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PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY

OBCE VELKÉ B¤EZNO

www:europa.euwww:nuts2severozapad.cz

Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje in-
frastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního
operaãního programu Severozápad.

V rámci projektu zpracovala napfiíklad studie zadání pro

nov˘ územní plán, návrh projektového fie‰ení pro lesopark
Hájeãek nebo architektonickou studii centra obce.

Pro zpracování tûchto strategick˘ch rozvojov˘ch doku-
mentÛ obdrÏelo Velké Bfiezno z ROP Severozápad dota-
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ci 1,5 milionu korun. ,,V Oblasti podpory 2.1. tedy Bu-
dování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvû-
tu vefiejnosti, mohou obce získat dotace na pfiípravu
sv˘ch koncepãních rozvojov˘ch dokumentÛ a projektÛ.

Z ROP Severozápad bylo dosud rozdûleno bezmála 30
milionÛ korun. Celkem bylo podpofieno 15 takto zamû-
fien˘ch projektÛ z toho 8 v Karlovarském a 4 v Ústeckém
kraji.

Základem tvorby tûchto studií byl poÏadavek obce za-
pojit do pfiípravy projektu pfiedev‰ím ‰irokou vefiejnost.
Byla uskuteãnûny tfii vefiejné besedy s obãany, na které
byly pfiizváni nejen partnefii projektu (Unie ROSKA, Mik-
roregion Velkobfiezensko, Obãanské sdruÏení - Ïeny Vel-
kého Bfiezna a Valtífiova), ale pfiedev‰ím zastupitelé
obce.

V prÛbûhu tûchto vefiejn˘ch projednávání pfiedkládali ob-
ãané obou obcí své návrhy a podnûty ke zlep‰ení infra-
struktury obce v oblasti rozvoje vefiejn˘ch prostranství, byd-
lení, ‰kolství, oddechov˘ch a stravovacích kapacit, volno-
ãasov˘ch aktivit, vefiejn˘ch staveb...

Své pfiedstavy pfiednesli i zástupci Zubrnické muzeální
Ïeleznice, která je nedílnou souãástí rozvoje infrastruktury
turistiky a cestovního ruchu obce Velké Bfiezno. 

Zfiízeny byly k tomuto úãelu i samostatné webové strán-
ky projektu. Celkem bylo zaznamenáno na 56 námûtÛ.
Pracovní skupina pod odborn˘m dohledem Ing.arch.
Franti‰ka Abraháma mûla nelehk˘ úkol, vybrat z tak roz-
sáhlé ‰kály podnûtÛ a návrhÛ sedm nejvhodnûj‰ích pro
koncepãní rozvoj obce. Pfiedev‰ím ‰lo o to, navrhnout ta-
ková fie‰ení, která by ukázala smûry rozvoje obce v ná-
sledujících letech. 

• • •
KaÏdá rozvojová koncepce vychází pfiedev‰ím z územní-

ho plánování. Nejinak tomu bylo i v tomto pfiípadû. Jako
nejdÛleÏitûj‰í bod své práce spatfioval projektov˘ t˘m ve
zpracování studie k zadání zmûny územního plánu. Zaji‰-
tûní poÏadavku obce  k jejímu dynamickému v˘voji se pfie-
dev‰ím promítá do potfieby fie‰ení dopravních problémÛ,
které mívají rozmûr jak urbanistick˘, tak i dopravní a hygie-
nick˘. V obci, kterou procházejí silnice II. tfiídy a Ïelezniãní
koridor je nutné navrhovat lokalizaci obchvatÛ, popfiípadû
prÛtahÛ ãi nadjezdÛ.

Dal‰ím dÛvodem ke zpracování studie zadání k územní-
mu plánu je pfietrvávající zájem o bytovou v˘stavbu a tím

i narÛstající disharmonie mezi moÏnou a poÏadovanou
úrovní sluÏeb na úseku obãanské vybavenosti v oblasti do-
pravní i technické infrastruktury. 

