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X - Y - 00
označení problémových jevů

kategorie  -  list -  číslo problému

G-A-01 poddolované území možné ohrožení na území obcí Čechy pod Kosířem a Slatinky
G-A-02 chráněné ložiskové území Hněvotín střety se ZPF 1. st., vedením VTL plynovodu, a zastavit. pl. / odpor místních vůči případné těžbě / zařazení do specifické oblasti v ZÚR

V-A-01 zastavitelné plochy na nivních půdách riziko opakovaných záplav a vyšší hladiny spodní vody Laškov - Kandia
V-A-02 zastavitelné plochy na nivních půdách riziko opakovaných záplav a vyšší hladiny spodní vody Laškov
V-A-03 nadměrné množství sklonitých orných pozemků 27,8 ha území obce Pěnčín nadměrně svažitých orných pozemků náchylných k erozi
V-A-04 nadměrné množství sklonitých orných pozemků 16,2 ha území obce Slatinky nadměrně svažitých orných pozemků náchylných k erozi
V-A-05 nadměrné množství sklonitých orných pozemků 15,1 ha území obce Hluchov nadměrně svažitých orných pozemků náchylných k erozi
V-A-06 nadměrné množství sklonitých orných pozemků 22,2 ha území obce Přemyslovice nadměrně svažitých orných pozemků náchylných k erozi
V-A-07 zastavitelné plochy na nivních půdách riziko opakovaných záplav a vyšší hladiny spodní vody
V-A-08 zastavitelné plochy na nivních půdách riziko opakovaných záplav a vyšší hladiny spodní vody - Služín
V-A-09 zastavitelné plochy na nivních půdách riziko opakovaných záplav a vyšší hladiny spodní vody - Stařechovice
V-A-09 zastavitelné plochy na nivních půdách riziko opakovaných záplav a vyšší hladiny spodní vody - Stařechovice
V-A-10 zastavitelné plochy na nivních půdách riziko opakovaných záplav a vyšší hladiny spodní vody - Čelechovice na Hané
V-A-11 zastavitelné plochy na nivních půdách riziko opakovaných záplav a vyšší hladiny spodní vody - Olšany u Prostějova
V-A-11 zastavitelné plochy na nivních půdách riziko opakovaných záplav a vyšší hladiny spodní vody - Olšany u Prostějova
V-A-12 kontaminace spodních vod oblast kontaminace spodních vod, ohrožení významných vodních zdrojů

Z-A-01 území ekologických rizik stará skládka Pěnčín
Z-A-02 území ekologických rizik stará skládka Přemyslovice
Z-A-03 území ekologických rizik stará skládka Čechy
Z-A-04 území ekologických rizik stará skládka Služín
Z-A-05 území ekologických rizik stará skládka Slatinky
Z-A-06 území ekologických rizik stará skládka Slatinky
Z-A-07 území ekologických rizik stará skládka
Z-A-08 území ekologických rizik stará skládka Olšany u Prostějova
Z-A-09 území ekologických rizik jímací území Olšany u Prostějova

E-A-01 chyba v ÚSES chybějící skladebný prvek územního systému ekolgické stability - Čechy pod Kosířem
E-A-02 střet PP a ložiska ner. surovin střet přírodní památky Vápenice a výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin Čelechovice na Hané
E-A-03 střet NPP a CHLÚ střet národní přírodní památky Státní lom a chráněného ložiskového území Čelechovice na Hané
E-A-04 chyba v ÚSES navrženo pouze lokální biocentrum (generel ÚSES), v ZÚR je narvženo regionální biocentrum
E-A-05 koordinace ÚSES zajištění koordinace prvků ÚSES na hranicích s SO ORP Konice (chybějící údaje)
E-A-06 koordinace ÚSES zajištění koordinace prvků ÚSES na hranicích s SO ORP Litovel (chybějící údaje)
E-A-07 koordinace ÚSES nenavazující návrh LBK na hranici Laškov - Náměšť na hané (SO ORP Olomouc)
E-A-08 chyba v ÚSES chybí vymezení regionálního biocentra v ÚPD
E-A-09 chyba v ÚSES chybějící skladebné prvky a špatná návaznost na hranicích Slatinky  - Slatinice (SO ORP Olomouc)
E-A-10 koordinace ÚSES nenavazující  LBK na hranici obcí Čechy pod Kosířem - Laškov (SO ORP Olomouc)

P-A-01 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF výrazné omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF
P-A-02 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF výrazné omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF - Čechy pod Kosířem
P-A-03 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF výrazné omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF
P-A-04 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF výrazné omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF - Kaple
P-A-05 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF výrazné omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF - Čelechovice na Hané
P-A-06 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF výrazné omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF - Olšany u Prostějova
P-A-07 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF výrazné omezení rozvoje obce vzhledem k ochraně ZPF - Hablov

