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A. vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska 
širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 
 
 A1. ŠIRŠÍ VZTAHY 
 

A1.1. Situování řešeného území 
 Řešené území leží v severní okrajové části okresu Olomouc  při hranicích se 
sousedícím Pardubickým krajem. Území leží v členité vrchovině s hlubokými údolími  a 
představuje kombinaci osídlení v podobě menších osad a výrazného podílu krajinného 
prostředí s převahou lesních kultur. Vlastní obec Bouzov leží v nadmořské výšce cca 390 
m n.m. a prochází jím komunikace III.třídy. Rozloha správního území obce Bouzov činí  
4231 ha. 
 
 A1.2. Vymezení řešeného území podle katastrálních území obce 

Správní území obce sestává z následujících  katastrálních území – Bouzov, 
Bezděkov nad Třebůvkou, Blažov, Doly u Bouzova, Hvozdečko, Jeřmaň, Kadeřín, Kovářov 
u Bouzova, Kozov, Obectov, Olešnice u Bouzova, Podolí u Bouzova, Svojanov u Bouzova. 

Společnou hranici má řešené území s následujícími k.ú.:  
 Olomoucký kraj, okres Olomouc:  

  k.ú. Hrabí, Bílá Lhota, Pateřín, Slavětín, Střemeníčko, Javoříčko, Březina 

 Olomoucký kraj, okres Prostějov: 

  k.ú. vojtěchov, Otročkov, Milkov, Ospělov, ludmírov 

 Olomoucký kraj, okres Šumperk: 

  k.ú. Veselí, Radnice, Lechovice, Loštice, Palonín 

 Pardubický kraj, okres Svitavy: 

  k.ú. Vysoká, Hartinkov, Vranová Lhota 

  
A1.3. Dopravní návaznosti. 

 Silniční síť 
Správním územím obce Bouzov procházejí následující silnice: 

 III/37313 Senice na Hané – Slavětín – Doly 

 III/37317 Červená Lhota – Olešnice – Hvozdečko 

 III/37320 Olešnice – Podolí – Bouzov 

 III/37322 Loštice – Doly – Březinky 

 III/37328  Bezděkov – spojovací 

 III/37329 Kozov – Blažov - Ospělov 

 III/37330 Blažov – Kadeřín 

 III/37331 Kozov - Svojanov 

  
A2. Soulad s PÚR a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

  
 A2.1. - PÚR 

Pro územní plán obce Bouzov nevyplývají žádné přímé požadavky vyplývající 
z dokumentu PÚR.  
 

A2.2. - územně plánovací dokumentací vydaná krajem 
 Územní problematika obce Bouzov je součástí řešení Zásad územního rozvoje 
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olomouckého kraje (ZÚR). ZÚR byly vydány opatřením obecné povahy zastupitelstvem 
olomouckého kraje dne 22.2.2008. Ze ZÚR vyplývá pro řešené území následující: 
 

Stávající trasy dopravní a technické infrastruktury 
Trasy a plochy nadregionálního a regionálního ÚSES 
Plochy NATURA 200 – evropsky významné lokality 
Prostory výhradních ložisek 
Plochy připravované dotěžby 
Poddolované území 
Plocha národní kulturní památky 
Územní rezerva vodní cesty – kanál DOL 
Územní rezerva – lokalita vhodná pro akumulaci povrchových vod 

 
Budou respektovány další programy zpracované krajem: 
PRÚOK-Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 
Program rozvoje vodovodů a kanalizací. 
Program snižování imisí a emisí znečišťujících látek v ovzduší Olomouckého kraje 
 

B. údaje o splnění zadání 
  

A) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací 
dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů 

Splněno – viz bod A2.2. 
B) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 
Splněno 
C) Požadavky na rozvoj území obce  
Splněno 
D) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a 

koncepci uspořádání krajiny      
Splněno 
E) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
Splněno 
F) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
Splněno s tím, že jako protierozní opatření bude fungovat systém ÚSES, konkrétně 

biokoridory a interakční prvky. 
G) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 
Splněno 
H) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například 

požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a 
jinými rizikovými přírodními jevy 

Splněno s tím, že záplavové území nebylo vyhlášeno.  
I)  požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 
Splněno 
J) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na 

obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 
Splněno 
K) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření 

změn jejich využití územní studií 
Splněno 
L) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které  budou podmínky pro 

rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 
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Není požadováno 
M) Požadavky na vyhodnocování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, 

pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na 
zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil 
významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 

Není požadováno 
N) Případný požadavek na zpracování konceptu včetně požadavků na zpracování 

variant 
Varianty řešení nejsou zpracovány 
O) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na 

uspořádání obsahu jejich odůvodnění  s ohledem na charakter území a problémy k řešení 
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 
 Splněno, návrh územního plánu je zpracován v souladu s platným stavebním 
zákonem č.183/2006 a vyhláškou č.501/2006.  
 

C. komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané 
varianty včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto 
řešení zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 
 

C1. Význam a funkce sídla 
  
 Bouzov je samostatnou obcí, leží v  severní, hraniční části okresu Olomouc 
vzdálený od okresního města cca  30 km.  Obec je sídlem obecního úřadu, který má ve 
správě dalších 12 obcí se svými katastry, pro které je současně centrem občanského 
vybavení především v oblasti školství a zdravotnictví. Bližšími středisky vyššího významu 
jsou Litovel (sídlo stavebního úřadu) a Mohelnice a samozřejmě Olomouc jako okresní 
město. Provázanost s nimi z hlediska vyšší občanské vybavenosti (zdravotnictví, školství, 
administrativa) popř. zaměstnanosti bude i nadále přetrvávat. 
 Bouzov má svým způsobem vyjímečné postavení, neboť je místem existence 
stejnojmenného, turisty hojně vyhledávaného hradu a je zasazen v kvalitním a opět 
turisticky vyhledávaném prostředí, které navazuje na atraktivitu blízkého Javoříčka s 
jeskyněmi a přírodními zvláštnostmi. 
 V těchto přednostech spočívají možnosti rozvoje a povznesení celé oblasti. 
 Další vesnice Obectov, Olešnice, Podolí, Hvozdečko, Kovářov, Jeřmaň, Doly a 
Kozov představují menší obce, kde až na výjimky (Podolí, Kozov) je pouze nezbytná 
vybavenost. Tyto obce jsou obklopeny zemědělskou půdou (orná, sady) a v některých jsou 
farmy zemědělské živočišné výroby.  
 Zbývající obce Bezděkov, Blažov, Kadeřín a Svojanov jsou svým charakterem 
bližší kopcovitému krajinnému prostředí s blízkostí lesů a zemědělskou půdou v podobě luk 
a pastvin. I tyto obce jsou obslouženy pouze nezbytnou vybaveností. 
 Dopravně je celé Bouzovsko přístupné autobusovou dopravou po síti silnic III.třídy.  
Železniční doprava se zde nenachází. 
 
 C2. Přírodní podmínky 
  

C2.1. Klimatické podmínky 
 Celé zájmové území se nachází v klimatickém regionu mírně teplém a to 
v následujících oblastech: MT 5, MT 9, MT 10 a MT 11 
  Klimatické oblasti 
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  MT5 
  Letních dnů:      30-40 
  Mraz.dnů:      130-140 
  Prům.teplota v lednu:    -4 - -5 
  Prům. teplota v červenci:    16 - 17 
  Srážky - veget.období    350-450 mm 
     - zimní období    250-300 mm 
  Počet dnů se sněhovou pokrývkou:  60-100 
  Počet dnů jasných:      50-60 
  
  MT9 
  Letních dnů:      40-50 
  Mraz.dnů:      110-130 
  Prům.teplota v lednu:    -3 - -4 
  Prům. teplota v červenci:    17 - 18 
  Srážky - veget.období    400-450 mm 
     - zimní období    250-300 mm 
  Počet dnů se sněhovou pokrývkou:  60-80 
  Počet dnů jasných:      40-50 
  
  MT10 
  Letních dnů:      40-50 
  Mraz.dnů:      110-130 
  Prům.teplota v lednu:    -2 - -3 
  Prům. teplota v červenci:    17 - 18 
  Srážky - veget.období    400-450 mm 
     - zimní období    200-250 mm 
  Počet dnů se sněhovou pokrývkou:  50-60 
  Počet dnů jasných:      40-50 
  
  MT11 
  Letních dnů:      40-50 
  Mraz.dnů:      110-130 
  Prům.teplota v lednu:    -2 - -3 
  Prům. teplota v červenci:    17 - 18 
  Srážky - veget.období    350-400 mm 
     - zimní období    200-250 mm 
  Počet dnů se sněhovou pokrývkou:  50-60 

 
 C2.2. Geomorfologické a geologické podmínky 
 Geologickým podkladem jsou spodnokarbonské břidlice a droby s vložkami 
pískovců, kulmské břidlice a kulmské droby. Místy se nachází 50-60cm mocný překryv 
sprašových hlín. Podél vodotečí jsou nivní uloženiny bez většího obsahu vápna. V prostoru 
mezi Javoříčkem a Měníkem jsou na několika místech vápencové lokality (Holý kopec, 
Rachava) 
 Území leží v členité vrchovině s hlubokými údolími. 
    
 C2.3. Hydrologické podmínky 
 Zájmové území patří do hlavního povodí řeky Moravy, dílčího povodí Třebůvky. 
Hydrologickou síť tvoří řeka Třebůvka jako největší tok území s pravostrannými přítoky -
potok Javoříčka, Věžnice a Blažovský potok se svými bezejmennými přítoky, meliorační 
kanály a drobnými odvodňovacími příkopy v různém technickém stavu. Z levého břehu se 
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vlévá Radnička. Z dalších toků je to Rachavka, Hradečná. 
  Lokality ohrožené vodní erozí se nacházejí na celém území jak na zemědělském 
půdním fondu, tak na lesních pozemcích. Jde především o mírnější svahy s různě mocnými 
sprašovými překryvy na ZPF a krátké prudké svahy na lesních pozemcích. 
 
 C2.4. Biogeografické poměry 
 Celé území se nachází v bioregionu 1.52 – Drahanský bioregion. Řešené území se 
nachází v nejsevernější části bioregionu na hranici s bioregiony 1.12 – Litovelský bioregion 
a 1.53 – Šumperský bioregion. Bioregion je tvořen vrchovinou na sedimentech kulmu, u 
okrajů se sítí údolí. Biota náleží 3. dubo-bukovému až 5. jedlovo-bukovému vegetačnímu 
stupni. Biodiverzitu zvyšuje poloha bioregionu v kontaktu s podprovincií severopanonskou 
a karpatskou. 
 Plocha bioregionu je 1248 km2.  
 

C2.5. Sesuvná území, poddolovaná území 
 Sesuvná území nejsou registrována. Poddolované území existuje v katastru 
Bouzova. 
 

C2.6. Radonové riziko 
 Kategorie radonového indexu geologického podloží v řešeném území je převážně 
přechodná a ve vyšších polohách střední. Problematiku radonu je třeba řešit v dalších 
stupních PD.  
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C3. ochrana  hodnot území  
 

C3.1. Ochrana přírody a krajiny  
 
C3.1.1. Krajinný ráz a jeho ochrana 

Krajinný ráz vymezuje plochy pro ochranu pohledových horizontů lokálního i 
nadregionálního (nadmístního ) významu. Pohledové horizonty uzavírají vůči obloze 
(obzoru) nebo krajinnému pozadí krajinnou scénu, jsou územím pohledově významně 
exponovaným. Stavby, činnosti a záměry lokalizované na horizontu budou s vysokou 
pravděpodobností vnímané jako dominantní. Tvar horizontu (zejména obzoru) patří 
k významným identifikačním znakům krajiny. Území horizontu lze považovat za území 
veřejného zájmu, za území z principu nezastavitelné.  
 Celé řešené území se nachází v prostředí bohatém z hlediska krajinného výrazu a 
významném v územním systému ekologické stability. Z morfologického hlediska jde o 
členité území. Jižní a jihozápadní části  navazují lesní porosty na údolí říčky Špraněk se 
známou stejnojmennou rezervací (rozsah návrhu jejího rozšíření obsahuje grafická část). V 
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severní části vytváří významnou osu systému ekologické stability říčka Třebůvka, nad 
kterou se zvedají zalesněné stráně, které jsou spolu s ní součástí nadregionálního 
biokoridoru. Východní okraj řešeného území zahrnuje ve směru na Bílou Lhotu a 
chráněnou lokalitu Třesín vápencovou oblast s významnými a atraktivními krajinnými prvky, 
k jejichž vzniku napomohla i lidská ruka v podobě vápencových lomů.  
 V celém k.ú. je několik malých vodních ploch (např. obnovené panské rybníky pod 
Bouzovem), které je nezbytné zachovat a udržovat. Rovněž zeleň na březích toků hraje 
významnou krajinotvornou roli v systému ekologické stability území a je nezbytné ji chránit, 
udržovat popř. rozšiřovat výsadbou vhodných typů dřevin. 
 Z pohledu krajiného rázu (a principů ochrany jeho charakteristik, znaků, jevů a 
hodnot) a se zde jedná o prostor, který vyniká dochovanými stopami historického vývoje 
osídlení a intenzivního zemědělského využití krajiny.  
  

C3.1.2. ÚSES 
  

Posílení ekologické stability krajiny řešit prostřednictvím navrhované kostry ÚSES.  
Respektovat ÚSES v řešeném území, dobudovat kostru ÚSES, který je zastoupen 

na lokální, regionální i nadregionální úrovni. Akceptovat systém regionálního a 
nadregionálního ÚSES v ZÚR. 

Respektovat vymezení ÚSES dle grafické části, zpřesnění ÚSES při dodržení 
požadovaných parametrů (rozlohy, šířky) bude provedeno po komplexních pozemkových 
úpravách popř. vypracováním plánu ÚSES. 

Při řešení plánu ÚSES respektovat charakter a funkci biokoridorů (BK) a biocenter 
(BC)  - nivní, lesní, vodní, luční. Respektovat požadavky na vymezení: pro lesní lokální 
biokoridory je předepsaná minimální šířka 15 m, pro luční LBK 20 m, pro lesoluční je 
minimální šířka 35 m. Pro lesní RBK je minimální šířka 40 m.  

Prvky ÚSES, označené v ÚP jako stávající, jsou z hlediska ÚSES buď zcela funkční 
a odpovídající cílovému stavu (např. stávající bučiny na biotopech bučin), nebo částečně 
funkční (např. druhotné smrčiny na biotopech původních bučin). Za nefunkční (v ÚP 
navrhované) jsou pak označovány chybějící části prvků ÚSES, které je potřeba doplnit 
(zrealizovat). 

Plochy pro BC a BK chránit a přizpůsobovat cílovému stavu. 
Všechny zásahy do vymezených ploch prvků ÚSES provádět na základě posouzení 

a souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody.  
Biokoridory a interakční prvky mohou být základem protierozních úprav. 

 
 1 Úvod 
 2 Popis řešeného území 
 3 Přírodní poměry 
  3.1 Klima 
  3.2 Geologie a morfologie 
  3.3 Pedologie 
  3.4 Hydrologie 
  3.5 Fytocenologie a zoologie 
 4 Biogeografické členění 
  4.1 Bioregiony 
  4.2 Biochory 
  4.3 Skupiny typů geobiocénů 
 5 Vývoj krajiny a aktuální stav 
  5.1 Historický vývoj 
  5.2 Současný stav 
 6 Návrh plánu ÚSES 
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  6.1 Metodika 
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 1. Úvod 
  
  Obsahem řešení je zapracování lokálního územního systému ekologické stability do 
ÚPD obcí Bezděkov, Blažov, Bouzov, Doly, Hvozdečko, Jeřmaň, Kadeřín, Kovářov, Kozov, 
Obectov, Olešnice, Podolí a Svojanov. Podkladem pro zpracování byl generel lokálního 
územního systému ekologické stability pro k. ú. Hvozdečko, Olešnice, Obectov, Bílá Lhota, 
Podolí, Bouzov, Jeřmaň, Bezděkov, Kozov, Hrabí zpracovaný ing. Jiřím Humplíkem, Ústav 
pro hospodářskou úpravu lesů, Olomouc, generel lokálního územního systému ekologické 
stability pro k. ú. Doly, Svojanov, Blažov, Kadeřín zpracovaný ing. Radoslavem Sáblíkem, 
Agroprojekt Olomouc v listopadu 1992 a generel lokálního územního systému ekologické 
stability pro k. ú. Březina, Hradečná, Javoříčko, Kovářov, Měrotín, Pateřín, Střemeníčko, 
Veselíčko zpracovaný ing. Jiřím Humplíkem, Lesprojekt Olomouc v říjnu 1994.  
  
  2. Popis řešeného  území 
  
  Řešené území navazuje na Hornomoravský úval. Nížina okolo řeky Moravy zde 
přechází mírně zvlněnou pahorkatinou v členitější a klimaticky exponovanější předěl na 
hranici Moravy a Čech. Před nepříznívými klimatickými vlivy západního proudění je území 
poměrně dobře chráněno. Převážná část území se nachází ve 3. a 4. vegetačním stupni, 
v nejvyšších polohách se vyskytuje 5. vegetační stupeň. 
  Vymezené území je ve srovnání především s níže položenými intenzivně 
zemědělsky obhospodařovanými polohami  výrazně lesnatější. To je dáno především 
členitostí terénu a tím i méně úrodnými zemědělskými půdami než je tomu 
v Hornomoravském úvalu. 
  
  3. Přírodní poměry 
  
  3.1.Klima 
  Celé zájmové území se nachází v klimatickém regionu mírně teplém a to 
v následujících oblastech: MT 5, MT 9, MT 10 a MT 11 
  
  Tab. 1: Klimatické oblasti 
  

Klimat 
obl. 

Letních 
dnů 

Suma dnů  
nad 10 st. C 

Mraz. dnů Led. dnů Prům. 
teplota v 
lednu 

Prům. teplota 
v červenci 

Prům. 
teplota v 
dubnu 

Prům. 
teplota v 
říjnu 

MT5 30 - 40 140 - 160 130 - 140 40 - 50 -4 - -5 16 - 17 6 - 7 6 - 7 

MT9 40 - 50 140 - 100 110 - 130 30 - 40 -3 - -4 17 - 18 6 - 7 7 - 8 

MT10 40 - 50 140 - 100 110 - 130 30 - 40 -2 - -3 17 - 18 7 - 8 7 - 8 

MT11 40 - 50 140 - 160 110 - 130 30 - 40 -2 - -3 17 - 18 7 - 8 7 - 8 
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  pokračování tab. 1 
  

Klimat 
obl. 

Suma dní se 
srážkami více než 

1 mm 

Veg.období 
mm 

Zimní 
období 

mm 

Počet dnů se 
sněhovou 
pokrývkou 

Počet dnů 
zamračených 

Počet dnů 
jasných 

MT5 100 - 120 350 - 450 250 - 300 60 - 100 120 - 150 50 - 60 

MT9 100 - 120 400 - 450 250 - 300 60 - 80 120 - 150 40 - 50 

MT10 100 - 120 400 - 450 200 - 250 50 - 60 120 - 150 40 - 50 

MT11 90 - 100 350 - 400 200 - 250 50 - 60 120 - 150 40 - 50 

  
  3.2. Geologie a morfologie 
  Geologickým podkladem jsou spodnokarbonské břidlice a droby s vložkami 
pískovců, kulmské břidlice a kulmské droby. Místy se nachází 50-60cm mocný překryv 
sprašových hlín. Podél vodotečí jsou nivní uloženiny bez většího obsahu vápna. V prostoru 
mezi Javoříčkem a Měníkem jsou na několika místech vápencové lokality (Holý kopec, 
Rachava) 
  Území leží v členité vrchovině s hlubokými údolími.  

 

 3.3. Pedologie 

  V řešeném území převládají eutrofní až mezotrofní hnědé půdy, místy oglejené, dále 
illimerizované půdy, půdy naplavené a rendziny. 
  
  3.4. Hydrologie 
  Zájmové území patří do hlavního povodí řeky Moravy, dílčího povodí Třebůvky. 
Hydrologickou síť tvoří řeka Třebůvka jako největší tok území s pravostrannými přítoky -
potok Javoříčka, Věžnice a Blažovský potok se svými bezejmennými přítoky, meliorační 
kanály a drobnými odvodňovacími příkopy v různém technickém stavu. Z levého břehu se 
vlévá Radnička. Z dalších toků je to Rachavka, Hradečná. 
  Lokality ohrožené vodní erozí se nacházejí na celém území jak na zemědělském 
půdním fondu, tak na lesních pozemcích. Jde především o mírnější svahy s různě mocnými 
sprašovými překryvy na ZPF a krátké prudké svahy na lesních pozemcích. 
  
  3.5. Fytocenologie a zoologie 
 V nižších chráněných polohách se vyskytují dubohabrové háje, dále je zastoupen 
smrk, modřín, na chudších lokalitách borovice. V těchto polohách se v menší míře 
vyskytuje buk. Ve vyšších polohách se hojně vyskytují květnaté a bikové bučiny ve velmi 
kvalitních porostech. Vtroušeně je zastoupen klen. V údolních nivách se vyskytují olše 
lepkavá a jasan. V keřovém patře převládá líska, hloh, vrba. 