Studie konkrétnû doporuãuje fie‰it nevyuÏit˘ potenciál
prostoru u restaurace TIVOLI, vãetnû objektu restaurace
samotné ve vazbû na Labskou vodní cestu a cyklostezku,
upozorÀuje na naprosto nevhodné vyuÏití prostorÛ severo-
v˘chodnû od pivovaru, pfied domem seniorÛ. Navrhuje
v daném místû koncipovat nov˘ centrální prostor obce
s adekvátní multifunkãní náplní (obchÛdky, sluÏby, bydlení).
Dále pak studie fie‰í moÏné vyuÏití prostoru ulice Zadní
a ,,Hájeãek“ jak pro sport a relaxaci, tak i pro bydlení na-
bídkou ploch pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ jakoÏ i vyuÏití
ploch mezi pátefiní silniãní komunikací a tratí âD, západnû
od ãistírny odpadních vod.

• • •
S rozvojem v˘stavby rodinn˘ch domÛ ve Velkém Bfieznû

a Valtífiovû vzrÛstá i poãet ÏákÛ základní a matefiské
‰koly.V roce 2009 byla roz‰ífiena kapacita matefiské ‰kolky
o 25 míst. V souãasné dobû chybí umístit v matefiské ‰kol-
ce dal‰ích 20 dûtí.

Základní ‰kola vykazuje potfiebu roz‰ífiení své kapacity
o 3 tfiídy kmenové a 6 odborn˘ch uãeben. Nevyhovující je
i objekt souãasné ‰kolní jídelny.

Projektov˘ t˘m navrhl toto fie‰ení: na místû staré jídelny
v˘stavba nové budovy základní ‰koly s moderní jídelnou
v pfiízemí a uãebnami v prvním patfie budovy, vãetnû vyuÏi-
tí podkroví pro zájmovou ãinnost ÏákÛ (malífisk˘ atelier, hu-
debna). 

Pfiedpokládaná kapacita jídelny - 70 osob. Prostory
kuchynû budou podsklepeny.Pro zabezpeãení vytápûní
budovy budou vyuÏity alternativní zdroje energií. ·kolní
budova bude propojena se starou budovou chodbou, ve
které je navrÏen dostateãn˘ prostor pro ‰kolní ‰atny
a sociální zafiízení s pfiípustnou docházkovou vzdále-
ností.

O jaké rozvojové architektonické studie
obce se jedná? Pojìme si je
v následujících stránkách pfiiblíÏit.
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Návesní prostor ve Velkém Bfieznû dosud chybí. Navrhované architektonické fie‰ení poãítá se zámûrem v˘stavby jed-
notného centra obce s pÛvodními prvky v˘stavby (ka‰na, sklepy starého pivovaru). Samotná urbanistická studie vychází
z liniového propojení dvou v˘znamn˘ch objektÛ kter˘mi jsou Star˘ a Nov˘ zámek. V souãasné dobû je tento prostor za-
stavûn montáÏními budovami s plochami urãen˘mi ke skladování. 

Zástavba centra obce
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Dal‰í snahou projektového t˘mu
bylo navrhnout fie‰ení návesního
vefiejného prostoru ve Velkém
Bfieznû a Valtífiovû. Projektov˘ t˘m
se také zab˘val rekonstrukcí ve-
fiejného prostoru v Litomûfiické
ulici, kter˘ je koncipován jako
funkãní relaxaãní zóna s jasnû de-
finovan˘mi prvky zóny urãené
k parkování.

Náves ve Valtífiovû byla fie‰ena
ve tfiech variantách, které navrhu-
jí rekonstrukci vefiejného prostoru
- parku v centrální ãásti obce pfied
kostelem sv.Václava, Chotkov-
skou hrobkou a pomníkem T. G.
Masaryka. Dominantním objek-
tem parku je památkovû chránû-
n˘ sloup 14 ti sv. pomocníkÛ
z roku 1716, kter˘ byl do této lo-
kality pfiemístûn v roce 1965
z obce âachovice u Kadanû, za-
niklé v souvislosti se stavbou Ne-
chranické pfiehrady a v˘sypkami
DolÛ Nástup.

Náves Valtífiov

Zástavba centra obce
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Na plo‰e mezi zahradnictvím, pivovarem, Domovem seniorÛ a halou autoopravny vybudovat relaxaãní klidovou zónu
centra obce s obnovenou obecní ka‰nou a laviãkami, kterou lemuje liniová zástavba s pû‰í zónou, vhodná pro obchÛdky,
kavárnu a drobné sluÏby se zfietelem na rozvoj bydlení s dostateãnou kapacitou parkovacích ploch pro místní obyvatele,
náv‰tûvníky Domova pro seniory a turisty.

