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Oprávněná  úřední  osoba  pro  vyřízenf:  Ing.  Kristýna  Nawátilová,  dveře  č. 5.38  (urbanismus)

Ing.  Roman  Luczka,  dveře  č. 4.52  (teclu'iická  infrastruktura)

Ing.  Lukáš  Klevar,  dveře  č. 4.47  (dopravní  infrastruktura)

Oprávněi'iá  ťiředi'ií  osoba  pro  podepisování:  hig.  Marek  Černý

Telefon:  588 488 396

E-i'nail: kristyna.navratilova@oloi'nouc.eu

Váš  dopis  ze dne: 21.08.2018

Vaše  č.j.:

ZÁV  AZNt,  STANOVISKO

orgánu  územního  plánov"ní

Dne  14.02.2018  obdržel  Magistrát  iněsta  Olomorice,  odbor  koncepce  a rozvoje,  pod  č.j.

SM0L/043081/2018  žádost o vydání závazného stanoviska dle 816 odst. 1 písn'i.  e) ve spojení s e) 96b
zákona  č. 183/2006  sb., o územním  plánovánf  a stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve znění  pozdějších

předpisů  (dále  také  ,,stavební  zákon"),  ve věci  záměru  stavby  rodinného  domu  na pozemku  parc. č.

341/109  v k.ťi.  Bystročice.

Žádost  podal kterého zastupuje0

Magistrát  města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, vydává dle 6 6 odst. 1 písin. e) a q 96b
zákona  č. 183/2006  sb., o ťizemním  plánování  a stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve znění  pozdějších

předpisů jako přískišný orgán státní správy na úseku územního plánování, dle ustai'iovení % 149
zákoi'ia  č. 500/2004  sb., správní  řád,  v platném  znění  toto

závazné  stanovisko:

Realizace  záměru  stavby  rodinného  domu  na pozemku  parc. č. 341/109  v k.ú. Bystročice,  podle

předložené  projektové  dokumentace  ,,Novostavba  RD  Bystročice"  kterou  vypracovala  v srpnu  2018

Ing. Simona Cahová, ČKAIT 1201346, je podle 6 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu
s politikou  ťizemního  rozvoje,  s ťizemně  plánovací  doícumentacf  a s cíli  a úkoly  územního  plái'iovánf

přípustná.

Platnost  závazného  stanoviska

Závazné  stanovisko  platí  2 roky  ode dne  jeho  vydání.
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Odůvodnění

Záměrem  žadatele  je výstavba  rodinného  domu  na pozemku  parc.  č. 341/109  v k.ú. Bystročice,  obec

Bystročice.  Navrhovaný  rodinný  dům  je  přibližně  pťidorysu  písmene  L,  jednopodlažní,  nepodsklepený,

zastřešený  valbovou  střechou  se sklonem  22,5o a hřebenem  střechy  vuliční  části orientovaným

rovnoběžně  s komunikací.  Největší  půdorysné  rozměry  jsou  15,26  x 18,61  m. Dům  bude  umístěn  ve

vzdálenosti  6 m od hranice  pozemků  parc.  č. 341/109  a 341/112,  ve vzdálenosti  3,14 m od hranice

pozemkči  parc.  č. 341/109  a 341/89  a ve vzdálenosti  3,5 m od hranice  pozemků  parc. č. 341/109  a

341/110,  vše v k.ťi. Bystročice.

Napojeni  na veřejný  vodovod  bude  provedeno  dle již  povolené  vodovodní  přípojky  PE 100 RC, DN

32x4,4  PN 12,5,  společným  souhlasem  stavebního  úřadu  Lutín,  č.j. OU/1816/17  ze dne 17.10  2017,

ukončené  ve vodoměrné  šachtě  na pozemícu  stavebníka  parc.  č. 341/109,  k.u.  Bystročice.  Veřejná  část

vodovodní  přípojky  bude  napojena  na veřejný  vodovod  umístěny  na pozemku  parc.č.  341/112,  k.u.

Bystročice.

Napojeni  na veřejnou  splaškovou  kanalizaci  bude  provedeno  dle  již  povolené  kanalizační  přípojky  z

n'iateriálu  PVC  KG  DN 150, společnýi'n  souhlasein  stavebního  ťiřadu  Lutin,  č.j. OU/1816/17  ze dne

17.10  2017.  Kanalizační  přípojka  bude  napojena  na veřejnou  kanalizaci  na parc.  č. 417  k.u.  Bystročice

a to do stávajícího  kanalizačního  řadu.  Trasa  kanalizační  přípojky  vede od mfsta  napojeni  na

kanalizační  řad v pozemku  parc. č. 417 k.u. Bystročice  směrem  k pozemku  stavebníka,  kde bude

umístěna  reviznf  šachta  DN  400 a to ještě  před  oplocením  pozemku  stavebníka  parc.č.  341/109,  kai.

Bystročice.  Odtud  je  planovany  objekt  RD  napojen  vnitřním  rozvodem  splaškové  kanalizace.

Dešťové  vody  ze střechy  rodinného  domu  a zpevněných  ploch  na pozemku  stavebníka  budou

primárně  odvedeny  do podzemrí  akumulační  jímky  dešt'ových  vod,  která  byla  povolena  společným

souhlasem  stavebního  uřadu  Lutin,  č.j. OU/1816/17  ze dne 17.10.  2017.  Bezpečnostní  přepad  je  řešen

přelitím  dešt'ových  vod  přepadem  na pozemek  stavebníka.  Vlastni  vnitřní  rozvod  dešt'ové  kanalizace

bude  proveden  z materiálu  PVC  KG  DN  150  (125),  SN 8.

Navrhovaný  objekt  bude  napojen  elektrickou  energii  přes stávající  přípojkovou  slďíň  NN  distribuční

soustavy  ve správě  společnosti  ČEZ Distribuce  a.s. Způsob  napojeni  bude řešen dle požadavků

provozovatele  distribučnf  soustavy  v pojistkové  slďíni  na hranici  pozemku  stavebníka.

Příjezd  ke stavbě  bude  zajištěn  sjezdem  a to v místě  přilehle  stávající  komunikace.  Na  sjezd  budou

napojeny  nově  nawžené  zpevněné  pojízdné  plochy  na pozemku  stavebníka.  Příjezd  ke stavbě  bude

zajištěn  nově  budovaným  sjezdem  a to v mfstě  stávající  komunikace.

Seznam  všech  relevantních  dokumentů  použitých  při  vydání  závazného  stanoviska:

Magistrát  města  Olomouce,  odbor  koncepce  a rozvoje  jako  úřad  územního  plánování  vycházel  při

vydánf  závazného  stanoviska  z následujících  podkladů:

1.  Žádost o vydání  závazného  stanoviska  ze dne 21.08.2018,  č.j. SM0L/200056/2018,  jejíž  přílohou

je projektová  dokumentace  ,,Novostavba  RD  Bystročice"  kterou  vypracovala  v srpnu  2018  Ing.

Simona  Cahová,  ČKAIT  1201346,

2. Politika  územního  rozvoje  Ceské  republiky,  ve znění  Aktualizace  č. 1, schválené  dne 15. dubna

2015  (dále  také,,PÚR"),

3. Zásady  územnfho  rozvoje  Olomouckého  kraje,  ve znění  aktualizace  č. 2b, vydané  dne 24. dubna

2017  (dále  také,,ZÚR"),

4.  Uzemní  plán  obce Bystročice,  OZV  vyhlašující  závazné  části  územnfho  plánu  nabyla  účinnosti

dne 5.9.2006,  ve znění  pozdější  ztněny  (dále  také,,ÚP").

Přezkoumání  záměru

Magistrát  města  Olomouce,  odbor  koncepce  a rozvoje  (dále  jen  ,,správní  orgán")  přezkoumal  záměr

dle í:3 96b odst. 3 stavebního zákona, zda  je přípustný z hlediska  souladu  s politikou  územnfho  rozvoje

a územně  plánovací  dokumentací  a z hlediska  uplatňování  cílů  a úkolů  územního  plánování,  či nikoliv.



Soulad  záměru  s politikou  územního  rozvoie:  Vzhledem  k měřítku  navržené  stavby  a řešenému  území

nacházejfcím  se v zastavitelném  území  obce nevyplývají  pro tento  záměr  z PÚR  žádné konkrétní

požadavky.

Soulad  záměru  se zásadami  ťizei'nního  rozvoje:  Vzhledein  k měřítku  nawžené  stavby  a řešenéi'n  územf

nacházejícím  se v zastavěném  ťizemí  obce nevyplývají  pro tento  záměr  z ZÚR  žádné konkrétní

požadavky.

Soulad  záměru  s územně  plánovací  dokumentací:  Dle  platného  Územního  plánu  obce  Bystročice,  je

předmětný  pozemek  soričástí  návrhové  plochy  bydlení  Br  -  plochy  bydlení  v rodinných  domech.

Hlavnífimkcí  tžzeiní je byd7evxí v rízkopodlažrí  zástavbě, zahrada volná i ohrazená s fimkcí  užitkovou
nebo  rekreační,  výjiinečně  okrasnou.  Doplňkové  objekty  (zahradní  doinky,  drobné  hospodářské

objekty,  garáže)  umist'ovat  vzadních  částech  parcel.  Vrámci  bydlení  je  povoleno  chovatelství  a

pěstitelsM,  občanská  vybavenost,  služby,  výrobní  služby  apod. v objektech  i menMch  doplňkových

objektech,  převážně  v zadní  části  parcel.

%  je základní popřípadě vyšší občanská vybavenost, hromadné bydlení v nízkopodlažní
zástavbě, obslužná sféra nevýrobního ivýrobního  charakteru s omezenou výrobní činností (obchody,
stravování,  řemeslné  dílny,  nevýrobní,  výrobní  služby  apod.),  chovatelsM  a pěstitelství  především  pro

osobní  spoti2ebu,  výjimečně  využití  pro  rekreaci,  výjimečiíě  chov  ďobytka  v omezenéin  rozsahu.

Charakter  aMvit  inusí  splňovat  podmínky  ekologické  nezávadnosti  a hygienické  podinínky.  Musí  být

slučitelné s Mavní fimkcí, tj. s bydlením. Vliv čžnností na těchto plochách nesmí iqegativně zasahovat
sousední  pozemky  (zápach,  hluk...)  více, než stanoví  hygienické  normy  pro  obytnou  zástavbu.

Parkovártí  vozidel  uživatelů  inusí být zajištěno  na pozemcích  provozovatelů  shržeb  nebo  na

vyhrazených  stáních  na  veřejných  komuníkacích.

Nepřípustné.isou  výrobní  objekty  a skladové  objekty  jako  stavby  hlavní,  objekty  vymykající  se

iněřítkem  obytné  zástavbě,  výrobní  objekíy  a skladové  objekty  s negativnímj  vlivy,  velkokapacitní

obje7cty, C7?OV dobytka  ve většíin  rozsahu,  hroinadné  garáže,  odstavná  stání  pro  nákladní  automobžly

apod.

Respektovat  urbamstickou  charakteristiku  obce a klást  důraz  na architektonický  výraz  objektů.

Dodržovat  výšku  zástavby  1 -  2 nadzeni  podlaží  s podkrovím  -  tq:»řesnžt  dle okolrú  zástavby.  Do

gdiční  ččtry  neuinist'ovat  samostatné  garážové  objekty.

Předmětný  pozemek  se nachází  v lokalitě  novodobé  zástavby,  která  nemá  mnoho  sjednocujících  prvků

a zcela  se vyi'nyká  tradičnf  zástavbě.  Jedinými  sjednocujícími  prvky  jsou  přibližně  jednoti'iá  stavební

čára  a sklonité  střechy.  Tvar,  sklon  a orientace  střech  se různí.  Převážně  se jedná  o zastřešení  s nižším

sklonem  střešních  rovin.

Podle  územního  plánu  obce  Bystočice  je  koncepce  zásobování  vodou  řešena  ze skupinového

vodovodu  Olšany,  Dubany,  Štětovice  pod  jedním  tlakovým  pásmem.  Území  obce  je v současnosti

zásobeno  pitnou  a požární  vodou  z veřejné  vodovodní  sítě. Dodávka  elektrické  energie  je  v

současnosti  zabezpečována  pro  obec  z venkovního  nadzemního  vedení  VN.  Energetická  distribuční  sít'

NN  odpovídá  současným  požadavkům  na přenos  elektrické  energie.  Odkanalizování  dešt'ových  vod  je

v současnosti řešeno dešt'ovori kanalizací nebo v rozyo3ových lokalitách, kde je to možné vsakem.
Splaškové  vody  jsou  odváděny  kanalizačním  řadem  do ČOV  Olšany.

V souladu  s g20, odst. (5), písm.  a) vyhlášky  501/2006  Sb. o obecných  požadavcích  na využívaní

úzeiní  se stavební  pozemek  vždy  vymezuje  tak,  aby na něm  bylo  mj.  vyřešeno  umístění  odstavných  a

parkovacích  stání  pro účel  využití  pozemku  a užívání  staveb  na něm  umístěných  v rozsahu  příslušné

české technické  normy.  Podle  této vyhlášky  je tedy nutné  umístit  odstavné  a parkovací  stání na

pozemku  investora  a při  výpočtu  bilance  statické  dopravy  postupovat  dle ČSN  73 6110,,Projektování

místních  komunikací"  (odst. 14.1.11).  Z české státní  normy  ČSN  73 6110 ,,Projektování  místních

komunikací"  vyplývá  pro RD povinnost  zřízení  min.  dvou  parkovacích  stání  na pozemku  investora.

Z výkresové  části  je zřejmé,  že zpevněná  plocha  a garáž  dokáží  pojmout  dvě osobní  vozidla,  což  je

v souladu  s prováděcíi'n  právním  předpisei'n  zákona  183/2006Sb.  v platném  znění.

S ohledem  na výše  uvedené  lze posuzovaný  záměr  vyhodnotit  jako  přípustný.
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Dále  1iyl  záměr  posuzován  ve vztalíu  k cílůn'i  a úkolům  územního  plánování  vyplývajícím  z ustanovenf

e) 18 a e) 19 stavebního zákona. Přitom bylo zjištěno, že relevantní v této věci je posouzení souladu s fi
19 odst. 1 písm. d) a e) stavebního  zákona  - tj. zda předložený  náwh  vyhoqje  urbanistickým,

architektonickým  a estetickým  požadavkům  na využívánf  a prostorové  uspořádání  územf  s ohledem  na

podmínky  v územf  a s ohledem  na stávající  charakter  zástavby  v ťizemí.  Přitom  orgán  územního

plánovánf  dospěl  k závěru,  že objem  novostavby  a její  architektonické  řešenď jsou  navrženy  v kontextu

s okolní  zástavbou  a prostředím,  které  je  bez  výrazi'iějších  sjednocujících  prvků.

Platnost  závazného  stanoviska  lze prodloužit,  pokud  se nezměnily  podmínky  v územf.

Závazné  stanovisko  nepozbývá  platnosti:

a) bylo-li  na základě  žádosti  podané  v době jeho  platnosti  vydáno  územní  rozhodnutf,  společné

povolení  nebo  jiné  obdobné  rozhodnutí  podle  jinélio  zákona  a toto  rozhodnutí  nabylo  právní  moci,

b) byla-li  na základě  náwhu  veřejnoprávní  smlouvy  nahrazující  územní  rozhodnutí  nebo společné

povolei'ií  podaného  v době jeho  platnosti  uzavřena  veřejnoprávní  smlouva  a tato veřejnoprávní

smlouva  nabyla  ťičinnosti,  nebo

c) nabyl-li  právních  ťičinků  ťizemní  souhlas  nebo  společný  ťizemní  souhlas  a souhlas  s provedením

oh]ášenélio  stavebního  záměru  vydaný  k oznámení  stavebního  záměru  učiněnél'io  v době platnosti

závazného  stanoviska.

Poučení

Proti  tomuto  závaznému  stanovisku  není samostatné  odvolání  přípustné.  Lze  se odvolat  proti

navazujícímu  správnímu  rozhodnutí,  které  bude na základě  tohoto  závazného  stanoviska  vydáno,  ke

Krajskému  úřadu  Olomouckého  kraje,  Jeremenkova  40a,  Olomouc,  779 1l Olomouc,  prostřednictvím

správního  orgánu,  který  toto  navazující  rozhodnutí  vydá,  a to do 15 dnů  ode dne doručení  tohoto

navazujícílio  rozhodnutí. Tento přezkum je možný dle e14 odst. 9 stavebního zákona pouze ve lhůtě
jednolio  roku  ode dne vydání  závaznélio  stanoviska.

Ing.  Marek  Černý
vedoucí  odboru  koncepce  a rozvoje

Magistrátu  města  Oloinouce

Rozdělovník

v zastoupeni:

(ISDS)

Spis

Vypraveno  dne:



MAGISTRÁT  MĚSTA  OLOMOUCE
ODBOR  DOPRAVY  A ÚZEMNÍHO  ROZVOJE

úřad  úzeinního  plánování

Hynaisova  34/10,  779  00 0lomouc

Spisový  znak  -  326.4,  skaítační  znak/skait.  lhůta  -  S/lO

C. j. SMOL/304863/20l9/OD/God

Spisová  značka:  S-SMOL/275288/2019/OD'[JR
Uvádějte  vřdy  v korespondenci

V Olomouci  04.12.2019

Oprávněná  úřednď osoba pro vyřízení:  Mgr.  David  Godiš,  dveře  č. 5.38 (urbanismus)

Ing. Jiří  Zednďček, dveře  č. 4.51 (technická  infrastruktura)
Telefon:  588488394

E-mail: david.godis@o1omouc.eu
Oprávněná  úřední  osoba pro podepisování:  Ing. Marek  Černý

Váš dopis  ze dne: 20.9.2019

Vaše č.j.:

ZÁV  AZNÉ  ST  ANOVISKO

orgánu  územního  plánování

Dne 17.10.2019 obdržel Magistrát města Olomouce pod č.3. SMOL/275288/2019/ODUR  žádost o

vydání závazného stanoviska dle Fj6 odst. I písm. e) ve spojení s '9 96b zákona  č. 183/2006  sb., o
územníin  plánováni  a stavebníin  řádu (stavební  zákon), ve znění pozdějších  předpisů  (dále také

,,stavební  zákon"),  ve věci  záměru  novostavby  RD s garáží  na pozemcícl'i  parc.  č. 362/16  a 362/15  v

k.ú.  Bystročice.

Žadatelé  jsou

Magistrát  města  Olomouce  vydává  dle e) 6 odst. l písm. e) a e) 96b zákona č. 183/2006  sb., o

územnďm  plánování  a stavebrffm  řádu (stavební  zákon),  ve znění pozdějších  předpisů  jako  příslušný

orgán státní správy na úseku územního plánování, dle ustanovení fi 149 zákona č. 500/2004  sb.,
správní  řád, v  platném  znění  toto

závazné  stanovisko:

Záměr  novostavby  RD s garáží  na pozemcích  na pozemcích  parc. č. 362/16  a 362/15  v k.ú. Bystročice

podle  předložené  projeldové  dokumentace,,Novostavba  rodinného  domu  s garáží':  lderou  vypracoval

v září 2019, Ing. Ivo Klíč, CKAIT 1201274, je podle  % 96b odst. 3 stavebního zákona  z hlediska
souladu s politikou  územniho  rozvo5e, s územně  plánovací  dokumentací  a s cíli a úkoly  územního
plánováni

přÍpustný

za podmínky  předchozího  vybudování  veřejné  dopravní  a technické  infrastruktury

Platnost  závazného  stanoviska  je 2 roky  ode dne jeho  vydání.

Nedílnou  součástí  tohoto  stanoviska.ie  kopie  situace  záměru  s ověřením  Magistrátu  města Olomouce.
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Odůvodnění

Seznam  všech  relevantních  dokumentů  použitých  při  vydání  závazného  stanoviska:

Magistrát  města  Olomouce  jako  orgán  územního  plánovánď  vycházel  při  vydání  závazného  stanoviska

z následujících  podkladů:

l.  Žádosti o vydání závazného stanoviska ze dne 17.10.2019, č.3. SMOL/275288/20l9/ODUR,  jejíž
přílohou  je  projektová  dokumentace,,Novostavba  rodinného  domu  s garáží':  kterou  vypracoval  v

září  2019,  hig.  Ivo  Klíč,  ČKAaT 1201274,

2.  Doplnění  žádosti  ze dne  29.11.2019,  doplnění  souhrnné  technícké  zprávy  a výkresu  sítuace,

3.  Politiky  územního  rozvoje  České  republiky,  ve znění  pozdějších  aktualizací  (dále  také,,PÚR"),

4.  ZásadúzemníhorozvojeOlomouckéhokraje,vezněnípozdějšíchaktualizací(dáletaké,,ZÚR"),

5. Územního  plánu  Bystročice,  jehož  zadání  bylo  schváleno  zastupitelstvem  obce  dne  22.03.2016,  a

který  nabyl  účiiu'iosti  dne  27. 12.  2018  (dále  také,,ÚP"),

6. Územní  studie  lokality  US-B  13 v ÚP Bystročice.  Využití  územní  studie  jako  územně  plánovacího

podkladu  bylo  pořizovatelein  scliváleno  a data o ÚS vložena  do evideiíce  úzeinně  plánovací

činnosti  dne  15.06.2017  (dále  také,,ÚS"),

7. Územně  analytických  podkladů  obce  s rozšířenou  působností  Olomouc,  po aktualizaci  I. Až  IV.
(dále  také,,ÚAP").

Popis  záměru

Záměrem  je novostavba  rodinného  domu  svestavěnou  garážf  na pac. č. 362/15  a 362/16  vk.ú.

Bystročice.  RD  je situován  ve vzdálenosti  5,50 m od uliční  hranice  pozemku  ve stavební  čáře.

Vzdálenost  od sousedních  pozemků:  od parc.  č. 362/29  je  vzdálen  2,9  m (vzdálenost  mezi  dotčeným

záměrem  a dalším  navrhovaným  záměrem  totožného  projektanta  je 7,00 m), od parc.  č. 362/5  je

vzdálen  2,55  m  až cca  4,08  m. Rodinný  dům  je  navrhován  jako  nepodsklepený,  pMzemrff  s podkrovím.

Střešní  zákryt  je  řešen  sedlovou  střechou  se čtvrtvalbami  se sklonem  30o. Hlavní  obytný  prostor  tvoří

obdélníkový  půdorys  o rozměrech  12,80  m x 15,00  m.

Součástí  RD  je  také  dvojgaráž,  která  je stavebně  propojena  s hlavním  domem.  Je obdélníkového

půdorysu  o rozměrech  10,45  m x 6,90  m se sedlovou  střechou  se čtvrtvalbou  se sklonem  25o. Hmota

garáže  je  vuliční  čáře  uskočena  za stavební  čáru  RD  o 1,7  m, čímž  vznikne  odstavná  plocha  pro  2

vozidla.

Před  RD  budou  vybudované  zpevněné  plochy  vjezdu  a vstupu.  Ve  dvornď  části  za rodinným  domem

bude  vybudována  venkovní  terasa,  která  bude  přístupná  z hlavních  obytných  mistností.  Nad  částí

terasy  bude  pergola,  která  je  navržena  za objektem  garáže  a nebude  tak  stínit  obytné  rnístnosti.

Součástí  PD  je  také  geometrický  plán,  který  ilustruje  rozdělei  parcely  362/15  vk.ú.  Bystročice  na

parc.  č. 362/15  a 362/29  v k.ú.  Bystročice.  S tím,  že záměrem  je  dotčený  pozemek  362/15.

Oplocení  pozemků  bude  dvojího  typu.  Severní  a severovýchodní  hranice  pozernků  bude  obraničena

oplocením  na zděné  podezdívce  se zděnými  pilíři,  dřevěná  nebo  kovářská  výplň.  Výška  oplocení  1,50

m. Zbylá  část hranice  pozernků  bude  oplocení  drátěné  do ocelových  sloupků  na zděnou  přezdívku.

