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ZÁVAZNÉ  STANOVISKO

orgánu  úzenuiího  plánování

Dne  21.01.2022  obdržel  Magistrát  n'iěsta Olomouce  pod č.j. SM0L/021228/2022  žádost  o vydání

závaznélio stanoviska dle ífi 6 odst. 1 pfsm. e) ve spojení s fl 96b zákona č. 183/2006 sb., o úzen'u*'n
plánování  a stavebním  řádu  (stavebr'ff  ZákOll), ve zněi'ií pozdějších  předpisů  (dále také ,,stavebrff

ZákOl]"),  ve věci  zái'něru  stavby  na pozei'ncích  parc.  č. 328 v k.Ú. Lazce,  parc.  č. 104/14  v k.Ú. Lazce.

Magistrát  města Olomouce vydává dle S, 6 odst. l písi'n. e) a fi 96b zákona č. 183/2006 sb., o
úzen'u'm'n plánovái'ií  a stavebi*n  řádu  (stavebi'ií  zákon),  ve zněi'ff pozdějších  předpisů  jako  příslušný

orgán státní správy na úseku územiŇo plánovái'ff,  dle ustanovem Ffi 149 zákona č. 500/2004 sb.,
správi  řád,  v platném  znění  toto

závazné  stanovisko:

Záměr  stavby  na pozemcích  parc.  č. 328 v k.ťi. Lazce,  parc.  č. 104/14  v k.Ú. Lazce  podle  předložené

dokumentace  ,,Stavební  úpravy  a přmtavba  stávajícfl'io  rodiniiého  don'iu  Olomouc,  Klicperova  298/15"

kterou vypracoval v listopadu 2021, Ing. Antonín Vlček, ČI(AIT  1200664, je podle % 96b odst. 3
stavebního  zákona  zhlediska  souladu  spolitikou  územršo  rozvoje,  sťizemně  plánovacf

dokumentací  a s cfli  a úkoly  územo  plánovárff

přípustný

Platnost  závazného  stanoviska  je 2 roky  ode *e  jeho  vydání.

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

OdŮvodnění

Seznam  všech  relevantmch  dokumentů  použitých  při  vydání  závazného  stanoviska:

Magistrát  i'něsta  Oloi'nouce  jako  orgán  územtťbo  plánování  vycházel  při  vydání  závazného  stanoviska

z následujících  podkladů:

1. Zádosti  o vydání  závaznélio  stanoviska  ze dne 21.1.2022,  č.j. SM0L/021228/2022,  jejíž  přílohou

je dokumentace  pro  společné  řízení.
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2. Politilgí  íizeinríl"io  rozvoje  České  republiky,  ve zněiť  pozdějšícli  aktualizací  (dále  také,,PÚR").

3. Zásad  ťizenniího  rozvoje  Oloinouckého  l<raje, ve zněi'ú  pozdějších  aktualizací  (dále  také,ZÚR").

4. Úzeinního  plánu OlOll10LIC,  vydaného  dne ]5. září  2014 opaířermn  obecné  povaliy  č. 1/2014,  ve

zněni  pozdějšícl'i  ziněn  (dále  také,,ÚP").

5. Úzeinní studie  ,J(oncepce  vodnílío  hospodářství  iněsta  Oloi"iiorice"  (dále jen KVH),
zaregistrovaná  19.5.2014.

Popis  záiněru

V předložené  PD  jsou  navrženy  stavební  úpravy  stávajíďho  RD v ul. Klicperova  a pMstavba  ve dvorní

části  pozeinlcu.  Stávající  RD  se dvěina  bytyje  dvoupodlažni  pods]depený  objelď  s valbovou  střecliou  a

přístavbaini  na dvoriť  straně  fasády.  Střecha  výšlg  +6,38/+10,39in  je valbová  s vilcýřein  do proluky.

Úroveň  přízemf  je cca 1,31]] nad  terénem.  RD  je iunístěn  v jednotné  stavební  a zároveň  uliční  čáře  na

l'u'anici se sousedníní  domein  na pozen'ilcu  parc.č.  107. Stávající  přmtavby ve dvoře  zasahují  do

vzdálenosti  5,3m. Jedná  se o verandy  o rozměrech  cca 3,3 x 2in v obou  patrech,  íia I]ěŽ navazuje

přízemní  garáž  5,4 x 3,3m.  Nejmenší  vzdálenost  od hrarúce  pozemku  je O,7m.

Stavebi'ff  úpravy  se týkají  dispoziči'ffch  změn  v obori  patrecli  a půdní  vestavby.  Stávající  verandy  a

garáž  budou  žbourány.  Na jejich  mmtě je nawžena  dvoupodlažní  přmtavba rozšiřující  byty  v obori

patreclí.  Střeclia  přístavby  bude sloužit  jako  terasa  I]OVél]O bytu  v podla:oví.  Na  dvorní  straně  střechy  je

proto  nawžen  vilýř  s dveři'ni  pro vstup  na terasu.  Tvar  a výška  střechy  se nemění.  Přmtavba má

rozměry  5,86 x 4,75in  a je vzdálena  od sousední  lu'anice  pozemlai  parc.č.  105/27  1,251]1. Odstup  od

fasád  RD  v ul. Kraineriova  s olony obytíiých  místností  je 10,7in.

