akceptovatelná zástavba 
výšky 28 metrů za podmínky, že bude uvolněn nárožní pohled na věže katedrály sv. Václava. 
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14. Babíčkova 
Pohled osou ulice Babíčkova k historickému jádru: 

 
Varianta 1, výška bloku 19/23 m. (Google Earth Pro) 
 

 
Varianta 2, výška bloku 22/26 m. (Google Earth Pro) 
  



Odůvodnění Změna č. II Územního plánu Olomouc 

Návrh pro společné jednání Strana 39 

Pohled osou ulice Babíčkova k historickému jádru: 

 
Varianta 3, výška bloku 24/28 m. (Google Earth Pro) 
 
Komentář: 
Osa ulic Babíčkova a Wittgenstainova je orientována na kostel sv. Michala. Hmota a výška bloku dotváří 
chybějící blokovou zástavbu od tělesa řeky Moravy v ulicích Wittgensteinova a Šantova směrem k bloku 
Galerie Šantovka. Zástavba historického jádra je dotčena, protože se bloky nové zástavby uplatňují 
v pohledu směrem k němu. Je nutno konstatovat, že blok 03/056P bude spolupůsobit současně s bloky 
03/052P a 03/004P. 
 
Varianta 1, výška bloku 19/23 m 
V tomto pohledu zástavba bloků 03/052P a 03/056P významně uzavírá pohled na historické jádro města.  
Z historického jádra se uplatňuje průhled na kostel sv. Michala a věže kostela Panny Marie Sněžné, což lze 
považovat za důležité orientační body v území. 
 
Varianta 2, výška bloku 22/26 m 
V tomto pohledu zástavba bloků 03/052P a 03/056P významně uzavírá pohled na historické jádro města.  
Z historického jádra se uplatňuje průhled na kostel sv. Michala a věže kostela Panny Marie Sněžné, což lze 
považovat za důležité orientační body v území. 
 
Varianta 3, výška bloku 24/28 m 
V tomto pohledu zástavba bloků 03/052P a 03/056P významně uzavírá pohled na historické jádro města.  
Z historického jádra se uplatňuje průhled na kostel sv. Michala a věže kostela Panny Marie Sněžné, což lze 
považovat za důležité orientační body v území. 
 
Závěr: 
Ve všech výškových variantách se pohled chová podobně, pouze je postupně akcentována část bloku 
03/056P. Lze předpokládat, že při proměnlivé výšce zástavby včetně bloků sousedících bude akceptovatelná 
zástavba výšky 28 metrů. 
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15. Wittgensteinova 
Pohled na historické jádro z mostu přes Moravu na ulici Wittgensteinova MP-27: 

 
Varianta 1, výška bloku 19/23 m. (Google Earth Pro) 
 

 
Varianta 2, výška bloku 22/26 m. (Google Earth Pro) 
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Pohled na historické jádro z mostu přes Moravu na ulici Wittgensteinova MP-27: 

 
Varianta 3, výška bloku 24/28 m. (Google Earth Pro) 
 
Komentář: 
Osa ulice Wittgenstainova je orientována na kostel sv. Michala. Hmota a výška bloku dotváří chybějící 
blokovou zástavbu od tělesa řeky Moravy v ulicích Wittgensteinova a Šantova. Zástavba historického jádra 
je dotčena, protože se bloky nové zástavby uplatňují v pohledu směrem k němu. Je nutno konstatovat, 
že blok 03/056P bude spolupůsobit současně s bloky 03/052P a 03/004P. 
 
Varianta 1, výška bloku 19/23 m 
V tomto pohledu zástavba bloků 03/052P a 03/056P významně uzavírá pohled na historické jádro města.  
Z historického jádra se uplatňuje průhled na kostel sv. Michala a katedrálu sv. Václava, což lze považovat 
za důležité orientační body v území. 
 