Výška  oplocení  1,6  až 1,8  m.

Dešťové  vody  ze střech  budou  svedeny  do záchytné  podzemní  akumulačni  jírnky  objemu  cca 10rn3.

Jímka  je  navržena  jako  nepřejezdná.  Vody  z jírnky  budou  napojeny  na splachovací  WC v domě  a na

trvalé  zavlažovárú  zahrady.  Přepad  bude  sveden  do dešťové  kanalizace  obce  -  napojení  na přípojku

dešt'ové  kanalizace,  ukončenou  budovanou  revizní  šachtou  na pozernku  stavebnika.

Splašková  kanalizace  bude  svedena  vnitřní  ležatou  částí  kanalizace  s napojenírn  na  budovanou  revizní

šachtu  na  parcele  stavebníka  za oplocenírn  parcel  stavebníka.

Domovní  rozvod  vody  bude  napojen  zvodoměrné  šachty  utnďstěné  na parcele  stavebníka,  vedle

oplocení.  Voda  bude  vedena  potruMm  s ukončením  v technické  místnosti  přízerní  RD.

V  rámci  ,,Technická  a dopravní  infrastruktura  Bystročice  lokalita  B13"  bude  vybudován  pilířek  nn

pojistkovou  skřínď  s přívodem  nn,  umistěným  na  hranici  parcely  stavebníka.



Přezkoumání  záměru

Magistrát  města  Olomouce  (dále  ,,orgán  územmho plánování")  přezkoui'nal  záměr  dle {g 96b  odst.  3

stavebního  zákona,  zda je přípustný  z hlediska  souladu  s politikou  územního  rozvoje  a územně

plánovací  dokumentací  a z hlediska  uplatňování  cílů  a úkolů  územního  plánování,  či nikoliv.

Soulad záměiu s politikou  územního rozvoie:

Vzhledem  k měřítku  nawženého  záměru  a řešenému  území  nacházejícímu  se v zastavitelném  území

obce vyplývají  pro  tento  záměr  z PÚR pouze  obecné  požadavky  č. 14 a 25 uvedené  v kap. č. 2

Republikové  priority  t'tzerimího  plánování  pro  zajištění'w1ržitelného  rozvoje  území  jsou  konkretizovány

a uspokojivě  naplněny  v níže  uvedených  požadavcfch  územního  plánu.  Jedná  se zejména  o požadavky

na ochranu  a rozvoj  hodnot  území  a o požadavek  na vsakování  dešt'ových  vod.

Lze  tedy  konstatovat,  že posuzovaný  záměr  je  v souladu  s PťJR.

Soulad  záměru  se zásadaini  územního  rozvoje:

Vzhledem  k měřítku  navržené  stavby  a řešeném  území  nacházejícím  se v zastavitelném  území  obce

nevyplývají  pro  tento  záměr  z ZÚR žádné  konkrétní  požadavky.  Území obce  se z hlediska  ZÚR
nachází  v Rozvojové  oblasti  RO l Olomouc.  Místo  stavby  se nenachází  v ploše  či koridoru

nadmístního  významu,  veřejně  prospěšné  stavby  nebo  opatření  apod.

Lze  tedy  konstatovat,  že posuzovaný  záiněr  je  v souladu  se ZťJR.

Soulad  záměru  s územně  plánovací  dokumentací:

Pozernky  parc.  č. 362/16  a 362/15  v k.ú. Bystročice  se dle platného  územního  plánu  nachází

v zastavitelném  území  obce  Bystročice,  označeném  jako  Z1 a jsou  součástí  plochy  změn  SV  - plochy

smíšeně  obytné  (venkovské).  Dále  východní  a jižní  část parc.  č. 362/16  a jižní  část 362/15  jsou

součástí  stabilizované  plochy  PV  -  PLOCHY  VEŘEJNÝ  CH  PROSTRANSTVÍ.

SV  - PLOCHY  SMÍŠENĚ  OBYTNÉ  VENKOVSKt,

HLA  VNÍ  VYUŽITÍ

Plochy  smíšené  obytné  venkovské  zahrmtjí  pozemky  staveb  pro  bydlení  v rodinných  domech  (včetně

domů  a usedlostí  s hospodářs7cým  zázemím),  případně  staveb  pro  rodinnou  rekreací  v  rámci

stávajících  objektů,  pozemky  veřejných  prostranství.  Do  ploch  smíšených  obytných  1ze zahrnout  pouze

pozemky  staveb  a zařízení,  které  svým  provozovámm  a technickým  zařízením  nenaruš'ttjí  užívárú  staveb

a zařízení fimkce bydlerú ve svém okolí a nesnižttjí  kvalUu prostředí  tohoto  území, které  SV)1777

charakterem  a kapacitou  výrazněji  (nad  obvykiou  míru  v rámci  dané  plochy)  nezvyšztjí  dopravní  zátěž

v uzew.

Přípustné  využití

*  pozemky  rodinných  nebo  bytových  domů  v plochách  se zajištěnou  ochranou  před  hlukem

*  činnosti  a stavby  sotrvisející  s bydlením,  rodinnou  rekreací  v rámci  stávajících  objektů  a  jejich

provozem  - techrúcké,  rekreační  a hospodářské  zázemí  (altány,  zahradrú  kůlny,  indMduální

garáže,  bazény)

*  souvisejÍcÍ  veřejná  prostranstvÍ

*  pozemkybezprimárníhohospodářskéhovýznamu-zahradyužitkovéiokrasnédětskáhřiště

*  souviseficí dopravní a technická infrastruktura a zařízení pro přímou obsluhu území (včetně
parkování,  individuální  garáže,  odstavné  plochy)

@ oplocení

@ zeleň  sídelní  (ochranriá,  doprovodná,  estetická,  izolační)

@ malé  vodní  plochy

*  mobžliář,  sochy,  pomníky,  odpočinkové  plochy

*  protieroznÍ  opatřenÍ  a retenčnÍ  opatřenÍ

Podmínečně  přípustné  využití

*  zařízení  občanské  vybavenosti  místního  -významu:

o zařízení  pro  maloobchod  (do  500m2  prodejní  plochy)

o  zařízení  pro  stravování,  ubytování

o  zařízerú  pro  admirústrativu,  služby

o zařízení  zdravotmcká a socžální  péče  místního  významu

o kulturní  zařízení  místního  významu
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o nerušící  výrobní  služby

o menší  církevní  stavby

*  podrúkatelská  činnost  v rodinných  domech,  nerušivá  výroba,  skladování,  výrobníslužby

o Podrnínka  využití:  lze provozovat  a umístit  pouze  stavby  a zařízení  bez škodlžvých

projevů  (exhalace,  hluk,  vibrace,  zápach,  znečištění  ovzduší,  vod),  které  svým

provozováním  a techrúckým  zařízerúm  nenarušují  a nesrúžují  kvalitu  prostředí  a

pohodu  bydlení  ve vymezené  ploše,  jsou  slučitelné  s bydlením  a slouží  zejména

obyvatelům v takto vymezené ploše, které svým charakterem provozu výrazněfi
nezvyšují  dopravní  zátěž  v z'tzemí. Tyto  stavby  a zařízení  jsou  doplňkové  vzhledem  k

prioritnímu  bydlení.

*  zemědělské  hospodaření,  zahrádkářská  a pěstební  činnost,  chov  domácích  zvířat  pro  vlastní

potřebu,  stavby  pro  skladování  produkce  a potřeb  malozemědělské  výroby  do 40m2  jako

doplňkové  stmby.

o  Podmínka  vygtžití:  bez škodlivých  projevů  nad  obvyklou  míru  vůči  okolnínm  bydlení

(hluk,  zápach,  znečištění  ovzduH  apod.),  nesmí  svým  provozem  a užíváním  staveb

snižovat pod obvyklou mír'tt kvalitu prostředí  hlmního  fitnkčního využití
*  bytové  domy

o Podtnínka  využitL'  objekty  nevybočvtjící  z měřítka  RD

Nepřffiustné využití
*  výstavba  objektů  mimo  výše uvedené  přípushné  a podmínečně  přpustné  nebo  nesouvžsející  s

hlavní fimkcí  plochy
@ činnosti,  které  svým  provozováním  a techrúckým  zařízerúm  narušují  a snižttjí  kvalitu  prost'edí

a pohodu  bydlení  ve vymezené  ploše,  které  výraznějizvyšvtjí  dopravní  zátěž  v t2zemí

Prostorové  uspořádání

*  max.  výška  zástcrvby  RD  -  2 nadz.  podlaží

*  u dostaveb  ve stávající  zástavbě  přizpůsobit  měřítko  stáv.  objektům

*  nadstavby  stávajících  jednopodlažních  objektů  max  o I  podlaží

*  max. koeficient zastctvění u návrhových lokalžt -  dle kapžtoly C2
*  max. koeficientzastavěrú u stávctficích ploch - k - max. 0,5
*  objekty  hlavního  a přpustného  využití  mohou  být  realizovány  ve vazbě  na veřejné  uliční

prostranství  max. ve vzdálenosti  30m  od  hranice  veřejného  prostranství  a budou  respektovat

charakter  okolní  zástctvby

@ vzastavěnémt'tzemíbudevprohtkáchapřipřestavběrespektováncharakterstčtvajícízástavby

*  při rekonstrukci objektů v v'tzemí s historickou urbanistickou strukturou (viz výkres i2.f.)
budou  rekonstruované  objekty  zachovávat  stávajícístavební  čáru

@ přístřešky,  samostatné  garáže  a drobné  stavby  nebudou  představovány  před  stavební  čáru

objektu  hlavního

*  max.  průměrná  výměra  stavebních  pozemků  - 1  000m2
Specifické podmínky:
Viz  odstavec  C2

PV  -  PLOCHY  VEŘEJNÝCH  PROSTRANSTVÍ
HLAVNÍ  VYUŽITÍ:
Plochy  veřejných  prostranství  zahrnují  stávající  a nawhované  pozemky  jednotlivých  druhů  veřejných

prostranství  a další pozemky souvžsející dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení,
slučitelné s účelem veřejných prostranství.Plochy s výraznou prostorotvornou  a komunikační funkcí,
slouží  obecnému  užívání.

Přípustné  využití:

*  uliční,  návesrú  prostoty,  náměstí

*  plochy  komunikací,  chodníky,  obslužné  komunikace  a vjezdy,  parkoviště  cyklostezky

*  souvisejícf dopravní a technická infrastruktura a zařízení pro  přímou obsluhu území (zastávky
a čekárny  hromadné  dopravy,  odpočžnkové  plochy)  sídelní  zeleň  veřejně  přístupná  (parky,

ulžčnízeleň,  předzahrádky,  doprovodnázeleň)

*  činnosti a stmby související s hlavní funkcí a jejím provozem a technické zázemí drobná
doprovodná  a sakrální  architektura

*  liniová i bodová (šachty) technická infrastruktura



*  malé  vodní  plochy  a toky

Podmínečně  pňpustné  využití:

*  drobrié  stavby  a zařízení,  objekty  občanské  vybavenosti,  dětská  hřiště,  maloplošná  otevřená

sportovnÍ  zařÍzenÍ

o  Podmínka  využití:  objekty  svým  měřítkem  slučitelné  s charakterem  veřeýných

prostranstvím  (např.  kiosky,  altán7cy,  pískoviště,  relaxační  plochy)

*  plochy  statické  dopravy,  parkoviště

o Podmínka využití:  jako  doplňkové fimkce
Nepřípustné  využití:

*  výstavba  objektů  mimo  výše uvedené  přípustné  a podmínečně  přípustné  nebo  nesouvžsející  s

hlavní  funkcí  plochy

Prostorové  us.pořádárú:

@ stavby  budou  respektovat  n'iěřítko  prostoru

Textová část ÚP Bystročice  kap. B.1. Koncepce rozvoie t'tzemí, hlcrvní cíle rozvqie na str. 5 konstatuie:
1.4. Základní  funkcí  obce bude individuální  bydlení. V širším okruhu je obec součástí významného
prostoru  s funkcí  krajinotvornou,  kulturní  a rekreační; tyto fimkce jsorr dominantní  a tplatňují  se v
návazností  na  plochy  s rozdílným  způsobem  využití  řešené  tak, aby  se obec  vyvgela  harmonicky.  Bude

posilována  předevšímfimkce  obytná spojená s jefi  ochranou. Zajištění  nerušeného obytného prostředí
je  prvořadým  cílem  řešení.  Současně  jsou  prostřednichím  ploch  s rozdílným  způsobem  využití

definovány  plochy  veřejné.

Textová  část ÚP Bystročice  kap.  B.2.1.  Ochrana  kgdturních  a civilizačních  hodnot  t'tzemí  na str. 6

konstatuie:

2.1.3. Respektovatnavrhovanoumax.  hiadinustávaiícíinawhovanézástavby.

2.1.5.  Pro  ochranu  hodnot  - zastavěného  vžzemíizastavitelných  ploch  umožrút  ve všech  typech  ploch

budovárú  protierozních  opatření.

Textová část ÚP Bystročice  kap. C.1.l.  Zásadv řešení urbarústické koncepce na str. 7 konstatuie:
Plochy  zastctvžtelné  - plochy  vně i trvnitř  zastměného  tžzenií (zařazeny  jako  rozvojové,  plochy

vymezené kzastavění, plochy  nawžených  změn využití  se stanovenou funkční  a prostorovou  regulac0.
1.1.3. Podmínkou realizace nové obytné zástavbyie  vytvoření  dostatečného veřeiného prostranství  pro

realizaci  dopravní  a technické infrastruktury.
1.1.4. Podmínkou realžzace nové zástavby.ie předchozí realizace souviseiící dopravní a techrúcké
infiastruktury,  která kapacitně  pokryie  potře:y  zastavitelných  ploch.
1.1.5. Nová obytná výstavba a dostavba v plochách  SV.ie přípustná  obiekty dle podmínek  hlmního  a

p%ustného  využití  ve vzdálenosti max. 30 m od hranice veře.iného prostranství  s charakterem vdičrúho
prostoru  s obslužnou  komunikací  dané  plochy.

Textová  část  ÚP Bystročice  kap.  C.1.2.  Zásady  Podmínky  urbanistického  uspořádání  obce  Bystročice

na str. 8 konstatuje:

1.2.2.  Zástavba  v plochách  SVv  blízkosti  průtahů  silrúc  III.třídy  je  podmíněna  splněním  legislativních

lžmitů  v oblasti  ochrany  před  nepřízrúvými  účinky  hluku  a vibrací.

1.2.3. Charakter urbanistické koncepce zastmitelných  ploch ncrvazuie na převažuiící  charakter
stávaiící  okolní  zástavby. Je respektována stávaiící  uliční  sít'.
1.2.4. Rozvoiové  zastavitelné  plochy pro  bydlení  budou  rozvíjeny  jako  plochy  smffiené  obytné  -

vetxkovské  - SV  Zastavitebné  plochy  smí'sené  obytté  jsou  nawhovány  pro  výstavbu  jíčj).

strana  5/1 1



Textová  čás": ťTP Bvstroči:e  kan.  c.2.  Zásadv  Vvínezenízastavitelách  vloch  na str. 8 konstatuie:

Označerí

plochyl
a Kód

navrhované
funkce

a Výměra  '

(ha)

a Popis,  specifické  podmínky,

k -  koeficíent  zastavění

a Podmínka  ÚS,RP,

etapizace

Plochy  srňišené  obytné  - venkovské  (SV),  plochy  veřejných  prostranství  (PV)

ZI SV  + PV 2,4728 - plocha  pro  výstavbu  RD  včetně  veřejného
prostranství  pro obsluhu  úzerm  dopravní  a
technickou  ínfrastrukturou
- k - max_ 0,4

Textová  část ťJP Bystročice  kap. D.3.3.  Statická  doprava  na str. 1l  konstatuie:

3.3.1. Preferovat  parkování  a odstctvování  vozždel na vlastních.pozemcích  mqiitelů.

3.3.2. Parkování  a odstavení  vozždel se umožrntje na plochách  dopravní  žnfrastrukíury,  na plochách
veřejných  prostransM.

3.3.3. Respektovat  stávaficí  parkování  na samostatně  vymezených plochách dopravrú infrastru7ctuty.
3.3.4. V plochách  smíšených obytných se připouští  umístění sotrviseiících  parkovacích  ploch a

individuálních  garáží, pokud.ieižch  umístění  nebude v rozporu  s právnínú  předpisy  o ochraně  zdraví  a
nedoide ke zhoršení  obytného  prostředí.
3.3.5.  Požadované  parkovací  piochy  u pioch  zastavitelných  budou  řešeny  jako  jejich  součást  pro

shtpeň  automobžlžzace  1:2,5.
3.3.6. Samostatné  plochy  pro  parkování  a odstavovánívozidel  nejsou  navrhovány.

Textová  část  ÚP Bystročice  kap.  D.4.1.  Zásobování  vodou  na str. 12  konstatuje:

4.1.1.  Respektovatstávajícísysíémzásobovánívodouzveřejného  vodovodu.

4.1.2.  Dobudovat  veřejnou  vodovodní  sít'  v návaznosti  na  novou  výstavbu  v obci.  Navržené  vodovody

budou  nadimenzovány  s ohledem  na hygierúcké  zabezpečení  pitné  vody  pro  obyvatelstvo,  současně

vmxožní  požárnízabezpečení  výstavby  obce.

4.1.3.  Řešit  zásobování  pžtnou  vodou  zastmitelných.ploch  následovně:  Nové  návrhové  lokality  pro

bytovou  zástavbu  jsou  zásobeny  vodou  jednak  ze stávajících  vodovodních  řadů,  jednak  vybudováním

nových  řadů  napojených  na  stávající  vodovodní  sít': Nově  navržené  vodovodní  řady  jsou  v maximálně

možrxé  míře  zokruhované,  kapacitně  zajišt'ttjí  vodu  pitnou  i  požární.

Plochy  smísené  obytné  -  vetxkovské:

ZI,  Z6, Z5  Zásobení  vodou  bude  zajUtěno  novými  vodovodními  řady.

Textová  část  ÚP Bystročice  kap.  D.4.2.  Kanalizace  na  str. 12 a 13 konstatuie:
4.2.1.  Starší  úseky  jedriotné  kanalizace  budou  postupně  rekonstruovány.

4.2.2.  Nové  zastctvitelné  plochy  budou  odkanalizovány  oddílnou  kanalizací,  přičemž  dešt'ové  vody

budou,  pokud  to hydrogeologžcké  poměry  umožtú,  v maximábní  možné  míře  zasakovány.  Prokáže-li  se

nemožnost  dešt'ové  vody  zasakovat,  budou  vody  akumulovány  do retenčních  nádrží,  odkud  budou

využity  na  zálivku,  pouze  nevyužité  dešt'ové  vody  budou  řízeně  vypouštěny  do  kanalžzace.

4.2.3.  Řešit  odkanalizovánízastmitelných  ploch  následovně:

Plochy  smíšené  obytné  - venkovské  ZI,  Z4, Z6, Z7:

Zastavitelné  plochy  budou  odkarialžzovány  navrženou  oddílnou  kanalizací,  nezasákriuté  dešt'ové  vody

budou  akumulovány  do retenční  nádrže  a odtud  řízeně  vypouštěny  do  kanalizace

Textová  část  ÚP Bystročice  kap.  D.4.2.  Pl'lmofikace  na  str. 13 konstatuie:
4.4.1.  Respektovat  stávající  plynovody.  Zásobení  zemním  plynem  zajišt'uje  STL  plynovod  vedený  z

regulačrú  stanice  VTL/STL.

4.4.2.  Zastavitelné  plochy  v Bystročžcích  budou  zásobeny  zemním  plynem.iednak  stávaiícími  STL

plynovody  a dále novými,  částečně  zokruhovanými  úse7cy plvnovodů  napoiených  na stávaiící

distržbučnf  sít'  obce. Celkový  nárůst  potřeby  plynu  pro  bytovou  výstavbu  bude  v plné  míře  po7ctyt  ze

stávající  regulační  stanice  plynu  RS  Bystročice.

4.4.3.  Řešit  zásobování  plynem  zastmitelných  ploch  následovně:

Plochy  smUetxé  obybné  - venkovské  Z1, Z5, Z6:  Zásobení  zemním  plynem  pro  zastmitelné  plochy

bude  zajištěno  novými  STL  plynovodními  řady.



Textová  část UP Bystročice  kap. D.4.7.  Plynofikace  na str. 14 konstatuje:
4.7.1. Pro  vytápěníbude  využíváno  převážnězenmího  plynu,  přípusíné  je  vytápění  ekologžcky  šetrnými

druhy  paliv.

4. 7.2. Dále  se předpokládá  snižování  energetické  náročnosti  objektů  jejich  zateplováním.

Textová  část ÚP Bystročice  kap. D.4.8.  Odpadové  hospodářství  na str. 14 konstatuie:
Stčtvctjící systém nakládání  s odpady  návrh ÚP nemění. Nčtvrh ÚP respekhtje  plán odpadového

hospodářsM  obce a kraje. Pří  likvidaci  domovního  odpadu  v obci  bude postupováno  v souladu  se

zákonem o odpadovém hospodářshÁ  a prováděcímí  vyhláškami.  Nové  plochy  techrúcké  žnfrastruktury  -
p7ochy  pro  stavby  a zařízení  pro  nakládání  s odpady  se nevymezují.

Textová  část ÚP Bystročice  kap. F2. Podmínky  prostorového  uspořádárú  na str. 33 konstatuie:
2.1. Prostorové  uspořádání  nové zástavby  nwsí  respektovat  podmínky  pro  využití  ploch  s rozdílným
způsobem  využití.

Textová část '[JP Bystročice kap. N. stanovení pořadízměn v tžzemí na str. 35 konstatuie:
Navržené zastavitelné ploch.v budou využitelné a realizovatelné po v.vtvoření dostatečného veřeiného
prostranství, které umožní realizaci  potřebné dopravní a techrúcké ipfrastruktu4v.

Dle koordinačního  výkresu  Územního  plánu Bystročice  č.v. II..2.a. je dotčené územi částečně
zasaženo hranicí  archeologického  naleziště.

Přezkoumái  záměru  z hlediska  technické  infrastruktury:

Orgán  územního  plánování  přezkoumal  soulad  záměru  s územním  plánem  Bystročice.

Vkapitole  výroku  ÚP F.1.3. Stanovení  podmínek  pro využití  ploch  s rozdílným  způsobem
využitÍ

se v odstavci  (tabulce  SV)  plochy  smíšené  obytné  - venkovské  jako  přípustné  využití  uvádí:

pozemky  bytových  domů  v plochách  se zajištěnou  ochranou  před  hhtkem, činnosti  a stavby  sotrvisející

s bydlením a jefich  provozem - technické a hospodářské zázemí (kotelny, altány, zahradní kůlny,
bazény)

veřejná prostranství, dětská hřiště, souviseiící dopravn[ a technická infrastrukíura  a zařízem pro

přímou obslu/ui g'tzemí (včetně parkování, garážování v objektech hlavní fimkce, odstavné plochy)
zeleň sídelní  (ochranná,  doprovodná,  estetická, izolační),  malé vodní  plochy  cyklostezky,  mobiliář,
sochy, pomníky,  odpočinkové  p7ochy, protierozní  a retenční  opatření

Orgán  územního  plánovái  přezkoumal  soulad  záměru  s kapitolou  ÚP N. stanovení  pořadí  změn  v
území  (etapizace)

Navrř,ené  zastavitelné  /)/(?C/íJ7 budou  využitelné  a realizovaíelné  po vytvoření  dostatečného  veřeiného

prostramtví,  kíeré  umoýtírealizaci  poířebru:  dopravní  a íechtúcké  infrastrukíury.