Většina původních listnatých a smíšených porostů byla přeměněna na smrkové a 
borovo-smrkové monokultury. Tyto porosty trpí nedostatkem srážek a zhoršenou 
humifikací. 

Nejcennější lokalita rezervace Špraněk a vrch Boučí jsou významné především 
zastoupení vzácných rostlinných druhů. 

V zájmovém území jsou zastoupeny běžné živočišné druhy charakteristické pro 
lesní společenstva jako drobní hlodavci, z šelem liška, kuna, dále spárkatá a černá zvěř. 
Na Blažovském potoce je registrovaná lokalita výskytu obojživelníků.  
 
 4. Biogeografické členění 
 
 4.1. Bioregiony 
 Celé území se nachází v bioregionu 1.52 – Drahanský bioregion. Řešené území se 
nachází v nejsevernější části bioregionu na hranici s bioregiony 1.12 – Litovelský bioregion 
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a 1.53 – Šumperský bioregion. Bioregion je tvořen vrchovinou na sedimentech kulmu, u 
okrajů se sítí údolí. Biota náleží 3. dubo-bukovému až 5. jedlovo-bukovému vegetačnímu 
stupni. Biodiverzitu zvyšuje poloha bioregionu v kontaktu s podprovincií severopanonskou 
a karpatskou. 
 Plocha bioregionu je 1248 km2.  
 
 4.2. Biochory 
  V řešeném území se nacházejí následující biochory: 
  3.21.2 biochora mírně teplých pahorkatin na spraších 
  3.21.3 biochora mírně teplých nižších vrchovin 
  3.21.4 biochora mírně teplých vyšších vrchovin 
  3.21.6 biochora zaříznutých údolí 
  3.21.7 biochora mírně teplých vrchovin na vápencích 
  
  4.3 Skupiny typů geobiocénů 
  Řešené území se nachází ve 3. až 4. vegetačním stupni. Dominantní trofickou řadou 
je řada B, méně pak BC a BD. Hydrická řada je zastoupena především normální, podél 
vodotečí se vyskytuje řada zamokřená.  
  V řešeném území se nacházejí následující STG: 
  2B2 Fagi – querceta humilia 
  2BC4 Fraxini alneta 
  2B3 Fagi – querceta typica 
  2C4 Ulmi fraxineta carpini 
  3AB3 Querci - Fageta 
  3B3 Querci – Fageta typica 
  3BC3 Fraxini - Alneta 
  3BC4 Fraxini - Alneta 
  3C4 Querceta aceris 
  4A3 Fageta quercino - abietina 
  4AB3  Fageta paupera 
  4B3 Fageta paupera typica 
  4BC3 Fageta aceris 
  4BD2 Fageta tiliae 
  4BD3 Fageta tiliae 
  4C3 Tili – acereta fagi 
  4CD3 Querci – Fageta dealpina 
  
  5. Vývoj krajiny a aktuální stav 
 
 5.1. Historický vývoj 
  V původní dřevinné skladbě byl hojně zastoupen dub, buk, javor a habr. Při 
postupném osídlování krajiny docházelo i ke změně dřevinné skladby. Především do 
poloviny 18. století byly lesy intenzivně využívány a dubové a bukové porosty káceny pro 
hamry. I přes intenzívní těžby se však v území dochovaly poměrně velké celky s dřevinnou 
skladbou podobnou původní. 
  
  5.2. Současný stav 
  Řešené území se rozkládá ve velmi členitém území. V jižní a JZ části katastru 
Bouzov navazují lesní porosty přes údolí Javořičky na lesní komlex, který zahrnuje 
rezervaci Špraněk. V k.ú. Bezděkov a Kozov, které se rozkládají na protilehlých svazích 
nad Třebůvkou, je ZPF využíván pro intnenzívní sadovnictví a pastvu. Zemědělsky 
využívané plochy jsou rozčleněny roztroušenými lesíky. Velká část území je tvořena 
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náhorní plošinou v katastrech Blažov, Bouzov, Doly, Hvozdečko, Kadeřín, Obectov, 
Olešnice, Podolí, Svojanov.  
  Ploch se stupněm ekologické stability 4 a 5 je poměrně hodně, ploch málo stabilních 
(SES 1 a 2) je naopak relativně málo a jsou vázány na plochy intenzívně zemědělsky 
využívané.  
  
  6. Návrh plánu ÚSES 
  
  6.1. Metodika 
  V první fázi byly prostudovány stávající podklady – především generel lokálního 
územního systému ekologické stability pro k. ú. Hvozdečko, Olešnice, Obectov, Bílá Lhota, 
Podolí, Bouzov, Jeřmaň, Bezděkov, Kozov, Hrabí zpracovaný ing. Jiřím Humplíkem (v 
mapě a tab. kód 14), Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Olomouc, generel lokálního 
územního systému ekologické stability pro k. ú. Doly, Svojanov, Blažov, Kadeřín 
zpracovaný ing. Radoslavem Sáblíkem, Agroprojekt Olomouc v listopadu 1992 (v mapě a 
tab. kód 13) a generel lokálního územního systému ekologické stability pro k. ú. Březina, 
Hradečná, Javoříčko, Kovářov, Měrotín, Pateřín, Střemeníčko, Veselíčko zpracovaný ing. 
Jiřím Humplíkem, Lesprojekt Olomouc v říjnu 1994 (v mapě a tab. kód 15).  
  Dále byly zjištěny návaznosti s již zapracovanými generely ÚSES do územně 
plánovací dokumentace v sousedních katastrálních územích. 
  Jako mapový podklad byla použita základní mapa 1:10 000 se zakreslenými prvky 
ÚSES (z již zpracovaných generelů), pro vypracování plánu ÚSES byla použita SMO 
1:5000 a katastrální mapa. Pro upřesnění hranic byly použity letecké snímky. 
  
  6.2. Návrh řešení 
  Kostra ekologické stability se opírá o nejstabilnější plochy lesních společenstev, 
především dubových bučin, na vodou ovlivněných stanovištích jasanových olšin. 
  Základem řešení ÚSES v zadaném území je regionální biokoridor procházející JZ 

částí území. Nejvýznamnějším prvkem je regionální biocentrum „Špraněk“, které zasahuje 

do řešeného území pouze svou menší částí. Díky charakteru území vede většina prvků 

ÚSES lesními společenstvy. Kromě několika biocenter v aluviích se nachází většina také 

v lesních společenstvech. Severní částí území prochází biokoridor vodní řadou podél 

Třebůvky, střední částí území podél Javoříčky od jihu k severu. 

  Biokoridory procházející lesními společenstvy mají charakter směrů propojení a není 
účelné ani prakticky možné je řešit samostatně v jejich prostorových parametrech. 
  
  6.3. Vyhodnocení návrhu ÚSES na ZPF 
  Zábory orné půdy pro ÚSES je vyčísleno v návrhu záboru ZPF. 
  
  7. Závěr  
  
  Jak již bylo popsáno v předcházejících kapitolách, antropická zátěž krajiny byla 
v minulosti a je i v současnosti ve srovnání s Hornomoravským úvalem poměrně nízká. 
V minulosti došlo sice ke změně druhové skladby lesních porostů, ale přesto se dochovalo 
poměrně velké procento porostů s vhodnou dřevinnou skladbou. 
  Návrh řešení předpokládá minimální rozsah doplnění především chybějících 
biokoridorů v k. ú. Podolí a menších částí v k. ú. Doly a Jeřmaň (břehový porost Třebůvky). 
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  8. Tabulková část 
 
 8.1 Biocentra 
 
 Způsob značení: 
 1 14 LBC 10 
 1... značení v rámci ÚPD 
 14... označení zpracovatele dle DB OkÚ 
 LBC... prvek 
 10... označení v rámci zpracovaného generelu 

 

Označení 1   14 LBC 11 

Název  

Katastrální území Podolí, Jeřmaň 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 8 - 2 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 3AB3 

Stupeň ekologické stability 3 

Charakteristika současného 
stavu 

104A9,1  SM netvárná kmenovina na 
prudkém kamenitém svahu Z expozice.  

Cílová výměra 3,80 ha 

Typ cílového společenstva lesní: Querci - Fageta 

Návrh opatření Plánována obnovní těžba, zalesnění SM, BK, JD, KL. 

 

Označení 2   14 BC 3 

Název  

Katastrální území Jeřmaň 

Parcelní čísla  

Kultura  

Číslo map. listu - SMO Litovel 8 - 2 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 2C4, 2C5 

Stupeň ekologické stability 3 - 5 

Charakteristika současného 
stavu 

Zamokřené nitrofilní stanoviště, louka v aluviu 
Třebůvky 

Cílová výměra 3,71 ha 

Typ cílového společenstva lesní: Fraxini-alneta, luční  

Návrh opatření  

 

Označení 3  14BC1  

Název  

Katastrální území Kozov 

Parcelní čísla  

Kultura  
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Číslo map. listu - SMO Litovel 9-2, 9-3, Jevíčko 0-2, 0-3 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 2C4 

Stupeň ekologické stability 3-5 

Charakteristika současného 
stavu 

Vymezené BC – s břehovým porostem OL a VR.  

Cílová výměra 4,39 ha 

Typ cílového společenstva lesní: Ulmi – fraxineta carpini, luční spol.  

Návrh opatření  

 

Označení 4   14 BC 22 

Název  

Katastrální území Bezděkov, Kozov 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 9-2, 9-3 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 2B2, 3AB2 

Stupeň ekologické stability 4 

Charakteristika současného 
stavu 

Porost s převahou dubu na středním svahu J expozice. 
Dále zastoupena BO, MD, SM, JD 

Cílová výměra 4,83 ha 

Typ cílového společenstva lesní: Fagi – querceta humilia 

Návrh opatření Zdravotní výběr, obnovovat clonně, případně holá seč 
maloplošná. 

 

Označení 5   14 LBC 2 

Název  

Katastrální území Bezděkov, Doly 

Parcelní čísla  

Kultura  

Číslo map. listu - SMO Litovel 9-2 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 2C4 

Stupeň ekologické stability 3-4 

Charakteristika současného 
stavu 

Luční společenstva v aluviu Třebůvky. Břehový porost 
olše, vrby a jasanu. 

Cílová výměra 4,40 ha 

Typ cílového společenstva lesní: Ulmi – fraxineta carpini, luční společenstva 

Návrh opatření  

 

Označení 6   14 LBC 10 

Název  

Katastrální území Jeřmaň, Bouzov 

Parcelní čísla  
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Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 8-2, 8-3 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 3B3 

Stupeň ekologické stability  

Charakteristika současného 
stavu 

482A8 smrkový porost na svahu S exp., zastoupen 
MD, BO, vtroušeně BK, JD. 

Cílová výměra 9,62 ha 

Typ cílového společenstva lesní: Querci – Fageta typica 

Návrh opatření  

 

Označení 7   13LBC8 

Název Nad dolečkem 

Katastrální území Kozov, Svojanov 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 9-3 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 3-4 B-BC 3 

Stupeň ekologické stability 5 

Charakteristika současného 
stavu 

460D0,1b,1c,13 – kvalitní bučina (uznaný semenný 
porost pro BK kat. B. V kulturách BK, KL. 

Cílová výměra 4,95 ha 

Typ cílového společenstva lesní: Fageta paupera typica 

Návrh opatření Pokračovat v obnově pokud není mo 

 

Označení 8   14LBC9 

Název  

Katastrální území Doly, Bouzov 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 9 - 3 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 3BC3, 3B3 

Stupeň ekologické stability 1-4 

Charakteristika současného 
stavu 

479C1b, 8a smrkový a jasanový porost na svahu 
převážně V expozice. V kultuře KL, JS. 

Cílová výměra 3,46 ha 

Typ cílového společenstva lesní: Querci – Fageta typica, Fraxini - Alneta 

Návrh opatření  

 

Označení 9   14LBC17 

Název  

Katastrální území Podolí 

Parcelní čísla  
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Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 7-3 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 3B3 

Stupeň ekologické stability 3-4 

Charakteristika současného 
stavu 

372A2b, 4, 13 – kmenovina s podrostem v závěrečné 
fázi obnovy – BO,SM,MD, ve spodní etáži SM, JD, DB, 
BO 

Cílová výměra 5,87 ha 

Typ cílového společenstva lesní: Querci – Fageta typica 

Návrh opatření  

 

Označení 10   14 LBC15 

Název  

Katastrální území Obectov 

Číslo map. listu - SMO Litovel 7 - 3 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 7-3 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 3B3 

Stupeň ekologické stability 3 

Charakteristika současného 
stavu 

390E8/1d, 0 – smrkoborový porost s MD a JD, 
zmlazení SM, vtroušeně JD, MD. 

Cílová výměra 6,78 ha 

Typ cílového společenstva Lesní: Querci – Fageta typica 

Návrh opatření  

 

Označení 11   14LBC8 

Název  

Katastrální území Svojanov, Bouzov 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 9-3, 9-4 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 3AB3 

tupeň ekologické stability 5 

Charakteristika současného 
stavu 

473D2, 4, 16 – diferencovaná předržená buková 
kmenovina, s MD, DB, HB, KL. SM mlazina, 
Bukohabrová tyčovina. 

Cílová výměra 3,56 ha 

Typ cílového společenstva Lesní: Querci - Fageta 

Návrh opatření  
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Označení 12   14LBC6  

Název  

Katastrální území Bouzov 

Parcelní čísla  

Kultura  

Číslo map. listu - SMO Litovel 8-3, 8-4 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 2C4 

Stupeň ekologické stability 4, 5 

Charakteristika současného 
stavu 

Olšový a jasanový porost v aluviu Javoříčky 

Cílová výměra 3,22 ha 

Typ cílového společenstva Lesní: Ulmi – fraxineta carpini  

Návrh opatření  

 

Označení 13 14LBC19 

Název  

Katastrální území Bouzov 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 8-4 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 3B3, 3BC3 

Stupeň ekologické stability 3, 4 

Charakteristika současného 
stavu 

472B11 – bučina se SM, MD, BO. 

Cílová výměra 6,70 ha 

Typ cílového společenstva Lesní: Ulmi – fraxineta carpini s přechodem do Alni 
glutinosae – saliceta, Querci roboris – fraxineta sup. 

Návrh opatření Podpora přirozené obnovy BK, v ploše jednotlivý 
výběr, clonná seč pokud mo 

 

Označení 14   14LBC7 

Název  

Katastrální území Bouzov, Kadeřín 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 8-4 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 3B3, 3BC4 

Stupeň ekologické stability 1, 4, 5 

Charakteristika současného 
stavu 

368D1a, 13 – smrko-bukový porost s vtroušeným DB, 
HB a MD v kontaktním biocentru nad aluviem 
Javoříčky – břehové porosty OL 

Cílová výměra 4,64 ha 

Typ cílového společenstva Lesní: Querci – Fageta typica, Fraxini - Alneta 
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Návrh opatření  

 

Označení 15   15LBC5    

Název  

Katastrální území Kovářov 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 7-4 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 3D3 

Stupeň ekologické stability 4, 5 

Charakteristika současného 
stavu 

375C11c,b,1b,0a, 375D – SM porost se zastoupením 
BK, JV babyka, DB, MD, JD. 

Cílová výměra 8,96 ha 

Typ cílového společenstva Lesní: Querceto – Fagetum dealpinum 

Návrh opatření  

 
 

Označení 16   13LBC7 

Název Pod hamerkama 

Katastrální území Svojanov 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Jevíčko 0-4 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 3-4B3, 4BC3, 4C3, 3BC4  

Stupeň ekologické stability 4-5 

Charakteristika současného 
stavu 

459A11, B15 – smíšený, převážně bukový porost, 
starší část (J) převážně SM. 

Cílová výměra 3,36 ha 

Typ cílového společenstva Lesní: Querci – Fageta typica, Querci – Fageta typica 

Návrh opatření  

 

Označení 17 13LBC6 

Název Nová svojanovská 

Katastrální území Svojanov 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 9-4 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 4B3, 4BC3 

Stupeň ekologické stability 5 

Charakteristika současného 
stavu 

464C3,4,6 – převážně bukové porosty. 
 

Cílová výměra 3,07 ha 
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Typ cílového společenstva Lesní: Fageta paupera typica, Fageta aceris 

Návrh opatření  

 

Označení 18   13LBC5 

Název Šraňk 

Katastrální území Svojanov 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 9-4 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 4B3 

Stupeň ekologické stability 5 

Charakteristika současného 
stavu 

452A7, 10 – převážně buková nastávající kmenovina 
se zastoupením SM, MD, BO. 

Cílová výměra 3,12 ha 

Typ cílového společenstva Lesní: Fageta paupera typica 

Návrh opatření  

 

Označení 19   13LBC12 

Název Homole 

Katastrální území Kadeřín 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 8-4 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 4B3, 4BD3 

Stupeň ekologické stability 4-5 

Charakteristika současného 
stavu 

356A8, D10 – převážně bukový porost, zastoupen SM, 
vtroušeně MD, HB. 

Cílová výměra 3 ha 

Typ cílového společenstva Lesní: Fageta paupera typica, Fageta tiliae 

Návrh opatření  

 

Označení 20   13LBC10 

Název Šlajha 

Katastrální území Svojanov 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Jevíčko 0-4, 0-5 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 4B3, 4BC3 

Stupeň ekologické stability 5 

Charakteristika současného 
stavu 

455C6 – smíšený smrko-bukový porost s JS, MD, HB. 

Cílová výměra 3,10 ha 
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Typ cílového společenstva lesní: Fageta paupera typica, Fageta aceris 

Návrh opatření  

 

Označení 21   13LBC4 

Název Na hranicích 

Katastrální území Svojanov, Kadeřín 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 9-5 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 4B3, 4AB3, 4BC3 

Stupeň ekologické stability 4-5 

Charakteristika současného 
stavu 

451A10 – smíšený SM-BK porost s převahou smrku, 
vtroušeně MD, BO, JS. Zmlazení SM. 

Cílová výměra 3,04 ha 

Typ cílového společenstva Lesní: Fageta paupera, Fageta paupera typica, Fageta 
aceris 

Návrh opatření  

 

Označení 22   13LBC3 

Název Nad sadem 

Katastrální území Kadeřín 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 9-5 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 4B3, 4BC3, 4C3 

Stupeň ekologické stability 4 

Charakteristika současného 
stavu 

351A1c,3,4a,5b,17 – předržená jehličnatá kmenovina 
MD, SM, vtroušeně JD, BO, BK, HB.  

Cílová výměra 10,79 ha 

Typ cílového společenstva lesní: Fageta paupera typica, Fageta aceris, Tili – 
acereta fagi 

Návrh opatření Předsunuté prvky (násečné kotlíky) vyu 

 

Označení 23   13LBC2 

Název Stráň 

Katastrální území Kadeřín 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 8-5, 8-6 

Biogeografický význam lokální 

Geobiocenologická typizace 4B3 

Stupeň ekologické stability 3 

Charakteristika současného 354C7 – jehličnatá kmenovina SM, BO, MD. 
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stavu 

Cílová výměra 13,06 ha 

Typ cílového společenstva Lesní: Fageta paupera typica  

Návrh opatření Předsunuté kotlíky zales 

 

Označení RBC273 

Název Špraněk 

Katastrální území Kadeřín 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 8-5 

Biogeografický význam regionální 

Geobiocenologická typizace 4BD3, 4CD3, 4BD2, 3BC3, 3D3, 3C3 

Stupeň ekologické stability 3-5 

Charakteristika současného 
stavu 

355A, 361B,C,D, 362A,B,C,E,F, 363A,B.Dominuje buk, 
staré výstavky dubu, kvalitní modřín. 

Cílová výměra 3,10 ha 

Typ cílového společenstva lesní: Fageta tiliae, Querci – Fageta dealpina, Fageta 
tiliae, Fraxini - Alneta 

Návrh opatření  

 
 Do řešeného území dále zasahují následující regionální biocentra: 
 
 RBC   273  
 RBC   355 – Hartinkov – charakter - mezofilní bučinné 
 RBC 1785 – Radnice – charakter - mezofilní hájové 
 RBC 1785 – Radnice (Rodlen) – charakter - mezofilní hájové 
 RBC 1786 – Obectov – charakter – mezofilní hájové 
 
 8.2 Biokoridory 
 

Označení LBK 1 

Katastrální území Bezděkov 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 9-2 

Biogeografický význam lokální 

Řada suchá 

Charakteristika současného 
stavu 

lesní společenstva 
 

 

Označení LBK 2a-e 

Katastrální území Kozov, Bezděkov, Doly, Jeřmaň 

Parcelní čísla  

Kultura  

Číslo map. listu - SMO Litovel 9-2, 9-3, 8-2 

Biogeografický význam lokální 
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Řada mokrá 

Charakteristika současného 
stavu 

lu 

 

Označení LBK 3a-c 

Katastrální území Podolí, Bouzov, Jeřmaň 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 8-2, 8-3 

Biogeografický význam lokální 

Řada suchá 

Charakteristika současného 
stavu 

lesní společenstva 
 

 

Označení LBK 4a-e 

Katastrální území Doly, Bouzov, Kadeřín 

Parcelní čísla  

Kultura  

Číslo map. listu - SMO Litovel 8-2, 8-3, 9-3, 8-4 

Biogeografický význam lokální 

Řada mokrá 

Charakteristika současného 
stavu 

lužní společenstva podél Javoříčky. 
 