Zástavba centra obce - pohled na star˘ zámek

Lesopark Hájeãek - celkov˘ pohled
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S nárÛstem poãtu obyvatel Velkého Bfiezna vzrÛstá i po-
tfieba relaxaãních a sportovních zón, které mohou obohatit
zpÛsob Ïivota obyvatelstva obou obcí.

Projektov˘ t˘m se zamûfiil na rozvoj dvou lokalit, které je
moÏné rozvíjet v návaznosti na rozvoj cestovního ruchu.
V této oblasti má obec velk˘ rozvojov˘ potenciál.

Jako první relaxaãní zóna byla zpracována lokalita leso-

parku Hájeãek. Jedná se o plochu v blízkosti centra obce
mezi ulicí Zadní, Novou, na Vyhlídce a Nad NádraÏím. Tato
plocha je územím po b˘valé cihelnû, jejíÏ vytûÏené hlini‰tû
bylo zalesnûno a v minulosti parkovû upraveno. âást plo-
chy je b˘valá, rekultivovaná skládka komunálního odpadu,
ãást vyuÏívaná jako zahrádky. Plocha nad zalesnûnou ãástí
byla v minulosti ovocn˘m sadem.

Zámûrem je vyuÏít této plochy pro relaxaci a bydlení. V zalesnûné ãásti „Hájeãku“ obnovit lesní cesty, revitalizovat ji na
lesopark v blízkosti centra, v˘chodi‰tû vyhlídkov˘ch tras do areálu Velichov a na znaãené turistické cesty do Stfiedohofií.
B˘valou skládku vyuÏít jako relaxaãní plochu s pavilonem pro úkryt náv‰tûvníkÛ lesoparku pfied de‰tûm, s dûtsk˘m hfii‰-
tûm a vefiejn˘m sportovním prostorem na míãové hry pro okolní obyvatele. Tuto plochu lze vyuÏít i jako hfii‰tû pro zabez-
peãení v˘uky tûlesné v˘chovy blízké základní ‰koly. 

Plochy u ulice Zadní a pole nad Hájeãkem je moÏné vyuÏít pro bytovou v˘stavbu 

Jako druhou sportovnû-relaxaãní zónu zpracoval projek-
tov˘ t˘m vefiejn˘ prostor u restaurace TIVOLI.

Jedná se pfiedev‰ím o prostor louky pfiilehl˘ k nábfieÏí
fieky Labe mezi sportovními areály fotbalového klubu Jiskra
a tenisového klubu Jiskra, areálem restaurace Tivoli, pfiívo-
zem pfies Labe do Ne‰tûdic a Homolsk˘m potokem. Tento
prostor byl v minulosti vyuÏíván jako relaxaãní areál v˘letní
restaurace Tivoli s pfiístavi‰tûm parníkÛ a sluneãními láznû-

mi, koupáním v fiece, hojnû nav‰tûvovan˘ pfiedev‰ím oby-
vateli Ústí nad Labem.

Projektov˘ t˘m navrhl vytvofiit sportovnû-rekreaãní zónu
s pfiístavem pro malá vodní plavidla a provozní budovou
na pilífiích (zátopové území Labe) s dostateãnou plochou
pro provozování rekreaãních míãov˘ch sportÛ vãetnû od-
povídajících parkovacích ploch a vefiejn˘ch sportovních
ploch.

• • •

• • •

Lesopark Hájeãek - vefiejné sportovi‰tû
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TIVOLI - pfiístav pro malá vodní plavidla

TIVOLI - parkovací plochy u rekreaãní zóny

Úspû‰ná realizace tûchto architektonick˘ch zámûrÛ rozvoje infrastruktury závisí pfiedev‰ím na tom, jak se obci Velké
Bfiezno podafií vytvofiit podmínky pro získávání pfiíslu‰n˘ch dotaãních finanãních prostfiedkÛ a na zapojení podnikatelské-
ho sektoru k uskuteãnûní tûchto smûl˘ch plánÛ a vizí.   
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