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 VYMEZENÍ  EŠENÉ  PLOCHY

     V návaznosti na platnou územn  plánovací dokumentaci obce Bedihoš  vymezujeme plochu 
ešenou touto územní studií : plocha SO – 1

LOKALITA SO-1

Území v severovýchodní ásti obce, navržené pro zástavbu smíšenou obytnou navazuje na
zastav né území. Ze strany severní je využití limitováno navrhovanou p eložkou komunikace
II. t ídy s navrženou zelení. Jedná se o území zem d lské p dy p evážn  v drobné držb ,
nevznikají zbytkové, k obhospoda ování nevhodné plochy orné p dy.
orná p da 2,2478 ha BPEJ 3.03.00/I
zahrada 0,4313 ha BPEJ 3.03.00/I

ešená plocha je zobrazena  v grafické ásti studie : výkres Koncepce,  doprava, krajina. Je 
ur ena jako plocha bydlení, a to v ásti p iléhající ke komunikaci III.t ídy - III/3677 Bedihoš  – 
Kralice na Hané – Vrbátky  jako BH – bydlení hromadné (zahrnuje parcely parc. . 571), v této 
ásti bude situována plocha PV – prostranství ve ejné a to na východním okraji plochy v ší i 8,0 

m,  zbytek ešené plochy bude ur en jako SO – bydlení smíšené.
Návrh navazuje na  stávající nekonfliktní využití území (plochy bydlení - BI,
BH; plochy ob anského vybavení - OV, OS, OH; plochy ve ejných prostranství - PV), a 
umož uje další rozvoj tohoto území stanovením lokality s využitím smíšených funkcí – SO.
V rámci platné ÚP dokumentace byla stanovena podmínka vymezení plochy ve ejného 
prostranství v rozsahu min. 1000 m2, což je v tomto ešení spln no – navržené ve ejné 
prostranství má v první ásti - BH plochu 1660 m2, p i emž jeho sou ástí je i stávající napojení 
na ve ejnou komunikaci na parcele parc. ísla 570/1 o vým e 210 m2, z ehož vyplývá, že 
podmínka vymezení ve ejného prostranství je takto spln na. V 2. ásti – SO má ve ejné 
prostranství plochu  1260 m2.
      Toto ve ejné prostranství svou polohou a velikostí vyhovuje budoucímu ú elu – dopravní 
obslužnosti celé ešené lokality, provedením obousm rné ú elové komunikace s odstavným 
pruhem a výhybnami, která po povedení v ásti SO vytvo í okruh, bude navazovat p es parcelu 
.612 ( v majetku Obce Bedihoš ) dopravním napojením na komunikaci II.t ídy . II/367 

Prost jov – Krom íž – Tluma ov .

      V  ásti vymezené jako BH je navržen bytový d m s malometrážními byty ur enými pro 
seniory a osoby s omezenou mobilitou, jedná se o objekt p ízemní se sedlovou st echou o výšce 
h ebene do 7 m.n.t, sm r h ebene st echy je rovnob žný s budovou školy , vzdálenost stavby od 
kraje pozemku je 23 m p i respektování ochranného pásma vodovodního adu.
       Výhledov  je po ítáno s výstavbou druhého objektu stejného typu v zadní ásti parcely 571.    
       Objekty jsou obklopeny zelení parkového typu sloužící k ú elu odpo inku, rovn ž jsou zde 



zastoupeny plochy parkování a obslužné plochy, všechny ešeny jako bezbariérové pro pohyb 
osob s omezenou mobilitou. Tyto plochy navazují na plochu ve ejného prostranství na 
parc.570/1 a 571. ást vymezená BH je od zbytku plochy , vymezené jako SO, odd lena 
liniovou zelení, pás liniové zelen  je rovn ž na východní stran  území, kde plní funkci 
protihlukové bariéry odd lující prostor od budoucí p eložené komunikace II.t ídy. Vzhledem ke 
vzdálenosti staveb od navržené komunikace (90m) je protihluková bariéra tvo ená zelení 
dosta ující.
       V ásti území, p iléhající ke komunikaci III. t ídy - III/3677 Bedihoš  – Kralice na Hané – 
Vrbátky, bude rovn ž vytvo en pás liniové zelen  (tvo ené stromy a ke ovým patrem) , který 
bude tvo it protihlukovou bariéru odd lující ešené území od  provozu na komunikaci.