 

Označení LBK 5a-c 

Katastrální území Bouzov, Podolí, Olešnice, Obectov 

Parcelní čísla  

Kultura les, orná p. 

Číslo map. listu - SMO Litovel 7-2, 7-3, 8-3 

Biogeografický význam lokální 

Řada suchá 

Charakteristika současného 
stavu 

lesní společenstva, část pole - doplnit 
 

 

Označení LBK 6a,b 

Katastrální území Olešnice, Obectov, Kovářov 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 6-4, 7-3, 7-4 

Biogeografický význam lokální 

Řada suchá 

Charakteristika současného 
stavu 

lesní společenstva 
 

 

Označení LBK 7 
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Katastrální území Podolí, Hvozdečko, Bouzov 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 7-3, 7-4, 8-4 

Biogeografický význam lokální 

Řada suchá 

Charakteristika současného 
stavu 

lesní společenstva 
 

 

Označení LBK 8a, b 

Katastrální území Bouzov, Svojanov 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 9-3, 9-4 

Biogeografický význam lokální 

Řada suchá 

Charakteristika současného 
stavu 

lesní společenstva 
 

 

Označení LBK 9a, b 

Katastrální území Svojanov 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 9-4, Jevíčko 0-4, 0-5 

Biogeografický význam lokální 

Řada suchá 

Charakteristika současného 
stavu 

lesní společenstva 
 

 

Označení LBK 10 a, b 

Katastrální území Kadeřín 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 8-4, 8-5 

Biogeografický význam lokální 

Řada suchá 

Charakteristika současného 
stavu 

lesní společenstva 
 

 

Označení RBK 1425, RBK 1428 

Katastrální území Svojanov, Kadeřín 

Parcelní čísla  

Kultura les 

Číslo map. listu - SMO Litovel 9-4, 9-5, 8-5, 8-6 Jevíčko 0-4 

Biogeografický význam regionální 
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Řada suchá 

Charakteristika současného 
stavu 

lesní společenstva 
 

Cílový charakter Mezofilní bučinné 

 
Severní částí území prochází nadregionální biokoridor K93 jako mezofilní hájová 

osa. 
 

C3.1.3. NATURA 2000 
 V území se nachází Evropsky významná lokalita (ze soustavy Natura 2000) Špraněk 
svojí částí kolem vrchu Homole. Kód N2000 je CZ0714080. 

Geologie: Bradlo devonských vápenců vystupující z okolní krajiny, v okolí převládají 
palezoické nemetamorfované droby a břidlice. 

Geomorfologie: Ludmírovská vrchovina, jedná se o součást Bouzovské vrchoviny. 
Krajinná charakteristika, reliéf: Tři význačné vrchy - Špraněk (518 m) s vyvinutými 
krasovými útvary, Boučí (521 m) a Homole (514 m). Na modelaci reliéfu se podílel zvláště 
potok Špraněk. Zkrasovění sahá do značných hloubek a krasové odvodňování probíhá i 
pod nekrasovými usazeninami směrem k Mohelnické brázdě a k Hornomoravskému úvalu. 

Převládající část území pokrývají lesy. Na místech výskytu vápenců v NPR Špraněk 
se zachovaly velmi kvalitní vápnomilné bučiny (as. Cephalanthero-Fagetum). V kaňonu 
potoka Špraňku a v okolí vchodu do Javořičských jeskyní se vyskytují rozsáhlé porosty 
suťových lesů sv. Tilio-Acerion. V oblasti vrchu Homole převládají květnaté bučiny. V území 
jsou časté skalní výchozy, na kterých se vyskytují unikátní skalní společenstva. Na 
vápencové stěně skalního útvaru Zkamenělý zámek se vyvinula skalní vegetace s 
kostřavou sivou (Festuca pallens) sv. Alysso-Festucion pallens, květenu okolních skalních 
útvarů a bývalého lomu tvoří bazifilní druhy efemér a sukulentů a skalních štěrbin. V nivě 
potoka Špraňku se zachoval liniový porost jasanovo-olšových luhů. 
V posledních dvou letech byl v jeskyních prokázán výskyt čtrnácti druhů letounů 
(Chiroptera) a druhů bezobratlých běžných pro faunu jeskyní. Část jeskynního systému 
obývá jezevec lesní (Meles meles).   

Floristicky významné jsou především zachovalé porosty vápnomilných bučin v NPR 
Špraněk. Jedná se často o velmi staré porosty s výskytem vzácných druhů jako okrotice 
bílá (Cephalanthera damasonium), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), korálice 
trojklaná (Corallorhiza trifida), hlístník hnízdák (Neotia nidus-avis), lýkovec jedovatý 
(Daphne mezereum), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), medovník velkokvětý (Melittis 
melissophyllum). Na mírných svazích a na vrcholových plošinách přecházejí tyto bučiny v 
porosty as. Melico-Fagetum. V podrostu těchto lesů dominuje strdivka jednokvětá (Melica 
uniflora) a jiné druhy typické pro květnaté bučiny, i zde se ale můžeme setkat s druhy 
typickými pro vápnomilné bučiny, např. okroticí bílou (Cephalanthera damasonium), 
hlístníkem hnízdákem (Neottia nidus-avis), hrachorem jarním (Lathyrus vernus). Neméně 
kvalitní jsou suťové lesy na exponovaných svazích s výskytem zvláště chráněných druhů 
jako je tis červený (Taxus baccata), oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum), kapraď rezavá 
(Dryopteris affinis) a v blízkosti Zkamenělého zámku unikátně i ploštičník evropský 
(Cimicifuga europaea). Přestože se tyto vzácné porosty nacházejí v chráněném území, i 
zde se můžeme setkat s jejich znehodnocením výsadbou smrku. 
 

 C3.1.4. Další přírodní systémy 
 Jiná chráněná území a památné stromy se v území nenacházejí. 

  
 C3.2. Ochrana kulturních památek a archeologie 

 
C3.2.1.Kulturní památky 
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 V řešeném území jsou evidovány tyto nemovité kulturní památky: 
 
 Bouzov: 
 - č.rej. 20903/8-1773 areál hradu Bouzova nad obcí na skalnaté  
                       výspě ostrohu zvedajícího se nad soutokem    
                                                    Třebůvky a Špraňku 
    parc.č.1,78/2,93/2,93/3,95,96,97,99,100,101,105,118/7,  
       622/4,623,625/1,689,690,693/2 
                               hrad č.p.8     parc.č.1 
                             předhradí-1.budova    parc.č.1 
                             předhradí-2.budova    parc.č.1 
                             kaple Panny Marie    parc.č.93/3 
                             mosty      parc.č.1 
                             zámecký park, rozloha 6,38ha, dalších 11,94ha les 
     parc.č.93/2,93/3,95,96,97,100,101,622/4,623,625/1 
                             socha sv.Jana Nepomuckého            parc.č.99 
 

Areál hradu Bouzov je národní kulturní památkou (NKP), prohlášenou 
nař.vl.č.147/1999 Sb. ze dne 16.6.1999 o prohlášení a zrušení prohlášení některých 
kulkturních památek za národní kulturní památky a zapsanou v Ústředním seznamu 
KP ČR pod rejstř.č. 20903/8-1773. 
 

 - č.rej. 38240/8-1772     kostel sv.Gotharda s ohradní zdí ve svahu při    
             cestě z obce ke hradu                     parc.č.3,87  
  
                            kostel sv.Gotharda    parc.č.3 
                            ohradní zeď     parc.č.87 
 - č.rej. 22629/8-1771    kostel sv.Maří Magdalény s průjezdním stavením v  
         ohradní zdi na hřbitově   parc.č.87,94 
                            kostel sv.Maří Magdalény,uprostřed hřbitova parc.č.87 
           
                             průjezdní stavení v ohradní zdi hřbitova parc.č.94 
 - č.rej. 38642/8-2628     kamenný kříž na náměstí    parc.č.688/1 
 - č.rej. 50558/9-69       kamenný kříž na hřbitově                      parc.č.686 

-č. rej. 50086/9-56         areál bývalé lesovny (Jägerhaus) čp. 70 parc.č.  
      19/1,19/2,76/1,76/2,76/3,78/1,119,142 

 
 Blažov: 
 - č.rej. 50706/9-76        venkovský dům na návsi, čp. 29  parc.č.30  
 
           Doly: 
           -č.rej. 39471/8-2629      kamenný kříž z r.1809 při silnici z Jeřmaně na Bouzov  

  parc.č. 100         
 
 Hvozdečko: 
 - č.rej. 15021/8-2687     kaple Nejsvětější Trojice s kamenným křížem na návsi                                      
          parc.č.22,294/11 
                             kaple Nejsvětější Trojice na návsi parc.č.22 
                             kamenný  kříž před kaplí Nejsvětější Trojice  

parc.č.294/1 
 - č.rej. 14778/8-1774    litinový kříž na vých.okraji obce před č.p.21  

parc.č.294/1 
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 - č.rej. 14190/8-1775      dřeběný kříž na sev.konci obce u silnice do Olešnice 
          parc.č.280/2 
 Kovářov 

-č.rej. 35371/8-2494 vápenka v lese poblíž silnice Hvozdečko-Kovářov, les 
Rachavy     parc.č.211 

-č.rej. 53107/8-1833 návratí venkovské usedlosti čp.16 – vyřazeno z Ústředního 
seznamu kultur.památek ČR v r. 1981 

 
 Kozov:    
          - č.rej. 41929/8-2630     kamenný  kříž ve vsi mezi kaplí a školou parc.č.269/9                                                      
  
 Obectov: 
 - č.rej. 12925/8-1908     litinový kříž v sev.části obce před zahradou domu          
      č.p.38    parc.č.299/1 
 

V okolí hradu Bouzov bylo ONV v Olomouci dne 15.8.1963 pod č.j. Kult.457/1-63/T 
vyhlášeno památkové ochrané pásmo kolem hradu Bouzov. 

 
 
 Nemovité kulturní památky místního a regionálního významu: 
 
 m.č. Bouzov: 
 - dům č.p.2 na návsi      parc.č.7 
 - kamenný kříž na hřbitově z roku 1822 před kostelem sv. Marie Magdalény 
                    parc.č.686 
 - boží muka na konci obce u silnice do Hvozdečka  parc.č.648/3 
 - kamenný kříž z konce 18. století v blízkosti č.p.123  parc.č.716/1 
 - dřevěný kříž z 19. století, před kostelem sv.Gotharda parc.č.87 
 - socha Panny Marie Lourdské u č.p. 34 u silnice do Podolí parc.č.688/2 
 - náhrobek rodiny Zapletalovy na hřbitově   parc.č.686 
 - náhrobek rodiny Kuncovy na hřbitově    parc.č.686 
 - litinový kříž z 19. století na hřbitově              parc.č.686 
 - litinový kříž z roku 1881 u č.p.69 u silnice do Podolí  parc.č.688/2 
 - pomník obětem světových válek na návsi v blízkosti obecního úřadu 
 
 m.č. Bezděkov: 
 - kaple sv.Antonína Paduánského na návsi   parc.č.60 
 - kamenný kříž se sousoším Kalvárie z r.1856 na návsi, před kaplí sv.Antonína  
 Paduánského       parc.č.14/1 
 
 m.č. Blažov: 
 - kaple sv.Martina na návsi      parc.č.37 
 - litinový kříž z r.1863 na návsi před kaplí sv.Martina  parc.č.363/3 
 - kamenný kříž z r.1814 na konci obce, u silnice do Kadeřína parc.č.340/1 
 - hasičská zbrojnice u výjezdu z obce do Kadeřína  parc.č.39 
 
 m.č. Doly: 
 - kaple Panny Marie na návsi     parc.č.24 
 
 m.č. Hvozdečko: 
 - boží muka v obci u silnice do Bouzova    parc.č.187/4 
 - litinový kříž z r.1874 za obcí u silnice do Bouzova  parc.č.172/1 
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 m. č. Jeřmaň: 
 - dům č.p.1 (bývalý mlýn)      parc.č.1 
 - kaple sv. Jiří na návsi      parc.č.45 

- litinový kříž z 2. poloviny 19. století na konci obce u silnice do Bouzova  
                                                                                      parc.č.88/28 

 - litinový kříž z roku 1860  u č.p.16    parc.č.8/2 
 
           m. č. Kadeřín: 
 - kaple Růžencové Panny Marie v obci u č.p.6   parc.č.57/9 
 - kamenný kříž se sousoším Kalvárie z roku 1859 u č.p.6 u kaple Růžencové     
             Panny Marie       parc.č.57/9 
 - kamenný kříž z roku 1820 na konci obce u silnice do Blažova            
                                                                                                           parc.č.37/1 
           m. č. Kovářov: 
 - kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi    parc.č.47 
 - kamenný kříž z 1. poloviny 19. století na návsi před kaplí sv.Jana      
             Nepomuckého                                                                 parc.č.442/1 
 - boží muka v obci u silnice do Slavětína    parc.č.41 
  
           m. č. Kozov: 
 - kaple sv.Barbory na návsi     parc.č.38 
 - dům č.p.7        parc.č.5/1,5/2 
 - litinový kříž z roku 1874 za obcí u polní cesty do Vranové Lhoty         
                                                                                                           parc.č.151/1 
 - hasičská zbrojnice u bývalé mateřské školy,č.p.2  parc.č.47 
 - pomník T.G.Masaryka před č.p.34    parc.č.296/10 
  
          m. č. Obectov: 
 - kaple sv.Prokopa na návsi     parc.č.2/2 
 - kamenný kříž z roku 1911 na návsi u kaple sv.Prokopa parc.č.2/2 
  
 
          m. č. Olešnice: 
 - kaple Panny Marie u č.p.53     parc.č.59 
 - kamenný kříž z roku 1821 u kaple Panny Marie  parc.č.17/1 
 
 m. č. Podolí: 
 - dům č.p.21/22 (bývalá tvrz)     parc.č.1,2/1 
 - kaple Panny Marie na návsi     parc.č.63 
 - boží muka za obcí u polní cesty do Bouzova             parc.č.706 
 - sloup se sochou Madony s dítětem na konci obce u silnice do Obectova 
                    parc.č.285/61 
 - kamenný kříž z roku 1826 na návsi u č.p.50             parc.č.77/32 
 - arkádové náspí statek č.p.20               parc.č.4 
 - pomník obětem 1.světové války na návsi   parc.č.77/19 
  
          m. č. Svojanov: 
 - kaple sv.Gotharda na návsi     parc.č.30 
 - litinový kříž z roku 1870 na návsi před kaplí sv.Gotharda parc.č.267/1 
 - litinový kříž z poslední třetiny 19. století na konci obce u silnice do Kozova 
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C3.2.2. Archeologické lokality 
Celé území, dotčené v návrhu územního plánu, je územím s archeologickými nálezy 

ve smyslu § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 
Je třeba respektovat ustanovení § 21 - 24, citovaného zákona.  

 
C3.3. Ochrana nerostných surovin 
V řešeném území se nacházejí následující ložiska nerostných surovin, která mohou 

být využita pouze při splnění vybraných enviromentálních a technických podmínek. 

 
C4. Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí 
 

 C4.1. Ochrana ovzduší 
V Programu ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje vydaným Nařízením OK 

z roku 2004, jehož cílem je dosažení a plnění imisních limitů pro zdraví, ekosystémy a 
vegetaci znečišťujících látek v ovzduší, nebyl Bouzov zařazen do oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší. V Bouzově se nenachází žádný REZZO1 ani REZZO2. 

Z programu snižování emisí a imisí OK je jednoznačnou prioritou snížení emise 
tuhých znečišťujících látek. Z hlediska ochrany ovzduší je důležitá trvalá plynofikace obcí, 
kde je proveden rozvod plynu - vytápění plynem maximálního počtu domácností, 
rozšiřování použití CZT v obci Bouzov a použití paliv s nízkou produkcí emisních látek 
v ostatních obcích nebo používání alternativních zdrojů obecně. Díky poloze obcí ve 
správě Bouzova mimo hlavní silniční tahy zatížení z provozu vozidel zde není významné.  
 

C4.2. Ochrana vod 
Je třeba zamezit ohrožení kvality podzemních vod ze zemědělské výroby. Pro 

údržbu toků ponechat nezastavěné manipulační pásy v š. min. 6m. Dále je třeba vytvořit 
zatravněné pásy pro zachycení splachů z polí. 
 

C4.3. Protipovodňová ochrana 
Záplavové území je vymezeno na toku Třebůvka. 
Pro vytvoření podmínek, které by snížily stávající rychlost povrchového odtoku 

srážkových vod a mohlo dojít k maximálnímu zasáknutí těchto vod v povodí  je doporučeno 
zpracování studie protierozních a protipovodňových opatření. 
 

C4.4. Odpadové hospodářství, skládky 
Obec Bouzov respektuje Koncepci odpadového hospodářství Olomouckého kraje, 

který ve své závazné části přináší přehled cílů pro období do roku 2013 a 2020. 
Obec Bouzov zajišťuje podmínky pro třídění odpadů a jejich odvoz prostřednictvím 

odborné firmy.  
 Je zajišťován pravidelný sběr a odvoz nebezpečného a rozměrného odpadu. 
  

C4.5. Ochrana proti nadměrnému hluku 
 Je nutno respektovat nařízení vlády 148/2006. Jde především o snížení hlučnosti 
z dopravy na silnicích III.třídy v průtazích obcemi. 
  

C4.6. Ochrana půd 
Je součástí kapitoly ochrany ZPF. 

 
 C5. Požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a 
ekonomických údajů obce a výhledů 
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C5.1. Obyvatelstvo 
 Vývoj počtu obyvatel od roku 1990 má velmi mírně stoupající tendenci. Pro další 
možný nárůst počtu obyvatel chce obec připravit plochy pro možnost výstavby RD. 
Zlepšováním bytového standardu, kvalitní občanskou vybaveností a podporou pracovních 
příležitostí především v terciérní sféře se obec bude snažit pokračovat v příznivém trendu 
vývoje počtu obyvatel. 
  

Přehled trvale bydlících obyvatel 
     

 Rok počet obyvatel celkem     rok počet obyvatel celkem 
 
 1990   1501    1999   1493   
 1991   1494    2000   1475  
 1992   1491    2001   1480  
 1993   1480    2002   1476 
 1994   1489    2003   1490 
 1995   1490    2004   1482 
 1996   1495    2005   1463  
 1997   1507    2006     
 1998   1511    2007   1503 
 

Věková skladba obyvatel (údaje k 31.12.2007) 
 
  

Věkové rozmezí 0 – 14 15 – 64 65 a více 

Počet obyvatel (%) 13,9 70,1 16,0 

 
Vyjíždějící do zaměstnání (údaje roku 2001)  

 

Vyjíždějící do zaměstnání 598 

z 
toho 

v rámci obce 256 

v rámci okresu  129 

v rámci kraje  165 

do jiného kraje  33 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  268 

 
C5.2. hospodářské podmínky 
Obec je historické sídlo s převažující zemědělskou výrobou. V jednotlivých 

katastrech obce Bouzov je zemědělská výroba provozována především prostřednictvím 
firmy Mohelnická zemědělská a.s. 
 

Přehled hospodářské činnosti 
 

Hospodářská činnost (údaje k 31.12.2007) 

Počet podnikatelských subjektů celkem 265 

Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 44 

Průmysl - počet podnikatelských subjektů 30 

Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 33 

Doprava a spoje 20 

Obchod, servis, pohostinství 72 
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Ostatní obchodní služby 26 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 11 

Školství a zdravotnictví 5 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 24 

  
 
 

C.6. Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území a dalších 
vymezených ploch. 
  
 C6.1. Plochy bydlení 
 
 V roce 2001 bylo v Bouzově 518 obydlených bytů v 413 obydlených domech. 
Z tohoto počtu bylo 391 RD. Neobydlených domů bylo 153.  
 Stávající bydlení se uplatňuje v bytových domech a v rodinných domech - 
v plochách BYDLENÍ a PLOCHÁCH SMÍŠENÝCH OBYTNÝCH 
 

DOMY ÚHRNEM  566 

z toho domy obydlené  413 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  391 

bytové domy   11 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých osob  375 

obce, státu  16 

SBD  5 

domy 
postavené 

do 1919  124 

1920-1945  46 

1946-1980  144 

1981-2001  97 

 
Návrh 
V územním plánu jsou nově navrženy rozvojové plochy pro BYDLENÍ i  PLOCHY 

SMÍŠENÉ OBYTNÉ.  
 
