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PŘEDMĚT Úzeuruí sTUD|E

Předmětem územnístudie je návrh zastavěníúzemíve východníčástiobce Bouzov, dostupné místníkomunikací
směrem na Podo|í. Řešené územíje Vymezeno ze severozápadnístrany řadou soukromých parce|při|éhajících ke komunikaci,
|esním porostem z východní strany, po|ní cestou z jihu a h|uboko zařiz|ou zmo|ou ze strany jihozápadní. Území o výměře cca
6' 1 ha je v souČasné době bez zástavby, zemědě|sky vyuŽíváno' Je výrazně svaŽité. V rámci schvá|eného územního p|ánu je
|oka|ita navrŽena k smíšené obytné zástavbě obsahující 22 rodinných domů. H|avní obytná funkce bude dop|něna o sportovní
a rekreační zázemí budoucích obyvate|. Územníp|án pro tuto |oka|itu vymezuje povinnostzpracováníÚzemnístudie.

PODKLADY

Jako podk|ad pro zpracování této studie by|y pouŽity:

o Geodetické zaměření řešeného území (Geodes Group, s. r. o.; 2008)

. Studie výstavby rodinných domů (|ng' arch' Mi|an Heidenreich; 2000)

. Územní p|án obce Bouzov (lng. arch. Petr Ma|ý; 2010)

ŠnŠílzrnny

Obec Bouzov |eŽív o|omouckém kraji,30 km severozápadně od O|omouce, 15 km západně od Litov|e a 18 km
jihovýchodně od Moravské Třebové. Bouzov je součástí sdruŽení Mikroregion Litove|sko, které od roku 2003 usi|uje
o hospodářský a ku|turní rozuq22 č|enských obcí. obec se nachází ve zv|něné |esnaté části regionu tvořené Bouzovskou
vrchovinou, jejíŽ dominantou a symbolem je hrad Bouzov, původně gotický hrad za|oŽený na počátku 14. sto|etí, romanticky
přestavěný na pře|omu 19, a20' sto|etí. Ce|á |oka|ita a zv|áště pak hrad samotný jsou významnými turistickými cí|i přesahujícími
působnost regionu'

Po|oha obce je výhodná b|izkostí krajského města o|omouc a dobrou dostupností dalŠích regioná|ních center Litov|e
a Moravské Třebové, které nabizejí pracovní pří|eŽitosti a vyšŠíobčanskou vybavenost. Obec je dostupná si|nicemi ||l. třídy
č. 373,13 a37320 napojenými na si|nice l|' třídy č' 373' 635 a644 a na rych|ostí komunikaci R35 mezi O|omoucí, Mohe|nicí
a Hradcem Krá|ové.

Díky dobrému dopravnímu napojení a kva|itnímu přírodnímu prostředí představuje Bouzov ideá|ní místo k trva|ému
byd|ení i k rekreaci'

URBANIsTIcKÉ R RncxttsKToN|cKÉ ŘEŠeruí

Koncepce

Největši hodnotu řešeného území spatřujeme v jeho prostředí: uýrazně přírodní rázkrď1iny aza1imauá morfo|ogie terénu,
dop|něné výh|edem na významnou dominantou. Dů|eŽitým momentem návrhu je vzájemná poh|edová komunikace mezi domy
a hradem:jednot|ivé objekty jsou rozmístěny tak, aby kaŽdý znich skýta| ničím nerušený poh|ed na hrad, a zároveň aby obytný
soubor jako ce|ek nenarušova| pok|idné panorama přirozeně rost|é obce, které je nej|épe viditelné z věŽe hradu.

Zák|adni č|enění Územíje dáno páteřní komunikací, která je vedena přib|iŽně středem území. Zhruba v půli komunikace
a zároveň v jejím nejniŽším místě vzniká přirozené centrum Území s veřejným prostranstvím a dop|ňkovýmifunkcemi (café - bar'
tenisový kurt - víceúčelové hřiště a bazén). Komunikace je ukončena obratištěm na jihu řešeného území (p.č. 696/1) v místě
stávající po|ní cesty. Tato cesta je dopravní ''pojistný venti|..pro řešené území. ostatni p|ocha je rozdě|ena do22parce| o různé
výměře, na kterých je umístěno 22 rodinných domů přístupných ze zmíněné páteřní komunikace.

Ce|ková plocha řeŠené |oka|ity čini 61 428 m,, z toho plocha pro byd|ení (rodinné domy a jejich zahrady) zabírá
52 30B m'. P|ocha veřejného prostranství činí 4 065 m, (vyh|áška č. 501/2006 sb.).

PRŮVoDNí ZPRÁVA



Rodinné domy

Navrh|ijsme 22 rodinných domů o minimá|ní ve|ikosti 4+kk.