Napojei'ii  na sítě dopravní  a tecl'u'úcké  infrastruktury  je stávající  a nemění  se. Odstavení  vozidel  bude

zajištěiío  na pozeinku  RD podél  domu  stávajícíi'n  sjezdein.  Dešt'ové  vody  zMaviŇo  objektu  l»udou

svedeny  do kanalizace  jako  doposud.  Vody  ze střechy  přístavby  (cca 48ín2)  budou  svedeny  do

vsakovacfl'io  tunelu  o rozrněrech  O,8 x 3,6m  na pozen'ilcu  zal'irady.

Přezkoumání  záměru

Magistrát  města  Oloinouce  (dále ,,orgán  úzen'u*o  plánování")  posoudil,  že zái'něr  vyvolává  změnu

v území podle Fy 2 odst. l písi'n. a) ve spojení s E3 96b odst. l věty první stavebníbo zákona. Současně
se nejedná o záměr spadající mezi výjirnky, ke kterým se v souladu s fi 96b odst. 1 větou druhou
stavebo  zákona  závazné  stanovisko  nevydává.

Orgán územnfl'io plánovánď dále přezkoumal záměr dle F3 96b odst. 3 stavebrubo zákona, zda je
přípustný z hlediska souladu s politikou úzermí!no rozyo3e a územně plánovaď dokun'ientací a z
hlediska  uplatňování  cflů  a úkolů  územnítío  plánování,  či  i'iikoliv.

Soulad  záměru  s politikou  úzeinnflío  rozvoje

Platná  Politika  územo  rozvoje  ČR nestanovuje  žádné jiné priority,  které  nejsou  zohledněny

Územním  plánem  Olomouc,  a které  by mohly  inďt vliv  na posouzei  uvedeného  záměru.

Soulad  záměru  se zásadaini  úzeinnflío  rozvoje

Platné Zásady ťizei'o  rozvo3e Olomouckého laaaje nestanovují žádné jiné požadavky, které nejsou
zohledněny  Územním  plánein  Olomouc,  a které  by mohly  mít vliv  na posouzení  uvedeného  záměru.

Soulad  záměru  s územně  plánovací  dokumentací

Z  hlediska  platného  Územního  plánu  Olomouc  ve  znění  pozdějších  změn  jsou  pozemky  součástí

stabilizované  plochy  smíšené  obytné  06/035S  s blokovým  typem  struktury  zástavby  a maximální

výškou  10/14m.
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Ve  stabilizovanýcli  plocliách  v zastavěnéi'n  ťizeiní  vyjn-ia plocli  individíiální  rel<reace  se stáva.jícf

zastavěnost  a funkční  využití  v zásadě  nemění,  přičemž  za zaněny se při respektování  požadavků  na

ocliranu  liodnot  ťizei"iií  a při zajištění  soriladu  s clíarakterem  území  nepovažují  mj. přístavby.  Navržené

stavební  úpravy,  kíerýi'iii  se neiněnf  základní  objeinové  cliarakteristilcy  objektu,  a přístavba  provozně

propojei"iá  s RD  jsou  v souladri  s poďmfnkaini  plocli  stabilizovaných.

V plocliách  smíšenýclí  obytných  je přípustné  rin'iíst'ovat  mj. pozemky  rodiínqých  domů  v lokalitácb

sc zajištěnou  ocl'iranou  před  lilukein.  Funkční  využití  pozemku  se nemění,  nadále  se jedná  o rodinný

dťiin. Pozen'il<y  na nároži  rilic Klicperova  a Kraineriova  jsou  poiněmě  stísněi"ié.  Přístavba  je navržena

přibližně  v i'ozsahu  stávajícícli  přístaveb,  kapacity  objektu  se výrazně  nezvyšují.  Záměr  je v souladu

s podi'i'iínkami  P10Cl] si'níšených  oL+ytných.

Soulad  s eharalcterein  území  zi'iainená,  že záměr  je třeba posuzovat  s ohledein  i'ia stávajíď

cliarakteristilcy  úzeiní,  zejinéna  jel'io urbanistickori  strukturu,  objemové  a arcl'iitektonické  řešei'ff

staveb,  způsob  užívaní  staveb  a cliaralcter  veřejných  prostranství.

Pozemky  jsou  součástí  ťizemí,  vyinezeného  v ÚAP  jako  urbaišticky  cei'uíá  zástavba,  která  je dále

v analýze  hodnot  charakterizována  jako  ,,Vilová  čtvrt'Letná  -  Rezidenční  vilová  čtvrt'založená  v roce

1910  mezi  řekou  Moravou  a Mlýiqsk)'iiri  potokem.  Hlavrí  objekt  RD  a jel'io  cliarakter  směrein  do ulice

zůstává  v podstatě  beze zniěny.  Přmtavbou  se objekt  RD rozšiřuje  směrein  do zal'irady.  Zvolené

arcl'iiteldoi'úcké  tvarosloví  odpovídá  i'noderi'iistickému  charakteru  stávajíď  villg.  Záměr  je v souladu

s cliarakterem  úzen'ií.