Dle koncepce  technické  infrastruktury  (výkres  č. I.2.e) se ve výše uvedených  plochách  nenachází

žádná ze stávajících  či navrhovaných  staveb dle výrokové  části, s níž by  byl  předmětný  návrh  kolizní.

Orgán  územního  plánování  přezkoumal  soulad  záměru  s koncepcí  zásobování  vodou:

D.4. Koncepce  technické  infrasti'uktury  -  D. 4.1. zásobování  pitnou  vodou:

4.1.3. Rešit  zásobování  pitnou  vodou  zastavitelných  ploch  následomě:

Nové návrhové  lokality  pro  bytovou  zástavbu  jsou  zásobeny  vodou  jednak  ze stávajících  vodovodních

řadů, jednak  vybudováním  nových řadů napojených  na stávající  vodovodní  sít'. Nově ncrvržené

vodovodní  řady  jsou  v maximálně  možné míře  zokruhované,  kapacitně  zajišt'ují  vodu  pžtnouipožární.

Plochy  smíT;ené obymé  -  venkovské  ZI,  Z6, Z5 Zásobent  vodou  bude  zajištěno  novými  vodovodními
řady.

Zásobování  vodou  předmětného  rodinného  domu  je navrženo  novou  vodovodní  přípojkou  (PE DN

32) na budoucí  vodovod,  vedený  ve veřejném  prostranství  na parcele  362/5.
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Soulad s podmínkami  využití  ploch se způsobem využití  a koncepcí zásobování vodou tedy !!!Y!
prokázán  za podmínky  předchozího  zbudování  vodovodního  řadu.

Orgán  úzennílio  plánování  přezkoumal  soulad  záiněru  s koncepcí  odkanalizovárff:

D.4.  Koncepce  techické  infrastruktury  -  D.  4.2.  kanalizace:

4.2.2.  Nové  zastavitelné  ploch.v  budou  odkanalizovány  oddílnou  kanalizací,  přičemž  dešt'ové  vody

budou,  pokud  to hydrogeologické  poměry  umožní,  v maxžmální  možné  míře  zasakovány.  Prokáže-li  se

nemožnost  dešt'ové  vody  zasakovat,  budou  vody  akumulovány  do retenčních  nádrží,  odkud  budou

využity  na  zálžvku,  pouze  nevyužité  dešt'ové  vody  budou  řízeně  vypouštěny  do kanalizace.

4.2.3.  Řešit  odkanalizování  zastavitelných  ploch  následovně:  Plochy  smrsené obyíné  -  venkovské  ZI,
Z4, Z6, Z7  Zastaviíelné  plochy  budou  odkanalizovány  nawženou  oddílnou  kanalizací,  nezasáknuté

dešt'ové  vody  budou  akurnulovány  do retenční  nádrže  a odtud  řízeně  vypouštěny  do  kanalizace.

Odvedení  splaškových  vod  z předmětného  rodinného  domu  je  zajištěno  novou  pMpojkou  (PVC  DN

150)  do budoucí  splaškové  kanalizace,  vedené  ve veřejném  prostranství  na parcele  362/5.

Soulad s podmínkami  využití  ploch se způsobem využití a koncepcí odkanalizování  tedy !!Y!

z hlediska  hospodaření  s splaškovými  vodami  prokázán  za podmínky  předchozího  zbudování

splaškového  kanalizačního  řadu.

Orgán  územního  plánování  přezkoumal  soulad  záměru  s koncepcí  hospodaření  s dešt'ovýrni  vodarni:

D.4.  Koncepce  technické  infrastruktury  -  D.  4.2.  kanalizace:

4.2.2.  Nové  zastavitelrw:  plochy  budou  odkanalizovány  oddílnou  kanalizaď,  přičemž  dešt'ové  vody

budou,  pokud  to 1iydrogeologické  poměry  umožtí,  v maximální  možné  míře  zasakovány.  Prokáfe-li

se nemožnost  dešt'ové  vody  zasakovat,  budou  vody  akumulovány  do retenčních  txádrž4  odkud  budou

využity  na  zálivku,  pouze  nevyužité  dešt'ové  vody  budou  řízeně  vypouštěny  do kanalizace.

4.2.3.  Řešit  odkanalizovánízastavitelných  ploch  následovně:  Plochy  smíšené  obyíné  -  venkovskéZl,

Z4, Z6, Z7  Zastavitelné  ploc1iy  bxidou  odkanalizovány  navrženou  oddflnogi  kanalizaď,  nezasáknuté

dešťové  vody  budou  akumulovány  do retenční  nádrže  a odtud  řízeně  vypouštěny  do kanalizace.

Čisté  vody  ze střechy  předmětného  rodinného  domu  (cca  264  m2) budou  svedeny  do nově  navržené

akumulační  nádoby  o objemu  10m3,(vody  mají  být  využívány  jako  užitková  voda  v RD  na splachování

WC  atd.)  z n{ž  je následně  sveden  bezpečnostní  přeliv  do nově  navržené  dešt'ové  kanalizace,  vedené

ve  veřejném  prostranství  na  parcele  362/5  (která  má  být  ve svém  koncovém  úseku  -  před  zaústěním  do

recipientu  -  osazena  retenční  nádrží  s regulovaným  odtokem).  Hydrogeologický  průzkum  proveden,

výpočet  akumulační  jímky  doložen.

Soulad s podmínkami  využití  ploch se způsobem využití  a koncepcí technické infrastruktui7  J
z hlediska  hospodaření  s dešt'ovými  vodami  prokázán  za podmínky  předchozího  zbudování

dešt'ového  kanalizačního  řadu.

Dle výše uvedeného záměr .ie v souladu s územní plánem za podminky předchozího vybudování
veřeiné dopravní a technické infrastruktury.

Soulad  záměru  s územní  studií

Pro lokalitu  dotčených  pozemků  parc  .č. 362/15  a 362/16  je  zpracovaná  územní  studie  -  'Územní

studie  lokality  US-B  13  v ÚP Bystročice,  kterou  vypracovala  hig.  arch.  Elen  Malchárková.  Územní
studie  byla  schválena  dne  15.06.2017.  Pro  záměr  z územní  studie  vyplývá  následující:

Textová  část  ÚS kap.  B. Vymezení  pozemků  pro  realizaci  komunikace  a veřeiných  prostranství  na str.

5 konstahiie:

Nejmenší  šířka  veřejného  prostranství,  jehož  součástí  je  pozemní  komunikace  zpřístupňující  pozemek

rodinného  domu,  je  dle Vyhl.č.  501/2006  Sb. (o obecných  požadavcích  na  využívání  území)  v platném

znění  8 m.



Textová  část ÚS kap.  C. Vymezení  uliční  čáry,  umístění  rodinných  domů,  garáží,  oplocení  a

dopiňkových stmeb na stavebrú pozemek, maxiínální  výšková úroveň zástavby, koeficient zastavění na
str. 5 konstatuie:
Uliční  čára,  která  vymezuje  vzdálenost  umístění  budovy  rodinného  domu,  vč. garáže  a doplňkových

staveb  od  hrarúce  pozemku  přilehajícího  k obslužné  komurúkacž,  je  stanovena  na  min.  5,5  m. Před

tuto  uličtí  čáru  mohou  býí umístětiy  pouze  vhodtxě  architektonicky  ztvárněné  sdružené  pilíře

přffiojek  flfl,  plynu, schrany na nádoby PDO, a to vždy společně pro dva sousetW pozemky,
oplocerí  Přesné  umístění  a  velikost  těchto  zařízerú  bude  stanoveno  v následných  stupních

projektových  dokumentací,  řešících  dopravní  a techmckou  vybavenost  úzenú.

Vlastní  stavby  rodinnýcli  domů,  včemě  síaveb  doplňkovýc1i  mohou  být umístěny  i ve  věíH

vzdálenosti  než  5,5  m od  hranice  přilehlé  komtmikace,  vždy  tak,  aby  bylo  vyhověno  odstupům  od

staveb  a sousedních  pozemků  dle  stavebního  zákotxa  při  dodrženípříslušnýcÍi  normových  předpisů.

Maximáli  výšková  ůroveň  staveb  je  v souladu  s platným  v'tzemním  plánem  obce  stanovena  na I  -  2

podlaží  s podkrovím,  šikmou  střecÍiou  či 1 - 2 podlafní.  Tvary  střecli  a orieníace  zastřešení  se s

ohledem  na  charakter  stávajícíokolnízásíavby  síanovuje  jako  směrná.

Koeficietxt zastavěníjednotlivých  pozemků, který je stanoven podílem ploch zastavěných stavbamí pro
bydlení,  doplňkovými  stavbami,  včetně  zpevněných  ploch  na  pozemku  jako  jsou  terasy,  příshtpové  a

přgezdové  cesty,  je  stanoven  na  maxa. 0,5.

Textová část ÚS kap. 6.2. Jako siněrné regulační prvky tato  ůzeinnístudie stanovuie  násieduiící iía str.

5 konstatuie:
6.2. Jako  směrné  regulační  prvky  tato  tžzenmí  studie  stanovvtje  následující:

A. Je doporučeno  zastřešení  rodiwýc1i  domů  sedlovými  střechami,  které  svým  tvaroslovím  budou

vycházet  z tradiční  zástavby  v centrální  části  obce  Bystročice,  orientovanýmj  okapem  podél  přilehlé

konnmikace.

B. Vodůvodněných  přffiadech, My s ohledem na kvalitu architektonického návrhu jednotlivých  domů,
mohou být použity i jiné  formy  zastřešení objektů, vždy ale tak, aby nebyla narušena estetická
hodnota  lokalžty.

Textová  část  ÚS kap.  8. Nčrvrh  dopravního  řešení  na str. 5 konstatuje:

Jedná  se o rozšíření  stčtv. lokality  pro  výstmbu  RD  v severní  částí  obce  v lokalžtě  Padělky.  Dopravní

napojení lokality  je řešeno napojením na stávaficí komunikaci zajišt'vtficí doprctvní obshtžnost
stávající  zástavby  rodinných  domů.

Z dopravního  hlediska  je  navržena,,obytná  zóna",  vytvořená  novými  trasami  komurúkací.  Šířkové  a

výškové  uspořádání  komurúkací  je  navrženo  v souladu  s platnými  normamí  a  předpisy,  především  ČSN
736110,,Projektování  místních  komunikací"  a ČSN 73 6056,,  Odstavné  a parkovací  plochy  silrúčních

vozidel"  -  pro  obytnou  zónu.

Textová  část  ÚS kap. 9. Návrh technické inftaastruktury  na str. 6 a 7 konstatuje:
Zásobování  pitnou  vodou

Technické  řešenízásobování  dané  lokality  pžtnou  vodou,  která  bude  sloužitipro  požární'ítčely  vychází

z platného  tžzemrúho  plánu  obce  Bystročice.

Kanalizace  dešt'ová

Odkanalizování  řešeného  území  vychází  ze  současného  stavu  odkanalžzování  daného  území,

spádových  poměrů  a vychází  z územního  plánu  obce  Bystočice.  Území  je  řešeno  oddílnou  kanalizací.

Odvederú dešt'ových vod z lokality  je s ohledem na konfiguraci terénu nawženo oddílnou dešt'ovou
kanalizací.

Splašková  kanalizace

Splašková  kanalizace  je  navržena  tak, aby  z celého  území  byly  odvedeny  odpadní  vody  gravitačně.

Odvedení splaškových vod z lokality  je s ohledem na konfigurací terénu navrženo oddílnou splaškovou
kanalizací.

Jednotlivé  rodinné  domy  budou  na  splaškovou  kanalizaci  připojeny  kanalizačními  přípojkarrú  DN  150

ukončenými  domovrú  revizní  šachtou  na  hranici  pozemku.

STL  plynovod

Technické řešenízásobování plynem daného úzerrú vychází z Generelu plynofikace částí Bystročice.
Př$ojky  k plánovaným RD budou ukončeny HUP ve skříní na hranicj  pozemku.
Rozvody  NN

Projektovou  dokumentaci  rozvodů  NN  zajžstí  ČEZ Distribuce  v rámcj  napojení.
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Dle  výše uvedeného  lze konstatovat,  že stavba RD je umístěna  vnavržené  stavební  čáře 5,5 m od

hranice  pozemku  přilehajícího  k obslužné  komunikaci,  jeho  podlažnost  je dána přízemním  patrem  a

podkrovím.  Hodnota  koeficientu  zastavění  je  menM než mezní  kňtérium  -  Koeficient  zastavění  -  k -

podíl  plochy  pozemku  nebo  jeho  částj  nawžené  k zastavění  všenú stmbami  stctvebního  záměru  mimo

zpevněné  plochv  a celkové  p7ochy  pozemku  -  celková  plocha  pozemku:  1345,000  m2, zastavěná  plocha

pozemku  bez zpevněných  ploch: 353,303 m2, výsledný  koeficient  zastavění: 26268%  (splněn

požadavek  kap. C na str. 5). Dům  je zastřešen  sedlovou  střechou,  která svým  tvaroslovím  vychází  z

tradiční  zástavby  v centráW  části obce Bystročice  (splněn  požadavek  kap. 6.2 na  str. 5).

Dle výše uvedeného  lze říci, že daný záměr ie rovnocenným  řešením  s navrženou  územní  studií
lokality  US-B  13 v ÚP Bystročice.

Soulad  záměru  s cíli  a úkoly  územního  plánování:

Dále  byl  zárněr  posuzován  ve vztahu  k cílům  a úkolům  územního  plánování  vyplývajícfm  z ustanoverff

ei18 a e119 stavebního zákona.
Přitom bylo zjištěno, že relevantní v této věci je posouzení souladu s % 19 odst. 1 písm. d) a e)
stavebního  zákona  - tj. zda předložený  návrh  vyhovuje  urbanistickým,  arcitektonickým  a estetickým

požadavkům  na využívái'ií  a prostorové  uspořádání  úzerní s ohledem  na podmínky  v území  a s

ohledem  na stávající  charakter  zástavby  v územi.  Přitom  orgán  územního  plánování  dospěl  k závěru,

že objem  novostavby  a její  architektonické  řešení jsou  navrženy  v kontextu  s okolní  zástavbou  a
prostředím.

Z uvedených  důvodů  dospěl  orgán  územního  plánování  k závěru,  že záměr  dle předložené  projektové

dokumentace  a ověřené situace, která je součástí tohoto  závazného  stanoviska  je přípustný  za

podmínky  předchozího  vybudování  veřejné  dopravní  a technické  infrastruktury.

Proti tomuto závaznému  stanovisku  není samostatné odvolání  přípustné.  Lze  se  odvolat  proti

navazujícímu  správnímu  rozhodnutí,  které bude na základě  tohoto  závazného  stanoviska  vydáno,  ke

Krajskému  úřadu  Olomouckého  kraje,  Jeremenkova  40a, Olomouc,  779 1l  Olomouc,  prostřednictvím

správního  orgánu,  který  toto navazující  rozhodnutí  vydá, a to do 15 dnů ode dne doručení  tohoto

navazujícího rozhodnutí. Tento přezkum  je možný  dle % 4 odst. 9 stavebnďho zákona  pouze  ve 1hůtě
jednoho  roku  ode dne vydán{  závazného  stanoviska.

Platnost  závazného  stanoviska  lze prodloužit,  pokud  se nezměnily  podmínky  v úzerní.

Závazné  stanovisko  nepozbývá  platnosti:

a) bylo-li  na základě  žádosti  podané v době jeho platnosti  vydáno  územní  rozhodnutí,  společné

povolení  nebo jiné  obdobné  rozhodnutí  podle  jiného  zákona  a toto  rozhodnutí  nabylo  právní  moci,

b) byla-li  na základě  návrhu  veřejnoprávní  smlouvy  nahrazující  úzerni  rozhodnutí  nebo společné

povolení  podaného  v době jeho platnosti  uzavřena  veřejnoprávní  smlouva  a tato veřejnoprávní
smlouva  nabyla  účinnosti,  nebo

c) nabyl-li  právních  účinků  územní  souhlas nebo společný  územní  souhlas a souhlas s provedením

oblášeného  stavebního  záměru  vydaný  k oznámení  stavebního  záměru  učiněného  v době platnosti
závazného  stanoviska.



Přílohy

Ověřená  část  kopie  předložené  (projektové)  dokumentace  k posuzovanému  záměru

- Katastrální  situační  výkres  (Zákres  do kopie  KM  1:500)

- Pohledy  stavební

- Geometrickýplán-dě1eníparcel1okalityB13

Rozdělovník

2. Spis

Vypraveno  dne:
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MAGISTRÁT  MĚSTA  OLOMOUCE
ODBOR  DOPRAVY  A  ÚZEMNÍHO  ROZVOJE

úřad  úzeinního  plánování

Hynaisova  34/10,  779  00 0lomouc

Spisový  znak  -  326.4,  skaitačnď  znak/skaí't.  lhůta  -  S/lO

Č. j. SMOL/306629/2019/OD/God

Spisová  značka:  S-SMOL/275294/2019/OD'UR
Uvádějte  vřdy  v korespoíidencr

V  Olomouci  04.12.2019

Oprávněná  úřední  osoba  pro  vyřízei:  Mgr.  David  Godiš,  dveře  č. 5.38  (urbanismus)

Ing.  Jiří  Zedníček,  dveře  č. 4.51 (technická  irfrastruktura)

Telefon:  588488394

E-mail: david.godis@o1omouc.eu
Oprávněná  úřední  osoba  pro  podepisování:  Ing.  Marek  Černý

Váš  dopis  ze di'ie: 31.08.2019

Vaše  č.j.:

ZÁV  AZNÉ  ST  ANOVISKO

orgánu  územního  plánování

Dne  17.10.2019  obdržel  Magistrát  města  Olomouce  pod  č.j. SMOL/275294/2019/ODUR  žádost  o

vydání závazného stanoviska dle % 6 odst. 1 písm. e) ve spojení s F:g 96b zákona č. 183/2006 sb., o

územním  plánování  a stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  také

,,stavební  zákon"),  ve věci  záměru  ve věci  záměru  novostavby  RD  s garáží  na pozemcích  parc.  č.

362/14  a 362/29  v k.ú.  Bystročice.

Žadatelemje

Magistrát  města Olomouce vydává dle % 6 odst. 1 písm. e) a ei 96b zákona č. 183/2006 sb., o
územním  plánovárff  a stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve znění  pozdějších  předpisů  jako  příslušný

orgán  státnď správy  na úseku  územního  plánování,  dle ustanoven{  e) 149  zákona  č. 500/2004  sb.,
správní  řád,  v  platném  znění  toto

závazné  stanovisko:

Záměr  novostavby  RD  s garáží  na pozemcích  parc.  č. 362/14  a 362/29  v k.ú.  Bystročice  podle

předložené  projektové  do1aimentace,,Novostavba  rodinného  domu  s garáží"  kterou  vypracoval  v září

2019, Ing. Ivo Klíč, ČKAIT  1201274, je podle % 96b odst. 3 stavebního zákona zblediska souladu
s politikou  územního  rozvoje,  s územně  plánovací  dokumentací  a s cíli  a úkoly  územního  plánování

přÍpustný,

za podmínky  předchozího  vybudování  veřejné  dopravní  a technické  infrastruktury

Platnost  závazného stanoviska.ie  2 roky  ode dne jeho vydání.

Nedílnou  součástí  tohoto  stanoviska  je kopie  situace  záměru  s ověřením  Magistrátu  města  Olomouce.
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Odůvodnění

Seznam  všech  relevantních  dokumentů  použitých  při  vydání  závazného  stanoviska:

Magistrát  města  Olomouce  jako  orgán  územního  plánování  vycházel  při  vydání  závazného  stanoviska

z následujících  podkladů:

1.  Žádosti  o vydání  závazného  stanoviska  ze dne 17.10.2019,  č.j.  SMOL/275294/2019/ODťJR,  jejíž

přílohou  je předložená  projektová  dokumentace  ,,Novostavba  rodinného  domu  s garáží':  kterou

vypracoval  v zár"  2019,  Ing.  Ivo  Klíč,  CKAIT  1201274,

2.  Doplněnížádostizedne29.11.2019,doplněnísouhétechnickézprávyavýkresusituace,

3. Politiky  územního  rozvoje  České  republiky,  ve znění  pozdějších  aktualizací  (dále  také,,PÚR"),

4.  Zásad  územního  rozvoje  Olomouckého  kraje,  ve znění  pozdějších  aktualizací  (dále  také,,ZÚR"),

5.

6.

Územního  plánu  Bystročice,  jehož  zadání  bylo  schváleno  zastupitelstvem  obce  dne  22.03.2016,  a

který  nabyl  účinnosti  dne  27. 12.  2018  (dále  také,,ÚP"),

Územní  studie  lokality  US-B  13 v ÚP Bystročice.  Využití  územní  studie  jako  územně  plánovacího

podkladu  bylo  pořizovatelem  schváleno  a data o ÚS vložena  do evidence  územně  plánovací

činnosti  dne  15.06.2017  (dáletaké,,ÚS"),

7.  Územně  analytických  podkladů  obce  s rozšířenou  působností  Olomouc,  po aktualizaci  I. Až  IV.

(dále  také,,ÚAP").

Popis  záměru

Záměrem  je novostavba  rodinného  domu  svestavěnou  garáží  na pac. č. 362/14  a 362/29  vk.ú.

Bystročice.  RD  je situován  ve vzdálenosti  5,50 m od uliční  hranice  pozemku  ve stavební  čáře.

Vzdálenost  od sousedních  pozemků:  od pozemku  parc.  č. 362/13  je vzdálen  2,50  m (na daném

pozemku  parc  č. 362/13  je  navržen  RD  ve vzdálenosti  2,00  m od  spoIečné  hrarúce,  vzdáIenost  mezi

RD  je  4,50  m a ani  vjedné  ze zdí  nejsou  situovány  obytné  mistnosti),  od pozemku  parc.  č. 362/15  je

vzdálen  4,1 m s tím,  že navrhovaný  dům  na sousední  parcele  je  vzdálen  od společné  manice  2,90  m;

vzdálenost  mezi  RD  je  7,00  m.

Rodinný  dům  je navrhován  jako  nepodsklepený,  přízemní  s podkrovím.  Střešní  zákryt  je řešen

sedlovou  střechou  se čtvrtvalbami,  sklon  blavní  střechy  30o, čtvrtvalby  33o. Hlavní  obytný  prostor

tvoří  obdélníkový  půdorys  o rozměrech  12,80  m  x 15,00  m.

Součástí  RD  je  také  dvojgaráž,  která  je stavebně  propojena  s Mavnim  domem.  Je obdélnflcového

půdorysu  o rozměrech  10,45  m x 6,90  m se sedlovou  střechou  se čtvrtvalbou  se sklonem  25o. Hmota

garáže  je  v uliční  čáře  uskočena  za stavební  čáru  RD  o 1,7  m, čírnž  vznikne  odstavná  plocha  pro  2

vozidla.

Před  RD  budou  vybudované  zpeměné  plochy  vjezdu  a vstupu.  Ve  dvorní  části  za rodínným  domem

bude  vybudována  venkovni  terasa,  která  bude  přístupná  z hlavních  obytných  místností.  Nad  částí

terasy  bude  pergola,  která  je  navržena  za objektem  garáže  a nebude  tak  stínit  obytné  místnosti.

Součástí  PD  je  také  geometrický  plán,  který  ilustruje  rozdělení  parcely  362/15  vk.ú.  Bystročice  na

parc.  č. 362/15  a 362/29  v k.ú.  Bystročice.  S tírn,  že záměrem  je  dotčený  pozemek  362/29.

