
Žádost občanů o projednání věci spadající do samostatné působnosti 
Zastupitelstvem města Olomouce dle § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích 

  
V souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, žádáme o projednání následující problematiky spadající do samostatné 
působnosti Statutárního města Olomouc na jednání Zastupitelstva města Olomouce.  

  
 
 

Žádáme Zastupitelstvo města Olomouce, aby zástupcům Statutárního města Olomouce 
v územním řízení na výškový objekt v lokalitě Šantovka uložilo zajistit: 
 

• korektní a zákonný průběh řízení včetně důsledného posouzení přípustnosti  
   výškového objektu v ochranném pásmu MPR a vlivu této stavby na MPR Olomouc, 
 
• prvořadou ochranu veřejných, zákonem chráněných hodnot v souladu se zákony a  
   s programovými dokumenty Statutárního města Olomouc. 

  
 
 
 

Odůvodnění:  
 

V nedávné době byla zahájena projekční příprava a projednání projektu výškové budovy 
“Šantovka Tower” umístěné poblíž Tržnice, tedy na hranici historického jádra a na ploše ležící  
v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Olomouc (vyhlášené Výnosem MK ČSR  
čj. 16.417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987). 
 

Navrhovaná stavba výškové budovy svou velikostí a umístěním znamená zásah do 
urbanistické struktury a panoramatu historického jádra Olomouce, který je měřítkem rovný 
hlavním olomouckým historickým dominantám jako jsou návrší s kostelem sv. Michala a 
dómské návrší s katedrálou sv. Václava. Jsme přesvědčeni, že taková změna znamená přímé 
ohrožení kulturně historické a urbanistické hodnoty městské památkové rezervace Olomouc. 
  

Připomínáme, že ochranu hodnoty Městské památkové rezervace Olomouc deklaruje 
řada závazných právních dokumentů i programových dokumentů města Olomouce, například: 

• Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, 
• Územní plán sídelního útvaru města Olomouce, 
• Regulační plán Městské památkové rezervace (MPR) Olomouc, 

nepřímo pak hodnotu historického jádra vyzdvihují další dokumenty a programy: 
• Strategický plán rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko,  
• Integrovaný plán rozvoje území Olomouc. 

  
Vyzýváme Vás proto, aby Statutární město Olomouc jako účastník územního řízení na 

umístění výškového objektu trvalo v územním řízení na korektním a zákonném postupu, a 
především aby zajistilo ochranu veřejných hodnot v souladu se zákonem a svými vlastními 
programovými dokumenty. 
 