Podmínky  prostorového  uspořádáiií  ploch  (maximální  výška zástavby,  zastavěnost,  struktura

zástavby  a n'tŤináW  podíl zeleně)  jsou obecně  stanoveny  v bodě 7.12. a případně  určeny  pro

konlaaétní  plochy  v Příloze  č. 1 (Tabulka  plocli).  v daném  pMpadě  je stanovena  struktura  zástavby

blokový  typ a i'naximální  výšlca  10/14m.  V  daném  případě  se strulctura  zástavby  ani výška  objektu

nei'nění.

Napojení  na sítě dopravrff  a technické  infrastruktury  je stávající  a nemění  se. V rámci  koncepce

odkanalizování požaduje územní Plál] zajistit podinínky pro zneškodňování a odvod dešt'ových vod v
zastavěnéin území i v zastavitelných PlOCl]áCll. Náwli odvádění dešt'ovýcli vod v souladu s platnou
legislativou  (Vyhl.  č. 501/2006  sb., j20  odst. (5), Vyhl.  268/2009  sb., g6 odst. (4), ČSN 759010,

'INV75  9011)  koiietizuje  územní  studie  ,,Koncepce  vodního  hospodářství  města  Olomouce".

Nawžené  zasakování  vod  z přístavby  na pozetnku  zal'irady  je v souladu  s Koncepcí.

Soulad záměru s cfli a Úl(OlY územnít'io plánovái
Úřad  územo  plánování  je povinen  vyhodnotit  záiněr  z hlediska  souladu  s cfli a úkoly  úzeínnflío

plánování  zejinéna  tehdy,  pokud  nebyla  vydána  územně  plánovací  dokutnentace.  Pokud  byla územně

plánovací  dokumentace  vydána,  vychází  úřad úzen'inílío  plánování  prii'nárně  Z  l]Í a nemusí  již
specificky  odůvodňovat  souladnost  záměru  s cfli a úkoly  územnít'io  plánování.  Při  vydávái  územnfl'io

plánu  jsou  totiž  také  zohledňovány  požadavky  na ochranu  architektonických  a urbai'iistických  hodnot  v

území  i charakter  územf  (íj 18 odst. 4 stavebo  zákona).  Proto  úřad  územnítio plánování  vycházi  z

toho, že je-li  záměr  v souladu  s vydanýi'n  úzei'm  plánei'n,  je taktéž  v souladu  s cíli  a úkoly

územního  plánování.

Zuvedených  důvodů  dospěl  orgán  úzei'o  plánování  kzávěru,  že záměr  dle  předložené

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

Proti  tomuto  závaznému  stanovislai  není samostatné  odvolárff  přípustné.  Lze  se odvolat  proti

navazujícíi'nu  správnímu  rozhodnutí,  které  bude na základě  tohoto  závazného  stanoviska  vydáno,  ke

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

správibo  orgánu,  který  toto i'iavazující  rozhodnutí  vydá,  a to do 15 dnťi ode dne doručení  tohoto

navazujícíbo  rozhodnutí.

Platnost  závazného  stanoviska  L7 prodloužit,  pokud  se nezi'něnily  podmínky  v území.

strana  3/4



Závazné  staxiovisko  nepozbývá  platnosti:

a) bylo-li  na základě  žádosti  podané v  době jeho  platnosti  vydáno  úzeinní  rozíiodnutí,  spo]ečné

povolení  nel»o jiné obdobné  rozhodnutí  podle  jiiíého  zákona  a toto  rozhodnutí  nabylo  právní  moci,

b) by]a-li  na  základě  návrhu  veřejnoprávní  sinlouvy  nahrazující  úzeinní  rozhodnutí  íieL+o společné

povolení  podaného  v  době jelio  p]atnosti  uzavřena  veřejnoprávní  smlouva  a tato veřejnoprávní

sinlouva  nabyla  účiiqnosti,  nebo

c) nabyl-li  právních  ťičinků  ťizeinní  soulilas  nebo společný  ťizen'u'ií soriliías  a souhlas  s provedei'iim

ohlášenélio  stavebnílio  záiněru  vydaný  ](  oznáinení  stavebi-ulío  záiněru  učiněného  sr době plalnosti

závazného  stanoviska.

Ing.  Marek  Černý
vedoucí  odboru  dopravy  a úzeinnflío  rozvoje

Magistrátu  i'něsta  Oloinouce

Přílohy

Ověřená  část  kopie  předložené  dolaimentace  k posuzovanéi'nu  záměru

- Situace  koordii'íační

Pohled  JV

Vrácená  PD

Rozdělovník

(doporučeně)

Spis

Vypraveno  dne:
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