Ohrozim

I-B-08
Z-B-08
I-B-09
Z-B-06

R-D-09
Obora

Repechy

S-D-03

Z-B-07
R-D-01

I-B-16

Hamry

P-C-03

I-D-01

R-B-03

R-B-04
P-B-07

E-D-07

B-D-01

Bousín

I-D-02

S-D-02

Žárovice

Soběsuky

I-D-08

P-B-08

S-D-01

Niva R-D-05

R-B-15

V-C-04

P-C-03

G-C-01
R-C-01

V-B-04

I-B-10
R-B-16

I-D-11

R-C-04

R-B-04

R-D-01

V-C-03

Mostkovice
H-B-04

R-B-13

B-C-02

R-B-14

Plumlov
R-B-04

R-C-05

I-B-13

R-B-07

R-D-01
H-D-01

P-C-03

I-C-07

I-D-06

Z-D-01

H-D-03

I-D-03

R-D-01

V-D-01

E-D-06

S-D-03

E-C-04

R-D-06

Krumsín
R-D-03

R-D-04

I-D-10

Drahany

B-D-02

H-D-02
E-D-05

I-D-09

R-C-02

Vinohrady

P-C-10

Z-D-01
G-D-01

G-C-04
I-D-07

V-C-08

E-C-03

I-D-04

Seloutky

P-C-10

E-D-07
I-D-12
R-D-07

Otinoves

R-D-02

I-D-05

R-D-03

E-D-02

R-D-01

P-E-01

Z-D-02
E-D-03

I-D-14

Prostějovičky

Baldovec

E-D-07

P-C-10

P-E-01
R-D-08

E-D-08
R-D-10
R-D-11
G-D-02

S-D-05

S-D-04
B-D-03
I-D-13

Rozstání

brownfield

regionální biokoridor

OP vojenského újezdu Březina

nadregionální biokoridor

poddolované území

lokální biocentrum

chráněné ložiskové území

regionální biocentrum

aktivní zóna záplavového území
záplavové území - Q100

přírodní památka
přírodní rezervace
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m
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lokální biocentrum
nadregionální biokoridor
regionální biocentrum

regionální biocentrum (záměr ZÚR)

silnice III. třídy - návrh z ÚP

regionální biokoridor (záměr ZÚR)

VVTL tranzitní plynovod - návrh
elektrické vedení VVN 110 kV

chráněná oblast akumulace vod

LIST

regionální biokoridor

silnice II. třídy - návrh z ÚP

koridor silnice II. třídy

D

lokální biokoridor

nadregionální biokoridor (záměr ZÚR)

záměry ze ZÚR Olomouckého kraje

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

územní systém ekologické stability - záměr

úrovňový železniční přejezd

VTL plynovod - stav

625

územní systém ekologické stability - stav
lokální biokoridor

Natura 2000 - evropsky významná lokalita

0

X - Y - 00

území ekologických rizik

výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
H-D-04

označení problémových jevů

LEGENDA

problémové jevy a výrazná omezení v území

zásobovací vodovodní řad
vodní nádrž
hluková mapa
Ldvn 55-65 dB
Ldvn 66-70 dB
Ldvn 71-80 dB
Ldvn 81-90 dB

Alojzov

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

podkladové vrstvy
letiště
plocha pro vzlety a přistání
silnice II. třídy
silnice III. třídy
vodní tok
vodní plocha
plocha lesa

kategorie - list - číslo problému

horninové prostředí a geologie
G-D-01 poddolované území
G-D-02 poddolované území
vodní režim
V-D-01 zastavitelné plochy na nivních půdách
hygiena životního prostředí
Z-D-01 území ekologických rizik
Z-D-01 území ekologických rizik
Z-D-02 území ekologických rizik
Z-D-03 území ekologických rizik
ochrana přírody a krajiny
E-D-01 chyba v ÚSES
E-D-02 chyba v ÚSES
E-D-03 koordinace ÚSES
E-D-04 koordinace ÚSES
E-D-05 chyba v ÚSES
E-D-06 negativní dominanta
E-D-07 koordinace ÚSES
E-D-08 chyba v ÚSES
dopravní a technická infrastruktura
I-D-01
veřejně prospěšná stavba ze ZÚR
I-D-02
chyba v ÚPD
I-D-03
veřejně prospěšná stavba ze ZÚR
I-D-04 komunikace mimo ORP
I-D-05
veřejně prospěšná stavba ze ZÚR
I-D-06 veřejně prospěšná stavba ze ZÚR
I-D-07
chyba v ÚPD
I-D-08 nízké napojení na veřejnou kanalizaci
I-D-09 nízké napojení na veřejnou kanalizaci
I-D-10
nízké napojení na veřejnou kanalizaci
I-D-11
nízké napojení na veřejnou kanalizaci
I-D-12
nízké napojení na veřejnou kanalizaci
I-D-13
nízké napojení na veřejnou kanalizaci
I-D-14
nízké napojení na veřejnou kanalizaci
sociodemografické podmínky
S-D-01 špatná dopravní dostupnost
S-D-02 brownfield
S-D-03 špatná dopravní dostupnost
S-D-03 špatná dopravní dostupnost
S-D-04 špatná dopravní dostupnost
S-D-05 špatná dopravní dostupnost
bydlení
B-D-01 chybějící ÚPD
B-D-02

nedostatečné množství ploch pro novou výstavbu

B-D-03 nedostatečné "zainvestování" rozvojových ploch
B-D-04 chybějící ÚPD
B-D-05 nedostatečné "zainvestování" rozvojových ploch
rekreace
R-D-01 vojenský újezd Březina
R-D-02 návrh přehrady
R-D-03 vojenský újezd Březina
R-D-04 upřesnění rozvojového záměru
R-D-05 upřesnění rozvojového záměru
R-D-06