Oplocení  pozemků  bude  dvojího  typu.  Severní  hranice  pozemků  bude  ohraničena  oplocením  na zděné

podezdívce  se zděnými  pilíři,  aevěná  nebo  kovářská  výplň.  Výška  oplocení  1,50  m. Zbylá  část

branice  pozemků  bude  oplocerú  drátěné  do ocelových  sloupků  na  zděnou  přezdívkou.  Výška  oplocení

1,6  až 1,8  m.

Dešťová  voda  ze  střech  bude  svedena  kzáchytu  do  podzemní  záchytné  jímky  knáslednému

povrchovému  využití.  Přepad  vody  zakumulační  jírnky  bude  sveden  do  dešt'ové  kanalizace

(zasakování  na pozemku  se nejeví  jako  vhodné  vzhledem  ke skutečnosti,  že pod  orničnď  vrstvou  jsou

v celé  mocnosti  min.  cca 1,2  m  jíly).  Záchytná  jímka  je  dimenzovaná  na množství  dešt'ových  vod

odpovídajícímu  objemu  přívalového  deště.  Jímka  je  navržena  jako  nepřejezdná.  Vody  z jírnky  budou

napojeny  na splachování  WC  v domě  a na trvalé  zavlažování  zahrady.

Splašková  kanalizace  bude  svedena  vnitřní  ležatou  částí  kanalizace  s napojením  na  budovanou  revizní



Domovní  rozvod  vody  bude  napojen  z vodoměrné  šachty  umístěné  na parcele  stavebníka  u oplocení

parcel.  Voda  bude  vedena  potrubím  s ukončením  v technické  místnosti  přízemi  RD.

V rámci  ,,Technická  a dopravní  infrastruktury  Bystročice  lokalita  B13"  bude  vybudován  pilířek  nn

pojistkovou  skříň  s přívodem  nn,  umístěný  na hranici  parcely  stavebníka.

Přezkoumánď  záměiu

Magistrát města Olomouce (dále ,,orgán územního plánování") přezkoumal záměr dle % 96b odst. 3
stavebního  zákona,  zda je přípustný  z Mediska  souladu  s politikou  územního  rozvoje  a územně

plánovací  dokumentací  a z hlediska  uplatňování  cílů  a úkolů  územního  plánování,  či nikoliv.

Soulad  záměru  s politikou  územního  rozvoje:

Vzhledem  k měřítku  navrženého  záměru  a řešenému  územi  nacházejícímu  se v zastavitelném  území

obce vyplývají  pro  tento  záměr  z PÚR pouze  obecné  požadavky  č. 14 a 25 uvedené  v kap. č. 2

Republikové  priority  v2zenmího  plánování  pro  zajištění  u&žitelného  rozvoje  t'tzemí  jsou  konkretizovány

a uspokojivě  naplněny  v níže  uvedených  požadavcích  územního  plánu.  Jedná  se zejména  o požadavky

na ochranu  a rozvoj  hodnot  území  a o požadavek  na vsakování  dešt'ových  vod.

Lze  tedy  konstatovat,  že posuzovaný  záměr  je  v souladu  s PÚR.

Soulad záiněru  se zásadan'ii  úzeinního  rozvo.ie:

Vzhledem  k měřítku  navržené  stavby  a řešeném  území  nacházejícím  se v zastavitelném  územi  obce

nevyplývají  pro  tento  záměr  z ZÚR žádné  konkrétní  požadavky.  Úzerní  obce  se z hlediska  ZÚR

nachází  v Rozvojové  oblasti  RO 1 0lomouc.  Místo  stavby  se nenachází  v ploše  či koridoru

nadmístrůo  významu,  veřejně  prospěšné  stavby  nebo  opatřeni  apod.

Lze  tedy  konstatovat,  že posuzovaný  záměr  je  v souladu  se ZÚR.

Soulad  záměru  s územně  plánovací  dokumentací:

Pozemky  parc.  č. 362/14  a 362/29  v k.ú. Bystročice  se dle platného  územního  plánu  nachází

v zastavitelném  úzerní  obce  Bystročice,  označeném  jako  Z1 a jsou  součástí  plochy  změn  SV  - plochy

smíšeně  obytné  (venkovské).  Dále  východrff  a jižní  část parc.  č. 362/14  a jižní  část 362/29  jsou

součástí  stabilizované  plochy  PV  -  PLOCHY  VEŘEJNÝ  CH  PROSTRANSTVÍ.

SV  -  PLOCHY  SMÍŠENĚ  OBYTNt,  VENKOVSKÉ

HLA  TíNÍ  TíYUŽITÍ

Plochy  smíšené  obytné  venkovské  zahrnují  pozemky  staveb  pro  bydlení  v rodinných  domech  (včetně

domů  a usedlostí  s hospodářským  zázemím),  případně  staveb  pro  rodinnou  rekreaci  v  rámci

stávajících  obje7ctů,  pozemky  veřejných  prostranství.  Do  ploch  smíšených  obytných  lze zahrnout  pouze

pozem7cy  staveb  a zařízení,  které  svým  provozováním  a technžckým  zařízením  nenarušují  užívání  staveb

a zařízení fimkce bydlení ve svém okolí a nesnižttjí  kvalitu prostředí  tohoto  území, které  svým

charakterem a kapacitou výrazněfi (nad obvyklou míru  v rámci  dané plochy)  nezvyšují  doprmrú  zátěž
V 'l'tZemÍ.

Přffiustné využití
*  pozemky  rodinných  nebo  bytových  domů  v plochách  se zajištěnou  ochranou  před  hhtkem

*  činnosti  a stavby  související  s bydlením,  rodiwou  rekreací  v rámcí  stčrvajících  objektů  a  jejich

provozem  - techrúcké,  rekreační  a hospodářské  zázemí  (altány,  zahradní  kůlny,  individuá7ní

garáže,  bazény)

*  souvisejÍcÍ  veřejná  prostranstvÍ

*  pozemky  bez  primárního  hospodářského  významu  - zahrady  užitkovéiokrasné  dětská  hřiště

@ sottviseficí dopravní a technická infrastruktura a zařízení pro přímou obsluhu t'tzemí (včetně
parkování,  žndividuální  garáže,  odstavné  plochy)

@ oplocení

*  zeleň  sídelní  (ochranná,  doprovodná,  estetická,  izolační)

*  malé  vodríí  plochy

*  mobiliář,  sochy,  pomníky,  odpočinkové  plochy

*  protieroznÍ  opatřenÍ  a retenčnÍ  opatřenÍ

Podmínečně  přípusmé  využití

*  zařízení  občanské  vybavenosú  místního  významu:
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o

o

o

o

o

o

o

zařízenf  pro  maloobchod  (do  500m2  prodejní  plochy)

zařízení  pro  stravování,  ubytování

zařízení  pro  administrativu,  služby

zařízení  zdravoínická  a sociální  péče  místního  výmamu

kulturní  zařízení  místního  významu

nerušící  výrobní  služby

menší  církevní  stavby

*  podrúkatelská  činnost  v rodinných  domech,  nerušivá  výroba,  skladování,  výrobni  služby

o Podmínka  využití:  lze provozovat  a umístit  pouze  stavby  a zařízení  bez škodlivých

projevů  (exha7ace,  hluk,  vibrace,  zápach,  znečištěnf  ovzduší,  vod),  které  svým

provozováním  a technickým  zarízením  nenarušttjí  a nesnižují  kvalitu  prostředí  a

pohodu  bydlení  ve vymezené  ploše,  jsou  siučitelné  s bydlením  a slouží  zejméria

obyvatelům v takto vymezené ploše, které svým charakterem provozu výrazněfi
nezvyšttjí  dopravní  zátěž  v z?zemí. Tyto  stcrvby  a zařízení  jsou  doplňkové  vzhledem  k

prioritnímu  bydlení.

*  zemědělské  hospodaření,  zahrádkářská  a pěstební  činnost,  chov  domácích  zvířat  pro  vlastní

potřebu,  stcrvby  pro  skladování  produkce  a potřeb  malozemědělské  výroby  do 40m2  jako

doplňkové  stmby.

o  Podmínka  využití:  bez škodlivých  projevů  nad  obvyklou  míru  vůčí  okolnínw  bydlení

(hluk,  zápach,  znečžštění  ovzduší  apod.),  nesmí  svým  provozem  a užíváním  stctveb

snižovat pod obvyklou míru kvalitu prostředí  hlavního fimkčního využití
*  bytové  domy

o Podmínka  využití:  objekty  nevybočujícíz  nířítka  RD

Nep%ustné srvttžžtÍ
*  výstavba  objekíů  mimo  výše uvedené  přípusíné  a podmínečně  přípristné  nebo  neso'itvisející  s

hlcrvní fimkcí  plochy
*  r-innnsti  ktpr6sv3m  nrnvnvn'w'ním  n tprhnirkúm  znřívpním  nnru'Euiť  nsniřuH  kvnlityí  nrnstřpdťčinnosti,  které  svým  provozováním  a technickým  zařízením  narušgtjí  a snižgtjí  kvalitu  prostředí

a pohodu  bydlení  ve vymezené  ploše,  které  výrazněji  zvyšují  dopravnízátěž  v t'tzemí

Prostorové  uspořádání

*  max. výška  zástavby  RD  -  2 nadz.  podlaží

*  u dostaveb  ve stávající  zástavbě  přizpůsobit  měřítko  stáv.  objektům

*  nadstavby  stávctjících  jednopodlažních  objektů  max  o 1  podlaží

*  max. koeficientzastavěníunávrhovýchlokalžt-d1ekapžtolyC2
*  max. koeficientzastavění u stávajících ploch - k - max. 0,5
*  obje7cty  hlmního  a přípustného  využití  mohou  být  realizovány  ve vazbě  na veřeýné  uliční

prostranství  max.  ve vzdálenosti  30m  od  hranice  veřejného  prostranství  a budou  respektovat

charakter  okolní  zástmby

*  vzastavěnémúzemíbudevprolukáchapřipřestavběrespektováncharakterstávajícízástavby

*  při rekonstrukci objektů v území s historickou urbarúsúckou strukturou (viz výkres I.2.f.)
budou  rekonstruované  objekty  zachovávat  stávající  stavební  čáru

*  přístřešky,  samostatné  garáže  a drobné  stmby  nebudou  představovány  před  stcniební  čáru

objektu  hlavního

*  max.  průměrná  výměra  stavebních  pozemků  - 1000m2

Specifické podmínky:
Viz  odstavec  C2

PV  -  PLOCHY  VEŘEJNÝCH  PROSTRANSTVÍ
HLAVNÍ  VYťJŽITÍ:
Plochy  veřejných  prostranství  zahrnují  stávající  a nmrhované  pozemky  jednotlivých  druhů  veřejných

prostranství  a další pozemky související dopravní a technické ů'ifrastruktury a občanského vybmení,
slučitelné s účelem veřejných prostranstvLPlochy s výraznou prostorohiornou a komunžkační funkcí,
slouží  obecnému  užívání.

Přípustné  využití:



*  související dopravní a technická infrastruktura a zařízení pro přímou obsiuhu tizemí (zastávky
a čekárny  hromadné  dopravy,  odpočinkové  plochy)  sídelní  zeleň  veřejně  přístupná  (parky,

uliční  zeleň,  předzahrádky,  doprovodná  zeleň)

*  činnosú a stavby související s hlavní funkcí a jejím provozem a technické zázemí drobná
doprovodná  a sakrální  architektura

*  lžniováibodová  (šachty) technická infrastruktura
*  malé  vodní  plochy  a toky

Podmínečně  přípustné  využití:

*  drobné  stavby  a zařízení,  objekty  občanské  vybavenosti,  dětská  hřiště,  maloplošná  otevřená

sportovnÍ  zařÍzenÍ

o  Podmínka  využití:  objekty  svým  měřítkem  slučitelné  s charakterem  veřejných

prostranstvím  (např.  kiosky,  altánky,  pískoviště,  relaxačníplochy)

*  plochy  statické  dopravy,  parkoviště

o Podmínka využití: jako doplňkové fimkce

Nepřípustné  využití:

*  výstavba objektů mimo výše uvedené p%ustné a podmínečně přffiustné nebo nesouvisející s
hlavní fimkcí  plochy

Prostorové  uspořádání.'

*  stavby  budou  respektovat  měřítko  prostoru

Textová část ÚP Bystročice kap. B.I.  Koncepce rozvoie území, hlavní cíle rozvqie na str. 5 konstatu.ie:
1.4. Základní funkcí  obce bude individuální bydlení. V širším okruhu je obec součástí význanmého
prostoru s fimkcf  krajinotvornou, kulturní a rekreační; tyto fimkce jsou dominantní a vtplatňují se v
návaznosti na plochy s rozdílným způsobem využití řešené tak, aby se obec vyv0ela harmonicky. Bude
posilována předevšímfimkce o:ytná spqiená s její  ochranou. Zajištění nerušeného obytného prostředí
je  prvořadým  cílem  řešení.  Současně  jsou  prostřednictvím  ploch  s rozdílným  způsobem  využití

definovány plochy veřejné.

Textová  část ÚP Bystročice  kap.  B.2.1.  Ochrana  kulturních  a civilžzačních  hodnot  t2zemí  na str. 6

konstatuie:

2.1.3. Respektovatnavrhovanoumax. hladinustávaiícíinawhovanézástavby.

2.1.5.  Pro  ochranu  hodnot  - zastavěného  z'tzemíizastavitelných  ploch  umožrút  ve všech  typech  ploch

budování  protierozních  opatření.

Textová část ÚP Bystročice kap. C.l.l.  Zásady řešení urbanistické koncepce na str. 7 konstatuie:
Plochy zastavitelné - plochy vně i uvrútř zastměného'ůzemí (zařazeny  jako  rozvojové,  plochy

vymezenékzastavění, plochynavrženýchzměnvyužitísestanovenoufimkčníaprostorovouregulací).
1.1.3. Podmínkou realizace nové obytné zástavbyie vytvoření dostatečného veřeiného prostranství  pro

realizaci dopravnía  techriické infrastruktury.
1.1.4. Podmínkou realizace nové zástavby ie předchozí realizace souviseiící dopravní a technické
žnfrastruktury, která kapacitně po7cryie potřeby zastmitelných ploch.
1.1.5. Nová obytná výstavba a dostavba v plochách SV.ie přípustná obiekty dle podmínek hlavního a
přípusD'iého využití ve vzdálenosti max. 30 m od hrarúce veřeiného prostranství  s charakterem uličního
prostoru  s obslužnou  komunikací  dané  plochy.

Textová  část  ÚP Bystročice  kap.  C.1.2.  Zásady  Podmínky  urbarústického  uspořádání  obce  Bystročice

na str. 8 konstatuje:

1.2.2.  Zástavba  v plochách  SVv  blízkostí  průtahů  silnic  IIIŘídy  je  podmíněna  splněním  legislatžvrúch

limitů  v oblasti  ochrany  před  nepřízrúvými  účinky  hluku  a vžbrací.

1.2.3. Charakter urbanistické koncepce zastcrvitelných ploch navazuie  na převažuiící charakter

stávaiící okolní zástavby. Je respektována stávaiící ulžční  sít'.
1.2.4. Rozvoiové zastavitelné plochy pro  bydlení budou  rozvgeny jako  plochy  smísetié  obytné  -
venkovské  - Sú  Zasíavitelné  plochy  smí'sené  obytné  jsou  t'iavrhovány  pro  výsíavbu  RD.
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Textová  část  ťJP Bvstroči'::e  kat'». C.2.  Zásadv  Vvmezenízastaviteln<ích  vloch  na s)r. 8 konstatuie:

Označení

plochyl
a Kód

navrhované
funkce

a Výměra  '

(ha)

a Popis,  specífické  podmínky,

k -  koeficient  zastavění

a Podmínka  C)S,RP,

etapizace

Plochy srffiíšené obytné - venkovské (SV), plochy veřeJných prostranffltvi (PV)
ZI SV  + PV 2,4728 - plocha  pro  výstavbu  RD včetně  veřejného

prostranství  pro obsluhu  území  dopravní  a
technickou  inírastnikturou
- k - max_ 0,4

Textová  část ÚP Bystročice  kap. D.3.3.  Statická  doprava  na str. 1l  konstatuie:
3.3.1. Preferovat  parkování  a odstctvování  vozidel  na vlastních  pozemcích  maižtelů.

3.3.2. Parkování  a odstcrvení vozidel  se umož%e  ría plochách  dopravní  infrastruktury,  na plochách
veřejných  prostranství.

3.3.3. Respektovatstávajícíparkovánínasamostatněvymezenýchplocháchdoprmníinfrastruktuty.
3.3.4. V plochách  snúšených obytných se připouští  vmzístění souviseiících  parkovacích  ploch a
žndMduálních  garáží, pokud.ie.iich  umístění  nebude v rozporu  s prčtvními  předpisy  o ochraně  zdraví  a
nedoide ke zhoršení  obytného  prostředí.
3.3.5. Požadované  parkovací  plochy  Z/ ploch  zastavitelných  budou  řešeny  jako  jejich  součást  pro

shtpeň  automobilizace  1:2,5.
3.3. 6. Samostatné  plochy  pro  parkování  a odstavování  vo:Ádel  nejsou  nawhovány.

Textová  část  ÚP Bystročice  kap. D.4.1. Zásobování  vodou  na str. 12 konstatu,ie:
4.1.1.  Respektovat  stávajícísystém  zásobování  vodou  z veřejného  vodovodu.

4.1.2.  Dobudovat  veřejriou  vodovodní  sít'  v návaznosti  na novou  výstctvbu  v obci.  Navržené  vodovody

budou  nadžmenzovány  s ohledem  na hygžerúcké  zabezpečení  pitné  vody  pro  obyvatelstvo,  současně

umožní  požárnízabezpečerí  výstmby  obce.

4.1.3.  Řešit  zásobování  pžtnou  vodou  zastavitelných  ploch  následovně:  Nové  rxávrhové  lqkality  pro

bytovou  zástavbu  jsou  zásobeny  vodou  jednak  ze stctvajících  vodovodních  řadů,  jednak  vybudováním

nových  řadů  napojených  na  stávající  vodovodní  sít'. Nově  nmržené  vodovodní  řady  jsou  v nzaxžnzálně

možné núře zokruhované,  kapacžtně  zafišt'ufivodu  pitnouipožární.
Plochy  smUené  obytné  -  vetxkovské:

Z1,  Z6, Z5  Zásobení  vodou  bude  zajištěno  novými  vodovodnírrú  řady.

Textová  část ÚP Bystročice  kap. D.4.2.  Kanalizace  na str. 12 a 13 konstatuie:
4.2.1.  Starší  úseky  jednotné  kanalizace  budou  postupriě  rekonstruovány.

4.2.2.  Nové  zastavitelné  plochy  budou  odkanalizovány  oddílnou  kanalizací,  přičemž  dešt'ové  vody

budou,  pokud  to hydrogeologické  poměty  umožní,  v maximální  možné  míře  zasakovány.  Prokáže-li  se

nemožnost  dešt'ové  vody  zasakovat,  budou  vody  akumulovány  do reteíních  riádrží,  odkud  budou

využžty  na  zálivku,  pouze  nevyužité  dešt'ové  vody  budou  řízeně  vypouštěny  do  kanalizace.

4.2.3.  Řešit  odkanalžzovárúzastavitelných  ploch  následovně:

Plochy  smíšené  obytné  - venkovské  ZI,  Z4, Z6, Z7.'

Zastmitelné  ploch.v  budou  odkanalizovány  navrženou  oddílnou  kanalžzací,  nezasáknuté  dešt'ové  vody

budou  akumulovány  do retenční  nádrže  a odtud  řízeně  vypouštěny  do kanalizace

Textová  část ÚP Bystročice  kap. D.4.2.  Plynofikace  na str. 13 konstahiie:
4.4.1.  Respektovat  stávající  plynovody.  Zásobení  zemním  plynem  zajišt'uje  STL  plynovod  vedený  z

regulačnístarúce  VTL/STL.

4.4.2. Zastavitelné  plochy  v Bystročžcích  budou zásobeny  zemrúm plynem  iednak  stávaiícími  STL
plvnovody  a dále novými,  částečně zokruhovanými  úse7cy plynovodů  rtapoiených na stávaiící
distribuční  sít'  obce.  Celkový  nárůst  potřeby  plynu  pro  bytovou  výstmbu  bude  v plné  míře  po7cryt  ze

stávající  regulační  stanice  plynu  RS  Bystročžce.

4.4.3.  Řešit  zásobování  plynem  zastavitelných  ploch  následovně:

Plochy  smrsené  obytné  - venkovské  ZI,  Z5, Z6:  Zásoberú  zemním  plynem  pro  zastavitelné  plochy

bude  zajžštěno  novými  STL  plynovodríími  řady.



Textová část ÚP Bystročice kap. D.4.7. Plynofikace na str. 14 konstatuje:
4. 7. 1. Pro  vytápění  bude  využíváno  převážně  zenmího  plynu,  přípustné  je  vytápění  ekologicky  šetrnými

druhy  paliv.

4. 7.2. Dále  se předpokládá  snižování  energetické  náročnosti  objektů  jejich  zateplováním.

Textová část ÚP Bystročice kap. D.4.8. Odpadové hospodářství na str. 14 konstatuie:
Stávající  systém  nakládání  s odpady  návrh  ÚP nemění.  Návrh  ÚP respekhtje  plán  odpadového

hospodářství  obce  a kraje.  Při  likvidaci  domovního  odpadu  v obci  bude  postupována  v souladu  se

zákonem o odpadovém hospodářství a prováděcími vyhláškamL Nové plochy technické infrastruktury  -
plochy  pro  stavby  a zařízení  pro  nakládání  s odpady  se nevymezttjí.

Textová  část  ÚP Bystročice  kap.  F2.  Podmín7cy  prostorového  uspořádání  na str. 33 konstatuje:

2.1. Prostorové  uspořádání  nové  zástavby  musí  respektovat  podmínky  pro  využití  ploch  s rozdílným

způsobem  využžtí.

Textová část UP Bystročice kap. N. stanovení pořadí  změn v území na str. 35 konstatu,ie:
Navržené zastavžtelné ploc7'4v budou využžtelné a realizovatelné po vytvoření dostatečného veřeiného
prostranství, které umožní realizacj potřebné dopravrúa technické ipfrastruktu<v.

Dle  koordinačního  výkresu  Územního plánu  Bystročice  č.v.  II..2.a.  je dotčené  úzerní  částečně

zasaženo  hranicí  archeologického  naleziště.

Přezkoumání  záměru  z hlediska  technické  infrastruktury:

Orgán  územního  plánování  přezkoumal  soulad  záměru  s územním  plánem  Bystročice.

V  kapitole  výroku  ÚP F.1.3.  Stanovení  podmínek  pro  využití  ploch  s rozdílným  způsobem

využitÍ

se v odstavci  (tabulce  SV)  plochy  smíšené  obytné  - venkovské  jako  přípustné  využití  uvádí:

pozemky  bytových  domů  v p[ochách  se zajištěnou  ochranou  před  hhikem,  činnosti  a stavby  so'trvisející

s bydlením  a jejich  provozem  - techmcké  a hospodářské  zázenú  (kotelny,  altány,  zahradní  kůlny,

bazény)

veřejná prostranství, dětská hřiště, souvisejíď  dopravní a technická infrasíruktura  a zařízení pro
přímou obsluhu g2zemí (včetně parkování, garážovárú v objektech hlmní  fitnkce, odstavné plochy)
zeleň  sídelní  (ochranná,  doprovodná,  estetická,  izolačnť),  malé  vodrú  plochy  cyklostez7cy,  mobžliář,

sochy,  pomníky,  odpočinkové  plochy,  protierozní  a retenční  opa'ďení

Orgán  územního  plánování  přezkoumal  soulad  záměru  s kapitolou  ÚP N.  stanovení  pořadí  změn  v

území  (etapizace)

Navržetu: zastavitelné plochy budou využiteltxé a realizovatelné po vytvoření dostatečného veřeiného
prosíranství, kíeré gimožní realizaci potřebné dopravní a technické infrasírukíury.