Rozvojové lokality 
 
Bydlení 
Plochy pro výstavbu bytových objektů formou rodinných domů 
 

počet RD   počet obyv. 
 

B/1 1RD 3 

 
 
 
 
Smíšené obytné 
Jsou to plochy opět pro rozšíření možností bytové výstavby formou rodinných domů, 

ale s větší možností vytváření podnikatelských aktivit. Jsou to lokality SO/1 až SO/50. 
 

počet RD   počet obyv. 
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SO/1 22RD 66 

SO/2 2RD 6 

SO/3 12RD 36 

SO/4 1RD 3 

SO/5 1RD 3 

SO/6 2RD 6 

SO/7 1RD 3 

SO/8 21RD 63 

SO/9 6RD 18 

SO/10 1RD 3 

SO/11 2RD 6 

SO/12 3RD 9 

SO/13 1RD 3 

SO/14 2RD 6 

SO/15 1RD 3 

SO/16 1RD 3 

SO/17 1RD 3 

SO/18 1RD 3 

SO/19 1RD 3 

SO/20 1RD 3 

SO/21 2RD 6 

SO/22 2RD 6 

SO/23 3RD 9 

SO/24 1RD 3 

SO/25 1RD 3 

SO/26 1RD 3 

SO/27 1RD 3 

SO/28 3RD 9 

SO/29 1RD 3 

SO/30 4RD 12 

SO/31 7RD 21 

SO/32 7RD 21 

SO/33 2RD 6 

SO/34 2RD 6 

SO/35 2RD 6 

SO/36 2RD 6 

SO/37 1RD 3 

SO/38 2RD 6 

SO/39 1RD 3 

SO/40 3RD 9 

SO/41 2RD 6 

SO/42 1RD 3 

SO/43 6RD 18 

SO/44 2RD 6 

SO/45 2RD 6 

SO/46 4RD 12 
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SO/47 2RD 6 

SO/48 3RD 9 

SO/49 4RD 12 

SO/50 1RD 3 

celkem 158RD 474 

  
 
 C6.2. Plochy rekreace 

Jsou prezentovány ve funkční ploše – PLOCHY REKREACE.  
Rekreace individuelní se uplatňuje soustředěně pouze ve dvou lokalitách – 

v Bezděkově a pak v Kadeříně.  Hromadnou rekreaci představuje rekreační objekt v 
Bezděkově. 

Specifickou formou rekreace je zahrádkaření, které je v území respektováno, je 
považováno za stabilizované.  

 
Návrh  

 Nově se nenavrhují 2 plochy rekreace v Bezděkově – R/1, R/2, R/3. Nově není 
navrhováno  rozšíření ploch pro zahrádkaření. 
 
 C6.3. Plochy občanské vybavenosti 

Občanská vybavenost se v podobě základní a částečně i vyšší občanské 
vybavenosti soustřeďuje především v centru obce nebo v jeho blízkosti. 

 
Plochy veřejné vybavenosti ve městě  
Plochy veřejné vybavenosti jsou vymezeny jako PLOCHY VEŘEJNÉ 

VYBAVENOSTI 
 

 BOUZOV, DOLY 
 Mateřská škola se v současnosti nachází v samostatném objektu v blízkosti hradu 
má kapacitu 30 dětí.  
 Základní škola devítiletá má areál přímo navazující na náměstí při cestě do Podolí 
a má kapacitu 130 dětí.  
 Obecní úřad s knihovnou vévodí severní straně náměstí. Z dvorní části je 
přístupná vinárna. Přes dvůr je přístupný rekonstruovaný objekt se sálem a byty a areál 
amfiteátru pod hradem s expozicí historických zbraní. 
 Hasičská zbrojnice stojí osaměle při zastávce autobusů naproti škole. 
 Zdravotní středisko je umístěno v poměrně novém objektu při cestě do Hvozdečka 
a obsahuje čtyři pracoviště (obvodní lékař, dětská ordinace, zubař, ženský lékař) bez 
lékárny. 
 Dům s pečovatelskou službou je v novém objektu při cestě do Hvozdečka 
 Církevní zařízení:  
 Kostel sv.Gotharda, farní úřad se nacházejí pod hradem. 
 Kostel sv.Maří Magdaleny stojí uprostřed hřbitova 
 Kaple Panny Marie v Dolech 
 Pošta se nachází v nárožním objektu při cestě z náměstí na hrad. 
 Samoobsluha je v novějším objektu nad náměstím při cestě do Hvozdečka. 
 Sportovní areál - hřiště pro kopanou se nachází  u parkoviště návštěvníků hradu. 
 Policie má objekt v ulici pod hradem 
 Lesní správa jako první objekt v Dolech od Bouzova 
 BEZDĚKOV 
 Kaple sv.Antonína Paduánského na návesním prostoru 
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 Hasičská zbrojnice v blízkosti kaple 
 BLAŽOV 
 Kaple sv.Martina na návsi 
 Prodejna v soukromína návsi 
 Hasičská zbrojnice při cestě do Kadeřína 
 HVOZDEČKO 
 Kaple Panny Marie na návsi 
 Malé sportoviště nedaleko hospody 
 JEŘMAŇ 
 Kaple sv.Jiří na návsi 
 KADEŘÍN 
 Kaple Růžencové Panny Marie při vjezdu do obce 
 Hasičská zbrojnice v blízkosti kaple 
 KOVÁŘOV 
 Kaple sv.Jana Nepomuckého uprostřed obce 
 Hasičská zbrojnice 
 KOZOV 
 Mateřská škola. Dnes pouze prázdný objekt bez využití jako obč.vybavenost 
 Obecní dům. V současnosti kanceláře ZD. 
 Kaple sv.Barbory na malé návsi 
 Hasičská zbrojnice. 
 Hospoda a kult.sál na návsi 
 Sportovní areál podél cesty na Blažov 
 OBECTOV 
 Obecní dům s hasičskou zbrojnicí na návsi 
 Kaple sv.Prokopa na začátku návsi 
 Prodejna v budově bývalé školy 
 OLEŠNICE 
 Kaple Panny Marie při průjezdní silnici 
 Sportovní areál. Hřiště na kopanou u prodejny. 
 PODOLÍ 
 Kaple Panny Marie na návsi. 
 Obecní dům. Bývalý obecní úřad. 
 Kulturní dům s kapacitou cca 300 osob 
 SVOJANOV 
 Kaple sv.Gotharda na návsi 

 
Návrh 
Stávající vybavenost je dostatečná.  
Navrhuje se rozšíření plochy mateřské školy – OV/1. 
Dále se navrhuje vybudování rozhledny na kopci Bakule – OV/2. 
Jsou navrženy plochy OS/1 - 3 pro sportovní zařízení. 
Nové plochy komerčních zařízení nejsou navrhovány. V případě soukromých aktivit 

budou realizovány v jiných funkčních plochách. 
 
Plochy komerčních zařízení 
Plochy komerční vybavenosti jsou vymezeny ve funkci PLOCHY KOMERČNÍCH 

ZAŘÍZENÍ. 
Maloobchodní, ubytovací a stravovací zařízení 
Nachází se v objektech soukromých subjektů 

 Další rozšiřování komerční vybavenosti vyplyne z případných soukromých aktivit a 
může být do určitého rozsahu realizováno na smíšených plochách, případně na plochách 
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bydlení. 
 

Návrh 
Nové plochy komerčních zařízení nejsou navrhovány. V případě soukromých aktivit 

budou realizovány v jiných funkčních plochách. 
 
 Plochy veřejného pohřebnictví 

Tyto plochy jsou vymezeny ve funkci VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ 
SLUŽBY. 

V obci Bouzov existuje hřbitov. 
 

 Návrh 
 Rozšiřování pohřebních ploch není navrhováno.  
 
 C6.4. Plochy veřejných prostranství 

Veřejná prostranství tvoří náměstí, návsi, uliční prostory v zastavěném území. 
Součástí prostranství jsou veřejná zeleň, parky, chodníky a jsou prostorem pro realizaci 
technické infrastruktury. Chodníky jsou stabilizované. Funkční plocha – VEŘEJNÁ 
PROSTRANSTVÍ. 

 
Návrh 

 Nová veřejná prostranství vzniknou v závislosti na řešení přístupových komunikací 
k lokalitám a v rámci těchto lokalit. V rámci nově navrhovaných ploch bydlení v Lošticích 
požadovat vymezení adekvátních veřejných prostranství. 
  
 C6.5. Plochy dopravní infrastruktury 

Plochy dopravní infrastruktury tvoří plochy SILNIČNÍ DOPRAVY - silnice.  
 
Návrh 

 Nová plocha dopravní infrastruktury je samostatně vymezena pro parkování u 
hřbitova a pro dopravní zařízení (malá čerpací stanice) v Bouzově. 
 
 C6.6. Plochy technické infrastruktury 

V řešeném území jsou PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY zastoupeny 
plochou plochou zařízení pro zásobování vodou. Technická infrastruktura (vedení elektro, 
plyn, voda, trafostanice, vodojemy apod.) je vymezena zákresem v rámci ostatních ploch.  

 
Návrh 

 Územní plán navrhuje nové plochy technické infrastruktury (ploch ČOV, zařízení pro 
zásobování vodou). Liniové prvky technické infrastuktury popř. trafostanice, čerpací stanice 
apod. jsou zakresleny (významnější) a jsou součástí ostatních vymezených funkčních 
ploch.  
 
 C6.7. Plochy výroby a skladování 

Jedná se o funkční plochy VÝROBA A SKLADOVÁNÍ.  
Náplň ploch tvoří jak zemědělská, tak průmyslová výroba. 
Zemědělskou výrobu představuje v Bouzově firma Mohelnická zemědělská a.s. 

využívající areál farmy. Farma v Podolí náleží firmě Genoservis a.s.   
Další výrobu zastupují firmy: 
Bouzovská pila Bezděkov 
Yetti, mrazené výrobky Bouzov 
a další 
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Návrh 

 Nové plochy pro výrobu nejsou navrženy. 
 
 C6.8. Plochy smíšené výrobní 

Samostatně jsou vymezeny PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ; jedná se o plochy, kdy 
nebylo účelné je zařazovat do samostatné funkce.   

 
Návrh 

 Nově jsou navrženy tři lokality pro tento účel využití. 
SV/1 – Plocha pro zahradnictví ve Hvozdečku 
SV/2 – Kadeřín 
SV/3 -  Kozov 

 
 C6.9. Plochy vodní a vodohospodářské 

Jsou vymezeny VODNÍ PLOCHY A TOKY, jedná se o plochy vodních toků a 
vodních nádrží.  

 
Návrh 

 Samostatně je vymezena dle ZÚR jako rezerva vodohospodářské plochy -  plocha 
pro akumulaci povrchových vod na Třebůvce - Jeřmaň. 
 Samostatně jsou dále navrženy malé vodní nádrže WT/1 – WT/10 
 
 C6.10. Plochy zemědělské 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ tvoří všechny plochy zemědělského půdního fondu, pokud 
nejsou zařazeny do jiné funkční plochy (např.zahrady v zastavěném území v plochách 
obytných). Převažuje zemědělské využívání. Součástí jsou stavby, zařízení a opatření pro 
zemědělství. 

 
Návrh 

 Nové plochy nejsou navrhovány 
 
 C6.11. Plochy lesní 

PLOCHY LESNÍ  jsou tvořeny  plochami PUPFL – pozemky určenými k plnění funkcí 
lesa. Součástí jsou stavby a zařízení lesního hospodářství. Hospodaření v lesích se řídí 
LHP. 

 
Návrh 
Nové plochy nejsou navrhovány 

 
C6.12. Plochy přírodní 
PLOCHY PŘÍRODNÍ jsou vymezené za účelem ochrany krajiny. Součástí jsou 

biocentra jako pozemky kostry ÚSES.  
 
Návrh 
Nově jsou navrhovány plochy tvořící návrhovou část kostry ÚSES.. 

 
C6.13. Plochy smíšené nezastavěného území 
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ jsou plochy v krajině bez rozlišení 

převažujícího způsobu využití. Jedná se o ZPF, PUPFL, vodní a vodohospodářské plochy, 
pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů.  
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Návrh 
Nově jsou tyto plochy dále samostatně navrhovány. 
 

 C7. Návrh koncepce dopravní infrastruktury, technické infrastruktury 
 

C7.1.  návrh koncepce dopravy  
       

1.     Ú V O D  -  základní komunikační síť. 
        Obec Bouzov  leží západně od trasy  rychlostní komunikace  R 35, a trasy 
II/635. Hlavní osou území katastru je sil. III/37320 a III/37313, na níž navazují ostatní  
silnice III. tř, které zajišťují vlastní dopravní obsluhu území. Místní komunikace a 
účelové komunikace potom zahušťují dopravní kostru obce . 
 

2.     P O D K L A D Y. 
        Pro zpracování  dopravního řešení  územního plánu   sídelního útvaru  (obce)   bylo  
použito   následujících  výchozích podkladů : 
               1. Silniční mapa  - ŘSD  
               2. Zadání územního plánu 
  3. Sčítání intenzity dopravy 2005 - ŘSD 
  

3.     N Á V R H 
        3.1    Doprava silniční 
        3.1.1  Řešení komunikační sítě 
 Dotčeným katastrálním územím obce Bouzov s částmi Bezděkov, Blažov, Doly, 
Hvozdečko, Jeřmaň, Kadeřín, Kovářov, Kozov, Obectov, Olešnice, Podolí, Svojanov 
procházejí v současnosti tyto státní silnice : 
 III/37313 Senice n.Hané – Slavětín – Doly 
 III/37317 červená Lhota – Olešnice – Hvozdečko 
 III/37320 Olešnice – Podolí – Bouzov 
 III/37322 Loštice – Doly – Březinky 
 III/37328  Bezděkov – spojovací 
 III/37329 Kozov – Blažov - Ospělov 
 III/37330 Blažov – Kadeřín 
 III/37331 Kozov –Svojanov 
 

Bouzov  
 Dopravní kostru obce tvoří průjezdní úseky silnic III/37313 a III/37320 s převážně 
obslužnou funkcí. Na ně navazují místní obslužné komunikace s výhradně obslužnou 
funkcí s různým dopravním významem i kvalitou. Místo spojení obou  sil. III. tř  se nachází 
v centrální části obce.  
 Silniční trasy a trasy místních komunikací jsou stabilizovány. Budou upraveny pouze 
lokální problémy a dopravní závady. Dále budou prováděny úpravy, směřující ke zlepšení 
stavebního a dopravně technického stavu komunikací. 
 V místech rozvojových ploch jsou navrženy místní obslužné komunikace 
odpovídajícího zařazení.  
 

Bezděkov 
 Obec Bezděkov leží vzhledem k silniční síti v koncové poloze. Silnice III/37328 se 
připojuje na III/37322 a vede k zástavbě sídla, na jejímž okraji končí. Na III/37328 navazuje 
síť místních komunikací, zajišťujících dopravní obsluhu. 
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 Síť komunikací je v dané poloze stabilizovaná a nepředpokládá se úprava její 
polohy. Je však v nevyhovujícím technickém stavu a rovněž šířkové poměry jsou 
nevyhovující. 
 
 Blažov 
 Obec se nachází v oboustranné poloze vůči průjezdnímu úseku III/37329.  Na jižním 
okraji obce se na III/37329 připojuje III/37330. V průchodu návsí v centrální části obce se 
na III/37329 připojuje síť místních komunikací. Společně tvoří komunikační síť sídla. 
 Síť komunikací je v dané poloze stabilizovaná a nepředpokládá se úprava její 
polohy.  Je třeba řešit opatření, směřující ke zlepšení lokálních, dopravně nevyhovujících 
míst – např. křižovatky III/37329 a III/37320, technický stav a šířkové parametry. 
 
 Doly 
 Sídlo s řídkou zástavbou se rozkládá většinou v jednostranném položení 
k průjezdním úsekům silnic III/37313 a III/37322, které se spojují v centrální části. 
 Silnice, jejichž směrové určení je dáno výškovým průběhem trasy i místní 
komunikace jsou stabilizovány a budou pouze upravovány stavebně ve smyslu zlepšení 
technických parametrů, podobně jako předchozí lokality. 
 
 Hvozdečko 
 Část Hvozdečko se rozprostírá podél průjezdního úseku silnice III/37313. Tato 
silnice tvoří dopravní osu zástavby a mimo zajištění dopravních vozeb k okolí 
zprostředkovává i přímou obsluhu objektů. Ve východní části se na okraji obytné zástavby 
spojuje s III/37317. Všechny komunikace jsou stabilizované a budou pouze upravovány 
stavebně ve smyslu zlepšení technických parametrů, podobně jako předchozí lokality. 
  .  
 Jeřmaň 
 Silnice III/37322 prochází zástavbou sídla a zajišťuje obsluhu přilehlých objektů, 
vedle dopravní funkce. Na ni se připojují místní obslužné komunikace.  
 Silnice i místní komunikace jsou v dotčeném rozsahu polohově stabilizované. 
 
 Kadeřín 
 Nachází se v koncovém úseku silnice III/37330. Od severu přichází silnice, která 
zajišťuje dopravní vazbu k sousedním sídlům i ke spádovému centru. V centrální části 
průjezdní úsek silnice končí a navazují na něj místní obslužné komunikace. Všechny 
komunikace jsou stabilizované a budou upravovány ve smyslu zlepšení stavebního stavu a 
technických parametrů. 
 
 Kovářov 
 Silnice III/37313 prochází svým průjezdním úsekem zástavbou části Kovářov a 
zajišťuje přímou dopravní obsluhu objektů. Ve svém tahu je stabilizovaná. 
 
 Kozov 
 V prostoru sídla se na státní silnici III/37322 připojují III/37329 a III/37331. Síť 
průjezdních úseků je doplněna místními komunikacemi a společně zajišťují obsluhu objektů 
sídla. Všechny komunikace jsou stabilizovány. 
 
 Obectov 
 Silnice III/37321 prochází zástavbou sídla a zajišťuje mimo dopravní funkci i obsluhu 
přilehlých objektů. Na ni se připojují místní obslužné komunikace.  
 Silnice i místní komunikace jsou v dotčeném rozsahu stabilizované. 
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 Olešnice 
 Obec se nachází v oboustranné poloze vůči průjezdnímu úseku III/37317.  Severně 
zástavby se na III/37317 připojuje silnice III/37320. V průchodu sídlem se na III/37317 
připojují další místní komunikace, společně pak tvoří komunikační síť sídla. Všechny 
komunikace jsou stabilizovány. 
 
 Podolí 
 Sídlem Podolí prochází státní silnice III/37320, na niž se v centrální části připojuje 
III/37321. Průjezdní úseky jsou využívány i pro přímou obsluhu. Na silnice se připojují 
místní komunikace. Komunikační síť je stabilizovaná. 
 
 Svojanov 
 Nachází se v koncovém úseku silnice III/37331. Od severu přichází silnice, která 
zajišťuje dopravní vazbu k sousedním sídlům i ke spádovému centru. V centrální části 
průjezdní úsek silnice končí a navazují na něj místní obslužné komunikace. Všechny 
komunikace jsou stabilizované a budou upravovány ve smyslu zlepšení stavebního stavu a 
technických parametrů. 
 
 Rozdělení úseků včetně zatřídění do funkčních tříd a rozlišení stavu a návrhu je 
podrobně řešeno v mapové části. 

Silnice  III. tř. tvoří hlavní komunikační páteř obce a katastru. Ostatní komunikace 
doplňují dopravní kostru.  Poloha silnic je stabilizovaná, mimo zastavěné území se sleduje 
úprava do kat. S 7,5/70 (60)  a vyjímečně S 6,5/50 v  souladu s ČSN 73 6101. 

V průtahu obcí budou silnice zatříděny do f.s. C a předpokládaná kategorie je 
v souladu s ČSN 73 6110  MO2p  -/11/50 (30)  a MO2 -/7/30,  MO2 -/6,5/30 resp. MO2k -
/6/30.     

Na silnicích v obci doporučujeme úpravy v příčném řezu uličního profilu, jež zajistí 
vyšší  bezpečnost chodcům, cyklistům a budou stimulovat řidiče k bezpečnějšímu chování 
na silnicích v obci. Jedná se o provedení úprav v souladu s  ČSN 73 6110 a TP131, 
TP132, TP 145.   