       V ásti vymezené SO je navrženo 12 parcel pro výstavbu samostatn  stojících rodinných 
dom  o vým rách 800 – 1500 m2 po obou stranách nov  vytvo ené ú elové komunikace jako 
pokra ování ve ejného prostranství o ší ce 8,2m. Zastavovací linie rodinných dom  je 8m od 
kraje komunikace. 

       Rodinné domy jsou navrženy se sedlovou st echou (venkovské bydlení), sm r h ebene 
st echy je rovnob žný s ú elovou komunikací. Podlažnost RD je max .do 2.NP s možností 
podkroví, výška h ebene st echy nep esáhne  8,5 m.n.t.

  PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK 
FUNK NÍHO A PROSTOROVÉHO USPO ÁDÁNÍ

BH – PLOCHY BYDLENÍ HROMADNÉHO
Hlavní využití:

bydlení v bytových domech
P ípustné využití:

pozemky staveb souvisejícího ob anského vybavení
pozemky staveb a za ízení nesnižující kvalitu prost edí a pohodu bydlení, slu itelné

s bydlením a sloužící zejména obyvatel m 
související dopravní a technická infrastruktura
ve ejná prostranství a zele
drobná architektura

Nep ípustné využití:

veakeré stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím
veakeré stavby a innosti s negativním vlivem na životní prost edí a pohodu bydlení

 

SO – PLOCHY SMÍŠENÉHO ÚZEMÍ OBYTNÉHO
Hlavní využití:

bydlení individuální i hromadné
pozemky staveb ob anského vybavení
pozemky staveb a za ízení nesnižující kvalitu prost edí souvisejícího území (nerušící

drobná výroba, sklady a služby bez negativního vlivu na okolní zástavbu)
P ípustné využití:

pozemky polyfunk ních staveb s náplní dle hlavního využití
související dopravní a technická infrastruktura,



ve ejná prostranství a zele
drobná architektura

Nep ípustné využití:

objekty, stavby a innosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím
objekty a stavby p esahující m ítko obytné zástavby

PV – PLOCHY PROSTRANSTVÍ VE EJNÝCH
Hlavní využití:

ve ejná prostranství
P ípustné využití:

sídelní a parková zele
drobná architektura a mobiliá
drobné kulturní a církevní stavby
p íst ešky zastávek hromadné dopravy
související dopravní a technická infrastruktura (i parkování)

Nep ípustné využití:

objekty, stavby a innosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím

  DOPRAVA

ešení dopravy je zobrazeno v grafické ásti studie:  výkres –
Koncepce, doprava, krajina.

      2.1.   DOPRAVA SILNI NÍ

Komunikace III.t ídy, procházející podél ešené lokality na její jižní – jihovýchodní stran , 
vedoucí do m styse Kralice na Hané je územn  stabilizována.
Dopravní obsluha ešené lokality bude zajišt na z této p ilehlé komunikace III/3677 Bedihoš  – 
Kralice na Hané – Vrbátky  dopravním napojením na parcele parc. .570/1, která pokra uje 
ú elovou komunikací na ploše ve ejného prostranství na parcele parc. .571.
      V budoucnu p i ešení zástavby v ásti ešené lokality vymezené jako území SO je p ípustné 
i dopravní napojení z ve ejné komunikace II.t ídy . II/367 Prost jov – Krom íž – Tluma ov -
sm r Prost jov p es parcely parc. . 612 a 601/1 (ve vlastnictví obce), možnost vytvo ení okruhu 
ú elové komunikace v závislosti na druhu a etnosti zástavby v území ur eném jako SO, 
vytvo ení této ú elové komunikace není podmínkou výstavby v území vymezeném SO v ešené 
lokalit .