Dle  koncepce  technické  infrastruktury  (výkres  č. I.2.e)  se ve výše  uvedených  plochách  nenachází

žádná  ze stávajících  či navrhovaných  staveb  dle  výrokové  části,  s níž  by  byl  předmětný  návrh  kolizní.

Orgán  územniho  plánování  přezkoumal  soulad  záměru  s koncepcí  zásobování  vodou:

D.4.  Koncepce  technické  infrastruktury  -  D.  4.1.  zásobování  pitnou  vodou:

4.1.3.  Rešií  zásobování  pitnou  vodou  zastaviíelných  ploch  následovně:

Nové návrhové lokality  pro bytovou zástavbu jsou zásobeny vodou jednak  ze stávaficích vodovodních
řadů,  jednak  vybudováním  nových  řadů  napojených  na stávající  vodovodní  sít'. Nově  nawžené

vodovodní řady jsou v maximálně možné míře zokruhované, kapacitně zafišt'ují vodu pitnou ipožární.
Plochy  sttušené  obytné  -  venkovské  ZI,  Z6, Z5  Zásobetí  vodou  bude  zajištěno  novými  vodovodními

řady.

Zásobování  vodou  předmětného  rodinného  domu  je  navrženo  novou  vodovodní  přípojkou  (PE  DN

32)  na budoucí  vodovod,  vedený  ve  veřejném  prostranství  na parcele  362/5.
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Soulad s podmínkami  využití  ploch se způsobem využití  a koncepcí zásobování vodou tedy !!!Y!!
prokázán  za podmínky  předchozího  zbudování  vodovodního  řadu.

Orgán  územního  plánování  přezkoumal  soulad  záměni  s koncepcí  odkanalizování:

D.4.  Koncepce  technické  infrastruktury  -  D.  4.2.  kanalizace:

4.2.2.  Nové  zastavitelné  plochy  budou  odkanalizovány  oddílnou  kanalizací,  přžčemž  dešt'ové  vody

budou,  pokud  to hydrogeologické  poměry  umožní,  v maximálrú  možné  míře  zasakovány.  Prokáže-lí  se

nemožnost  dešt'ové  vody  zasakovat,  budou  vody  akumuiovány  do retenčních  nádrží,  odkud  budou

využity  na  zálivku,  pouze  nevyužité  dešt'ové  vody  budou  řízeně  vypouštěny  do kanalizace.

4.2.3.  Řešit  odkanalizování  zastavitelných  ploch  následovně:  Plochy  smí'sené  obymé  -  venkovské  ZI,

Z4, Z6, Z7  Zasíaviíeltxé  plocÍiy  budou  odkanalizovátiy  nawženou  oddílnou  kanalizací,  nezasáknuté

dešt'ové  vody  budou  akunmlovány  do retenční  nádrže  a odtud  řízeně  vypouštěny  do  kanalizace.

Odvedení  splaškových  vod  z předmětného  rodinného  domu  je  zajištěno  novou  přípojkou  (PVC  DN

150)  do budoucí  splaškové  kanalizace,  vedené  ve veřejném  prostranství  na  parcele  362/5.

Soulad s podmínkami  využití ploch se způsobem využití a koncepcí odkanalizování  tedy UY!
z hlediska  hospodaření  s splaškovými  vodami  prokázán,  za podmínky  předchozího  zbudování

splaškového  kanalizačního  řadu.

Orgán  územnďho  plánování  přezkoumal  soulad  záměni  s koncepcí  hospodaření  s dešt'ovými  vodami:

D.4.  Koncepce  technické  infrastruktury  -  D. 4.2.  :

4.2.2.  Nové  zasíaviíelné  plochy  budou  odkanalizovány  oddílnou  kanalizact,  přičemž  dešt'ové  vody

budou,  pokud  ío  hydrogeologické  poměiy  umožn4  v maximální  možné  míře  zasakovány.  Prokáže-li

se nemofnost  dešt'ové  vody  zasakovaí,  budou  vody  akumulovány  do retenčních  nádrží,  odkud  budou

vyufiíy  fl(I  zálivku,  pouze  nevyužité  dešt'ové  vody  budou  řízeně  vypoušíěny  do kanalizace.

4.2.3.  Řešit  odkanaIizovánízastavitelných  ploch  následovně:  Plochy  smísené  obytné  -  venkovskéZl,

Z4, Z6, Z7Zastavžte1né  plochy  budou  odkanalizovány  navrženou  oddflnou  kanalizací,  nezasáknuté

dešt'ové  vody  budou  akumulovány  do retenčnínádrže  a odtud  řízeně  vypouštěny  do kanalizace.

Čisté  vody  ze střechy  předmětného  rodinného  domu  (cca  264  m2) budou  svedeny  do nově  navržené

akumulační  nádoby  o objemu  IOm"',(vody  mají  být  využívány  jako  užitková  voda  v  RD  na splachování

WC  atd.)  z níž  je  následně  sveden  bezpečnostnď  přeliv  do nově  navržené  dešt'ové  kanalizace,  vedené

ve  veřejném  prostranství  na parcele  362/5  (která  má  být  ve svém  koncovém  úseku  -  před  zaústěním  do

recipientu  -  osazena  retenční  nádrží  s regulovaným  odtokem).  Hydrogeologický  průzkum  proveden,

výpočet  akumulační  jímky  nedoložen.

Soulad s podmínkami  využití  ploch se způsobem využití  a koncepcí technické infrastruktui7  !!Y!
z hlediska  hospodaření  s dešt'ovými  vodami  prokázán,  za podmínky  předchozího  zbudování

dešt'ového  kanalizačního  řadu

Dle  výše  uvedeného  záměr  je v souladu  s územní  plánem  za podmínky  předchozího  vybudování

veřeiné dopravní a technické infrastruktury.

Soulad  záměru  s územní  studií

Pro lokalitu  dotčených  pozemků  parc  .č. 362/15  a 362/16  je  zpracovaná  územní  studie  -  Uzemní

studie  lokality  US-B  13  v ÚP Bystročice,  kterou  vypracovala  Ing.  arch.  Elen  Malchárková.  Územní

studie  byla  schválena  dne  15.06.2017.  Pro  záměr  z územní  studie  vyplývá  následující:

Textová část US kap. B. Vymezení pozemků pro realizaci komurúkace a veřeiných prostranství  na str.
5 konstatuie:
Nejmenší  šířka  veřejného  prostranství,  jehož  součástí  je  pozemní  komurúkace  zpřístupňující  pozemek
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Rozvody  NN

Projektovou  dokumentaci  rozvodů  NNzajistí  ČEZ  Distribuce  v rámci  napojení.

Dle výše uvedeného  1ze konstatovat,  že stavba RD  je umistěna  v navržené  stavebrff  čáře 5,5 m od

hranice  pozemku  přilehajícího  k obslužné  komunikaci,  jeho  podlažnost  je dána přízemrffm  patrem  a

podkrovím.  Hodnota  koeficientu  zastavění  je menší  než mezni  kritérium  -  Koeficient  zastavění  -  k -

podíl  plochy pozeniku nebo jeho části navržené k zastavění  všemi  stavbami  stavebního  záměru  miy3g

zpevněné p1oc7'4y a celkové plochy  pozemku  -  celková  plocha  pozeicu:  1345,000  m2, zastavěná  plocha
pozemku  bez zpevněných  ploch: 353,303 m2, výsledný  koeficient  zastavěrff: 26268%  (splněn

požadavek  kap. C na str. 5). Dům  je zastřešen sedlovou  střechou,  která  svým  tvaroslo'sďm  vychází  z

tradiční  zástavby  v centrální  části  obce Bystročice  (splněn  požadavek  kap. 6.2 na  str. 5).

Dle  výše  uvedeného  1ze ř"ci, že daný  záměr.ie  rovnocenným  řešením  s navrženou  územní  studií.

Soulad  záměru  s cíli  a úkoly  územního  plánování:

Dále  byl  záměr  posuzován  ve vztahu  k cílům  a úkolům  územnďho  plánování  vyplývajíďm  z ustanovení

ei18 a F:3 19 stavebního  zákona.
Přitom  bylo  zjištěno,  že relevantní  v této věci je posouzení  souladu  s 8, 19 odst. 1 písm. d) a e)

stavebního zákona - tj. zda předložený návrh vyhom5e urbaiístickýin,  architektoi'ffckým  a estetickým
požadavkům  na využívání  a prostorové  uspořádání  územi s omedem  na podmfnky  v území a s

ohledem  na stávajícf  charakter  zástavby  v územi.  Přitom  orgán  územního  plánování  dospěl  k závěru,

že objem  novostavby  a její  architektonické  řešení jsou  navrženy  v kontextu  s okolní  zástavbou  a

prostředím.

Z uvedených  důvodů  dospěl  orgán  územního  plánování  k závěru,  že záměr  dle předložené  projektové

dokumentace  a ověřené situace, která je součástí tohoto závazného stanoviska  je pMpustný  za

podmínky  předchozího  vybudování  veřejné  dopravní  a technické  infrastruktury.

Proti tomuto závaznému  stanovisku  není samostatné odvolán[  přfpustné.  Lze  se  odvolat  proti

navazujícímu  správnímu  rozhodnutí,  které  bude na základě  tohoto  závazného  stanoviska  vydáno,  ke

Krajskému  úřadu  Olomouckého  kraje,  Jeremenkova  40a, Olomouc,  77911  0lomouc,  prostřednictvím

správního  orgánu,  který  toto navazujfcí  rozhodnutí  vydá, a to do 15 dnů ode dne doručení  tohoto

navazujícího  rozhodnutí.  Tento  přezkum  je možný  dle 8, 4 odst. 9 stavebního  zákona  pouze  ve  lhůtě
jednoho  roku  ode dne vydání  závazného  stanoviska.

Platnost  závazného  stanoviska  Ize prodloužit,  pokud  se nezměnily  podmínky  v  území.
Závazné  stanovisko  nepozbývá  platnosti:

a) bylo-li  na základě  žádosti  podané v době jeho  platnosti  vydáno  územrff  rozhodnutí,  společné

povolenď  nebo  jiné  obdobné  rozhodnutí  podle  jiného  zákona  a toto  rozhodnutí  nabylo  právní  moci,

b) byla-li  na základě  návrhu  veřejnoprávn[  smlouvy  nabrazující  územní  rozhodnutí  nebo společné

povolení  podaného  v době jeho platnosti  uzavřena  veřejnoprávní  smlouva  a tato veřejnoprávní
smlouva  nabyla  účiru'iosti,  nebo

c) nabyl-li  právních  účinků  územi  souhlas nebo společný  územní  souhlas a souhlas s provedenírn

ohlášeného  stavebního  záměru  vydaný  k oznámení  stavebního  záměru  učiněného  v době platnosti
závazného  stanoviska.



Přílohy

Ověřená  část  kopie  předložené  (projektové)  dokumentace  k posuzovanému  záměru

- Katastrální  situační  výkres  (Zákres  do kopie  KM  1:500)

- Pohledy  stavební

- Geometrickýplán-děleníparce11okalityBl3

Rozdělovník

1.

2. Spis

Vypraveno  dne:

(doporučeně  do vlastních  rukou)+  PD
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MAGISTRÁT MESTA  OLOMOUCE
ODBOR  KONCEPCE  A  ROZVOJE

Hynaisova  34/10,  779  00 0lomouc

Č. j. SMOL/158015/2018/OKR/UPA/Nav

Spisová  značka:  S-SMOL/116308/2018/OKR
Uváděite «iřd,v s' korespondencí

Spisový  znak  -  324.1,  skartační  znak/skart.  lMita  -  S/10

V Olomouci  27.06.2018

Oprávněná  ťiřednf  osoba  pro  vyřízení:  Ing.  Kristýna  Nawátilová,  dveře  č. 5.38

Oprávněná  ťiřední  osoba  pro  podepisování:  Ing.  Marek  Černý

Telefon:  588 488  396

E-mail:  kristyna.nawatilova@olomouc.eu

Váš  dopis  ze dne: 11.05.2018

Vaše  č.j.  :

ZÁVAZNÉ  STANOVISKO

orgánu  územního  plánování

Dne  11.05.2018  obdržel  Magistrát  města  Oloinouce,  odbor  koncepce  a rozvoje,  pod  č.j.

SM0L/116308/2018  žádost o vydání závazného stanoviska dle fi 6 odst. 1 písm. e) ve spojení s fi 96b
zálcona  č. 183/2006  sb., o ťizemnďm  plánování  a stavebníi'n  řádu  (stavebi'ií  zákon),  ve znění  pozdějších

předpis{i  (dále  také  ,,stavební  zákon"),  ve věci  záměru  stavby  rodinného  domu  na pozen'iku  parc. č.

362/13  v k.ú.  Bystročice,  obec  Bystročice.

Žadatelem 3e - kterél'io  zastupuje

Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje vydává dle fl 6 odst. 1 písm. e) a e) 96b zákona
č. 183/2006  sb., o územním  plánování  a stavebním  řádu (stavební  zákon),  ve znění  pozdějších

předpisů jako příslušný orgán státní sprásry na ťiseku územního plánováni, dle ustanovenď fl 149
zákona  č. 500/2004  sb., správní  řád,  v platnéi'n  znění  toto

závazné  stanovisko:

Realizace  záměni  stavby  rodinného  domu  na pozemku  parc. č. 362/13  v k.ú. Bystročice,  obec

Bystročice,  podle  předložené  projektové  dokumentace  ,,RD  Kubis  632/30o s garáží"  kterou

vypracovala v březnu 2018 Ing. Simona Cahová, ČKAIT 1201346, je podle F3 96b odst. 3 stavebnfho
zákona  z hlediska  souladu  s politikou  ťizemního  rozvoje,  s územně  plánovací  dokumentací  a s cíli  a

úkoly  územního  plánování

přípustná  při  splnění  následujících  podmínek:

uliční  oplocení  bude  svou  výškou  přizpůsobeno  uličním  oplocením  běžným  v dané oblasti

(max.  1,5m)

Platnost  závazného  stanoviska

Závazné  stanovisko  platí  2 roky  ode dne  jeho  vydání.
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Odůvodnění

Záměrem  žadatele  je  výstavba  rodinného  doinu  s garáží  na pozeinku  parc.  č. 632/13  v k.ú.  Bystročice.

Nawhovaný  rodinný  dům  s garáží  je  půdorysného  tvaru  obdélnfku  o rozměrech  13,65  x 6,8 i'i'i.

Rodinný  dům bude  umístěn  ve vzdálenosti  5,5 m od hranice  pozemků  parc. č. 362/13  a 362/5,  ve

vzdálenosti  3,4 m od hranice  pozemků  parc. č. 362/13  a 362/12,  ve vzdálenosti  2 m od hranice

pozemků  parc.  č. 362/13  a 362/14,  vše v k.ú.  Bystročice.

Nawhovaný  rodinný  dům  je dvoupodlažní,  zastřešený  sedlovou  střechou  se sklonem  30o a hřebenem

orientovaným  rovnoběžně  skomunikací.  Garáž  je jednopodlažní  zastřešená  plochou  střechou.

Dopravi'ií  napojení  je součástf  již  realizované  přípravy  pro  zástavbu  lokality.  Doprava  v klidu  je  řešena

garáží,  která  je součásff  domu.

Z hlediska  napojení  RD na  veřejnou  technickou  infrastrukturu  je  zdrojem  pitné  vody  obecní

vodovodní  sít'. Dešt'ové  vody  ze střech  budou  odvedeny  dešt'ovou  kanalizací  přes akumulační  nádrž

(pro  zalévání  zahrady)  s přepadem  do vsakovacího  blokri.  Bezpečnostní  přepad  je řešen přelitím

dešt'ových  vod  přepadem  do nově  budované  dešt'ové  kanalizace.  Splaškové  vody  budou  odvedeny

kanalizační  přípojkou  do stávající  veřejné  splaškové  kanalizace.  RD  bude napojen  na rozvody  NN

podzemní  kabelovou  přípojkou  ze stávajícího  vedení  distribuční  sítě.elektrické  energie.

Z dokumei'itace  není  zřejmé  jak  bude  vypadat  uliční  oplocení.  Oplocení  je zde sice řešeno,  ale dle

katastrálního  ťizemf  pro  jiný  projekt.

Seznam  všech  relevantních  dokumentů  použitých  při  vydání  závazného  stanoviska:

Magistrát  města  Olomouce,  odbor  koncepce  a rozvoje  jako  ťiřad územního  plánování  vycházel  při

vydánf  závazného  stanoviska  z následujfcích  podkladů:

1.  Žádosti  o vydání  závazného  stanoviska  ze dne 11.05.2018,  č.j. SMOL/116308/2018,  jejíž  přílohou

je  projektová  dokumentace,,RD  Kubis  632/30o s garáží"  kterou  vypracoval  v březnu  2018,  Radek

Hrbáček  DiS.,  ČKAIT  1201346

2. Doplnění  žádosti  o vydání  závaznél'io  stanoviska  ze dne 6.6.2018

3. Politiky  územního  rozvoje  České  republiky,  ve znění  Aktualizace  č. 1, schválené  dne 15. dubna

2015  (dále  také,,PÚR"),

4. Zásad  územního  rozvoje  Olomouckého  kraje,  ve znění  aktualizace  č. 2b, vydané  dne 24. dubna

2017  (dále  také,,ZÚR"),

5. Uzemní  plán  obce Bystročice,  OZV  vyhlašující  závazné  části  územního  plánu  nabyla  účinnosti

dne 5.9.2006,  ve znění  pozdějšf  změny  (dále  také,,ÚP"),

6. Územní  studie  lokality  US-B  13 v ÚP Bystročice,  zpracovaná  Ing.  arch.  Elen  Malchárková,  ČKA

2282,  která  byla  jako  podklad  pro  rozl'iodovánf  v území  zaevidována  dne 15.6.2017.

Přezkoumání  záměru

Magistrát  města  Olomouce,  odbor  koncepce  a rozvoje  (dále  jen  ,,správnf  orgán")  přezkoumal  záměr

dle % 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou  územního rozvoje
a územně  plánovací  dokumentací  a z hlediska  uplatňování  cílů  a úkolů  územnfho  plánování,  či nikoliv.

Soulad  záměru  s politikou  územního  rozvoje:  Vzhledem  k měřítku  nawžené  stavby  a řešenému  území

nacházejícím  se v zastavitelném  území  obce nevyplývajf  pro tento  záměr  z PťJR  žádné  konkrétní

požadavky.

Soulad  záměru  se zásadami  územního  rozvoje:  Vzhledem  k měřítku  nawžené  stavby  a řešeném  území

nacházejícím  se v zastavěném  území  obce nevyplývají  pro tento  záměr  z ZťJR žádné  konkrétní

požadavky.

Soulad  záměru  s územně  plánovaď  dokumentací:  Dle  platného  Územního  plánu  obce  Bystročice,  je

předmětný  pozemek  součástí  návrhové  plochy  bydlení  Br  -  plochy  bydlení  v rodinných  domech

(lokalita  B13).



Pro  lokalitu  B13 byla  zpracována  územní  studie.  Studii  zpracovala  Ing. arch. Elen  Malchárková,

ČKA 2282  a dne 15.6.2017  byla  studie  schválena  jako  podklad  pro  rozhodování  v ťizemí.

Z územní  studie  vyplývajípro  nawhovanou  zástavbu  následující  požadavky:

Stavební  čára, která  vymezuje  vzdálenost  umístění  budovy  rodinného  domu,  vč. garáže  a doplňkových

staveb  od hranice  pozemku  přiléhajícího  k obslužné  komunikaci,  je stanovena  na min.  5,5 m. Před  tuto

stavební  čáru mohou  být  umístěny  pouze  vhodně  architektonicky  ztvárněné  sdružené  pilíře  přfpojek

NN,  plynu,  schrány  na nádoby  PDO,  a to vždy  společně  pro  dva  sousední  pozemky,  oplocení.

Maximální  výšková  ťiroveň  staveb  je v souladu  s platným  územním  plánem  obce stanovena  na l-  2

podlaží  s podkrovíin.  Zastřešení  rodinných  domťi  sedlovými  střechai'ni,  které  svým  tvaroslovím  bridou

vycbázet  z tradiční  zástavby  v centrální  části  obce Bystročice,  orientovanými  okapei'n  podél  přilehlé

koi'nunikace.

Dopravní  napojení  lokality  je řešeno  napojením  na stávající  komunikaci  zajišt'ujícf  dopravní

obslužnost  stávající  zástavby  rodinných  domť'i.

Předpokládá  se vybudování  vodovodního  potrubf  napojeného  na stávající  vodovod  zPVC  D110

v místní  komunikaci.  Vodovod  je navržen  ve dvou  trasách  o celkové  délce  cca 277 metrů.  Trasy

vodovodu  jsou  vedeny  ve zpevněné  komunikaci.

Odvedení  dešt'ových  vod  z lokality  je s ohledein  na konfiguraci  terénu  nawženo  oddílnou  dešt'ovou

kanalizací.

Splašková  kanalizace  je navržena  tak,  aby z celého  území  byly  odvedeny  odpadní  vody  gravitačně.

Odvedení  splaškových  vod  z lokality  je  s ohledem  na  konfigriraci  terénu  nawženo  oddflnou

splaškovou  kanalizací.

Rozvody  NN  jsou  nawženy  zemními  kabely  AYKY  3x120+70  mm  + uzemnění  FeZn  32/4mm  do

každé  skříně  NN.

Z výše uvedeného  vyplývá,  že umístění  nawhovaného  rodinného  domu  na pozemku  parc.  č. 362/13

v k.ú.  Bystročice  dle předložené  dokumentace  je  v souladu  s platným  ťizemním  plánem  a evidovanou

územní  studií.

Dále  byl  záměr  posuzován  ve vztahu  k cílůi'n  a úkolům  územníbo  plánovárí  vyplývajícím  z ustanovení

e) 18 a e) 19 stavebního zákona. Přitom bylo zjištěno, že relevantní v této věci je posouzení souladu s (i
19 odst. 1 písm. d) a e) stavebního  zákona  - tj. zda předložený  návrh  vyhovuje  urbanistickým,

architektoi'iickým  a estetickým  požadavkům  na využívání  a prostorové  uspořádái'ií  území  s ohledem  na

podmínky  v ťizemí  a s ohledem  na stávající  charakter  zástavby  v území.  Přitom  orgán  územního

plánování  dospěl  k závěru,  že objem  novostavby  a jejíarchitektonické  řešení  jsou  nawženy  v kontextu

s okolní  zástavbou  a prostředím.
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Platnost  závazného  stanoviska  lze prodloužit,  pokud  se nezměnily  podmínky  v územf.

Závazné  stanovisko  nepozbývá  platnosti:

a) bylo-li  na základě  žádosti  podané  v době jeho  platnosti  vydáno  územní  rozhodnutí,  společné

povolenf  nebo  jiné  obdobné  rozhodnutí  podle  jiného  zákona  a toto  rozhodnutí  nabylo  právnf  moci,

b) byla-li  na základě  náwhu  veřejnoprávní  smlouvy  nahrazující  územní  rozhodnutí  nebo společné

povolenf  podaného  v době jeho  platnosti  uzavřena  veřejnoprávnf  smlouva  a tato veřejnoprávní

smlouva  nabyla  účiruíosti,  nebo

c) nabyl-li  právních  účinků  územrí  souhlas  nebo společný  územní  souhlas  a souhlas  s provedením

ohlášeného  stavebního  záměru  vydaný  k oznámení  stavebního  záměru  učiněného  v době platnosti

závazného  stanoviska.