V převáŽné většině případů z nich (19 RD) se jedná o typově shodné domy: so|itérní, přízemní s přímým kontaktem
s oko|nim terénem, nepodsk|epené objekty podé|ného půdorysu, s krytou terasou a s p|ochou ze|enou střechou, resp. se
střechou v mírném spádu, kde severovýchodní strana sezařezáuá do terénu a sdruŽuje veškeré místnosti zázemí, obytné
místnosti s výrazným proskbním jsou orientovány na jihozápad a přímo propojeny se zahradou' Jednot|ivé domy se od sebe |iší
osazením na parce|e a výškovým uspořádáním, přičemŽ důraz je vŽdy k|aden na maximáIni výh|ed, přirozenou návaznost na
rost|ý terén a minimá|ni dé|ku příjezdové komunikace.

Ve zbývajících případech (3 RD), umístěných na severu řeŠeného Území ato na největších parce|ách, se jedná ó
jednopod|aŽní aŽ dvoupod|aŽní so|itérní objekty, vyuŽívající maximá|ně sk|on terénu a výh|edů na dominantu obce. Zároveň tyto
objekty navazují na stávající a plánovanou zástavbu ko|em si|nice |||137320.

Materiá|ově je soubor řešen primárně v kombinaci kámen - sk|o - omítka.

Veřejné prostory

Veřejné proshanství - ,,piazzelka', - se nachází v nejniŽším bodě Území, v přirozeném centru, které je snadno dostupné
i pro ostatní obyvate|e obce. Zpevněná p|ocha akcentovaná vzrost|ým stromem je rozdě|ena na dvě části: v ose komunikace se
zk|idněným dopravním reŽimem je navrŽena Žu|ová d|aŽba, druhou část představuje pískový m|at, který je z jedné strany
Vymezen kamennou zídkou s pergo|ou, z druhé shany řadou stromů na hraně terénu, třetí stranu tvořífasáda re|axačního k|ubu.
Pískový mlat nabízi moŽnost venkovního posezení a můŽe s|ouŽit i jako hrací p|ocha, navazuje na rekreační p|ochy - bazén
a tenisový kurt (víceÚče|ové hřiŠtě).

občanská vybavenost

občanskou vybavenost v řeŠeném Území představuje re|axační k|ub. Vstupní část s barem navazuje na veřejné
prostranství, dá|e jsou přístupné Šatny a zázemi sportovišť a sk|ad. Jednotlivé sportovní p|ochy - bazén a tenisový kurt
(víceúče|ové hřiště)jsou terasovitě osazeny do terénu.

Veřejná ze|eň

Veřejná ze|eň je navrŽena v návaznosti na veřejné prostranství' Dominantou je so|itérní vzrost|ý strom (avor k|en), který
je umístěn na osu páteřní komunikace. Hrana terénu mezi piazzetkou a hřištěm bude osazena řadou menŠích stromů
v betonovém bezedném květníku (jeřabina, třeŠeň, švestka)' Menší stromy jsou navrŽeny podél komunikace tak, aby nebráni|y
výh|edu. P|ošnou ze|eň zastupují travnaté p|ochy podé| páteřní komunikace.

Jednot|ivé parce|y jsou od sebe navzájem a od veřejného prostoru oddě|eny stříhanými Živými p|oty (h|oh, habr' buk)' tak
aby ochráni|y soukromíjednot|ivých domů a zároveň uchova|y výh|ed na dominantu hradu.

KoNcEPCE DoPMVNí |NFRASTRuKTURY

Automobi|ová a pěší doprava

Páteřní komunikace je navrŽena v reŽimu obytné zÓny s maximální rychlostí 20 km/h (D/20)' v Šířce 9 m (ze|ený pás
.l,5 m, dva jízdní pruhy 2 x 3 m, ze|ený pás ,l,5 m). Vzh|edem ke zk|idněnému charakteru komunikace a zástavby není navrŽen
chodník - chodci uŽívají komunikaci spo|ečně s auty, tak jak tomu běŽně býva|o dříve.

Povrch vozovky bude z asfa|tového betonu, vjezdy do domů budou přecházet přes ce|ou šířku vozovky a budou
provedeny v betonové zámkové d|aŽbě. Prostor piazzeIky bude vydláŽděn Žu|ovými kostkami ,l 0/10.

PRŮVoDNí ZPRAVA



Doprava v klidu

Parkováníje řeŠeno u jednot|ivých rodinných domů na v|astních pozemcích tak, Že ve většině případů jsou dvě stání
vyč|eněna v garáŽi a vŽdy minimálně dvě (da|šÍ) nekrytá stání (na vjezdu do garáŽe). Pří|eŽitostné parkováníje moŽné na
vyznačených místech páteřníkomunikace: 11 stánípřivjezdu do Územía 12 v rámci zbývlici částikomunikace.

KoNcEPcE TEcHNIcKÉ lNFRASTRUKTURY

Zásobování vodou

Zásobování obytného souboru bude zajištěno novým vodovodním řadem napojeným na stávající obecní vodovod (p|ast
D 110 mm), který je ukončen v bezprostřední b|izkosti zájmové |oka|ity.

Profi| řadu bude ste1ný jako u veřejného vodovodu, tedy profi| DN .100 mm, materiá|je navrŽen z t|akového PVC D
1,1Omm' Na hase budou osazeny tři hydranty, z toho dva budou jako poŽární hydranty nadzemní a jeden v nejniŽším místě trasy
pro moŽnost odka|eni potrubí. Koncového hydrantu bude vyuŽito i pro odvzdušnění potrubí.