R-D-03

upřesnění rozvojového záměru

R-D-07 upřesnění rozvojového záměru
R-D-08 upřesnění rozvojového záměru
R-D-09 upřesnění rozvojového záměru
R-D-10 upřesnění rozvojového záměru
R-D-11
zatopený lom
hospodářské podmínky
H-D-01 brownfield
H-D-02 brownfield
H-D-03 brownfield
H-D-04 brownfield

B-D-05

P-E-01

E-D-01
Z-E-01

Křenůvky
ohrožení v území - poddolované území Drahany
ohrožení v území - poddolované území Otinoves
riziko opakovaných záplav a vyšší hladiny spodní vody - Smržice

E-E-01

R-D-03

stará skládka Drahany
stará skládka
stará skládka
stará skládka
v území Alojzova nenavazuje lokální biokoridor na LBK navrhovaný v ÚP Určice
chybí návrh regionálního biocentra (přechází ze ZÚR)
nenavazující LBC na hranici Prostějoviček a vojenského újezdu březina (SO ORP Vyškov)
při tvorbě nové ÚPD zajistit koordinaci ÚSES na hranici Myslejovic a v. ú. Březina
chybějící prvky ÚSES na území obce Otinoves
větrné elektrárny narušující krajinný ráz
zajištění koordinace prvků ÚSES na hranicích s SO ORP Blansko (chybějící údaje)
v ÚPD obce Otinoves sladit prvky ÚSES s požadavky ZÚR
E08 - vedení VVN 110 kV na území obce Bousín
přístávací plocha pro zěmědělská letadla není chráněna územním plánem
E08 - vedení VVN 110 kV na území obce Drahany
část silnice II/377 vede mimo ORP, přes vojenský újezd Březina (ORP Vyškov, Jihomoravský kraj)
E08 - vedení VVN 110 kV na území obce Otinoves
V3 -zásobovací vodovodní řad na území obce Krumsín
přístávací plocha pro zěmědělská letadla není chráněna územním plánem
nedostatečné odkanalizování domů/bytů v obci Bousín (Repechy)
nedostatečné odkanalizování domů/bytů v Drahanech
nedostatečné odkanalizování domů/bytů v Krumsíně
nedostatečné odkanalizování domů/bytů v obci Niva
nedostatečné odkanalizování domů/bytů v obci Otinoves
nedostatečné odkanalizování domů/bytů v obci Rozstání (Baldovec)
nedostatečné odkanalizování domů/bytů v obci Prostějovičky

B-E-09

B-D-04

R-D-03

Myslejovice

Vincencov

E-D-04

B-E-01

R-D-03

špatná dopravní dostupnost obce Bousín z Prostějova
areál kulturního domu
špatná dopravní dostupnost místní části Repechy z Prostějova
špatná dopravní dostupnost obce Niva z Prostějova
špatná dopravní dostupnost obce Rostání z Prostějova
špatná dopravní dostupnost místní části Baldovec z Prostějova

E-D-04

zakázaný prostor vojenského újezdu Březina - nemožnost využívat blízkého lesa k rekreačním účelům
ohrožení stávající rekreační funkce (zejm. kemp) Baldovce realizací přehrady Holštejn
zakázaný prostor vojenského újezdu Březina - nemožnost využívat blízkého lesa k rekreačním účelům
výstavba (rekonstrukce) sportovního zařízení, kulturního domu, dětského hřiště a odpočívadla
výstavba (rekonstrukce) sportovního zařízení v Nivě
výstavba (rekonstrukce) sportovního zařízení, rekonstrukce fary nebo obecního úřadu na ubytovací
zařízení, rozvoj agroturistiky s vazbou na chov koní v areálu bývalého JZD

výstavba (rekonstrukce) sportovního zařízení v obci Otinoves
rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit, výstavba kulturního domu, sportoviště a dětského hřiště
výstavba turistické ubytovny v Repechách
stavba lyžařského vleku
potenciální turisticky atraktivní lokalita zatopeného lomu v Baldovci
areál bývalé farmy
areál bývalého JZD
plně nevyužívaný areál JZD
areál JZD

Z-E-06
Kobylničky

V-E-01

chybějící ÚPD výrazně limituje rozvoj obce
vymezené zastavitelné plochy pro bydlení již nedostačují potřebám obce, nedostatečné
"zainvestování" zastavitelných ploch
chybějící inženýrské sítě u pozemků pro zcela novou výstavbu b.d. a r.d.
chybějící ÚPD výrazně limituje rozvoj obce
chybějící inženýrské sítě u pozemků pro zcela novou výstavbu b.d. a r.d.

Z-D-03

R-D-03

E-E-14

hranice území

R-E-06

hranice katastrálního území
hranice obce
hranice správního území ORP
hranice zastavěného území; intravilán 1966
zastavitelné plochy
katastrální mapa*
* Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální,
© GEODIS BRNO, spol. s r.o. 2009

E-E-14

R-E-18

Otaslavice

B-E-06