Dostane-li  se toto závazné  stanovisko  do rozporu  s politikou  územnfho  rozvoje  nebo s územně

plánovací  dokumentací,  která  byla  vydána  po  vydání  závazného  stanoviska,  orgán  územnfho

plánování,  který  závazné  stanovisko  vydal,  je  nahradí  z moci  ťiřední  novým  závazným  stanoviskem.

Poučení

Proti  tomuto  závaziíému  stanovisku  není samostatné  odvolání  přípustné.  Lze  se odvolat  proti

navazujícímu  správnímu  rozhodnutf,  které  bude  na základě  tohoto  závazného  stanoviska  vydáno,  ke

Krajskému  úřadu  Olomouckého  kraje,  Jeremenkova  40a,  Olomouc,  779 1l  Olomouc,  prostřednictvím

správního  orgánu,  který  toto  navazujfcí  rozhodnutí  vydá,  a to do 15 dnů ode dne doručení  tohoto

navazujícího rozhodmití. Tento přezkum je moži'iý  dle fi 4 odst. 9 stavebního zákona pouze ve Ihůtě
jednoho  roku  ode dne vydání  závazného  stanoviska.

Ing.  Marek  Cerný

vedoucí  odboru  koncepce  a rozvoje

Magistrátu  města  Olomouce

Rozdělovník

Spis

( ISUS)

Vypraveno  dne:
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Oprávněná  úřední  osoba pro vyřízení:  Ing. Kristýna  Nawátilová,  dveře  č. 5.38 (urbanismus)

Ing. Lukáš  Klevar,  dveře  č. 4.47 (dopravní  infrastruktura)
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Vaše  č.j. :

ZÁVAZNÉ  STANOVISKO

orgánu  územního  plánování

Dne 28.03.2018 obdržel Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvo5e, pod č.j.
SM0L/078053/2018 žádost o vydárff závazného stanoviska dle Ffi 6 odst. l pmm. e) ve spojení s fi 96b
zákona č. 183/2006  sb., o úzen'u  plánování  a stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve znění  pozdějších

předpisů  (dále také ,,stavební  zákon"),  ve věci  záměru  stavby  rodinného  domu na pozernku  parc. č.
362/20  v k.ú. Bystročice,  obec Bystročice.

Zadatelé  jsou

které zastupuje

Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozyo3e vydává dle 8, 6 odst. l písm. e) a 83 96b zákona
č. 183/2006 sb., o územnňn plánovárff  a stavebním  řádu (stavební  zákon), ve znění pozdějších

předpisťi  jako příslušný  orgán státní správy na úseku úzeo  plánování,  dle ustanoverff  FS) 149
zákona  č. 500/2004  sb., správi  řád, v platnéin  znění  toto

závazné  stanovisko:

Realizace  záměru stavby rodinného  domu na pozemku  parc.  č. 362/20 v k.ú. Bystročice,  obec

Bystročice,  podle předložené projektové  dokunentace  ,,Novostavba  RD, Bystročice  p.č. 632/20"

kterou vypracoval v březnu 2018, Ing. Ondřej Hlavinka, ČKAIT 1202222, je podle fi 96b odst. 3
stavebrubo  zákona z hlediska  souladu  s politikou  úzei'o  rozvoje,  s územně plánovací  dokumentací
a s cíli a ťikoly  územráo  plánování

přÍpustná.

Platnost  závazného  stanoviska

Závazné  stanovisko  platí 2 roky  ode dne jeho vydái.
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Odůvodnění

Záměrem  žadatele  je  výstavba  rodinného  domu na pozemku  parc.  č. 632/20  v k.ú. Bystročice.

Nawhovaný  rodinný  dům  je půdorysného  tvaru  pmmene  L o největších  rozměrech  12,3 x 17 m.

Rodinný  dům bude umístěn  ve vzdálenosti  5,5 m od hranice  pozemků  parc. č. 362/20  a 362/5,  ve

vzďálenosti  3,2 m od hranice  pozemků  parc. č. 362/20  a 362/19,  ve vzdálenosti  3,5 m od hranice

pozemků  parc.  č. 362/20  a 362/21,  vše v k.ú. Hněvotín.

Uliční  část domu  je navržena  jako  dvoupodlažní,  zastřešená  sedlovou  střechou  se sUonem  30o a

hřebenem  orientovaným  rovnoběžně  s komunikací.  Dvorní  část  je jednopodlažní,  zastřešená  plochou

střechou.

Dopravní  napojení  je součástí  již  realizované  přípravy  pro  zástavbu  lokality.  Doprava  v klidu  je řešena

garáH,  která  je součástí  domu.

Z  hlediska  napojerff  RD  na  veřejnou  technickou  infrastrukturu  je  zdrojem  pitné  vody  obecní

vodovodní  sít', dešt'ové  vody  ze střech  budou  odvedeny  dešt'ovou  kanalizací  přes retenční  nádrž  (pro

zalévárff  zahrady)  s přepadem  do veřejné  sffě dešt'ové  kanalizace,  splaškové  vody  budou  odvedeny

kanalizační  přípojkou  přes revizní  šachtu  do stávající  veřejné  splaškové  kanalizace.  RD  bude napojen

na  rozvody  NN  podzemní  kabelovou  přípojkou  ze stávajício  vederi{  distribuční  sítě.elektrické

energie.

Seznam  všech  relevantních  dokumentů  použitých  při  vydání  závazného  stanoviska:

Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvo3e jako úřad územrffio plánování vycházel při
vydání  závazného  stanoviska  z následujících  podUadů:

1. Zádosti o vydání závazného stanoviska ze dne 28.03.2018, č.j. SM0L/078053/2018, 3e3íz přflohou
je dokumentace  ,,Novostavba  RD,  Bystročice  p.č. 632/20"  kterou  vypracoval  v březnu  2018,  Ing.

Ondřej  Hlavinka,  ČKAIT  1202222,

2. Politiky územníbo rozvo3e České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené dne 15. dubna
2015 (dále  také,,PÚR"),

3. Zásad  územnflio  rozvoje  Olomouckého  kraje,  ve zněi  aktualizace  č. 2b, vydané  dne 24. dubna

2017  (dále  také,,ZÚR"),

4. Uzemní  plán obce Bystročice,  OZV  vyhlašujícf  závazné  části  územnfl'io  plánu  nabyla  účinnosti

dne 5.9.2006,  ve měi  pozdější  změny  (dále  také,,ÚP").

Přezkoutnárff  záměru

Magistrát  města  Olomouce,  odbor  koncepce  a rozvoje  (dále  jen  ,,správn'  orgán")  přezkoiunal  záměr

dle fi 96b odst. 3 stavebráo zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s poliíou  územnfl'io rozvo3e
a územně  plánovací  dokurnentací  a z hlediska  uplatňování  cflů  a úkolů  ťizetnrubo  plánování,  či nikoliv.

Soulad  záměru  s politikou  územnfl'io  rozvoje:  Vzhledem  k měMtku  nawžené  stavby  a řešenému  úzerní

nacházejícím  se v zastavnelném  úzerní  obce nevyplývají  pro tento  záměr  z PÚR  žádné konkrétní

požadavky.

Soulad  záměru  se zásadami  územnfl'io  rozvoje:  Vzhledem  k měřffku  navržené  stavby  a řešeném  území

nacházejícím  se v zastavěném  úzei  obce nevyplývajf  pro tento  záměr  z ZÚR žádné konkrétní

požadavky.

Soulad  záměru  s územně  plánovací  dokumentací:  Dle  platného  Územrubo plánu  obce Bystročice,  je

přeětný  pozemek  součástí  návrhové  plochy  bydlení  Br  -  plochy  bydlení  v rodinných  domech

(lokalita  B13).

Hlavní  funkcí  území  je bydlení  v nízkopodlaži  zástavbě,  zahrada  volná  i ohrazená  s funkcí  užitkovou

nebo rekreač:  výjimečně  okrasnou.  Doplňkové  objekty  (zahradní  domky,  &obné  hospodářské

objekty,  garáže)  urnist'ovat  v zadních  částech  parcel.  V  rámci  bydlení  je povoleno  chovatelství  a

pěstite1stv4 občanská vybavenost, služby, výrobní služby apod. v objektech i menších  doplňkových
objektech,  převážně  v zadní  části  parcel.
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Pro  lokalitu  B13  byla  zpracována  ťizemní  studie.  Studii  zpracovala  Ing. arch.  Elen  Malchárková,  ČKA
2282 a dne 15.6.2017  byla  studie  scl'iválena  jako  podklad  pro  rozhodování  v úzerní.

Z územní  studie  vyplývají  pro  nawhovanou  zástavbu  následující  požadavky:

Stavební  čára,  která  vymezuje  vzdálenost  ummtění budovy  rodinného  domu,  vč. garáže  a doplňkových

staveb  od hranice  pozemku  přiléhajícffio  k obsližné  komunikaci,  je stanovena  na min. 5,5 m. Před  tuto

stavebi  čáru  mohou  být umístěny  pouze vhodně  architektonicky  ztvárněné  sdružené  pilíre  přípojek

NN,  plynri,  schrány  na nádoby  PDO,  a to vždy  společně  pro  dva sousední  pozemky,  oplocení.

Maximální  výšková  ťiroveň  staveb  je v souladu  s platným  územnítn  plánem  obce stanovena  na I -  2

podlaží  s podkrovím.  Zastřešení  rodiru'iýcli  domů  sedlovými  střecliarni,  které  svým  tvaroslovím  budou

vycházet  z tradiční  zástavby  v centráW  části  obce Bystročice,  orientovanýrni  okapem  podél  přilehlé

komunikace.

Dopravní  napojerff  lokality  je  řešeno  napojením  na  stávající  komunikaci  zajišt'ující  dopravní

obslužnost  stávající  zástavby  rodinnýcl'i  domů.

PředpoUádá  se vybudování  vodovodníbo  potrubí  napojeného  na  stávající  vodovod  zPVC  D1lO

vmístní  komunikaci.  Vodovod  je nawžen  ve dvou  trasách  o celkové  délce cca 277 metrů.  Trasy

vodovodu  jsou  vedeny  ve zpevněné  komunikaci.

Odvedení  dešt'ových  vod z lokality  je s ohledem  na konfiguraci  terénu  navrženo  oddiou  dešt'ovori

kanalizací.

Splašková  kanalizace  je nawžena  tak, aby z celého  území  byly  odvedeny  odpadní  vody  gravitačně.

Odvedení  splaškových  vod  zlokality  je  sohledem  na  konfigiiraci  terénu  navrženo  oddflnou

splaškovou  kanalizací.

Rozvody  NN  jsou  nawženy  ze  kabely  AYKY  3x120+70  mm + uzemnění  FeZn  32/4mm  do

každé  skříně  NN.

Z výše uvedeného  vypl'vá,  že umfstění  navrhovaného  rodinného  doinu  na pozemku  parc.  č. 362/20

vk.ú.  Bystročice  dle předložené  dokumentace  je v souladu  s platným  územnírn  plánem  a evidovanou
územní  studií.

Dále  byl  záměr  posuzován  ve vztahu  k cflům  a ťikolťim  územo  plánování  vyplývajfcím  z ustanovení

fi 18 a ífi 19 stavebrůo zákona. Přitom bylo zjištěno, že relevantní v této věci je posouzení souladu s %
19 odst.  1 písm. d) a e) stavebruío  zákona  - tj. zda předložený  náwh  vyhovuje  urbanistickým,

architektonickým  a estetickým  požadavkůin  na vyižívání  a prostorové  uspořádání  území  s ohledem  na

podmínky  v území  a s ohledem  na stávající  charakter  zástavby  v územf. Přitom  orgán  územr'ffio

plánovárff  dospěl  k závěru,  že objei'n  novostavby  a její  architeld:onické  řešení  jsou  nawženy  v kontextu
s okolní  zástavbou  a prostředím.
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Platnost  závazného  stanoviska  lze prodloužit,  pokud  se nezměnily  podmínky  v územf.

Závazné  stanovisko  nepozbývá  platnosti:

a) bylo-li  na základě žádosti  podané v době jeho  platnosti  vydáno  územní  rozhodnutí,  společné

povolení  nebo  jiné obdobné  rozhodnutí  podle  jiného  zákona  a toto  rozhodnutí  nabylo  právní  moci,

b) byla-li  na  záUadě  návrhu  veřejnoprávní  smlouvy  nahrazující  územní  rozhodnutí  nebo společné

povolerú  podaného  v  době jeho  platnosti  uzavřena  veřejnoprávrú  smlouva  a tato veřejnoprávrú

smlouva  nabyla  účinnosti,  nebo

c) nabyl-li  právních  účinloi  ťizemní  souhlas  nebo společný  územní  souhlas  a souhlas  s provedením

ohlášeného  stavebrut'io  záměru  vydaný  k oznámei  stavebnfl"io  záměru  učiněného  v době platnosti

závazného  stanoviska.

Dostane-li  se toto  závazné  stanovisko  do rozporu  s politikou  územníbo  rozvoje  nebo s územně

plánovací do1aimentac4 která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán územréo
p1ánovár4 který závazné stanovisko vydal  je nahradí z n'ioci úřední novým závazným stanoviskem.

Pouěei

Proti  tomuto  závaznérmi  stanoviskíi  není san'iostatné  odvolárff  přípustné.  Lze  se odvolat  proti

navazujícímu  správnímu  rozhodnutf,  které  bude na záUadě  tohoto  závazného  stanoviska  vydáno,  ke

Krajskému  úřadu  Olomouckého  kraje,  Jeremenkova  40a, Olomouc,  779 Il  Olomouc,  prostřednictvím

správo  orgánu,  který  toto navazujfcí  rozhodnutí  vydá,  a to do 15 *ů  ode dne doručení  tohoto

navazujfcio  rozhodnutí. Tento přezlaim je možný dle fl 4 odst. 9 stavebrutio zákona pouze ve lhůtě
jednoho  roku  ode dne vydání  závazného  stanoviska.

Ing.  Marek  Cerný

vedoucí  odboru  koncepce  a rozvoýe

Magistrátu  města  Olomouce

Rozdělovník

oba v zastoupeni:

(doporučeně  do vlastních  rukou)

Spis

Vypraveno  dne:



MAGISTRÁT  MĚSTA  OLOMOUCE
ODBOR  DOPRAVY  A ÚZEMNÍHO  ROZVOJE

úřad  územního  plánovárú

Hynaisova  34/10,  779 00 0lomouc

Spisový znak -  326.4, skartační znak/skait. ]hůta -  S/IO

C. j. SMOL/332147/2019/OD/Nav
Spisová značka: S-SMOL/286127/2019/ODUR
Uvádějte  vřdy  v korespondenci

V Olomouci  18.12.2019

Oprávněná  úřední osoba pro vyřízení:  Ing. Kňstýna  Navrátilová,  dveře č. 5.38 (urbanismus)
Ing. Jiří Zedniček,  dveře č. 4.51 (technická  infrastruktura)

Telefon:  588488396,  588488368

E-mail: kristyna.navrati1ova@o1omouc.eu
Oprávněná  úřední osoba pro podepisování:  Ing. Marek  Černý

Váš  dopis  ze diie: 31.10.2019

Vaše č,j. :

ZÁV  AZNÉ  ST  ANOVISKO

orgánu  územního  plánování

Dne 31.10.2019 obdržel Magistrát  města Olomouce  pod č.j. SMOL/286127/20l9/OD'UR  žádost o

vydání závazného stanoviska dle e) 6 odst. 1 písm. e) ve spojení s e) 96b zákona č. 183/2006  sb., o

územním  plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  předpisů (dále také
,,stavební zákon"), ve věci záměru stavby rodinného domu na pozemku  parc. č. 362/22 v k.ú.
Bystročice,  obec Bystročice.

Magistrát města Olomouce  vydává  dle F:3 6 odst. l písm. e) a íS) 96b zákona č. 183/2006  sb., o
územním  plánování  a stavebním  řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  předpisů  jako  příslušný

orgán státní správy na úseku územního plánování,  dle ustanovení e) 149 zákona č. 500/2004 sb.,
správní  řád, v platném  znění  toto

závazné  stanovisko:

Záměr  stavby rodinného  domu na pozemku  parc. č. 362/22 v k.ú. Bystročice,  obec Bystročice,  podle

předložené  projektové  dokumentace,,Novostavba  RD"  kterou  vypracoval  v září 2019, Ing.  Bronislav

Wijacki, ČKAIT 1101287, je podle % 96b odst. 3 stavebního  zákona  z hlediska souladu s politikou
územního  rozvo5e, s územně plánovací  dokumentací  a s cíli  a úkoly  územního  plánování

přípustný
za podmínky  předchozího  vybudování  veřejné  dopravní  a technické  infrastruktury

Platnost závazného stanoviska  ie 2 roky  ode dne jeho  vydání.
Nedílnou  součástí tohoto stanoviska  ie kopie  situace záměru s ověřením  Magistrátu  města Olomouce.
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Odůvodnění

Seznam  všech  relevantních  dokumentů  použitých  při  vydání  závazného  stanoviska:

Magistrát  města  Olomouce  jako  orgán  územního  plánovárff  vycházel  při  vydání  závazného  stanoviska

z následujících  podkladů:

l.  Žádosti o vydání závazného stanoviska ze dne 31.10.2019, č.5. SMOL/286127/20l9/ODUR,  jejíž
přílohou  je projektová  dokumentace  ,,Novostavba  RD"  lderou  vypracoval  v září 2019,  hig.

Bronislav  Wijacki,  ČKAIT  1101287,

2.  Doplněnížádostiovydáizávaznéhostanoviskazedne18.12.20l9,

3.  Politíky  územního  rozvoje  České  republiky,  ve zněrú  pozdějších  aktualizacf  (dále  také,,PÚR"),

4.  Zásad  územního  rozvoje  Olomouckého  kraje,  ve  znění  pozdějších  aktualizací  (dále  také,,ZťJR"),

5. Územního  plánu  Bystročice,  vydaného  opatřením  obecné  povahy  č. 1/2018,  které  nabylo  účinnosti

dne  27.12.2018  (dále,,ÚP"),

6.  Úze  studie  lokality  US-B  13 v ťJP Bystročice,  zpracovaí  Ing.  arch.  Elen  Malchárková,  ČKA
2282,  která  byla  jako  podklad  pro  rozhodování  v  úzen'ií  zaevidována  dne  15.6.2017.

Popis  záměru

Záměrem  žadatele  je  dle  žádosti  a její  přílohy  výstavba  rodiru'iého  domu  na pozemku  parc.  č. 362/22

v k.ú.  Bystročice,  obec  Bystročice.

Navrhovaný  rodinný  dům  je půdorysného  tvaru  písmene  ,,L"  o max.  rozměrech  11,85  x  18 m,

jednopodlažní,  zastřešený  sedlovou  střechou  se sklonem  30o a hřebenem  střechy  vuliční  části

oňentovaným  rovnoběžně  s komunikací.

Navrhovaný  rodinný  dům  je  umístěn  ve stavebrff  čáře  ve vzdálenosti  5,5 m od  hranice  pozemků  parc.

č. 362/22  a 362/5,  ve vzdá1enosti2  m od hranice  pozemků  parc.  č. 362/22  a 362/21  a ve vzdálenosti

4,65  m  od  branice  pozerrků  parc.  č. 362/22  a 362/23,  vše  v k.ú.  Bystročice.

Zásobování  vodou  předmětného  rodinného  domu  je  navrženo  novou  vodovodní  přípojkou  (PE  DN  25)

na budoucí  vodovod,  vedený  ve  veřejném  prostranství  na parcele  362/5  v k.ú.  Bystročice.

Odvedení  splaškových  vod  z předmětného  rodinného  domu  je  zajištěno  novou  přípojkou  (PVC  DN

150)  do budoucí  splaškové  kanalizace,  vedené  ve veřejném  prostranství  na parcele  362/5  vk.ú.

Bystročice.

Cisté  vody  ze střechy  předmětného  rodiru'iého  domu  (cca  170  m2) budou  svedeny  do nově  navržené

akumulační  nádoby  o objemu  6m",(vody  mají  být  využívány  jako  užitková  voda  v RD  na splachování

WC  atd.)  z níž  je  následně  sveden  bezpečnostní  přeliv  do nově  navržené  dešťové  kanalizace,  vedené

ve  veřejném  prostranství  na parcele  362/5  v  k.ú.  Bystročice  (která  má  být  ve svém  koncovém  úseku  -

před  zaústěnírn  do recipientu  -  osazena  retenční  nádrží  s regulovaným  odtokem).  Hydrogeologický

průzkum  proveden  (vsak  nedoporučen).

Dopravně  bude  pozemek  rodinného  domu  napojen  na  komunikaci  vedenou  vrámci  veřejného

prostranství  na pozemku  parc.  č. 362/5  vk.ú.  Bystročice.  Na pozernku  stavebníka  je situováno

parkovací  stání  pro  jeden  automobil.

Uliční  oplocení  je  navrženo  jako  zděné  s dřevěnou  výplní  celkové  výšky  1,5  m.

Přezkoumání  záměi'u

Magistrát města Olomouce (dále ,,orgán územního plánování") přezkoumal záměr dle F:3 96b odst. 3
stavebního  zákona,  zda  je přípustný  z hlediska  souladu  s politikou  územního  rozvoje  a územně

plánovací  dokumentací  a z hlediska  uplatňování  cílů  a úkolů  územního  plánování,  či nikoliv.

Soulad záměru s politikou  územního rozvoie
Vzhledem  k měřítku  navrženého  záměru  a řešenému  území  nacházejícímu  se v zastavitelné  ploše  na

úzerní  obce  vyplývají  pro  tento  záměr  z PťTR obecné  požadavky  č. 14 a 25 uvedené  v kap.  č. 2

Republžkové priority  územního plánování pro zafištění udržitelného rozvoje území, které jsou
konkretizovány  v níže  uvedených  požadavcích  územrúo  plánu.  Jedná  se o požadavky  na ochranu  a

rozvoj  hohot  území  a o požadavek  na vsakování  dešťových  vod  ve  znění:



*  (14) Ve veřejném  zájmu  chránit  a rozvijet  přírodní,  cžvilizační  a kulturní  hodnoty  v?zemí,

včetně  urbanistického,  architektonického  a archeologického  dědictví.  Zachovat  ráz  jedinečné

urbanistické  struktury'ůzemí,  struktury  osídiení  a jedinečné  kuiturní  krajiny,  které  jsou

výrazem  identity  t'tzemí, jeho  historie  a tradice.

*  (25) Vytvářet  podnúnky  pro  preventivní  ochranu  území  a obyvatelstva  před  potenciálními

riziky  a přírodními  katastrofami v t'tzenú (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem
mirúmalizovat rozsah p%adných  škod. Zejména zajistit úzenmíochranu ploch potřebných pro
umíst'ování  staveb  a opatření  na ochranu  před  povodněmí  a pro  vymezení  ůzemí  určených  k

rízenýn'i  rozlivům  povodní.  Vytvářet  podmínky  pro  zvýšení  přirozené  retence  srážkových  vod  v

území  s ohledem  na strukturu  osídlení  a kulturní  krajžnu  jako  alternativy  k umělé  akumulaci

vod. V zastcrvěných  územích  a zastcrvitelných  plochách  vytvářet  podmínky  pro  zadržování,

vsakováníivyužívání  dešt'ových  vodjako  zdroje  vody  a s cílem  zmírňování  účinků  povodní."

Vzhledem  k závěrům  uvedeným  v kapitole  souladu  záměru  s cíli  a úkoly  územního  plánování  je

zajištěn  soulad  s požadavkem  č. 14.