Varianta 2, výška bloku 22/26 m 
V tomto pohledu zástavba bloků 03/052P a 03/056P významně uzavírá pohled na historické jádro města.  
Z historického jádra se uplatňuje průhled na kostel sv. Michala a katedrálu sv. Václava, což lze považovat 
za důležité orientační body v území. 
 
Varianta 3, výška bloku 24/28 m 
V tomto pohledu zástavba bloků 03/052P a 03/056P významně uzavírá pohled na historické jádro města.  
Z historického jádra se uplatňuje průhled na kostel sv. Michala a katedrálu sv. Václava, což lze považovat 
za důležité orientační body v území. 
 
Závěr: 
Ve všech výškových variantách se pohled chová podobně, pouze je postupně akcentována část bloku 
03/056P. Lze předpokládat, že při proměnlivé výšce zástavby včetně bloků sousedících bude akceptovatelná 
zástavba výšky 28 metrů. 
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F.3. VYHODNOCENÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZMĚNY Č. II ÚP OLOMOUC 
Z provedeného prověření možnosti nastavení výškového limitu s variantami výškové regulace v ploše 
03/056P vyplývá následující doporučení k výběru varianty: 
Změnu č. II ÚP Olomouc sledovat ve Variantě 3 s výškovým limitem 24/28 metrů.  
Kdy současně platí specifická výška 2 určující zpřesnění maximální výšky zástavby v konkrétních případech 
takto: (03) výška staveb, v kontextu s jejich hmotami, může být upravena dle požadavků památkové péče 
tak, aby nebyl negativně ovlivněn celkový výraz i charakter MPR a jejího okolí. 
V navazujících řízeních při umisťování jednotlivých staveb a jejich povolování je nutno brát zřetel 
na zachování důležitých průhledů na historické jádro města a viditelnost orientačních bodů v území. Jedná 
se především o viditelnost věží katedrály sv. Václava při pohledu z ulice Velkomoravská od řeky Moravy. 

F.4. PODKLADY POUŽITÉ PŘI ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. II Č. II ÚP OLOMOUC 
- Výpis z 5. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, 25 pokyn k úpravě Změny č. II ÚP Olomouc, 

den konání 17.6.2019 
- Územní rozhodnutí č. 44/2019, umístění stavebního záměru "Šantovka-Tower", MMO Odbor stavební, 

č.j. SMOL/136502/2019/OS/US/Hla z 10.6.2019 
- Návrh Změny č. II ÚP Olomouc zpracovaný kolektivem autorů Ing. Eduardem Žaludou (ČKA 4077) 

a Ing. arch. Davidem Marešem (ČKA 3073) k 24.5.2019 
- Závazné stanovisko, MMO Odbor památkové péče, Realizace novostavby bytového objektu Šantovka 

Tower, ul. Wittgensteinova, č.j. SMOL/085115/2018/OPP/Ka, 14.6.2018 
- Územní studie Olomouc ÚS-17 Poloostrov, STOPRO spol. s r.o., 9/2016 
- Územní studie ÚS-18 Šantova, Lukáš Blažek, aktualizace 16.9.2015 
- Územní studie Olomouc, Kosmonautů -Wittgensteinova, Studio Acht spol. s r.o., 12/2010 
 

G. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Změnou č. II ÚP Olomouc nejsou rozšiřovány ani vymezovány nové zastavitelné plochy nebo plochy 
přestavby. 
Změna č. II ÚP Olomouc se navrhuje varianty výškového limitu stanoveného pro plochu 03/056P určenou 
pro smíšené obytné využití (B). V platném ÚP Olomouc je stanovena maximální výška zástavby 19/23 m, 
což vyjadřuje maximální výšku římsy, okapní hrany nebo atiky /maximální výšku hřebene střechy nebo atiky 
ustupujícího podlaží. Navržené varianty výškového limitu 22/26 m a 24/28 m sice umožňují intenzivnější 
způsob využití území, ale vzhledem, že se jedná o centrální část města, navíc přestavbové území, je tato 
možnost žádoucí. 
 

H. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

V rámci řešení Změny č. II ÚP Olomouc nedochází z hlediska širších vztahů ke změnám využívání území. 
 

I. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ  
Dle § 55 odst. 3 stavebního zákona se zadání nezpracovává.  
Návrh Změny č. II ÚP Olomouc se řídí usnesením Zastupitelstva města Olomouce ze dne 17. 6. 2019, 
které dalo pokyn k úpravě Změny č. II ÚP Olomouc. Úřadu územního plánování uložilo upravit návrh Změny 
č. II ÚP Olomouc a prověřit možnost nastavení výškového limitu s variantním prověřením výškové regulace 
v ploše 03/056P. 
Změna č. II ÚP Olomouc naplňuje obsah jejího pořízení, dle rozhodnutí zastupitelstva města, v plném 
rozsahu.  
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V rámci Změny č. II ÚP Olomouc byla prověřena výšková regulace pro předmětnou plochu ve třech 
variantách, které byly prověřeny v klíčových pohledech na město a průhledech městskými prostory. 
Varianta 1: maximální výška zástavby 19/23 m a specifická výška 2 (02) 
Varianta 2: maximální výška zástavby 22/26 m a specifická výška 2 (03) 
Varianta 3: maximální výška zástavby 24/28 m a specifická výška 2 (03) 
 

J. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Změnou č. II ÚP Olomouc nejsou nově vymezeny žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou 
řešeny v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje. 
 

K. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH 
VYMEZENÍ 

Změna č. II ÚP Olomouc nevymezuje prvky regulačního plánu. 

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

Změna č. II ÚP Olomouc nevyvolává nové požadavky na zábor zemědělského půdního fondu ani na pozemky 
určené k plnění funkcí lesa, protože nedochází ke změně vymezení ploch, ale pouze k prověření výškových 
limitů pro přestavbové území.  
Z toho důvodu nejsou předpokládané důsledky navrhovaného řešení na půdní fond vyhodnoceny. 
 

M. MĚNĚNÝ TEXT VÝROKU 
Vzhledem k tomu, že jsou provedeny tři menší změny v Textové části výroku a navrženy varianty řešení pro 
jednu plochu v Příloze č.1 výrokové části (Tabulka ploch), není v odůvodnění Změny č. II Územního plánu 
Olomouc doložen srovnávací text s vyznačením změn textové části územního plánu (Výrok), ale pouze 
měněné části kapitol. 
Poznámka: modrý podtržený je text nový, červený přeškrtnutý je rušený text  

Změna textu č.1 v kapitole: 

4.4.5. Městské třídy zahrnující území určené 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); konkrétně jsou to: 

 Masarykova třída – 1. Máje – Denisova – Pekařská – 8. května – Palackého – Litovelská – třída Míru (po neředínský 
fort); 

 třída Kosmonautů – 17. listopadu – třída Svobody – Legionářská; 
 17. listopadu – Husova – Komenského – Pasteurova – U Podjezdu; 

 Jeremenkova; 
 Studentská – Dobrovského; 
 Havlíčkova – Wolkerova – Brněnská (po křížení s Hraniční); 

 Štítného – Hněvotínská (po křížení s Okružní); 
 Schweitzerova (od křížení s Velkomoravskou po Jižní); 
 Polská – Rooseveltova – Střední Novosadská (po křížení se Slavonínskou); 

 Wittgensteinova - Babíčkova; 
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 Pražská – Foerstrova – Albertova – Velkomoravská – Tovární – Lipenská (po budoucí křížení s Východní tangentou); 

 Neředínská (v úseku mezi třídou Míru a Okružní) – Okružní – Hraniční – Jeremiášova – Zikova; 
 Erenburgova – Tomkova – Ladova – Dolní Hejčínská – Na Střelnici; 
 Chválkovická (od křížení s ulicí Šubovou směrem na jih) – Pavlovická – Divišova – Hodolanská – Rolsberská – 

Přerovská (po křížení s Keplerovou). 

