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E-B-07

V-A-07

P-A-02

B-A-03

Hluchov

Z-A-04

B-A-04

národní přírodní památka

E-B-07

Služín

přírodní památka
přírodní rezervace

P-A-03

úrovňový železniční přejezd

Ptenský Dvorek

silnice II. třídy - návrh z ÚP

S-B-02

silnice III. třídy - návrh z ÚP

H-B-02

VTL plynovod - stav

V-B-02

VVTL tranzitní plynovod - návrh

E-B-06

elektrické vedení VVN 110 kV

B-B-04

elektrické vedení ZVN 400 kV

E-B-03

B-B-01

územní systém ekologické stability - stav

R-B-05

regionální biokoridor

G-B-01

nadregionální biokoridor
lokální biocentrum

R-B-17

územní systém ekologické stability - záměr
E-B-01

lokální biokoridor

I-B-14

Z-B-02

Z-B-01

E-B-07

nadrefionální biokoridor

I-B-01

Z-B-03

lokální biocentrum

R-B-01

Ptení

P-B-04
V-B-01

R-B-19
Holubice

nadregionální biokoridor (záměr ZÚR)
regionální biocentrum (záměr ZÚR)

Malé Hradisko

regionální biokoridor (záměr ZÚR)
územní systém ekologické stability okolních SO ORP

E-B-06
E-B-02

nivní půdy

R-B-08
I-B-17

koridor silnice II. třídy
elektrické vedení VVN 110 kV

Z-B-04

Skelná Huť

zásobovací vodovodní řad

hluková mapa

Ldvn 55-65 dB
Ldvn 66-70 dB
Ldvn 71-80 dB
Ldvn 81-90 dB

R-D-09

podkladové vrstvy

Obora

letiště

Repechy

plocha pro vzlety a přistání

S-D-03

silnice II. třídy
silnice III. třídy

R-D-01

I-D-01

E-D-07

železniční trať

R-D-01

vodní tok
B-D-01

vodní plocha
plocha lesa

I-D-02

hranice území

H-D-01

Bousín
S-D-02

I-D-08

hranice katastrálního území
hranice obce

S-D-01

hranice správního území ORP

I-D-11

hranice zastavěného území; intravilán 1966
zastavitelné plochy

Niva

katastrální mapa*

R-D-01

R-D-05

* Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální,
© GEODIS BRNO, spol. s r.o. 2009

Z-D-01

H-D-03

I-D-03
S-D-03

1 250

2 500

3 750

5 000
m

P-B-05

E-D-06

R-D-04

horninové prostředí a geologie
G-B-01 poddolované území
vodní režim
V-B-01 zastavitelné plochy na nivních půdách
V-B-02 zastavitelné plochy na nivních půdách
V-B-03 omezení rozvoje - nivní půdy
V-B-04 zastavitelné plochy na nivních půdách
hygiena životního prostředí
Z-B-01 území ekologických rizik
Z-B-02 území ekologických rizik
Z-B-03 území ekologických rizik
Z-B-04 negativní dominanta
Z-B-05 území ekologických rizik
Z-B-06 území ekologickcý rizik
Z-B-07 hluk ze střelnice
Z-B-08 území ekologickcý rizik
ochrana přírody a krajiny
E-B-01 chyba v ÚSES
E-B-02 chyba v ÚSES
E-B-03 chyba v ÚSES
E-B-04 chyba v ÚSES
E-B-05 chyba v ÚSES
E-B-06 koordinace ÚSES
E-B-07 koordinace ÚSES
zemědělský půdní fond
P-B-01 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF
P-B-02 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF
P-B-03 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF
P-B-04 ochrana ZPF
P-B-05 ochrana ZPF
P-B-06 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF
P-B-07 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF
P-B-08 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF
dopravní a technická infrastruktura
I-B-01 veřejně prospěšná stavba ze ZÚR
I-B-02 chyba v ÚPD
I-B-03 veřejně prospěšná stavba ze ZÚR
I-B-04 veřejně prospěšná stavba ze ZÚR
I-B-05 chyba v ÚPD
I-B-06 chyba v ÚPD
I-B-07 chyba v ÚPD
I-B-08 veřejně prospěšná stavba ze ZÚR
I-B-09 veřejně prospěšná stavba ze ZÚR
I-B-10 veřejně prospěšná stavba ze ZÚR
I-B-11
chybějící údaj
I-B-12 nízké napojení na veřejnou kanalizaci
I-B-13 nízké napojení na veřejnou kanalizaci
I-B-14 nízké napojení na veřejnou kanalizaci
I-B-15 nízké napojení na veřejnou kanalizaci
I-B-16 chyba v ÚPD
I-B-17 chyba v ÚPD
I-B-18 komunikace mimo ORP
sociodemografické podmínky
S-B-01 špatná dopravní dostupnost
S-B-02 krach pily
S-B-03 chybějící sociální zařízení
bydlení
B-B-01 chybějící ÚPD
B-B-02 nedostatečné množství ploch pro novou výstavbu
B-B-03 nedostatečné množství ploch pro novou výstavbu
B-B-04 nedostatečné "zainvestování" rozvojových ploch
B-B-05 nedostatečné "zainvestování" rozvojových ploch
rekreace
R-B-01 rekreační areál
R-B-02 nevyužívaný zámek
R-B-03 rozsáhlé území individuální rekreace
R-B-04 vojenský újezd Březina
R-B-05 upřesnění rozvojového záměru
R-B-06 upřesnění rozvojového záměru
R-B-07 upřesnění rozvojového záměru
R-B-08 upřesnění rozvojového záměru
R-B-09 upřesnění rozvojového záměru
R-B-10 upřesnění rozvojového záměru
R-B-11 upřesnění rozvojového záměru