Doporučujeme úpravy jednak na vjezdu do zastavěného území, jež přinutí řidiče 
k snížení rychlosti a ke zvýšení pozornosti ( směrové vychýlení vjezdového jízdního pruhu,  
zúžení jízdních pruhů, optické a psychologické zúžení komunikace,..). Uvnitř obce využít 
zúžení jízdních pruhů, vysazené plochy,střední dělící ostrůvky, lokální zúžení, celkové 
oživení prostoru komunikace,atd. Samozřejmostí je, vzhledem k technickému stavu všech 
průtahů sil. III. tř, předpoklad postupného provádění rekonstrukcí celého uličního prostoru, 
jejíž součástí bude vedle již zmíněných úprav i zahrnutí výstavby zastávek autobusů MHD 
v souladu s ČSN  73 6425-1, zejména výstavba zastávkových pruhů (zálivů).  Celý prostor 
musí být upraven v souladu s platnými předpisy pro pohyb osob se ztíženou schopností 
pohybu a orientace vyhl. 369/2001 Sb., vč., respektování podmínek pro pohyb nevidomých 
a slabozrakých lidí dle metodických poznámek /2005/ (signální pásy ze slepecké reliéfní 
dlažby,…). 
 Samozřejmostí je, vzhledem k technickému stavu všech průtahů sil. III. tř, 
předpoklad postupného provádění rekonstrukcí celého uličního prostoru, jejíž součástí 
bude vedle již zmíněných úprav i zahrnutí výstavby zastávek autobusů MHD v souladu 
s ČSN  73 6425-1, zejména výstavba zastávkových pruhů (zálivů).  Celý prostor musí být 
upraven v souladu s platnými předpisy pro pohyb osob se ztíženou schopností pohybu a 
orientace vyhl. 369/2001 Sb., vč., respektování podmínek pro pohyb nevidomých a 
slabozrakých lidí dle metodických poznámek /2005/ (signální pásy ze slepecké reliéfní 
dlažby,…). 

- návrh dopravní infrastruktury sleduje rozvoj  silniční sítě s cílem odstranit stávající 
dopravní závady a hájit koridory pro návrh a úpravu trasy do normových parametrů ( 
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úprava příčného profilu,  odvodnění a úpravy povrchů, ..), vč. úprav průjezdných úseků 
obcemi  

D1 -  homogenizace a modernizace stávajících tras sil. III/37… v souladu s výše 
uvedenými zásadami 
D2, D3 - úprava nevhodného napojení MK (ostrý úhel) na sil. III/37313.   Úprava  
stykové křižovatky bude provedena současně s úpravou příčného profilu průtahu sil. 
III/37313 obcí. 
D4 - rozšíření průjezdného profilu na mostním obj. před připojením III/37313 na 
III/37322.  Rekonstrukce stáv. mostního objektu bude provedena v návaznosti  na 
homogenizaci a modernizaci trasy silnice. 
D5  - přestavba zastávek MHD do normových parametrů.  V cílovém stavu je třeba 
řešit zastávky MHD v  uspořádání dle ČSN 73 6425-1 na zvláštních pruzích  mimo 
průjezdný profil komunikací s nástupišti  a pěším  napojením vč.  vybavenosti 
přístřešky pro cestující. Doporučujeme, aby vždy nejméně jedna z dvojice zastávek 
byla opatřena přístřeškem proti nepohodě. Zastávky budou upraveny rovněž v 
souladu s vyhl. 369/2001 Sb. v platném znění, vč. respektování podmínek pro pohyb 
nevidomých a slabozrakých, dle publ. Bezbarierové řešení staveb 2005 (signální 
pásy ze slepecké reliefní dlažby,…), při dodržení ustanovení ČSN 73 
61110..přestavba všech  zastávek MHD do normových parametrů.  

 
           Místní komunikace ostatní 

Místní komunikace ostatní jsou zařazeny do dopravní kostry   jako obslužné 
f.tř. C, lze  je zařadit, resp. upravit do  kategorie MO2p -/8,5/30, případně  MO1p 
9/5,5/30 resp. MO1 7/3,5/30 a MO1k 4/4/30.  Uvažovaná úprava přinese zklidnění a 
zvýšení bezpečnosti dopravy pro všechny účastníky provozu.  

Méně důležité MK  jsou zařazeny do f.s. D1. Jedná  se  většinou o komunikace 
se   smíšeným provozem,  jež po doplnění technických opatření v souladu s TP 103 a 
ČSN 73 6110 (výhyben, minimálního   pásu  pro  pěší  provoz, rychlostní prahy,  
stavební úpravy na vjezdu a DZ vjezdu)   lze  zařadit  do  f.tř. D1,  jako   komunikace   
zklidněné   (obytná   zóna,   obytná  ulice).   Na  stávající síť  budou připojeny  úseky 
nově  navržených     větví, jež souvisí s  nově navrhovanou výstavbou, případně  
využitím území. Při jejich návrzích je nutno v plné míře respektovat ČSN 73 6110, TP 
132 a TP 103. 

   
3.1.2. Zatížení dopravní sítě 

 
        Pro určení dopravního zatížení silniční sítě pro návrhové období do 2020 je možno 
vyjít z výsledků celostátního sčítání dopravy na silnicích a dálnicích, provedeného 
Ředitelstvím silnic  v roce 2005.  

 
stanoviště       čís.silnice       intenzita /voz/24 hod v 2020 

 7-4800  III/37313    816 
 7-2467  III/37322   534 
 7-4810  III/37320   363 
 
        3.1.3  Silniční ochranná pásma 

Ve výkresové  části jsou zakreslena  ochranná pásma silnic  dle  zákona  o  
pozemních  komunikacích  13/1997  Sb., ve znění pozdějších předpisů.       
   Hranice ochranných pásem dle §30 jsou : 
 -  dálnice, rychlostní komunikace 100 m od osy přilehlého jízdního pásu 

-  silnice II.tř.  15 m od osy vozovky, pro trasu mimo zastavěné území. 
-  silnice III.tř.  15 m od osy vozovky, pro trasu mimo zastavěné území. 
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V území zastavěném je nutno respektovat především uliční čáry v případech dostaveb, u 
nově vznikajících celků je nutno dodržet mimo hluková pásma základní minimální hodnoty 
takto: 
 15,0 m od osy místní sběrné komunikace funkční.tř. B2 
 10,0 m od osy ostatních místních komunikací 
 Při stavební činnosti je třeba dále respektovat hluková hygienická pásma. 
Hodnoty hlukového zatížení silniční dopravou mohou být stanoveny na základě intenzity 
dopravy, zjištěné sčítáním dopravy. Při posuzování hlukových poměrů bude postupováno 
ve smyslu Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
148/2006 Sb. 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku ve venkovním prostoru budou uvažovány jako 
součet základní hladiny hluku a příslušné korekce. 

Dále bude nutno respektovat ČSN 736102 „Projektování křižovatek na silničních 
komunikacích“ z hlediska rozhledových polí v prostorách křižovatek. 
 

3.1.4. Doprava v klidu 
        V řešeném území je třeba v  souladu s ČSN 73 6110 zajistit parkování  a  odstavení  
vozidel.  Při  bilancování má být dodržen  stupeň motorizace  1 :2.5. Při navrhování ploch 
pro odstavování a parkování automobilů i garáží je nutno respektovat hygienické 
požadavky na ochranu životního prostředí a postupovat dle platných norem pro tyto stavby. 
Pro cílový stav automobilizace 1:2,5 jehož dosažení projektant uvažuje v průběhu 
výhledového období je počítáno se všemi formami realizace odstavných stání - umístění 
parkovacích a odstavných ploch v terénu i v garážích v obytných domech. 

V  současné době  je situace  v  odstavení  vozidel   obyvatel  i občanské 
vybavenosti v zásadě vybilancovaná. Vzhledem ke způsobu zástavby a šířkám 
komunikací a ploch lze konstatovat, že na zpevněných plochách obce jsou 
dostatečné rezervy pro parkování vozidel IAD.   

Pro území s rodinnými domky, které mají garáže umístěny v objektech či přistavěny 
jako samostatné objekty na soukromých pozemcích, se předpokládá pokrytí potřeby 
realizací menšího počtu krátkodobých stání parkovacích u přístupových komunikací, nebo 
přímo na nich, pokud je tam malá dopravní intenzita. Na průtazích st. silnic  po úpravě 
příčného profilu lze ve většině případů uvažovat se zastavovacími, resp parkovacími pruhy.  
Pro zařízení obč. vybavenosti a turistického ruchu, je třeba pamatovat na rezervy 
v parkování z důvodů atraktivnosti.  

Při zřizování parkovacích stání je třeba respektovat rovněž vyhl. 369/2001 o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 

V tomto případě je vhodné počítat s rozšířeným uličním profilem. 
 V jednotlivých částech jsou zaznačena zjištěná parkovací stání a tam, kde to 
vyžaduje nedostatek parkovacích míst je proveden návrh na doplnění. 
 
        3.1.5  Hromadná doprava osob 
        Hromadná  doprava osob  je zajišťována  linkovými autobusy. V  současné  
době je  území obslouženo  linkami, které mají v  obci obousměrné zastávky. V 
mapovém  podkladě   jsou zakresleny  s vyznačením  maximální docházkové 
vzdálenosti  dle  ČSN 73  6110. Je třeba  v cílovém stavu řešit zastávky MHD   v 
uspořádání  na zvláštních  pruzích mimo  průjezdný profil komunikací s nástupišti a 
pěším napojením   v souladu s ČSN 73  6425-1 Autobusové, trolejbusové a 
tramvajové zastávky a s vyhl. 369/2001 Sb (bezbarierové úpravy). 
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        3.1.6  Dopravní zařízení 
        Do  této  skupiny  lze  zařadit  čerpadla  pohonných hmot,  manipulační plochy a 
rozptylové plochy. Stávající čerpací stanici pohonných hmot je v obci Kozov.  Manipulační 
plochy  vznikly u průmyslových  a zemědělských   podniků.  Rozptylové   plochy   jsou   
situovány   v  místech  větší   koncentrace pěších, jedná se  zejména o plochy v centrální  
části obce. 
 
        3.2    Doprava železniční. 
        Železnice není v katastru obce zastoupena. Nejbližší zastávka ČD je v Litovli a v 
Mohelnici. Veškerá MHD je řešena autobusy. 
 
        3.3    Doprava letecká. 
        Kromě  provozu  vrtulníků  záchranné  služby  nemá letecká  doprava pro obec 
význam. 
 
        3.4    Doprava lodní. 
        Není tento druh dopravy v lokalitě zastoupen. 
 
        3.5    Účelové komunikace. 
        Účelové komunikace v k.ú.  obce slouží zejména zemědělské dopravě. Řešení  tras  
ÚK  v  návrhu  vychází  z  rozložení pozemků  zemědělské  výroby  a  stávajících  
zemědělských cest. Trasy účelových komunikací  budou navrženy v souladu   s ČSN 73 
6109.  Kategorie  hlavních   polních  cest  se        předpokládá  P6/30, resp. P4/30 u méně 
zatížených. 
 
        3.6    Doprava pěší a cyklistická. 
        Pěší  provoz  bude  veden  po  chodnících  podél  hlavních  místních  komunikací, 
ve zklidněných částech  obce je  pěší  provoz  ponechán  spolu  s  dopravou  motorovou  
na jednom  tělese  -  zklidněné komunikace,  obytné ulice. Územím jsou vedeny stezky pro 
pěší a cykloprovoz. 
        Při  provádění  úprav  a  údržby  bude  dbáno  na  to, aby  postupně všechny  
přechody a přístupy  byly v bezbarierové  úpravě v souladu s ČSN 73 6110. Zastávky 
budou upraveny rovněž v souladu s vyhl..369/2001 Sb. vč., respektování podmínek pro 
pohyb nevidomých a slabozrakých lidí dle metodických poznámek /2005/ (signální pásy ze 
slepecké reliéfní dlažby,…). 
        Cyklistický provoz  je veden po  síti místních a účelových komunikací,  
případně po  stezkách se smíšeným  provozem.  
    
        4.     Vliv dopravy na životní prostředí. 
        Doprava zásadním způsobem neovlivní nepříznivými účinky, zejména  hlukovými  
emisemi   z  dopravy  silniční nově navrhované rozvojové lokality.     

V souladu s nařízením vlády 148 z 15.03.2006, § 11, příloha 3 je hygienický limit pro 
chráněné venkovní prostory staveb 50 + 5 = 55 dB v denní době a  55 -10 = 45 dB v době 
noční.  Tyto limity jsou pro venkovní prostor stavby pro bydlení a ostatní nepřekročitelné. 
Je bezpodmínečně nutné při dalším podrobnějším řešení rozvojových lokalit tuto 
skutečnost prokázat příslušným výpočtem.   
 
        5.   Závěr. 
        Řešení  dopravní  problematiky  ovlivní  rozvoj  obce.   I když se nejedná  o  zásadní  
změny  proti   stávajícímu stavu v dopravní kostře obce, bude doprava spolupůsobit při 
řešení nových lokalit rozvoje území. Bez ohledu na to  je třeba  pomocí drobných úprav  a 
korekcí v  rámci údržby    zlepšovat   stávající   nepříznivý    stav   na   místních   
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komunikacích. V souladu s platnými předpisy je nutno zlepšit stav komunikačního prostoru 
s ohledem na bezpečnost všech účastníků, humanizaci prostoru a přiměřeně i 
společenskou a pobytovou funkci. 
 

C7.2.  návrh koncepce technické infrastruktury 
 
 C7.2.1 Vodní hodpodářství 

   
C7.2.1.1. Vodovod  

 

 Vodoprávní stav 

V současnosti není zájmové území systematicky zásobeno pitnou a požární 
vodou. Veřejné vodovodní sítě jsou pouze v obci Bouzov a její části Olešnice 

Vostatních m.č. Bouzova jsou obyvatelé zásobeni pitnou vodou výhradně z vlastních 
zdrojů u jednotlivých objektů, přičemž řada zdrojů je nevhodně umístěna (např. u silnice, u 
možných zdrojů znečištění apod.) a je většinou vyloučeno stanovení potřebných PHO.  

V současnosti není zájmové území systematicky odkanalizováno. Dešťové vody 
jsou odváděny krátkými stokami do otevřených příkopů či přírodních (nebo požárních) 
nádrží. Odpadních vody jsou převážně akumulovány v žumpách na vyvážení, část vod je 
vypouštěna do dešťových kanalizací po předčištění v biologických septicích. Značná část 
odpadních vod je odváděna do hydrosféry prostřednictvím dešťové kanalizace (nepojení či 
čerpání) ilegálně. Ilegální kanalizace splašků do vodotečí s poměrně nízkými vodními stavy 
významně negativně ovlivňuje kvalitu vody v recipientech se všemi ekologickými, 
hygienickými a estetickými dopady.  

Stávající stav zásobení pitnou a požární vodou. 
  Bouzov      
 Část aglomerace je pokryta veřejnou vodovodní sítí pitného vodovodu ve správě a 
majetku OÚ Bouzov. Vodovod je koncipován jako samostatná větevná síť budovaná 
postupně od začátku minulého století. systematická větevná síť byla však zřízena až v 70-
tých letech minulého století. Současná rozloha sítě nevykrývá plně zájmové území, 
jednotlivé stávající řady však vyhovují kapacitmě (dn 100 mm) výhledovému stavu 
zájmového území. vodovodní řady jsou z trub pvc dn 110 mm, vodovod je napojen na řídící 
vdj bouzov (v = 90 m3, hmax = 459 m.n.m). Vodojem bouzov je napájen z prameniště 
„kamenné mosty“ (udávaná vydatnost 1,05 l*s-1)  a z prameniště „kadeřín“ (udávaná 
vydatnost 1,0 l*s-1). samostatně je zásoben výrobní a zemědělský areál ve východní části 
aglomerace bouzov (bývalé jzd). Areál je napojen na samostatný řad z vdj hvozdečko (v = 
150 m3, hmax = 445 m.n.m). vodojem hvozdečko je napájen z prameniště „hvozdečko“ 
(udávaná vydatnost 2,0 l*s-1). 
 

Stávající zdroje pitné vody 

*- současná a výhled 
 
Stávající stav úpravy pitné vody.  
Úprava vody z pramenišť „Kamenné mosty“ a  „Kadeřín“ je prováděna v ÚV Bouzov 

snížením obsahu CO2 aerací, odželezováním a odmanganováním a následně dezinfekcí 

Název zdroje 
Vydatnost 

(l*s-1) 
lokalita 

Spotřeba 
(l*s-1)* 

Rezerva 
(l*s-1)* 

Hvozdečko 2,0 Areál výroby a zem. 1,2 0,8 

Kamenné mosty 1,06 
Bouzov a m.č. Doly 1,6 0,46 

Kadeřín 1 
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chlorem.  
Úprava vody z prameniště „Hvozdečko“ je prováděna v ÚV Hvozdečko snížením 

obsahu CO2 aerací, odželezováním a následně dezinfekcí chlorem.  
 

Stávající akumulace: 

 Řídící VDJ Bouzov 90 m
3
 (hmax = 459 m.n.m) 

VDJ je situován nad aglomerací Bouzov cca 1 km západně od okraje intravilánu 
obce, Voda do vodojemu je dopravovaná výtlačným řadem DN 2 * 150 mm z pramenišť 
„Kamenné mosty“ a  „Kadeřín“  resp. z ÚV Bouzov. VDJ zajišťuje akumulaci vody pro 
Bouzov. 

 VDJ Hvozdečko  150 m
3
 (hmax = 445 m.n.m) 

VDJ je situován nad zástavbou m.č. Hvozdečko, jihovýchodně od Bouzova. Do 
vodojemu je voda dopravovaná výtlačným řadem DN 100 mm čerpací stanicí ÚV 
Hvozdečko. Zajišťuje akumulaci vody převážně pro potřeby výrobně – zemědělského 
areálu v Bouzově.  
 

Stávající ochranná pásma  
PHO zdrojů pitné vody 

 V řešeném území je v současnosti vyhlášena PHO VZ  
„Kamenné mosty“ a  „Kadeřín“ - vyhlášeno je PHO I. stupně a  PHO 2. stupně 

(vnitřní a vnější).  
„Hvozdečko“ - vyhlášeno je PHO I. stupně a  PHO 2. stupně  

 
Olešnice 
Aglomerace je z velké části pokryta veřejnou vodovodní sítí pitného vodovodu v 

majetku a správě OÚ Bouzov. Vodovod je koncipován jako samostatná větevná vodovodní 
síť v místní části olešnice byla vybudována v 70-tých letech minulého století. Současná 
rozloha sítě nevykrývá plně zájmové území, jednotlivé stávající řady však vyhovují 
kapacitmě (dn 80 mm) výhledovému stavu zájmového území. Vodovodní řady jsou z trub 
pvc dn 80 mm, vodovod je napojen na podzemní akumulační nádrž olešnice (v = 25 m3, 
hmax = 400 m.n.m), tlak v síti je zajišťován at stanicí. Vodovod je napájen z prameniště 
„Olešnice“ (udávaná vydatnost 0.25 l*s-1).  

Část aglomerace je zásobena z individuálních zdrojů tj. Z vlastních domovních 
studní. 

 

Stávající zdroje pitné vody 

Název zdroje 
Vydatnost 

(l*s-1) 
lokalita 

Spotřeba 
(l*s-1)* 

Rezerva 
(l*s-1)* 

Olešnice 0,25 Olešnice. 0,5 - 0,25 

 

Stávající stav úpravy pitné vody.  
Úprava vody ze zdroje „Olešnice“ je přímo u zdroje dezinfekcí chlorem.  

 
Stávající akumulace: 

Podzemní VDJ Olečnice ( 25 m
3
)  

VDJ je situován u zdroje vody pro  m.č. Olešnice, jižně od zástavby m.č. Olešnice. VDJ 
zajišťuje akumulaci vody pro m.č. Olešnice. 
 

Stávající ochranná pásma  

 „Olešnice“ - vyhlášeno je PHO I. stupně a  PHO 2. stupně  
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KADEŘÍN Aglomerace je zásobena pouze z individuálních zdrojů tj. z vlastních domovních studní. 
BLAŽOV Aglomerace je zásobena pouze z individuálních zdrojů tj. z vlastních domovních studní. 
SVOJANOV Aglomerace je zásobena pouze z individuálních zdrojů tj. z vlastních domovních studní. 
KOZOV Aglomerace je zásobena pouze z individuálních zdrojů tj. z vlastních domovních a 

veřejných studní. 
BEZDĚKOV Aglomerace je zásobena pouze z individuálních zdrojů tj. z vlastních domovních studní. 
DOLY Aglomerace je zásobena pouze z individuálních zdrojů tj. z vlastních domovních studní. 
JEŘMAŇ Aglomerace je zásobena pouze z individuálních zdrojů tj. z vlastních domovních studní. 
OBECTOV Aglomerace je zásobena pouze z individuálních zdrojů tj. z vlastních domovních studní. 
PODOLÍ Aglomerace je zásobena pouze z individuálních zdrojů tj. z vlastních domovních studní. 
KOVÁŘOV Aglomerace je zásobena pouze z individuálních zdrojů tj. z vlastních domovních studní. 
HVOZDEČKO Aglomerace je zásobena pouze z individuálních zdrojů tj. z vlastních domovních studní. 
V Kozově, Svojanově, Kadeříme a Podolí jsou zřízeny požární nádrže, v ostatních částech 
řešeného území zdroje požární vody absentují. 
 

 d2.1 zásobování vodou 

 
 Návrh řešení 

Stávající zástavba i nově urbanizovaná území budou nově zásobena pitnou vodou z 
kapacity skupinového nebo autonomního veřejného pitného vodovodu. Potřeba požární 
vody pro vnější hasební zásah bude kryta z hydrantové sitě veřejného vodovodu, plnící 
místa požární techniky dle aktualizovaného požárního plánu.  