 
Změna textu č.2 v kapitole: 

7.12.2. Pro vybrané plochy jsou v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) stanoveny tyto požadavky na jejich využití: 

a) Maximální výška zástavby: udává hodnotu maximální výšky stavby ve tvaru: "maximální výška římsy, okapní 
hrany nebo atiky /maximální výška hřebene střechy nebo atiky ustupujícího podlaží popod úhlem 45°", to vše měřené od 
úrovně veřejného prostranství, k němuž je orientované průčelí stavby nebo v případě ztížených terénních podmínek (viz 
příklad D obr. D.167 odůvodnění Územního plánu) v nejnižším místě původního terénu při obvodu stavby orientovanému 
k nejbližšímu veřejnému prostranství; maximální výška zástavby je zobrazena ve Schématu výškové regulace a 
polycentrického systému (I/S1); v případě zahrádkářských a rekreačních chat se maximální výška stanovuje v nejvyšší 
úrovni původního terénu při obvodu stavby. 

 
Změna textu č.3 v kapitole: 

7.12.2. Pro vybrané plochy jsou v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) stanoveny tyto požadavky na jejich využití: 

b) Zpřesnění podmínek využití: upřesňuje podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití: 

 biologický odpad: určuje možné využití pro pozemky staveb a zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelným 
odpadem; 

 bioplyn: určuje možné využití plochy pro pozemky bioplynových stanic; 
 ČOV: určuje převažující využití plochy pro pozemky čistírny odpadních vod; 
 ČS PHM: určuje možné využití plochy pro pozemky čerpacích stanic pohonných hmot; 

 bez ČS PHM: vylučuje využití plochy pro pozemky čerpacích stanic pohonných hmot; 
 fotovoltaika: určuje možné využití plochy pro pozemky dočasných staveb fotovoltaických elektráren; 
 chatová osada: určuje možné využití plochy pro pozemky rekreačních chat do 40 m² zastavěné plochy objektu; 

 kemp: určuje možné využití plochy pro pozemky staveb a zařízení kempů a veřejných tábořišť; 
 letiště: určuje převažující využití plochy pro pozemky letišť; 
 obchod nad 2 500 m²: určuje možné využití plochy pro pozemky staveb a zařízení pro obchod nad 2 500 m² hrubé 

podlažní plochy určené pro vícepodlažní objekty s venkovním parkováním vybaveným rastrem vzrostlé zeleně, přičemž 
jejich zásobování bude vedeno pouze plochami dopravní infrastruktury; 

 obrana a bezpečnost: určuje využití plochy pouze pro pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu; 
 odpadové hospodářství: určuje možné využití pro pozemky staveb a zřízení odpadového hospodářství, např. třídírny 

odpadů, sběrné dvory, zařízení pro recyklaci odpadu, zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem; 

 poldr: určuje převažující využití plochy pro pozemky staveb a zařízení zajišťujících ochranu města před povodněmi a 
podporu retenční schopnosti krajiny; 

 pouze max. výška: určuje, že v dotčené ploše není možné realizovat lokální dominanty; 
 sběrný dvůr: určuje možné využití plochy pro pozemky staveb a zařízení pro sběr a třídění komunálního odpadu; 
 logistika: určuje možné využití plochy pro pozemky staveb a zařízení pro skladování nad 10 000 m² hrubé podlažní 

plochy; 
 specifická rekreace: určuje možné využití plochy pro pozemky staveb a zařízení specifické rekreace s převládajícím 

přírodním charakterem (např. ZOO, golfová hřiště, jezdecké areály včetně jízdáren); 

 specifická výška 1: určuje, že daná plocha má stanoveny specifické hodnoty maximální výšky zástavby, které se 
odlišují od standardních výškových hladin; 

 specifická výška 2: určuje zpřesnění maximální výšky zástavby v konkrétních případech, a to takto: 
 (01): pro technická a technologická zařízení o celkových maximálních půdorysných rozměrech 30 x 30 m je možná 

maximální výška 40 m; realizace souvisejících kouřovodů o průměru maximálně 4 m je možná do výšky 49 m, to vše 
ve variantách A, B nebo C prověřených změnou č. I/17 (viz odůvodnění změny); pro komíny není maximální výška 
omezena; 