I-B-05

P-B-06

R-B-12 upřesnění rozvojového záměru
R-B-13 upřesnění rozvojového záměru
R-B-14 upřesnění rozvojového záměru
R-B-15 R-D-01
chátrající hotel
R-B-16 upřesnění rozvojového záměru
R-B-17 upřesnění rozvojového záměru
R-B-18 upřesnění rozvojového záměru
R-B-19 upřesnění rozvojového záměru
hospodářské podmínky
H-B-01 brownfield
H-B-02 areál zkrachovalé pily
H-B-03 brownfield
H-B-04 revitalizace Plumlovské přehrady

riziko opakovaných záplav a vyšší hladiny spodní vody - Ptení
riziko opakovaných záplav a vyšší hladiny spodní vody - Ptenský Dvorek
riziko opakovaných záplav a vyšší hladiny spodní vody - Bílovice
riziko opakovaných záplav a vyšší hladiny spodní vody - Soběsuky

B-B-02

R-B-10

Vícov

P-B-01
I-B-07

E-B-05

lokální ÚSES přebrán pouzez generelu ÚSES, nutno komplexně řešit v ÚPD
lokální ÚSES přebrán pouzez generelu ÚSES, nutno komplexně řešit v ÚPD
lokální ÚSES přebrán pouzez generelu ÚSES, nutno komplexně řešit v ÚPD
biokoridory pouze z generelu ÚSES, nerespektují požadavky ZÚR, nutno komplexně řešit v ÚPD
biokoridory pouze z generelu ÚSES, nerespektují požadavky ZÚR, nutno komplexně řešit v ÚPD
zajištění koordinace prvků ÚSES na hranicích SO ORP Boskovice (chybějící údaje)
zajištění koordinace prvků ÚSES na hranicích SO ORP Konice (chybějící údaje)

I-B-12
R-B-06
I-B-08

I-B-11

Ohrozim

I-B-09
Z-B-06
Z-B-07

I-B-16

Hamry

P-C-03
R-B-03

R-B-04
P-B-07

R-B-07

Žárovice

R-B-04

výrazné omezení rozvoje obce, zastavitelné plochy nejsou stanoveny územním plánem
vymezené zastavitelné plochy již nedostačují potřebám obce
vymezené zastavitelné plochy již nedostačují potřebám obce
chybějící inženýrské sítě u pozemků pro novou výstavbu b.d. a r.d.
chybějící inženýrské sítě u pozemků pro novou výstavbu b.d. a r.d./ nízké napojení na kanalizaci

P-B-08

R-C-05

R-B-13

B-C-02

R-B-14

V-C-03

Mostkovice
H-B-04

Soběsuky

P-C-03

I-B-13

Plumlov

špatná dopravní dostupnost obce Buková z Prostějova
krach největšího zaměstnavatele v regionu výrazně ovlivní socio-ekonomické podmínky v oblasti
vybudování DPS, případně jiných zařízení v okolí Protivanova

R-B-15

G-C-01
R-C-01

V-B-04

I-B-10
R-B-16

R-C-04

R-B-04
I-D-06

výstavba ubytovacích zařízení (zámek, fara) rekonstrukce a rozšíření penzionu ve Mlýně
výstavba ubytovacího a stravovacího zařízení u Plumlovské přehrady
nevyužitý rekreační potenciál chátrajícícho hotelu Zlechov
záměr na vybudování golfového hřiště
výstavba sportoviště za ZŠ Ptení
výstavba cyklostezky "Romže"
výstavba cyklostezky "Romže"

částečně nevyužívaný areál JZD
zkrachovalá pila Javořice, nejistá budoucnost velkého výrobního areálu
areál bývalé obalovny Vícov
hospodářský vývoj Plumlovska je závislý na výsledku revitalizace Plumlovské přehrady a oživení turistického ruchu