  

  2.2. DOPRAVA KLIDOVÁ

Plochy pro parkování a odstavování vozidel jsou situovány jednak v lokalitách bydlení 
ozna ených  BH ešeného území (plochy odstavných stání) , jednak v plochách ozna ených SO 
na jednotlivých stavebních parcelách  budoucí zástavby ( ešeno  odstavnými stáními a 
garážováním) a v ploše PV na parcele parc. .570/1 a 571 ( pruh odstavných  stání).
Pot eby parkování v ešených  plochách musí být ešeny v rámci t chto ploch podle bilance 



stanovené dle p íslušných p edpis  již ve fázi dokumentace k územnímu ízení.
U všech potenciálních zdroj  dopravy je nutno uvažovat parkovací a odstavná stání a to 
minimáln  pro výhledový  stupe  automobilizace 1:2,5.

Plochy parkování v ásti BH ešeného území budou provedeny jako bezbariérové pro p ístup do 
objekt  p ímo z úrovn  terénu pro osoby s omezenou mobilitou.

 KONCEPCE SÍDELNÍ ZELEN

Sídelní zele  v ešeném území je  áste n  navržena  v provedení liniovém k odd lení ásti 
ešeného území BH a zbylé ásti navržené jako SO a dále na východní hranici ešené lokality 

k odd lení obytné zóny od pozemk  polností, kde probíhají zem d lské innosti a následn  také 
jako protihluková bariéra proti provozu na budoucí p eložené komunikaci II.t ídy.
      Ostatní sídelní zele  tvo í parkové zázemí v ásti vymezené jako BH a je sou ástí ploch  
ve ejných prostranství.
     ešení sídelní zelen   je zobrazeno v grafické ásti studie:  výkres –
Koncepce, doprava, krajina.

  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A KANALIZACE

ešení zásobování vodou a kanalizace  je zobrazeno v grafické ásti studie: výkres - IS
Zásobování vodou, plynem,  kanalizace, elektro, spoje.
Navržená ešení nových úsek  vodovod  a nových úsek  kanalizace dopl ují a
intenzifikují již existující vodohospodá skou soustavu.

      4.1.   ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Plocha bydlení  BH a plocha smíšená obytná SO  budou zásobovány pitnou vodou  
z navrhovaných vodovodních ad  napojených ze stávajícího vodovodního adu.

  KANALIZACE

Splaškové odpadní vody z plochy bydlení  BH a z plochy smíšené obytné SO budou odvád ny 
navrhovanými stokami systému podtlakové kanalizace.
Deš ové vody  z plochy bydlení  BH a z plochy smíšené obytné SO budou odvád ny beze 
zbytku do vsaku a jímek využití deš ových vod (využití ke zkráp ní zelen ).

      4.3.   ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Zásobování plynem je zobrazeno v grafické ásti studie: výkres - IS
Zásobování vodou, plynem,  kanalizace, elektro, spoje .

Plocha bydlení  BH a  plochy smíšené obytné SO  budou zásobovány zemním plynem
z navrhovaných STL plynovodních ad .

      4.4.ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ, SPOJE



Zásobování elektrickou energií je zobrazeno v grafické ásti studie: výkres - IS
Elektro, spoje .

Dodávka elektrické energie je pro obec zabezpe ována z venkovního vedení VN .
308, které je ve vyhovujícím stavu i pro odb r dle územního plánu.

ešená plocha  SO-1 je  zásobována ze stávající trafostanice  TS ŠKOLA

U nové výstavby jsou rozvody NN zásadn  kabelové.

V plochách pro bydlení budou nové rozvody telekomunikací ešeny zásadn  jako
kabelové. Trasy stávající kabelové p enosové sít  a radioreléové trasy je nutno respektovat.

       4.5. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

P edpokládaná skladba topných zdroj  u smíšeného bydlení (rodinné domy)
uvažuje v p evážné mí e s plynofikací. Dopl kov  se bude jednat o topné zdroje elektrické,
tepelná erpadla, kotle na biomasu, p ípadn  ostatní zdroje (pasivní domy, kombinace výše
uvedených zdroj  se slune ními kolektory, teplovzdušné vytáp ní).
U  typ  bydlení BH se p edpokládá p evážn  využití topných zdroj  elektrických, p ípadn  
v kombinaci s dalšími zdroji (plynové vytáp ní, tepelná erpadla,  slune ní kolektory).