Čisté vody  ze střechy  předmětného  rodinného  domu  (cca 170  m2) budou  svedeny  do nově  navržené

akumulační  nádoby  o objemu  6m"',(vody  mají  být  využívány  jako  užitková  voda  v RD  na splachování

WC  atd.)  z níž  je následně  sveden  bezpečnostní  přeliv  do nově  navržené  dešt'ové  kanalizace,  vedené

ve veřejném  prostranství  na parcele  362/5  v k.ú. Bystročice  (která  má být  ve svém  koncovém  úseku  -

před  zaústěním  do recipientu  -  osazena  retenční  nádrží  s regulovanýin  odtokein).  Hydrogeologický

průzkum  proveden  (vsak  nedoponičen).  Je tedy zajištěn  i soulad  s požadavkem  č. 25 Lze tedy

konstatovat,  že záměr  je  v souladu  s PťJR.

Soulad  záměru  se zásadami  územního  rozvo.ie

Vzhledem  k měřítku  navržené  stavby  a řešenému  území  nacházejícímu  se v zastavitelné  ploše  na

území  obce vyplývá  pro tento záměr  ze ZÚR požadavek  uvedený  v textové  části v kap. A. 1.

STANOVENÍ PRIORIT  ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE  PRO ZAJIŠÚNÍ  UDRŽITELNÉHO

ROZVOJE  ÚZEMÍ  stanovující:  5. Priority  v obiasti  ochrany  žžvotního  prostředí:  5.1. chrárút  a rozvíjet

prírodní,  kulturní  a civilžzační  hodnoty  v'tzemí, včetně  urbanistického,  architektorúckého  a

archeologického  dědictví.  Obdobně  jako  u výše  uvedeného  požadavku  PÚR č. 14 i tento  požadavek

ZÚR je níže hodnocen  v kapitole  souladu  s cíli  a úkoly  územního  plánování  a to s tím  závěrem,  že

předložený  záměr  splňuje  požadavky  na ochranu  civilizační  hodnoty  v'tzemí. Území  obce  se z hlediska

ZÚR nachází  v Rozvojové  oblasti  RO 1 0lomouc.  Místo  stavby  se nenachází  v ploše  či koridoru

nadmistního  významu,  veřejně  prospěšné  stavby  nebo  opatřerff  apod.

Soulad  záměru  s územně  plánovací  dokumentací

Pozemek  parc.  č. 362/22  v k.ú.  Bystročice  je  dle platného  územního  plánu  součástí  návrhové  plochy

smíšené  obytné  venkovské  -  SV  (Z1).

Hlavní  využití:

-  plochy  smíšené obytné  venkovské  zahrmtjí  pozemky  staveb  pro  bydlení  v rodinných

domech  (včetně  domů  a usedlostí  s hospodářským  zázemím),  případně  staveb  pro  rodinnou

rekreaci  v rámci  stávajících  objektů,  pozemky  veřejných  prostranství

-  do ploch  smíšených  obytných  lze zahrnout  pouze  pozemky  staveb  a zařízení,  které  svým

provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení funkce bydlení
ve svém okolí  a nesnižttjí  kvalitu  prostředí  tohoto  území, které  svým charakterem  a

kapacitou výrazněfi (nad obvyklou míru v rámci dané plochy) nezvyšují dopravní zátěž v
ÚZemÍ

Přípustné  využžtí.'

-  pozem7cy  rodinných  nebo  bytových  domů  v plochách  se zajištěnou  ochranou  před  hlukem

-  činností  a stcrvby sovrvisející  s bydlením,  rodinnou  rekreací  v rámci  stávajících  objektů  a

jefich provozem - technické, rekreační a hospodářské zázemí (altány, zahradní kůlny,
individuální  garáže,  bazény)

-  souvisejÍcÍ  veřejná  prostranstvÍ

-  pozemkybezprimárníhohospodářskéhovýznamu-zahradyužitkovéiokrasné

-  dětská  hřiště

-  související dopravní a technická infrastruktura a zařízení pro přímou obsluhu'ůzemí
(včetně  parkování,  individuální  garáže,  odstavné  plochy)
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oplocení

zeleň  sídelní  (ochranná,  doprovodná,  estetická,  izolační)

malé  vodrií  plochy

mobiliář,  sochy,  ponmíky,  odpočinkové  plochy

protieroznÍ  opatřenÍ  a retenčnÍ  opatřenÍ

Podmínečně.p'Mpustné  využití

zařízení  občanské  vybavenosti  místního  významu:

- zařízení  pro  maloobchod  (do 500m2  prodejní  plochy)

- zařízení  pro  stravování,  ubytování

- zařízení  pro  administrativu,  služby

- zařízenízdravoWckáasociálnípéčemístníhovýznanw

kulturnízařízenímísíního  významu

nerušící  výrobní  služby

- menší  církevní  stavby

podnikatelská  činnost  v rodinných  domech,  nerušivá  výroba,  skladování,  výrobní  služby

ffl podmínka  využití:  lze provozovat  a umístit  pouze  stavby  a zařízení  bez

škodlivých  projevů  (exhalace,  hluk,  vibrace,  zápach,  znečištění  ovzdgtší,  vod),

které svým provozováním a technickým zařízením nenarušt9í a nesnižují
kvalitu  prostředí  a pohodu  bydlení  ve vymezené  ploše,  jsou  slučžtelné  s

bydlerúm  a sloužf  zejména  obyvatelům  v takto  vymezené  ploše,  které  svým

charakterem  provozu  výrazněji  nezvyšttjí  dopravní  zátěž  v z'tzemí. Tyto  stctvby

a zařízení  jsou  doplňkové  vzhledem  k  prioritnímu  bydlení.

zemědělsM  hospodařerú,  zahrádkářská  a pěstební  čirinost,  chov  domácích  zvířat  pro

vlastní  potřebu,  stavby  pro  skladování  produkce  a potřeb  malozenídělské  výroby  do 40m2

jako  doplňkové  stavby.

a podmínka  využití.'  bez škodlivých  projevů  nad  obvyklou  míru  vůčí  okolnímu

bydlení  (hluk,  zápach,  znečištění  ovzduší  apod.),  nesmí  svým  provozem  a

užívárúm  staveb  snižovat  pod  obvyklou  míru  kvalitu  prostředí  hlavního

fimkčního využití
bytové  domy

s podmínka  využití:  obje7cty  nevybočujícíz  měřítka  RD

Nepřípustné  využití:

výstavba  objektů  mimo  výše uvedené  přípustné  a podmínečně  připustné  nebo  nesouvisející

s hlavníf'tmkcí  plochy
činnosti,  které  svým  provozováním  a techrúckým  zařízením  narušují  a snižují  kvalitu

prostředí  a pohodu  bydlenf  ve vymezené  ploše,  které  výrazněji  zvyšují  dopravní  zátěž  v

'ŮZemÍ

Prostorové  uspořádání:

max.  výška  zástavby  RD  -  2 nadz.  podlaží

u dostaveb  ve stávající  zástavbě  přžzpůsobit  měřítko  stáv.  objektům

nadstavby  stávajících  jednopodlažních  objektů  max.  o 1  podlaží

max. koeficientzasttrvění - k = max. 0,4
obje7cty  hlavního  a př:ustného  využžtí  mohou  být  realizovány  ve vazbě  na  veřejné  uliční

prostranství  max.  ve  vzdálenosti  30m  od hranice  veřejného  prostranství  a  budou

respektovat  charakter  oko[ní  zástctvby

v zastavěném  úzerní  bude  v prolukách  a při  přestavbě  respektován  charakter  stávající

zástavby

při rekonstrukci objektů v úzewú s historickou urbarústickou strukturou (viz výkres I2.f.)
budourekonstruované objektyzachovávatstávaficístavebníčáru
přístřešky,  samostattu:  garáže  a drobné  stmby  nebudou  předstmovány  před  stmební  čáru

objektu  hlmního

max.  průměrná  výměra  stavebních  pozemků  - I  000m2



pozemky  bytových  domů  v piochách  se zajištěnou  ochranou  před  hhtkem,  činnosti  a stavby  související

s bydlením  a jejich  provozem  - technické  a hospodářské  zázemí  (kotelny,  altány,  zahradní  kůlny,

bazény), veřejná prostranství, dětská hřiště, související dopravní a technická infrasíríikíura  a
zařízení pro přímou obsluÍut t'ízemí (včetně parkování, garážování v objektech hlavní funkce,
odstavné  plochy)  zeleň sídelní  (ochranná,  doprovodná,  estetická,  izolační),  malé vodní  plochy

cyklostezky,  mobiliář,  sochy,  ponmíky,  odpočinkové  plochy,  protžerozní  a retenční  opatření.

Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru  s kapitolou  ÚP N. stanovení  pořadí  změn  v

území  (etapizace):

Navrfené zastavitelné plochy budou využitelné a realizovatelné po vytvoření dostatečného veřeiného
prostranství, které umoýní realizaci potřebné dopravní a íechnické infrastruktury.

Orgán  územního  plánovánď  přezkoumal  soulad  záměru  s koncepcí  zásobování  vodou:

D.4.  Koncepce  technické  infrastruktuiy  -  D. 4.1. zásobování  pitnou  vodou:

4.1.3.  Rešit  zásobování  pitnou  vodou  zastavitelných  plocii  následovně:

Nové  návrhové  lokality  pro  bytovou  zástctvbu  jsou  zásobeny  vodou  jednak  ze stčtvajících  vodovodních

řadů,  jednak  vybudováním  nových  řadů  napojených  ria stčtvající  vodovodní  sít'. Nově  navržené

vodovodmi=ady jsou  v maxiínálně  možné  iníře  zokruhované,  kapacžtně  zajišt'vtjí  vodu  pitnou  ipožární.

Plochy  smff;ené  obytné  -  venkovské  Z1, Z6, Z5 Zásobení  vodoxi  bxide  zajištěno  novými  vodovodními

řady.

Soulad s podmínkami využití ploch se způsobem využití a koncepcí zásobování vodou tedy !2Y!
prokázán  za podmínky  předchozího  zbudování  vodovodního  řadu.

Orgán  územního  plánování  přezkoumal  soulad  záměru  s koncepcí  odkanalizování  a s koncepcí

hospodaření  s dešt'ovýrni  vodarni:

D.4.  Koncepce  technické  infrastruktury  -  D. 4.2. kanalizace:

4.2.2. Nové  zastavžtelné  plochy  budou  odkanalizovány  oddílnou  kanalizací,  přžčemž  dešt'ové  vody

budou,  pokud  to hydrogeologické  poníty  umožní,  v maximální  možné  míře  zasakovány.  Prokáže-li  se

nemožnost  dešt'ové  vody  zasakovat,  budou  vody akunwlovány  do retenčních  nádrží,  odkud  budou

využity  na  zálivku,  pouze  nevyužité  dešt'ové  vody  budou  řízeně  vypouštěny  do kanalizace.

4.2.3.  Řešit odkanalžzování  zastavitelných  ploch  následovně:  Plochy  smísené  obymé  -  venkovské  ZI,

Z4, Z6, Z7  Zastavitelné  plochy  budou  odkanalizovány  nawžetxou  oddílnou  kanalizací,  nezasáknuíé

dešt'ové  vody  budou  akumulovány  do reíenční  nádrže  a odtud  řízeně  vypouštěny  do kanalizace.

Soulad s podmínkami využití ploch se způsobem využití a koncepcí odkanalizování tedy !!Y!
z hlediska  hospodaření  se splaškovými  vodami  a z hlediska  hospodaření  s dešt'ovými  vodami

prokázán  za podmínky  předchozího  zbudování  splaškového  kanalizačního  řadu  a dešt'ového

kanalizačního  řadu.

Zvýše  uvedeného  vyplývá,  že záměr  výstavby  rodinného  domu  na pozernku  parc.  č. 362/18  vk.ú.

Bystročice  je dle platného  územního  plánu  přípustný  za podmínky  předchozího  vybudování

veřejné dopravní a technické infrastruktui7.

Soulad  záměru  s územní  studií

Pro  lokalitu  Z1 byla  zpracována  územní  studie.  Studii  zpracovala  Ing. arch. Elen  Malchárková,

ČKA 2282  a dne 15.6.2017  byla  studie  schválena  jako  podklad  pro  rozhodování  v úzerní.

Z územní  studie vyplývaií  pro  navrhovanou  zástavbu  následuiící  požadavky:

Síavební  čára,  která  vymezuje  vzdálenost  umístění  budovy  rodinného  domu, vč. garáže  a doplňkových

staveb  od hranice  pozemku  přiléhajícího  k obslužné  komunikaci,  je  stanovena  na 5,5 m. Před  tuto

stavební  čáru  mohou  být  gtmístěny  pouze  vhodně  architektonicky  ztvárněné  sdružené  pžlíře  přípojek

#/V, plynu,  schrány  na nádoby  PDO,  a to vždy  společně  pro  dva  sousední  pozemky,  opiocení.

Maxžmální  výšková  úroveň  stctveb  je  v souladu  s piatným  úzenmím  plánem  obce stanovena  na  I -  2

podlažís  podkrovím.  Zastřešetií  rodinných  domů  sedlovými  sířechami,  které  svým  tvaroslovím  b'i.tdou

vycházet  z tradičrú  zástavby  v centrální  části  obce Bystročice,  orientovanýmí  okapem  podél  přilehlé

komurúkace.
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Dopravní  napojení  lokality  je  řešeno  napojením  na  stávající  komumkaci  zajišt'ující  dopravní

obslužnost  stávajícízástavby  rodinných  domů.

Předpokládá  se vybudování  vodovodního  potrubí  napojeného  na stávající  vodovod  zPVC  D110

vmístní  komunikaci.  Vodovod  je  navržen  ve dvou  trasách  o celkové  délce  cca 277  metrů.  Trasy

vodovodu  jsou  vedeny  ve zpevněné  komunikacL

Odvedení dešt'ových vod z lokality  je s ohledem na konfiguracj terénu nawženo oddílnou dešt'ovou
kanalžzací.

Splašková  kanalizace  je  nawžena  tak, aby  z celého  území  byly  odvedeny  odpadní  vody  gravžtačně.

Odvedení splaškových vod z lokality  je s ohledem na konfiguracž terénu navrženo oddílnou splaškovou
kanalžzací.

Rozvody  NN  jsou  nawženy  zemními  kabely  AYKY  3x120+70  mm + uzenmění  FeZn  32/4mm  do každé

skříně  NM

Z výše  uvedeného  vyplývá,  že záměr  urnístění  rodinného  domu  na pozernku  parc.  č. 362/22  v k.ú.

Bystročice  dle předložené  dokumentace  je srovnatelný  s řešením  navrženým  evidovanou  územní

studií.

Soulad  zárněm  s cíli  a úkoly  územrffho  p]ánování

Dále  byl  záměr  posuzován  ve vztahu  k cílůi'n  a úkolům  územního  plánování  vyplývajícím  z ustanovení

fl 18 a e) 19 stavebního zákona. Přitom bylo zjištěno, že relevantní v této věci je posouzení souladu s %
19 odst. l písm.  d) a e) stavebního  zákona  - tj. zda předložený  návrh  vyhovuje  urbanistickým,

architektonickým  a estetickým  požadavkům  na využívárff  a prostorové  uspořádání  úzerní  s ohledem  na

podrnínky  v území  a s ohledem  na stávající  charakter  zástavby  v úzerní.  Přitom  orgán  územního

plánování  dospěl  k závěru,  že objem  novostavby  a její  architektonické  řešení  jsou  navrženy  v kontextu

s okolní  zástavbou  a prostředím.  Lze  tedy  konstatovat,  že záměr  je  v souladu  s cíli  a úkoly  územního

plánování.

Z uvedených  důvodů  dospěl  orgán  územního  plánování  k  závěru,  že záměr  dle  předložené  projektové

dokumentace  a ověřené  situace,  která  je součástí  tohoto  závazného  stanoviska  je přípustný  za

podmínky  předchozího  vybudování  veřejné  dopravní  a technické  infrastruktury.

Proti  tomuto  závaznému  stanovisku  není samostatné  odvolání  přípustné.  Lze  se odvolat  proti

navazujícímu  správnímu  rozhodnutí,  které  bude  na základě  tohoto  závazného  stanoviska  vydáno,  ke

Krajskému  úřadu  Olomouckého  kraje,  Jeremenkova  40a,  Olomouc,  779 II  Olomouc,  prostřednictvím

správního  orgánu,  který  toto  navazující  rozhohutí  vydá,  a to do 15 dnů  ode dne  doručerff  tohoto

navazujícího rozhodnutí. Tento přezkum je možný dle e14 odst. 9 stavebního zákona pouze ve lhůtě
jednoho  roku  ode  dne  vydání  závazného  stanoviska.

Platnost  závazného  stanoviska  lze  prodloužit,  pokud  se nezměnily  podminky  v úzerní.

Závazné  stanovisko  nepozbývá  platnosti:

a) bylo-li  na základě  žádosti  podané  v době  jeho  platnosti  vydáno  územní  rozhodnutí,  společné

povolení  nebo  jiné  obdobné  rozhodnutí  podle  jiného  zákona  a toto  rozhodnutí  nabylo  právní  moci,

b) byla-li  na základě  návrhu  veřejnoprávní  smlouvy  nahrazující  územní  rozhodnutí  nebo  společné

povolení  podaného  v době  jeho  platnosti  uzavřena  veřejnoprávnď  smlouva  a tato  veřejnoprávní

smlouva  nabyla  účinnosti,  nebo

c) nabyl-li  právnďch  účinků  územní  souhlas  nebo  společný  územnf  souMas  a sotffilas  s provedením

ohlášeného  stavebního  záměru  vydaný  k oznámen{  stavebního  záměm  učiněného  v době  platnosti

závazného  stanoviska.

Ing.  Marek  Cerný

vedoucí odboru dopravy a územního rozvo5e
Magistrátu  města  Olomouce



Přílohy

Ověřená  část  kopie  předložené  (projektové)  dokumentace  k posuzovanému  záměru

- Koordinační  situace

- Pohledy

Rozdělovník

(dop.  do vl.  ruku  adr.)

2. Spis

Vypraveno  dne:
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MAGISTRÁT  MĚSTA  OLOMOUCE
ODBOR  DOPRAVY  A  ÚZEMNÍHO  ROZVOJE

Hynaisova  34/10,  779  00 0lomouc

Spisový  znak  -  326.4, skaitačrď znak/skait.  Iliůta  -  S/lO

Č. j. SMOL/264130/2019/OD/Nav

Spisová  značka:  S-SMOL/22775l/2019/ODUR
Uvádějte  vřdy  v korespondenci

V Olomouci  07.10.2019

Oprávněná  úřednď osoba pro vyřízení:  Ing. Kňstýna  Navrátilová,  dveře  č. 5.38 (urbanismus)

Ing. Jiří  Zedníček,  dveře  č. 4.51 (technická  infrastruktura)
Telefon:  588488396

E-mail: kristyna.navrati1ova@o1omouc.eu
Oprávněná  úřední  osoba pro podepisovánď:  Ing. Marek  Černý

Váš  dopis  ze  diíe: 29.08.2019

Vaše č.j.:

ZÁV  AZNF,  ST  ANOVISKO

orgánu  územního  plánování

Dne 29.08.2019  obdržel  Magistrát  města Olomouce  pod č.j. SMOL/22775l/2019/OD'UR  žádost o

vydání závazného stanoviska dle ífi 6 odst. l písm. e) ve spojení  s 'g 96b zákona  č. 183/2006  sb., o
územním  plánování  a stavebním  řádu (stavební  zákon),  ve znění pozdějších  předpisů  (dále také

,,stavební  zákon"),  ve věci záměru stavby rodinného  domu na pozemku  parc. č. 362/23 v k,ú.
Bystročice,  obec Bystročice.

Žadatelem  je

Magistrát  města Olomouce vydává dle e) 6 odst. 1 písm. e) a % 96b zákona č. 183/2006  sb., o
územním  plánování  a stavebním  řádu (stavební  zákon),  ve zněrff pozdějších  předpisů  jako  př'slušný

orgán státní správy  na úseku územního  plánování,  dle ustanovení  e) 149 zákona č. 500/2004  sb.,
správní  řád, v  platném  znění  toto

závazné  stanovisko:

Záměr  stavby  rodinného  domu  na pozemku  parc. č. 362/23  v k.ú. Bystročice,  obec Bystročice,  podle

předložené projektové dokumentace,,Novostavba rodinného domu -  ffl,  typ KLASIK  4+KK/A
k.ú. Bystročice  p.č. 362/23"  kterou  vypracoval  v červen  2019, Ing. Josef  Vadják,  ČKAIT  1200299,  je

podle  % 96b odst. 3 stavebního zákona  z hlediska  souladu  s politikou  územního  rozvoje,  s územně
plánovací  dokumentací  a s cíli  a úkoly  územniho  plánovárff

přípustný

za podmínky  předchozího  vybudování  veřejné  dopravní  a technické  infrastruktury

Platnost  závazného  stanoviska.ie  2 roky  ode dne jeho  vydání.

Nedílnou  součástí  tohoto  stanoviska  ie kopie  situace  záměru  s ověřením  Magistrátu  města  Olomouce.
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Odůvodnění

Seznam  všech  relevantních  dokumentů  použitých  při  vydání  závazného  stanoviska:

Magistrát  města  Olomouce  jako  orgán  územnfho  plánování  vycházel  při  vydání  závazného  stanoviska

z následujících  podkladů:

l.  Žádosti o vydání závazného stanoviska ze dne 29.08.2019, č.5. SMOL/227751/20l9/ODUR,  jejíž
přílohou je projektová dokumentace ,,Novostavba rodinného domu - ffl,  typ KLASIK
4+KK/A  k.ú.  Bystročice  p.č.  362/23"  kterou  vypracoval  v červen  2019,  Ing.  Josef  Vadják,  ČKAIT
1200299,

2.  Politiky  územního  rozvoje  České  republiky,  ve znění  Aktualizací  č. 2 a 3, schválených  dne  2. září

2019  (dále  také,,PťJR"),

3. Zásad  územního  rozvoje  Olomouckého  la'aje,  ve zněi  Aktualizace  č. 3, vydané  dne  25. února

2019,  která  nabyla  účinnosti  dne  19.  března  2019  (dále  také,,ZÚR"),

4.  Územního  plánu  Bystročice,  vydaného  opatřením  obecné  povahy  č. 1/2018,  které  nabylo  účinnosti

dne  27.12.2018  (dále,,ÚP"),

5. Územní  studie  lokality  US-B  13 v ÚP Bystročice,  zpracovaná  Ing.  arch.  Elen  Malchárková,  ČKA
2282,  která  byla  jako  podklad  pro  rozhodování  v území  zaevidována  dne  15.6.2017.

Popis  záměru

Záměrem  žadatele  je  výstavba  rodinného  domu  na pozemku  parc.  č. 362/23  vk.ú.  Bystročice,  obec

Bystročice.

Navrhovaný  rodinný  dům  je  obdélného  půdorysu  o rozměrech  13 x 9,75  m,  jednopodlažní,  zastřešený

symetrickou  sedlovou  střechou  se sklonem  30o, výška  hřebene  střechy  je 6,050  m od přilehlého

terénu.  Hřeben  střechy  je  rovnoběžný  s přilehlou  komunikací.

Rodiru'iý  dům  bude  umístěn  ve stavební  čáře  ve vzdálenosti  5,5 m od hranice  pozemků  parc.  č. 362/23

a 362/5,  ve vzdá1enosti2  m od  hranice  pozemků  parc.  č. 362/23  a 362/22  a ve vzdálenosti  3,5 m od

hranice  pozemků  parc.  č. 362/23  a 362/24  vše  v k.ú.  Bystročice.

Pozemek  rodinného  domu  bude  napojen  sjezdem  na komunikaci  na pozemku  parc.  č. 362/5  v k.ú.

Bystročice.  Na  pozemku  je  navržena  plocha  pro  odstavení  dvou  osobních  automobilů.