Vodojem je umístěn na vrchu Baku|e - h|adina vodojemu je na kÓtě 459,00 m n.m. NejniŽŠí odběrné místo v souboru je

na kÓtě 380'00 m n.m., nejvyŠší pak na kótě 400'00 m n,m,, maximá|nÍ hodnota hydrostatického t|aku je 0,79 MPa v nejniŽŠím
místě a 0,59 MPa v místě nejvyšším. T|ak u objektů s niŽší nadmořskou výškou bude redukován loká|ními redukčními venti|y.

odkanalizování - splašková kana|izace

V současnosti je v obci pouze kana|izace deŠťová.

Nová sp|ašková kanalizace pro obytný soubor bude prozatímně odvedena dojímky na vyváŽení. Po dokončení obecní
sp|aškové kana|izace a Čov 1ptan do roku 2015) bude přepojena na veřejnou stoku a jímky bude moŽno vyuŽít bud' jako
rezervoáru deŠtbvé vody pro zá|ivku ze|eně, případnějako retardéru odtoku dešťové vody do veřejné kana|izace. Jímka bude
umístěna v rostlém terénu sportovního areá|u.

Stoka je navrŽena ztrubz kana|izačního PVC profi|u DN 300mm. Na trase budou situovány reviznía |omové šachty,
které budou provedeny jako betonové z typizovaných skruŽí. Budou opatřeny Iitinovými pok|opy pro komunikace.

odkana|izování - dešt'ová kanaIizace

Dešťová kana|izace je navrŽena ze tři stok a bude odvádět dešťové vody pouze z komunikace a veřejných p|och.
Potrubí bude napojeno na stávající deŠťovou kanalizaci v obci. Po zruŠeníjÍmky na vyváŽení na sp|aŠkové kana|izaci bude
moŽno provést přepojení deŠťové stoky do této jímky' která bude vybavena kapacitním odtokem a bude moŽno jímky vyuŽít bud'
k jímání dešťových vod pro zá|ivku ze|eně, nebo jako dešťové zdrŽe pro sniŽení kontinuá|ního odtoku do městské sítě.

Stoky jsou navrŽeny z kana|izačního PVC profi|ů DN 300 a 400 mm. Revizníšachty a u|iční vpusti budou
provedeny z typizovaných betonových prvků s |itinovými poklopy resp. mříŽemi.

Dešťové vody ze střech a zpevněných p|och rodinných domů budou jímány do v|astních akumu|ačních jimek a
vyuŽity pro zá|ivku vlastníze|eně u jednotlivých nemovitostí, případně po úpravě jako uŽitková voda pro sp|achováníWC. Jímky
mají pouze bezpečnostní přepady přípojkou z akumu|ace do deŠťové kana|izace.

Součástí souboru je také sportoviště s p|aveckým bazénem, který bude napájen pitnou vodou z navrhovaného
vodovodu, vypouštění bude řízené přes filtr.

Zásobování p|ynem

Pro navrhovanou zástavbu není řešeno zásobování p|ynem.

PRŮVoDNí ZPRÁVA



Vytápění

Vytápění ce|é |okality zajistí centrá|ní výrobna tep|a z biomasy v obci. Z ní bude tep|o přiváděno potrubím u|oŽeným
v zemi, napojeným na nejb|iŽší stávající potrubÍ.

Zásobování e|ektrickou energií

Na parce|e se nachází energetické zařizeni v majetku ČEZ Distribuce, a. s. Venkovní vedení VN 83 bude v řešeném
území pře|oŽeno do kabe|ového vedení, které bude u|oŽeno v ze|eni podé| komunikace. Vedení bude svedeno do kabelu v místě
odbočky k DTs 3822 a vyvedeno na podpěrný bod.

Napojení na síť NN bude provedeno ze stávající trafostanice u vjezdu do území, na parce|e č. 136/1. Pokud by ioto
řešení kapacitně nevyhovova|o, je moŽné napojení z trafostanice DTS 3822.

0dpadové hospodářství

Při vjezdu do řešeného územíje navrŽeno stanoviště komuná|ního a tříděného odpadu pro všech 22 rodinných domů.

PoŽÁRNĚ - BEzPEčNosTNí ŘEŠENí

Pro zajištění poŽární bezpečnosti bude soubor vybaven dvěma nadzemními hydranty, které zajistí v případě potřeby
dostatečnou distribuci protipoŽární vody v ce|ém souboru.

ŘeŠelí ocHRANY PŘíRoDY A KRAJ|NY NEBo VoDNícH zDRoJŮ A LÉcEBNÝcH PRAMENŮ

NavrŽená zástavba nebude mít na přirodu a krajinu negativní v|iv. V rámci da|ší pqektové přípravy bude zapotřebi
zajistit výjimku z ochranného pásma |esa z původních 50 m na 30 m.

PRŮVoDNí ZPRÁVA
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