I-A-01 letiště Čihadlo chybí v ÚPD letiště Čihadlo není chráněno územním plánem obce Pěnčím
I-A-02 veřejně prospěšná stavba ze ZÚR D034 - přeložka II/449 Slatinky
I-A-03 veřejně prospěšná stavba ze ZÚR V4 - zásobovací vodovodní řad (území obcí Olšany u Prostějova a Čelechovice na Hané)
I-A-04 veřejně prospěšná stavba ze ZÚR D042 - homogenizace R46 (pouze textově)
I-A-05 chyba v ÚPD chybějící návrh koridoru přeložky II/449
I-A-06 veřejně prospěšná stavba ze ZÚR D33 - přeložka II/449 Čelechovice na Hané
I-A-07 nízké napojení na veřejnou kanalizace nedostatečné odkanalizování domů/bytů v obci Pěnčín
I-A-08 nízké napojení na veřejnou kanalizace nedostatečné odkanalizování domů/bytů v obci Stařechovice (Služín)

S-A-01 chybějící sociální zařízení budova zámku již neslouží pro účely zvláštní školy, nejasné budoucí využití / chybějící DPS
S-A-02 omezené možnosti kulturně-sociálního vyžití chybějící zařízení pro kulturně společenské vyžití obyvatel

B-A-01 nedostatečné množství ploch pro novou výstavbu platná ÚPD Přemyslovic vymezuje nedostatečné množství návrhových ploch pro bydlení
B-A-02 nedostatečné množství ploch pro novou výstavbu vymezené zastavitelné plochy pro bydlení již nedostačují potřebám obce, nedostatečné "zainvestování" stávajících ploch
B-A-03 nedostatečné "zainvestování" rozvojových ploch chybějící inženýrské sítě u pozemků pro zcela novou výstavbu r.d. a b.d.
B-A-04 chybějící ÚPD chybějící ÚPD výrazně limituje rozvoj obce, zejména bytovou výstavbu
B-A-05 vysoký podíl trvale neobydlených domů/bytů vysoký podíl trvale neobydlených domů/bytů Pěnčín
B-A-06 chybějící ÚPD ÚPD Přemyslovic nepokrývá místní část Štarnov, vyrázně limitovaný možný rozvoj místní části

R-A-01 nevyužitý rekreační potenciál zámku Krakovec zámek se nachází v dezolátním stavu, je veřejnosti nepřístupný
R-A-02 nevyužitý rekr. potenciál Přemyslovického zámečku zanedbaný a nepřístupný zámeček včetně jeho okolí
R-A-03 střet zastavitelných ploch a CHLÚ střet návrhových ploch pro tělovýchovu a sport s chráněným ložiskovým územím Hněvotín
R-A-04 upřesnění rozvojového záměru plánovaná výstavba ubytovacích a stravovacích kapacit
R-A-05 upřesnění rozvojového záměru výstavba (rekonstrukce) sportovního zařízení ve Stařechovicích
R-A-06 upřesnění rozvojového záměru výstavba (rekonstrukce) sportovního zařízení, ubytovacích a stravovacích kapacit, vybudování cyklostezky ve Slatinkách
R-A-07 možný rozvoj turistického ruchu výstavba rozhledny na vrcholku Velkého kosíře - možný rozvoj turistického ruchu
R-A-08 možný rozvoj turistického ruchu komplikovaná a nákladná rekonstrukce a přestavba zámeckého areálu

H-A-01 brownfield bývalý areál JZD Uniagris, dnes opuštěné
H-A-02 brownfield (neevidovaný) bývalý areál cukrovaru Čelechovice na Hané

sociodemografické podmínky

bydlení

rekreace

hospodářské podmínky

horninové prostředí a geologie

vodní režim

hygiena životního prostředí

ochrana přírody a krajiny

zemědělský půdní fond

dopravní a technická infrastruktura

LEGENDA

problémové jevy a výrazná omezení v území
území ekologických rizik
brownfield
OP vojenského újezdu Březina

poddolované území
poddolované území

chráněné ložiskové území
výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
Natura 2000 - evropsky významná lokalita

národní přírodní památka
přírodní památka

přírodní rezervace
úrovňový železniční přejezd

silnice II. třídy - návrh z ÚP
silnice III. třídy - návrh z ÚP
VTL plynovod - stav

VVTL  tranzitní plynovod - návrh
elektrické vedení VVN 110 kV 
elektrické vedení ZVN 400 kV

územní systém ekologické stability - stav

lokální biokoridor
regionální biokoridor
nadregionální biokoridor

lokální biocentrum
regionální biocentrum

územní systém ekologické stability - záměr
lokální biokoridor
regionální biokoridor

nadrefionální biokoridor
lokální biocentrum

regionální biocentrum
nadregionální biokoridor (záměr ZÚR)

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

územní systém ekologické stability okolních SO ORP

ÚSES bez rozlišení kategorie a stavu
jevy z kódu BPEJ

I. třída ochrany ZPF

II. třída ochrany ZPF
nivní půdy

záměry ze ZÚR Olomouckého kraje
koridor silnice II. třídy

chráněná oblast akumulace vod
zásobovací vodovodní řad
vodní nádrž

hluková mapa

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

Ldvn 81-90 dB

podkladové vrstvy
plocha pro vzlety a přistání

rychlostní silnice R46
silnice II. třídy 

silnice III. třídy 
železniční trať

vodní tok
vodní plocha
plocha lesa

hranice území
hranice katastrálního území

hranice obce
hranice správního území ORP
hranice zastavěného území; intravilán 1966

zastavitelné plochy
katastrální mapa*