Zásobování  vodou  předmětného  rodinného  domu  je  navrženo  novou  vodovodní  přípojkou  (PE  DN  32)

na budoucí vodovod, vedený ve veře3nóm  prostranství na parcele 362/5 v ic.ú. Bystročice.
Odvederff  splaškových  vod  z přeětného  rodínného  domu  je  zajištěno  novou  pMpojkou  (PVC  DN

150)  do budoucí  splaškové  kanalizace,  vedené  ve veřejném  prostranství  na parcele  362/5  vk.ú.

Bystročice.

Čisté  vody  ze střechy  předmětného  rodinného  domu  (cca  127m2) budou  svedeny  do nově  navržené

retenční  nádoby  6m3, zníž  je následně  sveden  bezpečnostní  přeliv  do nově  navržené  podzemi

vsakovací  jímky  (studny),  vše  na pozemku  investora.  Hydrogeologický  průzkum  neproveden,  výpočet

vsakovací  jímky  nedoložen.

Uliční  oplocení  je  navrženo  dřevěné  se zděnou  podezdívkou  celkové  výšky  1,5  m.

Přezkoumání  záměru

Magistrát  města  Olomouce  (dále  ,,orgán  územního  plánování")  přezkoumal  záměr  dle  e) 96b odst.  3

stavebního  zákona,  zda je přípustný  z hledíska  souladu  s politíkou  územního  rozvojc  a územně

plánovací  dokurnentací  a z hlediska  uplatňování  cílů  a úkolů  územního  plánování,  či  nikoliv.

Soulad  záměni  s politikou  územního  rozvoje

Vzhledem  k měřítku  navrženého  záměru  a řešenému  území  nacházejícímu  se v zastavitelné  ploše  na

úzerní  obce  vyplývají  pro  tento  záměr  z PÚR obecné  požadavky  č. 14 a 25 uvedené  v kap.  č. 2

Republikové  priority  územního  plánování  pro  zajištění  udržitelného  rozvoje  ůzemí,  které  jsou

konkretizovány  v níže  uvedených  požadavcích  úzernuího  plánu.  Jedná  se o požadavky  na ochranu  a

rozvoj  hodnot  území  a o požadavek  na  vsakování  dešťových  vod  ve  znění:

*  (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozv0et přírodní, civilizační a kulturní hodnoty ůemí,
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.



*  (25) Vytvářet  podnúnky  pro  preventivrú  ochranu  z'tzemí a obyvatelstva  před  potenciálními

riziky a přírodními katastrofami v tízemí (zápiavy, sesuvy půdy, eroze, SZ/C/70 atd.) s cílem
minimalizovat  rozsah  přpadných  škod. Zejména  zajistit  úzenmí  ochranu  ploch  potřebných  pro

umíst'ování  staveb a opatření  na ochranu  před  povodněmi  a pro  vymezení  území určených  k

řízenýn'i  rozlivům  povodní.  Vytvářet  podmínky  pro  zvýšení  přirozené  retence  srážkových  vod  v

ůzemí s ohledem  na strukturu  osídlení  a kulturrú  krajinu  jako  alternatžvy  k umělé akunntlaci

vod. V zastavěných  v'tzemích a zastavitelných  plochách  vytvářet  podmínky  pro  zadržování,

vsakováníivyužívání  dešt'ových  vodjako  zdroje  vody a s cílem  zmírňovárú  t2čžnků povodní."

Vzhledem  k závěrům  uvedeným  v kapitole  souladu  záměru  s cíli a úkoly  územního  plánování  je
zajištěn  soulad  s požadavkem  č. 14.

Čisté vody  ze střechy  předmětného  rodinného  domu (cca 127m2) budou  svedeny  do nově navržené

retenční  nádoby  6m3, zrffž  je následně sveden bezpečnostní  přeliv  do nově navržené  podzemní

vsakovací  jímky  (studny),  vše na pozemku  investora.  Je tedy  zajištěn  i soulad  s požadavkem  č. 25 Lze
tedy  konstatovat,  že záměr  je v souladu  s PťTR.

Soulad  záměru  se zásadami  územního  rozvoje

Vzhledem  k měřítku  navržené  stavby  a řešeném  úzerní  nacházejícím  se v zastavitelné  ploše  na území

obce vyplývá  pro tento záměr ze ZÚR požadavek  uvedený  v textové  části v kap. A.I.  STANOVENÍ

PRIORIT  ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍKRAJE PRO  ;AJIŠTĚ,NÍ  UDRŽITELNÉHO  ROZVOJE  ÚZEMÍ

stanovující: 5. Priority  v oblastí ochrany životního prostředí: 5.1. chránit a rozv0et přírodní, kulturní
a cMlizačrú  hodnoty  v2zemí, včetně urbanistického,  architektonického  a archeologického  dědictvL

Obdobně  jako  u výše uvedeného  požadavku  PÚR č. 14 i tento požadavek  ZÚR  je níže hodnocen  v

kapitole  souladu  s cíli  a úkoly  územního  plánování  a to s tím  závěrem,  že předložený  záměr  splňuje

požadavky  na ochranu  civilizační  hodnoty  z'tzemí. Území  obce se z blediska  ZÚR  nachází  v Rozvojové

oblasti  RO 1 0lomouc.  Místo  stavby  se nenachází  v ploše  či koridoru  nadrnístního  významu,  veřejně
prospěšné  stavby  nebo opatření  apod.

Soulad  záměru  s územně  plánovací  dokumentací

Pozemek  parc.  č. 362/23  v k.Ú. Bystročice  je dle platného  územního  plánu  součástí  návrhové  plochy
smíšené  obytné  venkovské  -  SV (Zl).

Fflavní  využití:

-  plochy  smíšené obytné venkovské  zahrmtfi  pozemky  staveb pro bydlení  v rodinnýc1i
domech  (včetně  domů  a usedlostí  s hospodářs7cým zázemím),  př:adně  stcrveb pro  rodinnou
rekreaci  v rámci  stávajících  objektů,  pozemky  veřejných  prostranství

-  do ploch  smíšených  obytných  lze zahrnout  pouze  pozemky  stcrveb a zařízení, které  svým

provozováním  a technickým zařízením  nenarušztjí  užívání  staveb a zařízení  fimkce  bydlení
ve svém okolí  a nesnižují  kvalitu  prostředí  tohoto území, které svým charakterem  a

kapacitou  výrazněfi  (nad  obvyklou  míru  v rámci  dané plochy)  nezvyšttjí  dopravní  zátěž v
t'tzemÍ

Přípustné  využití:

-  pozemky  rodinných  nebo bytových  domů  v plochách  se zajištěnou  ochranou  před  hlukem

-  činnosti  a stavby  sotrvisející  s bydlením,  rodinnou  rekreací  v rámci  stávajících  objektů  a

jejich  provozem  - technické, rekreační  a hospodářské  zázemí (altány, zahradní  kůlny,
individuální  garáže, bazény)

-  souvisejÍcÍ  veřejná  prostranstvÍ

-  pozemky  bez primárního  hospodářského  významu  - zahrady  užitkové  iokrasné

-  dětská  hřžště

-  související  dopravní  a technická  infrastruktura  a zařízení  pro  přímou  obshthu  území
(včetně  parkování,  individuální  garáže,  odstavné  plochy)

-  oplocení

-  zeleň sídelní  (ochranná,  doprovodná,  estetická,  izolačnť)

-  malé  vodní  plochy

-  mobiliář,  sochy, pomníky,  odpočinkové  plochy

-  protieroznÍ  opatřenÍ  a retenčnÍ  opatřenÍ

Podmínečně  přípustné  využití

zařízení  občanské  vybmeností  místního  významu:

- zařízení  pro  maloobchod  (do 500m2  prodejníplochy)
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zařízení  pro  stravování,  ubytování

zařízení  pro  administrativu,  služby

zařízenízdravotnická  a sociální  péče  místního  významu

kulturní  zařízení  místního  významu

- nerušící  výrobní  služby

- menší  církevní  stavby

podrúkatelská  činnost  v rodinných  domech,  nerušivá  výroba,  skladování,  výrobní  služby

'  podmínka  využití:  lze provozovat  a unústit  pouze  stavby  a zařízení  bez

škodlivých  projevů  (exha7ace,  hluk,  vibrace,  zápach,  znečžštění  ovzduší,  vod),

které  svým  provozováním  a technickým  zařízením  nenarušují  a nesnižují

kvalitu  prostředí  a pohodu  bydlení  ve vymezené  ploše,  jsou  slučitelné  s

bydlením  a slouží  zejména  obyvatelům  v takto  vymezené  ploše,  které  svým

charakterem  provozu  výrazněji  nezvyšují  dopravní  zátěž  v tizemí.  Tyto  stavby

a zařízení  jsou  doplňkové  vzhledem  k  pržoritnímu  bydlení.

zemědělské  hospodaření,  zahrádkářská  a pěstební  činnost,  chov  domácích  zvířat  pro

vlasttú  potřebu,  stavby  pro  skladovárú  produkce  a potřeb  maiozemědělské  výroby  do 40rn2

jako  doplňkové  stavby.

a podmínka  využití.'  bez škodlivých  projevů  nad  obvyklogi  míru  vůčj  okoln'myu

bydlení  (hluk,  zápach,  znečištění  ovzduší  apod.),  nesmí  svým  provozem  a

užíváním  staveb  srúžovat  pod  obvyklott  míru  kvalitu  prostředí  hlavního

fimkčního využití
bytové  domy

a podmínka  využití:  obje7ďy  nevybočttjící  z měřítka  W)

Nepňpustné  využžtí:

výstavba  objektů  mimo  výše uvedené  př:ustné  a podnúnečně  připustné  nebo  nesouvžsející

s hlcrvní fimkcí  plochy
činnostž,  které  svým  provozováním  a techrúckým  zařízením  narušttjí  a srúžují  kvalžtu

prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, které výrazněfi zvyšttjí dopravní zátěž v
ÚzemÍ

Prostorové  uspořádání:

-  max.  výška  zástavby  RD  -  2 nadz.  podlaží

u dostaveb  ve stávající  zástctvbě  přizpůsobit  měřítko  stáv.  objektům

nadstavby  stávajících  jednopodlažních  objektů  max.  o I  podlaží

max. koeficientzastavění - k = max. 0,4
objekty  hlavního  a přípustného  využití  mohou  být  realizovány  ve vazbě  na  veřejné  uliční

prostranství  max.  ve  vzdálenostž  30m  od hramce  veřejného  prosíranství  a  biou

respektovat  charakter  okolní  zástmby

v zastavěném  území  bude  v prolukách  a při  přestavbě  respektován  charakter

stávající  zástavby

pří rekonstrukci objektů v území s historickou urbarústickou strukturou (viz výkres 12.f.)
budou  rekonstruované  objekty  zachovávat  stávající  stavební  čáru

přístřešky,  samostatné  garáže  a drobné  stavby  nebudou  představovány  před  stmební  čáru

objektu  hlmního

max.  průměrná  výměra  stavebních  pozemků  - 1  000m2

Vkapitole  výroku  ÚP F.1.3.  Stanovení  podmínek  pro  využití  ploch  s rozdílným  způsobem

využití  se v odstavci  (tabulce  SV)  plochy  smišené  obytné  - venkovské  jako  přípustné  využití  uvádí:

pozemky  bytových  domů  v plochách  se zajištěnou  ochranou  před  hlukem,  činnostž  a stmby  související

s bydlením  a jejich  provozem  - technické  a hospodářské  zázemí  (kotelny,  altány,  zahradní  kůlny,

bazény), veřejná prostranství, dětská hřžště, související dopramí  a techmcká infrasírukíura  a
zařízení pro přímou obsluhu úzertí (včetně parkování, garážování v objektech hlavní funkce,
odstmné  plochy)  zeleň  sídelní  (ochranná,  doprovodná,  estetická,  izolační),  malé  vodní  plochy

cyklostezky,  mobiliář,  sochy,  pomníky,  odpočinkové  plochy,  protieroznf  a retenční  opatření.



Navržené zasíavitelné plochy budou využitelixé a realizovateltxé po vytvoření dostatečného veřeiného
prostranství, které umožnírealizaci potřebné dopravnía technické infrasírukíury.

Orgán  územního  plánování  přezkoumal  soulad  záměru  s koncepcí  zásobování  vodou:

D.4.  Koncepce  technické  infrastruktury  -  D. 4.1.  zásobování  pitnou  vodou:

4.1.3.  Rešit  zásobování  pibnou  vodou  zastavitelných  ploc1i  následomě:

Nové návrhové 7okality pro bytovou zástavbu jsou zásobeny vodou jednak ze stávaficích vodovodrúch
řadů,  jednak  vybudováním  nových  řadů  napojených  na stávající  vodovodní  sít'. Nově  navržené

vodovodní  řady  jsou  v maximálně  možné  iyúře  zokruhované,  kapacitně  zajišt'ují  vodu  pitnouipožární.

Plochy  smí'sené  obytné  -  venkovské  Z1,  Z6, Z5  Zásobení  vodou  bude  zajištěrio  novými  vodovodními

řady.

Soulad s podmínkami využití ploch se způsobem využití a koncepcí zásobování vodou tedy !!!Y!!
prokázán  za podmínky  předchozího  zbudování  vodovodního  řadu.

Orgán  územního  plánování  přezkoumal  soulad  záměru  s koncepcí  odkanalizování  a s koncepcí

hospodaření  s dešt'ovýrni  vodami:

D.4.  Koncepce  technické  infrastruktury  -  D. 4.2.  :

4.2.2.  Nové  zastavitelné  plochy  budou  odkanalizovány  oddílnou  kanalžzací,  přičemž  dešt'ové  vody

budou,  pokud  to hydrogeoiogické  poměry  umožrí,  v maximální  možné  míře  zasakovány.  Prokáže-li  se

nemožnost  dešt'ové  vody  zasakovat,  budou  vody  akumtdovány  do retenčrúch  nádrží,  odkud  budou

využity  na  zálivku,  pouze  nevyužité  dešt'ové  vody  budou  řízeně  vypouštěny  do kanaiizace.

4.2.3.  Řešit odkanalizování  zastavitelných  ploch  následovně.'  Plochy  smísené  obymé  -  venkovské  Z1,

Z4, Z6, Z7 Zasíaviíelné  plochy  budou  odkanalizovány  nawženoíi  oddílnou  kanalizaď,  nezasáknuté

dešt'ové  vody  budou  akumulovány  do retenční  nádrže  a odtud  řízeně  vypouštěny  do kanalizace.

Soulad s podmínkami využití ploch se způsobem využití a koncepcí odkanalizování tedy !2Y!
z hlediska  hospodaření  se splaškovými  vodami  a z hlediska  hospodaření  s dešt'ovými  vodami

prokázán  za podmínky  předchozího  zbudování  splaškového  kanalizaěního  řadu  a dešt'ového

kanalizačního  řadu.

Z výše  uvedeného  vyplývá,  že záměr  výstavby  rodinného  domu  na pozemlcu  parc.  č. 362/23  v k.ú.

Bystročice  je dle platného  územního  plánu  přípustný  za podmínky  předchozího  vybudování

veřejné dopravní a technické infrastruktui7.

Soulad  záměru  s územní  studií

Pro  lokalitu  ZI  byla  zpracována  územní  studie.  Studii  zpracovala  Ing.  arch.  Elen  Malchárková,

ČKA  2282  a dne  15.6.2017  byla  studie  schválena  jako  podklad  pro  rozhodování  v území.

Z územní  studie  vyplývají  pro  navrhovanou  zástavbu  následující  požadavky:

Stavební  čára,  která  vymezuje  vzdáleríost  umístění  budovy  rodinného  domu,  vč. garáže  a doplňkových

staveb  od  hranice  pozemku  přžléhajícího  k obshtžné  komurúkaci,  je  síanovena  na  min.  5,5  m. Před

tuto  stavební  čáru  mohou  být urrústěny  pouze  vhodně  architektonicky  ztvárněné  sdružené  pilíře

přípojek  NN,  plynu,  schrány  na  nádoby  PDO,  a to vždy  společně  pro  dva  sousední  pozem7cy,  oplocení.

Maximální  výšková  úroveň  staveb  je  v souladu  s platným  územním  plánem  obce  stanovena  na I  -  2

podlaffiís  podkrovím.  Zasířešení  rodinných  domů  sedlovými  střechami,  které  svým  tvaroslovím  budou

vycházet  z tradiční  zástavby  v centrální  částí  obce  Bystročice,  oržentovanými  okapem  podél  přilehlé

komurúkace.

Dopravní napojení lokality je řešeno napojením na stávctficí komunikaci zafišt'ující dopravní
obslužnost  stávající  zástavby  rodinných  domů.

Předpokládá  se vybudování  vodovodrúho  potrubí  napojeného  na stávající  vodovod  zPVC  D110

v místní  komunikaci.  Vodovod  je  nctvržen  ve dvou  trasách  o celkové  dé[ce  cca 277  metrů.  Trasy

vodovodu  jsou  vedeny  ve zpevněné  kormmžkaci.

Odvedení dešt'ových vod z lokality je s ohledem na konfiguraci terénu navrženo oddílnou dešt'ovou
kanalizací.

Splašková  kanalizace  je  navržena  tak, aby  z celého  území  byly  odvedeny  odpadní  vody  gravitačně.

Odvedení splaškových vod z lokality je s ohledem na konfiguraci terénu nawženo oddílnou splaškovou
kanalizací.
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Rozvody  N'Vjsou  navrženy  zemními  kabely  AYKY  3x120+70  mm + uzemnění  FeZn  32/4inm  do každé

skříně  NN.

Z výše  uvedeného  vyplývá,  že záměr  umístění  rodinného  domu  na pozemku  parc.  č. 362/23  v k.ú.

Bystročice  dle  předložené  dokumentace  je  srovnatelný  s řešením  navrženým  evidovanou  územní

studií.

Soulad  záměru  s cíli  a úkoly  územního  plánování

Dále  byl  záměr  posuzován  ve vztahu  k cílům  a úkolům  územního  plánování  vyplývajícím  z ustanoverff

% 18 a ei19 stavebního zákona. Přitom bylo zjištěno, že relevantrff v této věci je posouzení souladu s Ffi
19 odst. l písm.  d) a e) stavebního  zákona  - tj. zda předložený  návrh  vyhovuje  urbanistickým,

architektonickým  a estetickým  požadavkům  na využívání  a prostorové  uspořádání  územi  s ohledem  na

podminky  v území  a s ohledem  na stávající  charakter  zástavby  v územi.  Přitom  orgán  územního

plánování  dospěl  k závěru,  že objem  novostavby  a její  arcitektonické  řešení  jsou  navrženy  v kontextu

s okoM  zástavbou  a prostředím.

Z uvedených  důvodů  dospěl  orgán  územního  plánování  k  závěru,  že záměr  dle  předložené  projektové

dokumentace  a ověřené  situace,  která  je součástí  tohoto  závazweho  stanoviska  je přípustný  za

podmínky  předchozího  vybudování  veřejné  dopravní  a technické  infrastruktury.

Proti  tomuto  závaznému  stanovisku  není samostatné  odvolání  přípustné.  Lze  se odvolat  proti

navazujícímu  správnďmu  rozhodnutí,  které  bude  na základě  tohoto  závazného  stanoviska  vydáno,  ke

Krajskému  úřadu  Olomouckého  kraje,  Jeremenkova  40a,  Olomouc,  77911  0lomouc,  prostřednictvím

správního  orgánu,  který  toto  navazující  rozhodnutí  vydá,  a to do 15 dnů  ode dne  doručení  tohoto

navazujícího rozhodnutí. Tento přezkum je možný dle fl 4 odst. 9 stavebního zákona pouze ve lhůtě
jednoho  roku  ode  dne  vydání  závazného  stanoviska.

Platnost  závazného  stanoviska  Ize  prodloužit,  pokud  se nezměnily  po  v územf.

Závazné  stanovisko  nepozbývá  platnosti:

a) bylo-li  na základě  žádosti  podané  v době  jeho  platnosti  vydáno  územní  rozhodnutí,  společné

povolení  nebo  jiné  obdobné  rozhodnutí  podle  jiného  zákona  a toto  rozhodnutí  nabylo  právní  moci,

b) byla-li  na základě  návrhu  veřejnoprávní  smlouvy  nahrazující  územní  rozhodnutí  nebo  společné

povolení  podaného  v době  jeho  platnosti  uzavřena  veřejnoprávnf  smlouva  a tato  veřejnoprávní

smlouva  nabyla  účinnosti,  nebo

c) nabyl-li  právních  účinků  územní  souhlas  nebo  společný  územní  souhlas  a soublas  s provedením

oMášeného  stavebního  záměru  vydaný  k oznámerff  stavebního  záměru  učiněného  v době  platnosti

závazného  stanoviska.

Ing.  Marek  Cerný

vedoucí  odboru  dopravy  a územního  rozvoje

Magistrátu  města  Olomouce

Přílohy

Ověřená  část  kopie  předložené  (projektové)  dokumentace  k posuzovanému  záměru

- Situace  koordinační

Pomed  jižní  a západní

Pohled  severní  a východní

Vypraveno  dne:

(osobně)
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MAGISTRÁT MESTA  OLOMOUCE
ODBOR  DOPRAVY  A ÚZEMNÍHO  ROZVOJE

úřad  územního  plánování

Hynaisova  34/10,  779  00 0lomouc

Spisový  znak  -  326.4,skartačni  znak/skart.  lMita  -  S/lO

C. j. SMOL/101604/2021/ODUR/UUP/ZedH

Spisová značka:  S-SMOL/079193/2021/ODUR
Uvádějte  vřd)i  v jcorespondencr

V Olomouci  05.05.2021

Oprávněná  úřední  osoba pro vyřízení: Mgr.  Helena  Zedrffčková,  dveře  č. 5.31

Telefon:  588488385

E-mail: helena.zednickova@o1omouc.eu
Oprávněná  ťiřední  osoba pro podepisování:  Ing. Marek  Čemý

OSVEDCENI

o vydání  souhlasného  závazného  stanoviska  bez  podmínek  fikCÍ

Dne  22.03.2021  obdržel Magistrát  města  Olomouce  pod č. j.  SM0L/079193/2021  žádost od:

" " k vydání  závazného  stanoviska

podle 6 96b zákona č. 183/2006 sb., o územr  plánování  a stavebním  řádu (stavební  zákon),  ve
znění pozdějších  předpistoi (dále  jen,,stavební  zákon")  ve věci,,RD  věetně  sjezdu  a vstupu,  přípojky,
k. ú. Bystročice,  parc.  č. 144,  358,  357/1,  361".

Podle EI 149 odst. 4 vydá správní  orgán závazné stanovisko  bez zbytečného  odkladu,  nejpozději  do
30 dnťi ode dne, kdy byl o vydárff  závazného  stanoviska  požádán. K této lluoitě se připočítává  doba až

30 dnů, jestliže  je zapotřebí  nařídit  ohledání  na místě nebo jde-li  o zvlášt'  složitý případ.

Magistrát města Oloi'nouce, odbor dopravy a územnítío rozvo3e, jako přislušný orgán k vydání
závazného stanoviska dle Ffi 6 odst. 1 písm. e) stavebruí'io zákona sděkije, že závazné stanovisko nebylo
vydáno v zákonné lhůtě pro vydárff závazného stanoviska. Podle F3 4 odst. 9 stavebnio zákona platí,
že nerff-li závazné stanovisko  vydáno  ve Ihůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez

podmínek. Lhčita pro vydání  závazného  stanoviska  k výše specifikovanému  záměru  uplynula  dne

21. 04.2021, fiktivrff  souhlasné závazné stanovisko  bez podmínek  k tornuto  záměni  tak vziklo  dne
22. 04.2021.

Ing.  Marek  Černý

vedoucí  odboru  dopravy  a ťizemníbo  rozvoje
Magistrátii  města  Olomouce

Přilohy: ověřená  podrobná  situace

pohledy  (2 x A3)
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