ZD VODN NÍ  PO ÍZENÍ  ÚZEMNÍ  STUDIE

Po ízení územní studie bylo provedeno na základ  požadavku spole nosti Lazecká Invest s.r.o 
spolu se souhlasem obce se zám rem  na využití p edm tného území v ásti na parcele 
parc. .571 pro výstavbu objektu pe ovatelských byt  pro seniory , p edm tem územní studie je 
využití celé lokality SO-1 v souladu s platnou ÚP dokumentací obce Bedihoš .

MAPOVÉ PODKLADY

Územní studie Bedihoš  – plocha SO – 1,  je zpracován nad digitální katastrální mapou. 
Grafické zpracování zakázky bylo provedeno na po íta i v prost edí grafického programu
AUTOCAD ve formátu DWG.

 Postup p i po ízení územní studie

Územní studie Bedihoš  – lokalita SO – 1 je zpracována v souladu s požadavky obce.
P ijaté ešení bylo v pr b hu prací konzultováno se zástupci obce i po izovatelem ÚP-
zástupcem Magistrátu m sta Prost jova – Stavební ú ad.
D vodem navrhovaného ešení jsou požadavky na celkový rozvoj obce p i respektování
všech hodnot území obce.

ŠIRŠÍ VZTAHY

SOULAD S ÚZEMN  PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Z hlediska nad azené ÚPD
- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR



OK), aktualizované dne 22.4.2012 opat ením obecné povahy- vyplývají pro ešené území
požadavky a zám ry - pro územní plán stanovuje v oblasti posílení sociální soudržnosti
v území.
 Požadavky týkající se ešené lokality:

respektovat letiat  Prost jov, v etn  ochranných pásem
 ochr. pásmo vodovodního p ivad e,
 ochr. pásmo výtla ného kanal. adu,
 ZÚ MO – ochr. pásmo „nadzemní 50“

 Požadavky a pokyny pro ešení hlavních  problém  v území

Územní studie lokality SO – 1 vychází ze zám r  a požadavk  obce u ploch:
- bydlení - problematika špatného stavebního stavu bytových  dom  bude díl ím zp sobem 
ešena zám ry obce na výstavbu bytových dom  a sociálních byt  v území ešeném územní 

studií – SO-1 za azením do ploch BH na parc. .571, kde vzniknou 1-2 bytové domy 
s pe ovatelskými byty s bezbariérovým p ístupem z okolních obslužných ploch, obklopené 
zelení v parkové úprav .

Ochranná pásma
Ochranná pásma energetických za ízení (stanovena zákonem . 458/2000 Sb.):
Venkovní vedení VN 22 kV vodi e bez izolace 7m od krajního vodi e na ob
strany
Venkovní vedení VN 22 kV vodi e s izolací 2m od krajního vodi e na ob
strany
Transforma ní stanice 22/0,4 kV stožárová 7m od konstrukce
Transforma ní stanice 22/0,4 kV kompaktní 2m od zdiva
Transforma ní stanice 22/0,4 vestavné 1m od zdiva
Kabelové vedení do 22 kV 1m od krajních kabel
Zákazy innosti v ochranném pásmu jsou stanoveny v §46 výše uvedeného zákona.
Veškeré návrhy uvedené v územním plánu respektují tento zákon. P eložky za ízení
distribu ní soustavy jsou k tíži toho, kdo pot eby p eložky vyvolal.

Telekomunika ní sí
Bedihoš  náleží do uzlového telefonního obvodu UTO Prost jov, MTO Bedihoš .
Ú astníci ve ejné telefonní sít  jsou p ipojeni p es stávající digitální telefonní úst ednu.

P enosová sí
Dálkové optické kabely p enosové sít  procházejí katastrem obce od Výšovic do
Kralic na Hané a zárove  prochází tranzitní telekomunika ní trasa Vyškov-Olomouc.
Ochranné pásmo je ve vzdálenosti 1,5m od krajního kabelu na ob  strany.

Radioreléové spoje
Katastrem obce probíhá radioreléová trasa. Celé katastrální území obce je zájmovým
územím Ministerstva obrany v rámci koridor  RR spoj .

Grafická ást obsahuje výkresy:
I.1. Výkres základního len ní území – Širší vztahy 1 : 2 000
I.2  výkres -  Koncepce,  doprava, krajina.  1 : 500



I.3  výkres – IS Zásobování vodou, plynem,  kanalizace,  1 : 500
I.4  výkres – IS Elektro, spoje 1 : 500