 (02): pro administrativní objekty s technologickým zařízením objektu je možná maximální výška 20/27 m; 
 (03): výška staveb, v kontextu s jejich hmotami, může být upravena dle požadavků památkové péče tak, aby nebyl 

negativně ovlivněn celkový výraz i charakter MPR a jejího okolí; 
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  (04): pro technologická zařízení je možná maximální výška 21 m; 

 (05): pro zemědělská technologická zařízení je možná maximální výška 19 m; 
 (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; 
 sport: určuje využití plochy pouze pro pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport; 
 školství: určuje převažující využití plochy pro pozemky staveb a zařízení pro vzdělávání a výchovu; 

 tramvajové obratiště: určuje převažující využití plochy pro pozemky staveb a zařízení hromadné dopravy sloužící pro 
otáčení a odstavení tramvajové soupravy; 

 věda a výzkum: určuje možné využití plochy pro pozemky staveb a zařízení pro vědu a výzkum; 
 vozovna HD: určuje převažující využití plochy pro pozemky staveb a zařízení hromadné dopravy sloužící pro 

odstavování a opravy prostředků hromadné dopravy; 
 zázemí botanické zahrady a rozária: určuje možné využití plochy pro pozemky staveb a zařízení pro hospodářské 

zázemí v měřítku úměrném charakteru území a sloužící jeho potřebám. 
 zemědělství: určuje možné využití plochy pro pozemky staveb a zařízení pro zemědělství; 

 
Změna textu č.4 v příloze č.1 (tabulka ploch): 
Varianty změn v části tabulky Lokalita 03 – Kosmonautů-jih pro plochu 03/056P: 
Varianta 1 řešení změny č. II. ÚP Olomouc: 

kód plochy  využití 
plochy 

výměra plochy 
[ha] 

max. výška 
zástavby [m] zastavěnost struktura 

zástavby 
min. podíl  

zeleně 
zpřesnění 
podmínek využití poznámky 

03/056P B 3,80 19/23* do 55 % b 15 % specifická výška 
2 (02)* 

US-18, 
*dotčeno 

rozsudkem 
KS (zn. 79 
A 6/2014 - 

193) 

Varianta 2 řešení změny č. II. ÚP Olomouc: 

kód plochy  využití 
plochy 

výměra plochy 
[ha] 

max. výška 
zástavby [m] zastavěnost struktura 

zástavby 
min. podíl  

zeleně 
zpřesnění 
podmínek využití poznámky 

03/056P B 3,80 19/2322/26 do 55 % b 15 % specifická výška 
2 (0203) 

US-18 
Zm. II 

Varianta 3 řešení změny č. II. ÚP Olomouc: 

kód plochy  využití 
plochy 

výměra plochy 
[ha] 

max. výška 
zástavby [m] zastavěnost struktura 

zástavby 
min. podíl  

zeleně 
zpřesnění 
podmínek využití poznámky 

03/056P B 3,80 19/2324/28 do 55 % b 15 % specifická výška 
2 (0203) 

US-18 
Zm. II 
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Poučení 
 
Změna č. II Územního plánu Olomouc vydávaná formou opatření obecné povahy v souladu s ustanovením 
§ 173 odst. 1 správního řádu, nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 
 
 
 
  
 
 
 
 

………………………………………………… ………………………………………………… 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA. 

primátor 
JUDr. Martin Major, MBA 

náměstek 
 
 