 
Vodovodní skupina  Kovářov – Hvozdečko – Olešnice – Podolí - Kadeřín – 

Bouzov - Doly: 
Skupinový vodovod propojí a zdrojově sváže značnou část zájmového území. 

Vodovodní skupina bude napojena na tyto zdroje : 
 

Název zdroje Vydatnost (l*s-1) lokalita 
Spotřeba 

(l*s-1) 
Rezerva 

(l*s-1) 

Hvozdečko 2,0 

Areál výroby 
a zem. 

1,2 

0,86 

Olešnice - 
posílení. 

0,3 

Kovářov. 0,2 

Hvozdečko. 0,3 

Kamenné mosty + Kadeřín 2,06 

Bouzov a 
m.č. Doly 

1,6 

Kadeřín 0,2 

Podolí 1 Podolí 0,4 

 
Vodovodní skupina bude napojena na řídící VDJ Bouzov s kapacitou 2 x 90 m3 - 

hmax = 459 m.n.m (dostavba jedné komory) a dále na vyrovnávací vodojemy  
Kadeřín 15 m3 - hmax = 525 m.n.m – pouze pro m.č. Kadeřín 
Kovářov 40 m3 - hmax = 457 m.n.m – pouze pro m.č. Kovářov 
Podolí 50 m3 - hmax = 408 m.n.m – pouze pro m.č. Podolí 
Olešnice 2 x 25 m3 - hmax = 400 m.n.m – pouze pro m.č. Olešnice 
Úprava vody bude prováděna přímo u zdrojů, hygienické zabezpečení vody na 5 dnů. 
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Vodovod Blažov: 

Vodovod bude napojen na zdroj : 
 

Název zdroje Vydatnost (l*s-1) lokalita 
Spotřeba 

(l*s-1) 
Rezerva 

(l*s-1) 

Blažov 0.3 Blažov 0,2 0,1 

 
Vodovodní skupina bude napojena na řídící VDJ Blažov s kapacitou 10 m3 -  
hmax = 450 m.n.m. 
Úprava vody bude prováděna přímo u zdroje, hygienické zabezpečení vody na 5 dnů. 
 

Vodovod Svojanov: 
Vodovod bude napojen na zdroj : 
 

Název zdroje Vydatnost (l*s-1) lokalita 
Spotřeba 

(l*s-1) 
Rezerva 

(l*s-1) 

Svojanov 0,15 Svojanov 0,05 0,1 

 
Vodovodní skupina bude napojena na řídící VDJ Svojanov s kapacitou 20 m3 - 

hmax = 440 m.n.m. 
Úprava vody bude prováděna přímo u zdroje, hygienické zabezpečení vody na 5 dnů. 

Vodovod Kozov: 
Vodovod bude napojen na zdroj : 
 

Název zdroje Vydatnost (l*s-1) lokalita 
Spotřeba 

(l*s-1) 
Rezerva 

(l*s-1) 

Kozov 0,3 Kozov 0,2 0,1 

 
Vodovodní skupina bude napojena na řídící VDJ Kozov s kapacitou 20 m3 -  

hmax = 324 m.n.m. 
Úprava vody bude prováděna přímo u zdroje, hygienické zabezpečení vody na 5 dnů. 
 

Vodovod Bezděkov: 
Vodovod bude napojen na zdroj : 
 

Název zdroje Vydatnost (l*s-1) lokalita 
Spotřeba 

(l*s-1) 
Rezerva 

(l*s-1) 

Bezděkov 0,15 Bezděkov 0,1 0,05 

 
Vodovodní skupina bude napojena na řídící VDJ Kozov s kapacitou 40 m3 -  

hmax = 366 m.n.m. 
Úprava vody bude prováděna přímo u zdroje, hygienické zabezpečení vody na 5 dnů. 
 

Vodovod Jeřmaň: 
Vodovod bude napojen na zdroj : 
 

Název zdroje Vydatnost (l*s-1) lokalita 
Spotřeba 

(l*s-1) 
Rezerva 

(l*s-1) 
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Jeřmaň 0,3 Jeřmaň 0,25 0,05 

 
Vodovodní skupina bude napojena na řídící VDJ Kozov s kapacitou 40 m3 -  

hmax = 310 m.n.m. 
Úprava vody bude prováděna přímo u zdroje, hygienické zabezpečení vody na 5 dnů. 
 

Vodovod Obectov: 
Vodovod bude napojen na zdroj : 
 

Název zdroje Vydatnost (l*s-1) lokalita 
Spotřeba 

(l*s-1) 
Rezerva 

(l*s-1) 

Obectov 0,5 Obectov 0,2 0,3 

 
Vodovodní skupina bude napojena na řídící VDJ Kozov s kapacitou 40 m3 -  

hmax = 368 m.n.m. 
Úprava vody bude prováděna přímo u zdroje, hygienické zabezpečení vody na 5 dnů. 
 

C7.2.1.2. Odkanalizování a čištění odpadních vod  

 

 Vodoprávní stav 

 V současnosti není zájmové území systematicky odkanalizováno. Dešťové vody 

jsou odváděny krátkými stokami do otevřených příkopů či přírodních (nebo požárních) 

nádrží. Odpadních vody jsou převážně akumulovány v žumpách na vyvážení, část vod je 

vypouštěna do dešťových kanalizací po předčištění v biologických septicích. Značná část 

odpadních vod je odváděna do hydrosféry prostřednictvím dešťové kanalizace (nepojení či 

čerpání) ilegálně. Ilegální kanalizace splašků do vodotečí s poměrně nízkými vodními stavy 

významně negativně ovlivňuje kvalitu vody v recipientech se všemi ekologickými, 

hygienickými a estetickými dopady.  

 

 Stávající stav kanalizace. 

 

BOUZOV V intravilánu obce jsou dešťové vody odváděny povrchovými příkopy a 

zatrubněnými úseky bývalých příkopů a svodníc, které suplují funkci 

děšťové kanalizace. Recipientem dešťových vod je přírodní koryto – strž 

pod obcí.  

Odpadní vody z individuální bytové zástavby jsou akumulovány v žumpách 

na vyvážení. Odpadní vody z bytových domů jsou odváděny po 

předčištění v biologickém septiku rovněž do zatrubněné svodnice, přičemž 

čistící efekt septiku nezabezpečuje splnění limitů kvality pro vyčištěné 

odpadní vody dle platné legislativy.  

OLEŠNICE V intravilánu obce jsou dešťové vody odváděny povrchovými příkopy a 

zatrubněnými úseky bývalých příkopů a svodníc, které suplují funkci 

děšťové kanalizace. Recipientem dešťových vod je meliorační svodnice 

pod obcí.  

Odpadní vody z individuální bytové zástavby jsou akumulovány v žumpách 

na vyvážení.  

KADEŘÍN V intravilánu obce jsou dešťové vody odváděny povrchovými příkopy a 

zatrubněnými úseky bývalých příkopů a svodníc, které suplují funkci 

děšťové kanalizace. Recipientem dešťových vod je meliorační svodnice 

pod obcí.  
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Odpadní vody z individuální bytové zástavby jsou akumulovány v žumpách 

na vyvážení. 

BLAŽOV V intravilánu obce jsou dešťové vody odváděny povrchovými příkopy. 

Recipientem dešťových vod je koryto Blážovského potoka pod obcí.  

Odpadní vody z individuální bytové zástavby jsou akumulovány v žumpách 

na vyvážení. 

SVOJANOV V intravilánu obce jsou dešťové vody odváděny povrchovými příkopy. 

Recipientem dešťových vod je koryto svodnice pod obcí.  

Odpadní vody z individuální bytové zástavby jsou akumulovány v žumpách 

na vyvážení. 

KOZOV V intravilánu obce jsou dešťové vody odváděny povrchovými příkopy. 

Recipientem dešťových vod je koryto Blážovského potoka resp. Třebůvky.  

Odpadní vody z individuální bytové zástavby jsou akumulovány v žumpách 

na vyvážení. 

BEZDĚKOV V intravilánu obce jsou dešťové vody odváděny povrchovými příkopy a 

zatrubněnou svodnicí. Recipientem dešťových vod přirozené koryto – strž 

pod zástavbou.  

Odpadní vody z individuální bytové zástavby jsou akumulovány v žumpách 

na vyvážení. 

DOLY 

V intravilánu obce jsou dešťové vody odváděny povrchovými příkopy. 

Recipientem dešťových vod je místní vodoteč Dolský potok – levostranný 

přítok Třebůvky.  

Odpadní vody z individuální bytové zástavby jsou akumulovány v žumpách 

na vyvážení. 

JEŘMAŇ 

V intravilánu obce jsou dešťové vody odváděny povrchovými příkopy. 

Recipientem dešťových vod je místní vodoteč – levostranný přítok 

Třebůvky, potažmo Třebůvka.  

Odpadní vody z individuální bytové zástavby jsou akumulovány v žumpách 

na vyvážení. 

OBECTOV 

V intravilánu obce jsou dešťové vody odváděny povrchovými příkopy 

převážně do vsaku 

Odpadní vody z individuální bytové zástavby jsou akumulovány v žumpách 

na vyvážení. 

PODOLÍ 

V intravilánu obce jsou dešťové vody odváděny povrchovými příkopy a 

zatrubněnými úseky – dešťovou kanalizací. Recipientem dešťových vod je 

místní vodoteč.  

Odpadní vody z individuální bytové zástavby jsou akumulovány v žumpách 

na vyvážení. 

KOVÁŘOV 

V intravilánu obce jsou dešťové vody odváděny povrchovými příkopy a 

zatrubněnými úseky – dešťovou kanalizací. Recipientem dešťových vod je 

místní vodoteč.  

Odpadní vody z individuální bytové zástavby jsou akumulovány v žumpách 

na vyvážení. 

HVOZDEČKO 

V intravilánu obce jsou dešťové vody odváděny povrchovými příkopy 

převážně do vsaku 

Odpadní vody z individuální bytové zástavby jsou akumulovány v žumpách 

na vyvážení. 

 

 Popis navrhovaného řešení 
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Návrh řešení 
Stávající i nově urbanizovaná území budou odkanalizována v cílovém roce oddílnou 

kanalizační soustavou, volba kanalizační soustavy vychází zejména z morfologie 
zájmového území a dále kapacitních možností recipientu. 
  

Bilance 
Bilance jsou provedeny na základě údajů o aktuálních trendech produkce odpadních 

vod a dle  hydrologických a klimatologických údajů zájmového území.  
Tabelární výpočet počtu napojených ekvivalentních obyvatel ze stávající zástavby 

obce i nově urbanizovaných území v cílovém stavu, celková bilance produkce odváděných 
vod splaškových (od obyvatelstva ve stávajících i nově urbanizovaných územích) a 
vyčíslení jejich kvalitativních parametrů je uvedena v tabulce K1, parametry nové ČOV jsou 
stanoveny tabelárně v tabulce K2, vliv odtoku vyčištěných vod na recipient je stanoven 
tabelárně v tabulce K3. 
 

 Ochranná pásma zařízení technické infrastruktury 

 Ochranná pásma stok a vodovodních řadů jsou určena zákonem č.274/2001 § 23 
odst.3 (neurčí-li vodohospodářský orgán jinak), a to v šířce 1500 mm  (resp. 2500 mm) od 
okrajů půdorysných rozměrů potrubí a souvisících objektů. V ochranném pásmu lze 
provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se souhlasem provozovatele kanalizace. 
 

C7.2.1.3. Vodní toky a plochy 
  
 Nárůst zatížení hydrosféry z nově urbanizovaných ploch bude eliminován 
ekvivalentním rozvojem kanalizační sítě. Nedojde tedy k negativnímu ovlivnění kvality vody 
v povrchových vodotečích ani k trvalému ovlivnění kvality podzemní vody. Hydrogeologické 
poměry v zájmovém území nebudou trvale dotčeny. 
 Rozvojové lokality jsou situovány mimo záplavové území, resp. mimo dosah 
vybřežení Q100 v řece Třebůvce a Blážovském potoce. 
 
 C7.2.2 Energetika a spoje 
 

C7.2.2.1. Elektrická energie 
 

Katastrem obce prochází stávající linka velmi vysokého napětí 400 kV. Trasa vedení 
je zakreslena, vedení včetně ochranného pásma musí být respektována. 

Popis řešení – rozvody VN 22 kV : 
Obce Bouzov, Bezděkov, Blažov, Doly, Hvozdečko, Jeřmaň, Kadeřín, Kovářov, 

Kozov, Obectov, Olešnice, Podolí a Svojanov jsou napájeny z venkovního vedení VN 22 
kV provozní číslo 83. Z hlediska provozního spadá vedení č.83 do správy ČEZ Distribuce 
a.s. pracoviště Přerov. Podle prohlídky území a dle sdělení majitele sítě je vedení v dobrém 
provozním stavu i fyzický stav elektrických vedení je dobrý. Vedení je schopno zajistit 
požadavky rozvoje území vyplývající z tohoto návrhu ÚPn.    

- jev TE 1, SO/1 a SO/3, přes tyto lokality prochází stávající venkovní vedení VN 22 
kV, které napojuje stávající trafostanice na východním okraji obce. Vzhledem k velikosti 
lokalit a jejich těsnému navázání na okraj lesa není možno řešit přeložku tohoto vedeni 
jinak než jako kabelovou. Při návrhu zastavovacího plánu lokalit musí být trasa přeložky 
navržena tak, aby byla vedena po plochách veřejných a veřejně přístupných. Přeložka 
bude provedena dvěma kabely 3x AXEKVCEY 120 mm2, bude začínat v místě lomu u 
silnice do Podolí, projde přes obě lokality, napojí nově postavenou kioskovou DTS 3822 a 
na stávající vedení se napojí v místě, kde začíná přívod pro DTS 91541 a DTS 3821. 
Přeložka je podle současně platné legislativy hrazena tím, kdo ji vyvolá. 
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- jev TE 2, SO/1 a SO/2 (22+2RD, předpokládaný odběr cca 85,- kW). Pro zajištění 
výstavby v této lokalitě bude provedena výstavba krátké přípojky VN a distribuční 
trafostanice. Po provedení těchto staveb bude v lokalitách dostatečný příkon pro novou 
výstavbu. 

- jev TE 3, SO/3, stávající trafostanice DTS 3822 bude nahrazena novou trafostanicí 
kioskovou, která se napojí kabely VN (viz TE 1). 

- jev TE 4, SO/8, SO/9 a SO10 (21+6+1 RD, předpokládaný odběr cca 100,- kW). 
Pro zajištění výstavby v této lokalitě bude provedena výstavba kabelové přípojky VN a 
kioskové distribuční trafostanice. Po provedení těchto staveb bude v lokalitě dostatečný 
příkon pro novou výstavbu. 

- jev TE 5, SO/8,. Pro uvolnění staveniště v severní části lokality SO/8 je navržena 
demontáž stávající DTS 3821. Bude nahrazena novou DTS viz TE 4. 

- jev TE 6 a jev TE 7 v centru obce Bouzov (u školy) jsou v těsné blízkosti umístěny 
dvě stožárové trafostanice DTS 3820 a DTS 3822. Je navrženo vybudovat novou 
kioskovou trafostanici o velikosti do 2x630 kVA jako náhradu za tyto dvě trafostanice (jev 
TE 6) a dále provést kabelové propojení ze stávající DTS 4651, přes novou DTS na 
venkovní vedení ze kterého jsou napojeny DTS 3820 a DTS 3822 (jev TE 7). Toto řešení 
umožní lepší využití ploch v centru obce a zároveň se zlepší spolehlivost dodávky 
elektrické energie. 

- jev TE 10, SO/22, SO/23. V obci Hvozdečko přes tyto lokality prochází stávající 
venkovní vedení VN 22 kV. Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu 5RD doporučujeme 
vedení respektovat a neřešit přeložku (viz TE 1). 

- jev TE 18, SO/45. V obci Olešnice přes tuto lokalitu prochází stávající venkovní 
vedení VN 22 kV. Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu 6RD doporučujeme vedení 
respektovat a neřešit přeložku (viz TE 1). 

- jev TE 22, SV/1. Pro výstavbu zahradnictví s možným příkonem cca 100,- kW je 
navržena výstavba krátké přípojky VN a nové velkoodběratelské trafostanice. 
 

Popis řešení – rozvody NN 0,4 kV : 
Rozvody NN jsou většinou provedeny jako venkovní vedení vodiči AlFe6 různých 

průřezů na různých druzích podpěr.  Novější vedení a sítě rekonstruované jsou provedeny 
vodiči AES. V centru obce Bouzov a u nové výstavby rodinných domů jsou rozvody NN 
realizovány zemními kabely. Přípojky pro některé rodinné domky i jiné objekty jsou 
provedeny závěsnými kabely nebo kabely v zemi. 

- jev TE 2, SO/1 a SO/2, Bouzov (22+2 RD, předpokládaný odběr cca 85,- kW). 
Nová výstavba RD v těchto lokalitách bude napojena novými kabelovými rozvody NN 
z nové stožárové distribuční trafostanice. Požadovaný příkon zde bude k dispozici. 

- jev TE 3, SO/3, Bouzov (12 RD, předpokládaný odběr cca 45,- kW). Nová výstavba 
RD v této lokalitě bude napojena novými kabelovými rozvody z kioskové trafostanice DTS 
3822. Požadovaný příkon zde bude k dispozici. 

- jev TE 4, SO/8, SO/9 a SO/10 Bouzov (28 RD, předpokládaný odběr cca 100,- 
kW). Nová výstavba RD v těchto lokalitách bude napojena novými kabelovými rozvody NN 
z nové kioskové distribuční trafostanice. Požadovaný příkon zde bude k dispozici. 

- jev TE 5, SO/8, Bouzov. Pro uvolnění lokality SO/8 pro výstavbu je navržena 
demontáž stávající DTS 3821 a její náhrada novou DTS (TE 4). Stávající rozvody budou 
přepojeny na novou DTS. 

- jev TE 6, Bouzov. Součástí náhrady stávajících trafostanic DTS 3820 a DTS 3822 
bude řešeno i přepojení stávajících rozvodů NN na novou trafostanici. Přepojení  
přednostně řešit kabelové. 

- jev TE 8, SO/12 – SO/15, Bezděkov (celkem 8RD, předpokládaný příkon cca 35 
kW). Podle skutečného zatížení v době stavby bude řešena rekonstrukce DTS 3826 pro 
zvýšení výkonu této trafostanice. Nová výstavba RD v této lokalitě bude napojena 
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z rekonstruované trafostanice. Požadovaný příkon zde bude k dispozici. Podle potřeby 
bude řešeno i posílení stávající sítě NN. Posílení bude buď závěsnými vodiči AES na 
stávajících podpěrách nebo kabelovým vedením v zemi. 

- jev TE 9, SO/16 – SO/20, Blažov (celkem 5RD, předpokládaný příkon cca 25 kW). 
Podle skutečného zatížení v době stavby bude řešena rekonstrukce DTS 3830 pro zvýšení 
výkonu této trafostanice. Nová výstavba RD v této lokalitě bude napojena z rekonstruované 
trafostanice. Požadovaný příkon zde bude k dispozici. Podle potřeby bude řešeno i posílení 
stávající sítě NN. Posílení bude buď závěsnými vodiči AES na stávajících podpěrách nebo 
kabelovým vedením v zemi. 

- jev TE 10, SO/21 – SO/24, Hvozdečko (celkem 8RD, předpokládaný příkon cca 35 
kW). Podle skutečného zatížení v době stavby bude řešena rekonstrukce DTS 3814 pro 
zvýšení výkonu této trafostanice. Nová výstavba RD v této lokalitě bude napojena 
z rekonstruované trafostanice. Požadovaný příkon zde bude k dispozici. Napojení bude 
přednostně řešeno kabelovým vedením v zemi. Lokalita SO/23, 1RD, bude napojena 
přípojkou NN na stávající síť NN. 

- jev TE 11, SO/25 – SO/28, Jeřmaň (celkem 8RD, předpokládaný příkon cca 35 
kW). Podle skutečného zatížení v době stavby bude řešena rekonstrukce DTS 3825 pro 
zvýšení výkonu této trafostanice. Nová výstavba RD v této lokalitě bude napojena 
z rekonstruované trafostanice. Požadovaný příkon zde bude k dispozici. Napojení bude 
provedeno přípojkami NN na stávající síť NN. 

- jev TE 12, SO/29 – SO/33, Kadeřín (celkem 21RD, předpokládaný příkon cca 75 
kW). Podle skutečného zatížení v době stavby bude řešena rekonstrukce DTS 3831 pro 
zvýšení výkonu této trafostanice. Nová výstavba RD v této lokalitě bude napojena 
z rekonstruované trafostanice. Požadovaný příkon zde bude k dispozici. Podle potřeby 
bude řešeno i posílení stávající sítě NN. Posílení bude buď závěsnými vodiči AES na 
stávajících podpěrách nebo kabelovým vedením v zemi. 