I-C-02

Z-B-08

výrazné omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF - Vícov
výrazné omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF - Zdětín
výrazné omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF - Zdětín
výrazné omezení rozvoje obce z důvodu blízkosti půd I. stupně ochrany ZPF - Lutotín
výrazné omezení rozvoje obce z důvodu blízkosti půd I. stupně ochrany ZPF - Bílovice
výrazné omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF - Lešany
výrazné omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF - Plumlov
výrazné omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF - Žárovice

chátrající rekreační areál dětského tábora okluky
nevyužitý rekračně kulturní potenciál opuštěného zámku z počátku 17. stol.
nevhodná urbanistická struktura
zakázaný prostor vojenského újezdu Březina - nemožnost využívat blízkého lesa k rekreačním účelům
výstavba (rekonstrukce) sportovního začízení, rekonstrukce a přestavba bývalé moštárny na turistickou ubytovnu
výstavba (rekonstrukce) sportovního začízení v obci Ohrozim
výstavba (rekonstrukce) sportovního začízení v Plumlově
výstavba (rekonstrukce) sportovního zařízení, výstavba penzionu v Protivanově
výstavba (rekonstrukce) sportovního zařízení v obci Stínava
výstavba (rekonstrukce) sportovního zařízení v obci Vícov
výstavba ubytovacího zařízení, výstavba cyklostezky (směr Ohrozim)
rekonstrukce a přestavba klubovny na hřišti na turistickou ubytovnu, rekonstrukce lyžařského vleku a instalace umělého
zasněžování

P-B-06

B-B-05

stará skládka Buková
stará skládka Buková
stará skládka Protivanov
soubor větrných elektráren narušujících krajinný ráz
stará skládka Ptení
stará skládka Plumlov
hluk z vojenské střelnice Hamry zatěžuje obyvatele místní části Hamry
stará skládka Vícov

E08 - vedení VVN 110kV
návrh přeložky II/150 je mimo koridor navržený v ZÚR je navržen pouze v části sídelního útvaru
D039 - přeložka II/150na území obcí Malé Haradisko a Protivanov
D040 - přeložka II/150 na území obcí Vícov, Ptení, Stínava
návrh přeložky II/150 pouze z ÚP Vícov, ÚP Ptení řeší pouze sídelní útvar
v ÚP chybí nábrh přeložky II/150 (VPS D040 ze ZÚR), ÚP Stínava řeší pouze sídelní útvar
návrh přeložky II/150 řešený pouze na území sídelního útvaru Ohrozim
D038 - přeložka II/150 na území obce Ohrozim
V3 -zásobovací vodovodní řad na území obce Ohrozim
V3 -zásobovací vodovodní řad na území obce Plumlov
chybějící data o železniční vlečce Kostelec na Hané - Stichovice
nedostatečné odkanalizování domů/bytů v obci Ohrozim
nedostatečné odkanalizování domů/bytů v Plumlově (Soběsuky, Žárovice)
nedostatečné odkanalizování domů/bytů v obci Ptení (Ptenský Dvorek, Holubice)
nedostatečné odkanalizování domů/bytů v obci Ptení (Ptenský Dvorek, Holubice)
ÚPD obce Ohrozim neřeší návaznost komunikace III. třídy (Plumlov - Ohrozim), řeší pouze sídelní útvar
koridor přeložky II/150 navržen částečně v rozporu z koridorem z ZÚR a pouze v části sídelního útvaru
část silnice II/150 vede mimo ORP, přes vojenský újezd Březina (ORP Vyškov, Jihomoravský kraj)

P-B-06

Lešany

H-B-03

ohrožení v území - poddolované území Ptení

B-B-01
P-B-05

R-B-11

Protivanov

záměry ze ZÚR Olomouckého kraje

Zdětín

I-B-03

S-B-03

II. třída ochrany ZPF

I-B-04

Stínava

I-B-18

jevy z kódu BPEJ

Bílovice-Lutotín

P-B-03

B-B-03

R-B-09

P-C-01

P-B-05

I-B-06

I-B-02

H-B-01

ÚSES bez rozlišení kategorie a stavu

I. třída ochrany ZPF

I-B-15

R-B-12

R-B-18

V-B-03

P-B-02

Okluky

regionální biocentrum

P-B-04

E-B-04

R-B-02

regionální biokoridor

P-B-04

Lutotín

Z-B-05

S-B-01

regionální biocentrum

625

R-B-18

Buková

lokální biokoridor

0

R-B-18

V-D-01

E-C-04

R-D-06

Krumsín
R-D-03

I-D-10

R-C-02

Vinohrady

V-C-04

P-C-03

