
Karta obce - ÚAP ORP Litovel 2020

Bouzov
Seznam katastrálních území: Bouzov, Kovářov u Bouzova, Hvozdečko, 
Olešnice u Bouzova, Podolí u Bouzova, Jeřmaň, Doly u Bouzova, 
Bezděkov nad Třebůvkou, Kozov, Blažejov, Kadeřín

Rozloha (ha): 4231 Počet obyvatel: 1500 Trend vývoje počtu ob. : mírný pokles

obchod ano zařízení sociálního tipu ano služby ne
pošta ano sportovní zařízení ano pohostinství ano

knihovna ano kulturní zařízení ano ubytování ano
ZŠ ano zdravotnické zařízení ano vodovod část obec
MŠ ano lékárna ne kanalizace ne obec
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Upravené veřejné prostory, obec 
dbá na investice do nich, dřívější 
středisková obec dostatečně 
vybavena, Turistický ruch přináší 
investice. Území rekreačně 
využívané.

Území je hůře obsluhovatelné veřejnou 
dopravou (vzdálené místní čáasti), 
místní části nejsou napojeny na 
vodovod/kanalizaci. Tlak na výstavbu 
RD a turistického zázemí v Bouzově i 
místních částech. Přesto odliv 
obyvatelstva, vyšší průměrný věk a 
menší podíl maladých. 

životní prostředí

Přírodní prostředí v celé obci je 
přírodě blízké, funkční ÚSES, 
kvalitní krajinný ráz, zalesněné 
oblasti, sady, ochrana hodnot - 
vhodné doplnit a navázat na okolní 
obce mimo ORP.

 Místní části nejsou napojeny 
nakanalizaci, prostředí potenciálně 
zasaženo výstavbou DOL (limitunící 
rozvoj místních částí).

hospodářský

Hrad Bouzov a sídlo Bouzov jsou 
turistickým magnetem a díky 
poskytovaným službám táhnou 
region nahoru, další možností je 
zaměstnání v zemědělství (Bouzov, 
Hvozdečko), dále lesnické práce, 
dojížďka za prací je komplikovanější 
(Mohelnice, Litovel), po dostavbě R 
43 zlepšení dostupnosti 
Pardubického a Jihomoravského 
kraje. Rekreační potenciál oblasti je 
využitelný a je potřeba jej 
podporovat především ve snaze 
prodloužení pobytu rekreantů - 
nabídka ubytovacích a stravovacích 
kapacit a nabídka cílů rodinné, 
aktivní a venkovské rekreace.

Mimo zemědělství a lesnictví možnost 
zaměstnání v cestovním ruchu, což je 
jedna z nejrizikovějších oblastí (přesto 
lze očekávat nárůst využívání těchto 
domácích služeb)

Problémy k řešení 
Označení Kategorie Název

DOL 6.VH Vyřazení Labské větve z rezervy DOL

RURU_VH_4 6.VH Přímé vypouštění odpadních vod do vodních toků.

Z_URB_BO_1 karta Bouzov Přesah funkčních ploch mezi zastavěným a zastavitelným územím
S_URB_BO_1 karta Bouzov Kadeřín - rozpor stavu s funkční plochou
O_URB_BO_1 karta Bouzov Kadeřín - rekreační objekty mimo zastavěné území
S_URB_BO_2 karta Bouzov Kovářov - objekty mimo zastavěné území
O_URB_BO_2 karta Bouzov Bouzov - rozsáhlé plochy k budoucímu zastavění
O_DI_BO_1 karta Bouzov Bouzov - DI v nových plochách



O_DI_BO_2 karta Bouzov Bouzov - umožnit nasledné napojení dalších ploch

B 1.ŠV
Poldr Vranová Lhota - územní nároky a změny limitů přesahující Pardubický 
kraj

N_ZP_LU_BO_1 karta Bouzov nesoulad USES na hranicích

RURU_UU_02 2.UU V ÚPD podporovat aktivity historicky stabilizující krajinu.

RURU_UU_03 2.UU
V ÚP chránit sevřenou, hodnotnou a historickou strukturu obce a zachovat 
její charakter i v rozvojových lokalitách.

RURU_LZ_01 8.ZL
Při tvorbě územně plánovací dokumentace je potřeba minimalizovat zábory 
zemědělské půdy

RURU_SV_01 1.ŠV Navázat prvků ochrany přírody na sousední kraj a ORP
RURU_VH_1 6.VH Kumulovat funkce staveb v krajině
O_REK_LI_3 karta Litovel Zjištění a propojení rekreačního potenciálu území.
OV 3.SO Udržení základních funkcí obce (především OV).

SOC 4.SP
Zpracování koncepce sociálních služeb pro seniory a zjištění požadavků na 
území.

RURU_PK_03 5.PK VKP navrhované
RURU_VH_2 6.VH OPVZ - prověřit vyhlášení, napříště vyhlašovat jako OOP pro všechny kú.
RURU_UU_04 2.UU V ÚPD vyhodnotit funkční zařazení brownfieldů.

RURU_PK_01 5.PK

Zachování/umožnění volného průchodu krajinou, stabilizace ÚSES, 
zamezení další fragmentace krajiny a umožnění volného průchodu. ÚSES - 
nefunkční, nedostatečné propojení, nejsou FP a VPO

RURU_PK_04 5.PK
Vytvořit nárazníková/přechodová pásma mezi chráněným územím a 
intenzivně využívanou (zemědělsky/urbanisticky) krajinou.

RURU_KP_01 7.KP Neřešení SEZ.
RURU_ZL_02 8.ZL Rekultivace dotčené půdy při dočasných záborech.