- jev TE 13, SO/34 – SO/36, Kovářov (celkem 6RD, předpokládaný příkon cca 30 
kW). Podle skutečného zatížení v době stavby bude řešena rekonstrukce DTS 3815 pro 
zvýšení výkonu této trafostanice. Nová výstavba RD v této lokalitě bude napojena 
z rekonstruované trafostanice. Požadovaný příkon zde bude k dispozici. Podle potřeby 
bude řešeno i posílení stávající sítě NN. Posílení bude buď závěsnými vodiči AES na 
stávajících podpěrách nebo kabelovým vedením v zemi. 

- jev TE 14, SO/37 Kozov (1RD, předpokládaný příkon cca 8 kW). Podle skutečného 
zatížení v době stavby bude řešena rekonstrukce DTS 3828 pro zvýšení výkonu této 
trafostanice. Nová výstavba RD v této lokalitě bude napojena z rekonstruované 
trafostanice. Požadovaný příkon zde bude k dispozici. Napojení řešit přednostně 
kabelovým vedením v zemi. 

- jev TE 15, SO/38 – SO/42, Obectov (celkem 23RD, předpokládaný příkon cca 80 
kW). Podle skutečného zatížení v době stavby bude řešena rekonstrukce DTS 3812 pro 
zvýšení výkonu této trafostanice. Nová výstavba RD v této lokalitě bude napojena 
z rekonstruované trafostanice. Požadovaný příkon zde bude k dispozici. Podle potřeby 
bude řešeno i posílení stávající sítě NN. Posílení bude buď závěsnými vodiči AES na 
stávajících podpěrách nebo kabelovým vedením v zemi. 

- jev TE 16, SO/42 – SO/44, Olešnice (celkem 27RD, předpokládaný příkon cca 95 
kW). Podle skutečného zatížení v době stavby bude řešena rekonstrukce DTS 3811 pro 
zvýšení výkonu této trafostanice. Nová výstavba RD v této lokalitě bude napojena 
z rekonstruované trafostanice. Požadovaný příkon zde bude k dispozici. Napojení bude 
přednostně řešeno kabelovým vedením v zemi. 

- jev TE 18, SO/45, Olešnice (celkem 6RD, předpokládaný příkon cca 25 kW). Podle 
skutečného zatížení v době stavby bude řešena rekonstrukce DTS 3812 pro zvýšení 
výkonu této trafostanice. Nová výstavba RD v těchto lokalitách bude napojena 
z rekonstruované trafostanice. Požadovaný příkon zde bude k dispozici. Napojení bude 
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přednostně řešeno kabelovým vedením v zemi. 
- jev TE 19, SO/46 - SO/48, Podolí (celkem 9RD, předpokládaný příkon cca 35 kW). 

Podle skutečného zatížení v době stavby bude řešena rekonstrukce DTS 3818 pro zvýšení 
výkonu této trafostanice. Nová výstavba RD v těchto lokalitách bude napojena 
z rekonstruované trafostanice. Požadovaný příkon zde bude k dispozici. Podle potřeby 
bude řešeno i posílení stávající sítě NN. Posílení bude buď závěsnými vodiči AES na 
stávajících podpěrách nebo kabelovým vedením v zemi. 

- jev TE 21, SO/49, Podolí (celkem 6RD, předpokládaný příkon cca 20 kW). Podle 
skutečného zatížení v době stavby bude řešena rekonstrukce DTS 3817 pro zvýšení 
výkonu této trafostanice. Nová výstavba RD v těchto lokalitách bude napojena 
z rekonstruované trafostanice. Požadovaný příkon zde bude k dispozici. Napojení bude 
novým kabelovým vývodem NN. 
 

Popis řešení – veřejné osvětlení : 
Veřejné osvětlení je převážně provedeno výložníky se svítidly, které jsou upevněny 

na stožárech sítě NN, v centru obce je VO provedeno silničními stožáry VO s kabelovými 
rozvody VO, nová výstavba RD pod hradem má VO provedeno parkovými stožáry a 
kabelovým rozvodem. 

V návrhu pro lokality s větším počtem RD (např. SO/1, SO/8) jsou uvažovány 
parkové stožáry výšky 4 m se svítidly se sodíkovými výbojkami SHC 70 W a s kabelovými 
rozvody VO. v místech, kde se jedná o dostavbu proluk, bude VO řešeno stejným 
způsobem jako stávající VO. 
 

Ochranná pásma : 
Ochranná pásma vedení a trafostanic jsou stanovena zákonem č.458/2000 sbírky. 

Tento zákon  také stanoví činnosti, které je zakázáno v ochranném pásmu provádět. 
Výjimky z ochranných pásem může udělit pouze provozovatel příslušné přenosové nebo 
rozvodné soustavy. Jednotlivá OP jsou stanovena následovně : 

Venkovní vedení  napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 
Pro vodiče bez izolace                   7 (10) m 
Pro vodiče se základní izolací        2 (--) m 
Pro závěsná kabelová vedení        1 (--) m 

 
Kabelová vedení VN do 110 kV, NN a telefon  
Kabelová vedení mají stanoveno ochranné pásmo na 1 (1) m od vnějšího povrchu  

kabelu (od krajního kabelu, je-li uloženo více kabelů ve společné trase ). 
 

Elektrické stanice ( transformovny ) 
Stožárové transformovny s převodem napětí z úrovně větší než 1 kV      a menší než 

52 kV na úroveň nízkého napětí  mají stanoveno ochranné pásmo na 7 (20/30) m od 
konstrukce stanice 

Kompaktní a zděné transformovny s převodem napětí z úrovně větší než 1 kV a 
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí mají stanoveno ochranné pásmo na 2 (20/30) 
m od konstrukce stanice. 

Venkovní vedení NN 0,4 kV 
Venkovní vedení NN nemá stanoveno ochranné pásmo ve smyslu zákona 

č.458/2000 Sb. Minimální vzdálenosti, které musí být od vedení NN dodrženy jsou 
stanoveny v ČSN 33 2000. 

Poznámka : Ochranná pásma dle zákona 458/2000 Sb. platí pouze  pro vedení a 
transformovny vybudovaná po nabytí platnosti tohoto zákona. Pro vedení a zařízení z 
dřívější doby platí ochranná pásma podle  zákona 79/57 případně 222/94. Ochranná 
pásma podle předchozích zákonů jsou uvedena v závorkách. Podle tohoto výkladu jsou 
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ochranná pásma kreslena i v grafické části. 
Podrobný  popis prací a činností v ochranných pásmech a v blízkosti ochranných 

pásem je stanoven zákoně č.458/2000 Sb. 
 
 C7.2.2.2. Spoje a telekomunikační zařízení 
 

V řešených obcích je místní (přístupová) telefonní síť provedena různým způsobem. 
Obce Bouzov, Bezděkov, Jeřmaň, Kozov a Kovářov mají nově vybudovanou telefonní síť, 
hlavní rozvody jsou provedeny kabely v zemi, přípojky pro jednotlivé uživatele jsou 
závěsnými kabely.  V ostatních obcích je telefonizace řešena pouze částečně. 

V Bouzově je vybudována digitální telefonní ústředna, která je napojena optickým 
kabelem na HOST Olomouc 

Katastrem obce prochází trasy přenosové sítě (dálkové optické kabely), které patří 
oprátorovi Telefónica O2. 

V obcích, kde byla dokončena nová kabelizace, je dostatečná kapacita na pokrytí 
případných nových požadavků na pevné telefonní linky. Kvalita sítě umožňuje realizovat i 
požadavky na datové služby s vysokou rychlostí přenosu (služba ADSL až 8 Mb/sec). 
V ostatních obcích budou požadavky řešeny individuálně. 

V současné době /podle dostupných podkladů) neprochází katastrem obce Bouzov 
žádný radioreléový spoj firmy Telefónika O2 nebo České radiokomunikace.  

Televizní signál pro uvedené území je šířen z vysílače Praděd a z vysílače Kojál.  
V obci je proveden rozvod místního rozhlasu. V nových lokalitách bude rozvod 

místního rozhlasu řešen kabelem, který bude veden společně s rozvody VO. Případně 
může být využito bezdrátových zařízení. 
 

C7.2.2.3  Plynofikace 
 
Stávající stav  

 
Předmětná lokalita město Bouzov a jemu přilehlé obce je plynofikována pouze 

částečně a to pouze obce umístěné východně od Bouzova. Město Bouzov a obce na jihu a 
západě zájmové lokality plynofikovány nejsou. Hlavní důvodem pro omezení rozvoje 
plynofikace je realizovaná teplofikace města Bouzova.  

Zájmové území, které je v současnosti plynofikováno, zahrnuje obce Podolí, 
Obectov, Olešnice, Hvozdečko a Kovářov. Obce jsou zásobeny zemním plynem STL 
plynovodními řady napojenými na propojovací plynovod, který je veden z regulační stanice 
RS Bílá Lhota.  

Zdrojem zemního plynu pro lokalitu je VTL plynovod Olomouc – Mohelnice DN 500, 
vedený východně od obce Bílá Lhota. VTL plynovodní přípojkou DN 100 je zásobena RS 
Bílá Lhota – obec.  

Stávající RS VTL/STL, umístěná jižně od obce Bílá Lhota u areálu ZD, je navržena 
jako jednostupňová, dvouřadá o výkonu 2000 m3 ZP/hod, stanice je vybavena odorizací 
Gasodor GA. 

Z RS vychází STL plynovodní řad PE 160, který zásobuje obce Bílá Lhota, Červená 
Lhota a Hrabí. Z obce Hrabí pokračuje propojovací STL plynovod PE 110 podél 
komunikace na Olešnici a vstupuje na zájmové území spadající pod samosprávu města 
Bouzova. Na trase propojovacího STL plynovodu je před Olešnicí vysazena odbočka pro 
STL plynovodní řad PE 110, který pokračuje směrem západním do Podolí a dále v dimenzi 
PE 63 severně do Obectova.  

STL plynovodní řad PE 110 vedený přes Olešnici pokračuje jižním směrem 
v dimenzi PE 90 do Hvozdečka a odtud v dimenzi PE 63 do obce Kovářov, kde je na konci 
zástavby ukončen.  
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Středotlaká plynovodní síť pracuje s pracovním přetlakem do 0,3 MPa s možností 
zvýšit úroveň na 0,4 MPa. 

Jednotlivé nemovitosti jsou napojeny STL přípojkami napojenými přímo na 
propojovací plynovody, případně na doplňující krátké větve plynovodů PE 50 v jednotlivých 
obcích tak, aby bylo umožněno napojení stávajících nemovitostí zemním plynem.  
 

Návrh řešení 
 

S plynofikací urbanistických ploch vyčleněných v rámci tohoto územního plánu pro 
možný rozvoj obcí a města Bouzova, jak pro individuální bytovou výstavbu, tak pro výrobní 
plochy se uvažuje pouze u obcí, které byly dosud plynofikovány.  

S plynofikací dalších obcí a především samotného Bouzova se ve výhledu dalších 
15 let neuvažuje z důvodu realizované teplofikace města.  

Nové urbanistické plochy se nacházejí v převážné míře v blízkosti stávajících STL 
plynovodních řadů. Pouze malá část  navržených lokalit bude zásobena zemním plynem 
z účelně doplněné plynovodní sítě v těchto lokalitách novými STl plynovody PE 50. 
Navýšení odběru zemního plynu pro novou výstavbu rodinných domů představuje pouze 
malý nárůst odběratelů zemního plynu. Celkový počet nových rodinných domů 79 RD. Pro 
rodinné domy je uvažováno s nárůstem plynu v množství 1,5 m3/hod/1RD, 3 300 
m3/rok/1RD.  

 Výjimku tvoří pouze navržená plocha SV1 ve Hvozdečku. Předpokládaná výše 
odběru zemního plynu pro tuto lokalitu je stanovena hodnotou 350 – 400 m3 ZP/hod. Bude-
li záměr realizován, provozovatel sítě podmiňuje povolení odběru přepočtem (posouzením) 
celé stávající plynovodní sítě zásobené z RS Bílá Lhota - obec.  

Způsob zajištění zásobování zemním plynem návrhových lokalit: 
 

Obectov 
 

Lokalita označení Zásobení zemním plynem  

SO/38/35/2/2RD stáv. STL plynovod  

SO/39/35/2/1RD stáv. STL plynovod 

SO/40/35/2/3RD stáv. STL plynovod 

SO/41/35/2/2RD stáv. STL plynovod 

SO/42/35/2/1RD stáv. STL plynovod 

Podolí 
 

Lokalita označení Zásobení zemním plynem  

SO/46/35/2/4RD návrh STL plynovodu  

SO/47/35/2/2RD stáv. STL plynovod 

SO/48/35/2/3RD návrh STL plynovodu 

SO/49/35/2/4RD stav. STL plynovod 

 
Olešnice 

 

Lokalita označení Zásobení zemním plynem  

SO/43/35/2/6RD stáv. STL plynovod 

SO/44/35/2/2RD návrh. STL plynovod 

SO/45/35/2/2RD návrh. STL plynovod 

 
Hvozdečko 

 

Lokalita označení Zásobení zemním plynem  
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SV/1 stáv. STL plynovod  

SO/21/35/2/2RD stáv. STL plynovod 

SO/22/35/2/2RD stáv. STL plynovod 

SO/23/35/2/3RD stáv. STL plynovod 

SO/24/35/2/1RD stáv. STL plynovod 

 
Kovářov 

 

Lokalita označení Zásobení zemním plynem  

SO/34/35/2/2RD návrh STL plynovodu  

SO/35/35/2/2RD návrh STL plynovodu 

SO/36/35/2/2RD stáv. STL plynovod 

 
 
 

Ochranná pásma plynovodu  
 
 Ochranné pásmo plynovodu  dle § 68 odst. 3, zákona č. 458/2000 Sb. činí:  
u NTL a STL plynovodu a přípojek 1 m na obě strany od půdorysu potrubí, u ostatních 
plynovodů 4 m na obě strany od jeho půdorysu, u technologických objektů 4 m na všechny 
strany od jeho půdorysu, kabely NN a kabely stanic katodové ochrany - 1 m na obě strany 
a anodové uzemnění stanic katodové ochrany 40 m všemi směry. 
 Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenské 
zařízení. Je zakázáno vysazování trvalých porostů ve volném pruhu o šířce 2 m na obě 
strany od osy plynovodu 
 
 C8. Návrh řešení požadavků civilní obrany 
  
 Nárůst obyvatelstva je vztažen k údajům ze stavu v roce 2007 o počtu 1503 
obyvatel. Max. možný nárůst počtu obyvatel je + 582. 
 Pro tento počet je třeba zajistit potřebné prostory pro ukrytí a to zajištěním možností 
ukrytí ve sklepních prostorách stávajících budov a rovněž v prostorách navrhovaných 
objektů. 
 Přednostně je třeba zabezpečit ukrytí dětí v MŠ a ZŠ. Výrobní provozy zajišťují 
ukrytí pro své zaměstnance ve vlastních prostorách. Rozsah těchto zařízení je nutno 
stanovit individuálně v závislosti na počtu zaměstnanců. 
 Úkrytové prostory budou řešeny v rámci projektové dokumentace vyšších stupňů 
navrhovaných objektů (dle potřeby). 
 Při výstavbě rodinných domů doporučujeme provádět stavby s podsklepením s 
možností využití těchto prostor pro ukrytí obyvatelstva. 
 Při číselném bilancování ploch potřebných pro ukrytí se uvažuje s potřebnou 
plochou 1,5m2 na osobu.  
 
                .     poč. obyv      nárůst počtu        plocha ukrytí       
    .                 r. 2007           obyvatel   pro nárůst (m2)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bouzov     1503            +477               1980 x 1,5 = 2970 
  

a. ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní: 
 Zvláštní povodeň v řešeném území se nepředpokládá. Záplavové území na 
Třebůvce je stanoveno. 
 



      57. 

b. zóny havarijního plánování 
Nejsou v obci stanoveny. 

 
c. ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
Úkrytové prostory jsou vymezeny v provizorních úkrytech ve sklepních prostorách 

stávajících objektů. V případě vyhlášení evakuace je shromaždiště stanoveno na náměstí 
před obecním úřadem v Bouzově 
 

d. skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
V obci nejsou uloženy masky a další ochranné prostředky  pro vybrané skupiny 

obyvatelstva (dle vyhl. 380/2002 Sb.). Pro případný výdej těchto prostředků a rovněž jako 
sklad pro příjem a výdej humanitární pomoci budou sloužit prostory městského úřadu.   
 

e. vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území 
a zastavitelná území obce 

Nebezpečné látky se ve správním území obce Bouzova neskladují. 2x ročně město 
organizuje – dle předepsaných předpisů – sběr nebezpečných odpadů, který provádí 
odborná firma. Ta zajišťuje i přistavení  patřičných kontejnerů a následně odvoz 
nebezpečného odpadu na další zpracování, uložení či k případné likvidaci. 
 

f. nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Pro případné umístění cisteren s pitnou vodou jsou uvažovány místa s největší 

koncetrací obyvatelstva. O umístění náhradních zdrojů el.energie se mimo potřeby 
krizového řízení neuvažuje. Pro případné umístění cisteren s pitnou vodou, případně 
umístění náhradní elektrocentrály jsou uvažovány prostory návsí obcí.  
 

 

D. informace o důsledcích vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo 
respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivu na životní 
prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo 
jeho část nebylo respektováno 
 
 Vzhledem k tomu, že územní plán nenavrhuje plochy pro takové aktivity, které by  - 
dle stanoviska orgánu ochrany přírody - vyžadovaly vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
popř. povinnost posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu (NATURU 2000), není 
samostatně zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj.   
 

 E.vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na ZPF a PUPFL 
 

1. OBECNÁ ČÁST 
 
 1.1. Úvod 

 
Podle ust. § 5 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů 

(dále „zákon o ochraně ZPF“), jsou pořizovatelé a projektanti územně plánovací 
dokumentace povinni vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení ÚPD na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF“). 

Orgány ochrany ZPF uplatňují stanoviska k územně plánovací dokumentaci a 



      58. 

k návrhu na vymezení zastavěného území z hlediska ochrany ZPF. S odvoláním na ust. § 
17a citovaného zákona, je orgánem státní správy příslušným k vydání tohoto stanoviska 
OOZPF Krajského úřadu Olomouckého kraje. Prvoinstančním orgánem na úseku ochrany 
ZPF, je Městský úřad v Litovli, který pro obec Bouzov zajišťuje výkon státní správy jako 
pověřený obecní úřad i obecní úřad s rozšířenou působností. Správní území obce tvoří 
katastrální území Bouzov, Bezděkov nad Třebůvkou, Blažov, Doly u Bouzova, Hvozdečko, 
Jeřmaň, Kadeřín, Kovářov u Bouzova, Kozov, Obectov, Olešnice u Bouzova, Podolí u 
Bouzova, Svojanov u Bouzova. 
 

Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhu ÚPn na ZPF, je dán přílohou 
č. 3. vyhlášky MŽP ČR č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
Skládá se z části textové (včetně tabulkové)  a části grafické. Textová a  tabulková část je 
součástí ODŮVODNĚNÍ ÚPN. Grafickou část tvoří výkres  zpracovaný v M = 1 : 5000 se 
zákresem  rozvojových ploch včetně navrhovaných prvků ÚSES a zvýrazněním druhů 
zemědělských pozemků, které se na těchto plochách v současné době nacházejí. Dále 
jsou zakresleny hranice  BPEJ (bonitační půdně ekologické jednotky), s jednotlivými kódy a 
třídami ochrany ZPF, hranice katastrálních území, zastavěného území obce (platná k datu 
1.9.2007), navrhovaná hranice zastavitelného území a plochy s vloženými investicemi do 
půdy (meliorované pozemky). 
 

Povinnosti pořizovatelů a projektantů ÚPD ve vztahu k pozemkům určeným k plnění 
funkcí lesa (PUPFL), vyplývají z ust. § 14 a souvisejících zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a 
o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).  
 
 1.2. Základní údaje o řešeném území 
 

 1.2.1. Půdní podmínky 
Převažujícím půdním typem jsou illimerizované půdy a hnědozemě illimerizované, 

včetně slabě oglejených forem s příznivými vláhovými poměry (půdní typ 14) a hnědozemě 
a illimerizované půdy na spraších a sprašových hlínách  závislé na dešťových srážkách  
(půdní typ 13). 
 Vyhodnocení záboru ZPF je provedeno graficky - viz výkresová část a bilančně v 
následujících tabulkách. Kvalita zeměděl. půd je dána hodnotami BPEJ, bonitovanými 
půdními ekologickými jednotkami vyznačenými ve výkrese ZPF a následujícím přehledu.  

V pětimístném kódu znamená: 
1. místo   klimatický region 
2.a 3. místo hlavní půdní jednotka - je syntetická agronomická 

jednotka charakterizovaná půdním typem, subtypem, 
substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, 
hloubky půdního  profilu a vláhového režimu v půdě 

4. místo   kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy 
5. místo   kód kombinace skeletovitosti a expozice 

 Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ  třída ochrany 
zemědělské půd. Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je 
stanovena základní sazba odvodů za odnětí zemědělské půdy've smyslu zákona  č. 
334/1992 Sb. 

V řešeném území se vyskytují půdy charakterizované následujícími kódy BPEJ. 
Podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j.: OOLP/1067/96 z října 1996 jsou pozemky, dle 
charakteristik daných kódy BPEJ, zařazeny do následujících tříd ochrany ZPF: 
 
 Třída ochrany   Kód BPEJ 
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  I   51100, 51110, 51400, 55600, 55800, 72601 
  II   51212, 51410, 51500, 51510, 52601, 52611, 54210, 
     71400 
  III   50850, 50852, 51440, 51450, 51512, 51542, 51550, 
     52614, 71510, 72604 
  IV   30840, 30850, 52641, 52651, 71512, 71550, 71841, 
     72614, 72641, 74811 
  V   34077, 52654, 53715, 53716, 53746, 53755, 53756, 
     53816, 53845, 53856, 54068, 54077, 54078, 54089, 
     54099, 54844, 56701, 56811, 57201, 57889, 72644, 
     72651, 73716, 73745, 73746, 73756, 74068, 74077, 
     74168, 74189, 74742, 76811, 76841 
 
 HPJ 08 černozemě degradované na spraši, středně těžké, s příznivým  vodním 
režimem 
 HPJ 11 hnědozemě typické, černozemní, vč. slabě oglejených forem na 
sprašových hlínách, středně těžké s těžší spodinou, vodní režimpříznivý až vlhčí 
 HPJ 12 hnědozemě, případně půdy nasycené a hnědé půdy illimerizované, vč. 
slabě oglejených forem na svahových hlínách, středně těžké s těžší spodinou, vláhové 
poměry jsou příznivé, ve spodině se projevuje místy převlhčení 
 HPJ 14 illimerizované půdy a hnědozemě illimerizované, vč. oglejených forem 
na sprašových hlínách a svahovinách, středně těžké s těžkou spodinou, vláhové poměry 
příznivé  
 HPJ 15 illimerizované půdy, hnědozemě illimerizované, hnědé půdy a hnědé 
půdy illimerizované, vč.slabě oglejených forem na svahovinách se sprašovou příměsí; 
středně těžké až těžké s příznivým vodním režimem  
 HPJ 18 rendziny a rendziny hnědé na vápencích; středně těžké až těžké, 
štěrkovité až kamenité, s malou vododržností 
 HPJ 26 hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na 
různých břidlicích  a jim podobným horninách, středně těžké, vyjímečně těžší, obvykle 
štěrkovité, s dobrými vláhovými poměry až stálým převlhčením 
 HPJ 37 mělké hnědé půdy na všech horninách; lehké, v ornici většinou středně 
štěrkovité až kamenité, v hloubce 0,3m silně kamenité až pevná hornina; výsušné půdy 
(kromě vlhkých oblastí) 
 HPJ 38 mělké hnědé půdy na všech horninách, lehké, v ornici většinou středně 
štěrkovité až kamenité, v hloubce kolem 30cm kamenité nebo pevná hornina, méně 
výsušné než HPJ 37 
 HPJ 40 Svažité půdy (nad 12°) na všech horninách; lehké až lehčí středně 
těžké, s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové poměry jsou 
závislé na srážkách 
 HPJ 41 svažité půdy (nad 12o) na všech horninách, středně těžké až těžké s 
různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich, jejich vláhové poměry jsou závislé na 
srážkách 
 HPJ 42 hnědozemě oglejné na sprašových hlínách; středně těžké, bez štěrku 
náchylné k dočasnému zamokření 
 HPJ  47 oglejené půdy  na svahových hlínách, středně těžké až středně 
skeletovité nebo slabě kamenité, náchylné k dočasnému zamokření 
 HPJ 48 hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené a oglejené půdy na různých 
břidlicích, na lupcích a siltovcích; lehčí až středně těžké, až středně štěrkovité či kamenité, 
náchylné k dočasnému zamokření 
 HPJ 56 nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké, s příznivými 
vláhovými poměry 
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 HPJ  58 nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové 
poměry méně příznivé 
 HPJ 67 glejové půdy mělkých údolí  a rovinných celků při vodních tocích, 
středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky 
 HPJ 68 glejové půdy zrašelinělé a glejové půdy úzkých údolí, vč. svahů, 
obvykle lemující malé vodní toky; středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění 
vhodné pouze pro louky 
 HPJ 72 glejové půdy zrašelinělé a rašeliništní půdy nivních poloh s hladinou 
podzemní vody trvale blízko povrchu - výrazně zamokřené 
 HPJ 78 hluboké strže nad 3m hloubky - nevhodné pro zemědělskou půdu, 
silná eroze 
 

1.2.2. Klimatické podmínky 
Tyto jsou popsány v části C2.1. ODŮVODNĚNÍ : Přírodní podmínky. 

 
 1.2.3. Hydrologické podmínky 
Tyto jsou popsány v části C2.3. ODŮVODNĚNÍ : Přírodní podmínky. 

 
 1.2.4. Geomorfologické poměry v území 
Tyto jsou popsány v části C2.2. ODŮVODNĚNÍ : Přírodní podmínky. 

 
1.2.5.  Ekologická charakteristika krajiny 

 Řešené území se rozkládá ve velmi členitém území. V jižní a JZ části katastru 
Bouzov navazují lesní porosty přes údolí Javořičky na lesní komlex, který zahrnuje 
rezervaci Špraněk. V k.ú. Bezděkov a Kozov, které se rozkládají na protilehlých svazích 
nad Třebůvkou, je ZPF využíván pro intnenzívní sadovnictví a pastvu. Zemědělsky 
využívané plochy jsou rozčleněny roztroušenými lesíky. Velká část území je tvořena 
náhorní plošinou v katastrech Blažov, Bouzov, Doly, Hvozdečko, Kadeřín, Obectov, 
Olešnice, Podolí, Svojanov.  

Ploch se stupněm ekologické stability 4 a 5 je poměrně hodně, ploch málo stabilních 
(SES 1 a 2) je naopak relativně málo a jsou vázány na plochy intenzívně zemědělsky 
využívané.  
 

2. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
BOUZOV NA ZPF  

 
2.1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející 

do  zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, 
údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a 
do stupňů přednosti v ochraně.  
  Všechny plochy navržené pro rozvoj k.ú. a obcí jsou rozpracovány v tabulkové části. 

 
 2.2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti (meliorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném 
porušení.  
  Investice do půdy jsou znázorněny v grafické části. V řešeném území jsou plochy s 
provedenými melioracemi. Do těchto pozemků zasahují v ÚPd navrhované rozvojové 
záměry pouze vyjímečně, a to především v souvislosti s budováním kostry ÚSES a nebo v 
rámci návrhu nových vodních ploch. 
 V grafické části jsou rovněž vyznačeny meliorační toky. V rámci zlepšení 
ekologických poměrů v krajině, v rámci řešení územního systému  ekologické stability je 
část interakčních prvků a biokoridorů navržena kolem těchto  toků.  
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 Při zpracování PD lokalit dotýkajících se zájmů meliorační správy je nezbytné tuto 
projednat a odsouhlasit s meliorační správou.  

 
 2.3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a 
zemědělských  usedlostech a o jejich předpokládaném porušení. 
 
 Zemědělská výroba živočišná a pomocné provozy služeb jsou soustředěny 
především v areálech Mohelnické zemědělské a.s. Jsou to následující areály: 
 
 Farma Bouzov   mechanizace  

Farma Hvozdečko   chov skotu  cca 300ks 
 
Další areál vlastní firma Genoservis s.r.o.: 
Farma Podolí   chov prasat  cca 1150ks 
 
Ve vlastnictví soukromého zemědělce : 
Bouzov (pivovar)   chov prasat  cca 300ks 
 
Ve vlastnictví firmy Impol s.r.o. 

 Farma Blažov   chov skotu 
   
 Další zemědělskou živočišnou výrobu představuje chov prasat v Kovářově 
soukromě hospodařícího zemědělce.  
 V současnosti se nepředpokládá rozšíření stavů chovaných zvířat. 

 
2.4. Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k 
zajištění ekologické stability krajiny a významných skutečnostech 
vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich 
předpokládaném porušení. 
 
Správní území obce Bouzov má celkovou výměru 4231ha a tvoří jej 13 katastrálních 

území. 
 

Struktura půdního fondu 
orná        937 ha 

  zahrady         93 ha 
  sad        156 ha 
  trvalý travní porost      419 ha 

zemědělská půda celkem   1605 ha 
  les      2405 ha 
  rybník          28 ha 

zastavěné plochy        35 ha 
ostatní       159 ha 

 
V grafické části  jsou vyznačena opatření k zajištění ekologické stability (ÚSES, 

interakční prvky). V grafické i tabulkové části jsou vymezeny  navrhované plochy pro 
ÚSES. Komplexní pozemkové úpravy v řešeném území nebyly  zpracovány. 

 
2.5. Znázornění průběhu  hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních 

území. 
 Hranice zastavěného území obcí je  vyznačena k 1.7.2008. V grafické části jsou 
rovněž vyznačeny  hranice zastavitelného území a hranice katastrálních území. 
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2.6. Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným 

řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních 
zákonem chráněných obecných zájmů.  
 
 Plochy pro bydlení 
 Správní území obce Bouzov představuje seskupení 13 osad a vsí na rozloze přes 
4000ha v území, které nevyniká zemědělskou produkcí (rostlinná výroba směřuje 
k postupnému zatravňování, živočišná výroba je nerentabilní). Území dále z poloviny 
pokrývají lesní porosty. V sídlech je málo pracovních příležitostí, vysoká nezaměstnanost a 
za prací je nutno dojíždět  do vzdálených míst. Významnou devízou tohoto prostoru je jeho 
atraktivita přírodní (zajímavá členitá krajina s lesy, rybníky, loukami) i urbanizovaná tvořená 
především  objektem hradu, který Bouzov udržuje v popředí velkého zájmu turistů 
s doplňkovými atrakcemi  a akcemi, které pomáhají tento zájem udržovat. Přesto jde 
především o udržení a případný rozvoj trvalého osídlení, neboť výchozím předpokladem 
návrhu územního plánu je udržitelný rozvoj s trvalým zachováním existence stávajících 
sídel.  Obec svým územním plánem vychází vstříc potencionálním zájemcům o trvalé i 
případně přechodné nové osídlení tak, aby naplnila toto poslání udržitelnosti, a to 
především ve svém správním sídle – Bouzově. Nabídka nových lokalit je širší, neboť je 
variantní pro možný výběr. Omezený návrh rozvojových ploch přináší riziko, i tak počtem 
obvykle značných, ale dlouho trvajících změn územních plánů. Rozvojové plochy a nová 
zástavba, především bytová, je navrhována uvnitř zastavěného území a v bezprostřední 
návaznosti na zastavěné území, čímž se nevytváří nevhodné ostrovy uvnitř obdělávaných 
honů zemědělské půdy. Rozvojové lokality pro bydlení jsou navrženy pro výstavbu 
rodinných domů. Plochy pro technickou vybavenost vychází z potřeb řešení zásobování 
obcí různými  médii. 
 
 Přehled lokalit: 
 B1 – lokalita pro bydlení pro výstavbu 1 RD na ukončení nové zástavby  
 SO1 - lokalita navrhované smíšené obytné pro výstavbu RD v Bouzově v 
návaznosti na stávající současně zastavěné území při cestě do Podolí. Bouzov jako 
centrum svého rozsáhlého správního území ve spojení s nepochybnou atraktivitou 
existující významné nemovité památky je prostorem pro další rozvoj trvalého osídlení. 
Lokalita SO1 je nejžádanější lokalitou pro výstavbu rodinných domů ve správním území 
obce, je v majetku obce a je tak v zájmu obce ji pro daný účel realizovat. Protilehlý svah 
pod lesem přináší významný výhled na hrad Bouzov. Navrhuje se komunikační návaznost 
na silnici do Podolí, případně na lokalitu SO3. Lokalita se nachází na pozemcích II., III. a 
V. třídy ochrany.  
 SO2 – drobná lokalita při silnici do Podolí pro výstavbu RD v pokračování stávající 
zástavby RD. 
 SO3 - tato lokalita pro výstavbu RD navazuje na stávající zastavěné území a 
lokalitu SO1 a nachází se v prostoru mezi zemědělskou farmou a zástavbou při silnici do 
Podolí na pozemcích II. a V. třídy ochrany. Jde o ucelený prostor vhodný pro výstavbu 
rodinných domů. Společně s lokalitou SO1 jde o nejžádanější lokality v obci, což je dáno 
atraktivní polohou. Zájem obce je v případě výstavby RD realizovat prioritně tyto stavby 
v lokalitách SO1 a SO3. 
 SO4 – lokalita pro jeden RD v návaznosti na již existující RD v prostoru obklopeném 
pozemky lesního půdního fondu na pozemcích ZPF V. třídy ochrany. 

SO5, SO6, SO7 - drobné lokality pro výstavbu RD uvnitř zastavěného území 
(v prolukách) obce Bouzov. 
 SO8 - plocha pro RD naproti areálu farmy Bouzovské zemědělské společnosti při 
cestě do Hvozdečka a v prostoru směrem k zástavbě pod hřbitovem. Rozsáhlejší lokalita 
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propojuje oddělené části obce Bouzov. Je příznivá pro svoji orientaci ke světovým stranám. 
 SO9 – lokalita doplňující zástavbu v části pod hřbitovem s místním názvem „pivovar“ 
směřující k prostoru panských rybníků. Lokalita je navržena s nevelkou hloubkou 
stavebních pozemků při existující místní komunikaci  
 SO10 – malá lokalita pro výstavbu 1 RD v části „pivovar“ 
 SO11 – menší lokalita v části Doly, která rozšiřuje prostor zastavěného území 
směrem k lesu 
 SO12, SO13, SO14 - drobné lokality pro výstavbu RD vyplňující proluky uvnitř z.ú. 
Bezděkov 

SO15 – lokalita pro 1 RD v zájmu majitele pozemku navazující na rekreačním 
prostředí v Bezděkově 

SO16 – lokalita pro 1 RD při vjezdu do Blažova navazující na zastavěné území. 
SO17, SO18, SO19, SO20 - drobné lokality pro zástavbu RD uvnitř zastavěného 

území v Blažově   
SO21, SO24 - drobné lokality pro zástavbu RD uvnitř zastavěného území ve 

Hvozdečku  
SO22, SO23 - menší lokality ve Hvozdečku navazující na zastavěné území při silnici 

do Bouzova 
SO25, SO26 - drobné lokality pro zástavbu RD uvnitř zastavěného území v Jeřmani  
SO27– lokalita pro 1 RD na okraji Jeřmaně navazující na zastavěné území při silnici 

do Bouzova 
SO28 – lokalita na jižním okraji Jeřmaně navazující na zastavěné území 
SO29, SO30, SO31, SO32, SO33 - rozvojové lokality pro výstavbu RD rozšiřující 

v nevelké hloubce zastavěné území v části Kadeřín a umožňující tak využít možností pro 
zachování a rozvoj sídla v atraktivním přírodním prostředí. Lokality se nacházejí na 
pozemcích IV. a V. třídy ochrany. 

SO34 – malá lokalita na okraji Kovářova v návaznosti na zastavěné území 
SO35, SO36 - drobné lokality pro zástavbu RD uvnitř zastavěného území v 

Kovářově  
SO37 - lokalita pro výstavbu RD v návaznosti na zastavěné území v Kozově 
SO38, SO39 - drobné lokality pro zástavbu RD uvnitř zastavěného území 

v Obectově vhodně doplňující systém zástavby v obci 
 SO40, SO41, SO42 – drobné lokality v záhumení v návaznosti na zastavěné území 
v Obectově.  
 SO43, SO44, SO45 – návrh rozšíření zastavěného území o protilehlou stranu silnice 
v Olešnici. Jde o návrh stavebních míst pro RD v jednostranně obestavěné ulici. 

SO46, SO48, SO49 – drobné lokality pro výstavbu RD v Podolí buď uvnitř nebo 
v těsné návaznosti na zastavěné území.  

SO50 – rozvojová plocha pro 1 RD v návaznosti na zastavěné území ve Svojanově 
 
 Plochy rekreace 
 R1 – plocha individuelní rekreace v návaznosti na území s touto funkcí v Bezděkově 

R2 -  plocha pro individuelní rekreaci na okraji Bezděkova   
R3 – plocha individuelní rekreace na severozápadním okraji obce 

 R4 – plocha rekreace v dolní části Blažova v blízkosti navrhované vodní plochy  
 
 Plochy pro občanskou vybavenost 
 OV1 – rozšíření pozemků mateřské školy 
  
 Plochy pro sport a rekreaci 
 OS1 – plocha pro zimní rekreaci – lyžařský svah na stávajícím TTP – bez záboru 
ZPF. 
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OS2, OS3 – rozšíření sportovně rekreačních ploch v návaznosti na stávající 
sportovní areál a plochu parkoviště  

 
Plochy veřejných prostranství 
PV1, PV2 - plochy veřejných prostranství navržené pro vybudování parkovacích 

ploch 
PV3, PV4, PV5, PV6 - plochy veřejných prostranství související s rozvojovými 

plochami pro bydlení v Bouzově 
PV7, PV8, PV9, PV10 - plochy veřejných prostranství související s rozvojovými 

plochami pro bydlení v Kadeříně 
PV13 - plochy veřejných prostranství související s rozvojovými plochami pro bydlení 

ve Svojanově 
PV14 - plochy veřejných prostranství související s rozvojovou plochou pro bydlení v 

Obectově 
 

Plochy dopravní infrastruktury 
D1 – plocha pro parkoviště u hřbitova v Bouzově 
D2 – plocha pro dopravní zařízení v Bouzově (např.malá čerpací stanice) 
 
Plochy technické infrastruktury 
TV1, TV2, TV3, TV6, TV7, TV8 - plochy pro vodohospodářská zařízení – vodojemy 
TV4 – plochy vodohospodářského zařízení – čistírna odpadních vod 

 
 Vodní plochy 
 WT1 - vodní plocha v Dolách 

WT2, WT3, WT4, WT5 - vodní plochy v okolí Blažova 
WT6, WT7 - vodní plochy v Kadeříně 
WT8, WT10 – vodní plochy v Kozově 
WT9 - vodní plochy v Podolí 
 
Plochy smíšené výrobní 
SV1 – plocha pro vybudování zahradnictví v Hvozdečku. Jde o specifický druh 

zemědělské produkce 
SV2 – podnikatelská plocha v Kadeříně využívající stávající objekt a jeho okolí 
SV3 – menší podnikatelská plocha v Kozově při vjezdu do obce 
 
Plochy smíšené nezastavěného území 
S1, S2, S3, S4 – navrhované plochy zeleně mimo prvky ÚSES 
 

 Celkový předpokládaný zábor ZPF představuje 63,1524ha. Z této plochy je 
20,6572ha určeno pro zemědělskou produkci v zahradnictví a 1,9287ha pro budování 
kostry ÚSES. Ze zbývajících 40,5665ha tvoří orná půda 21,228ha. 

 
 Vodní plochy jsou navrhovány v místech vhodných z hlediska přírodních podmínek, 
neboť jde o plochy sice vedené jako zemědělské, ale pro obdělávání naprosto nevhodné. 
Návrh rybníků a budování veškerých prvků ÚSES (biocentra, biokoridory, interakční prvky) 
jsou akce nezbytné z hlediska zlepšení přírodních poměrů a ekologické stability území. 
zemědělsky obhospodařované pozemky,  ani nezhoršují přístup zemědělským pozemkům.  
 
 2.7.  Řešení z hlediska pozemkové držby, zemědělské účelové komunikace. 
 Řešením územního plánu nejsou dotčena vlastnická práva majitelů pozemků. 
 V grafické části jsou vyznačeny hlavní účelové komunikace. 
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 3. Těžba nerostů  
 V řešeném území se nacházejí zákonem chráněná ložiska těžby vápence, jakož i 
vytipované prognózní zdroje.  

 
4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků územního plánu na PUPFL. 

 Lesy tvoří převážnou část řešného území a jsou významným potenciálem 
hospodářským, krajinotvorným, vodohospodářským i s funkcí rekreační a turistickou. 
Plochami lesů prochází trasy lokální kostry ÚSES a některé vytváří součást regionálních či 
nadregionálních biocenter a biokoridorů, což lze vyčíst v grafické části. 

Do ploch lesů až na dále uvedené výjimky není zasahováno a nejsou navrhována 
opatření, která by znamenala negativní dopad na lesní kultury. 

Plochy občanské vybavenosti 
OV2 – navrhovaná malá plocha pro vybudování rozhledny na kopci Bakule 
Plochy pro technickou infrastrukturu 
TV5, TV9, TV10 - menší plochy pro vodohospodářská zařízení – vodojemy 

 
Celkový předpokládaný zábor PUPFL představuje 0,1269 ha. 

  
 
 
 


