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Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov Karta obce

Přírodní hodnoty Ve správním území obce byly vymezeny nivy
vodohospodářsky významných toků a nivy drobných vodotečí

Historické a kulturní hodnoty

Kulturní památka  /hodnotný objekt nadmístního významu:
Regionální muzeum; Kulturní památka /hodnotný objekt
místního významu v krajině: drobné objekty (kříže, boží
muka); Doklady vývoje osídlení a vývoje kulturní krajiny:
zaniklé obce Bajajka, Klamův dvůr

Estetické hodnoty Do správní území obce zasahuje vymezení doplňkových
pohledových horizontů

Místa rekreačních aktivit Místo rekreačních aktivit nadmístního významu: Regionální
muzeum; naučná stezka

Biotický (přírodní, ekostabilizační) nižší až velmi nízký
Kulturní nevýznamný
Sídelní zvýšený sídelní potenciál
Rekreační nevýznamný
Produkční (zemědělský, lesní) kvalitní zemědělské půdy představují podíl výměry do 67 %
Vodohospodářský ochranné pásmo vodního zdroje, stupeň:, 1, 2a, 2b

nebyly identifikovány významné problémy

VÝZNAMNÉ HODNOTY ÚZEMÍ

VÝZNAMNÉ LIMITY V ÚZEMÍ Z HLEDISKA VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY
ochranné pásmo vodního zdroje, stupeň:, 1, 2a, 2b; aktivní zóna záplavového území toku  Brodečka;

záplavové území Q100 toku Brodečka

OHROŽENÍ, RIZIKA A PROBLÉMY V ÚZEMÍ
Vodní režim krajiny

nedostatečná ochrana před povodněmi, stávající stupeň ochrany na  Q10
 - místa omezující průtočnost ve vodním toku v říčním km: 6,401; 5,988

 - úsek toku s omezenou průtočností v km:  ~ 5,400 - 6,600
Erozní ohrožení

erozní problémy (plošná, liniová eroze),problematický odtok z pozemků (místní záplavy, škody na majetku) -
severní strana od obce; celkem erozně ohroženo 51 % zem. půdy (z toho silně 3%, středně 49%)

Znečištění a kontaminace složek prostředí
lom; skládka ŽPSV + obce; skládka Dobromilice

Snižování a ztráta biodiverzity, prostupnosti krajiny, ÚSES

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ POTENCIÁLY

Opuštěné nebo nevyužívané areály a plochy ve volné krajině nebo volnou krajinu ovlivňující
bývalé JZD, velkokapacitní kravín-JZD

Zátěže ze stávajícího urbanizovaného územní
nejsou

Zátěže ze stávající těžby a předpokládané zátěže z navržené těžby nerostných surovin
nejsou

Další problémy a střety v území
nejsou

VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉ KRAJINY ČLOVĚKEM

Požadavky a potřeby

řešení eroze, řešení protipovodňových opatření, obnova vodních ploch v krajině, revitalizace vodních toků,
realizace prvků společných zařízení z dokončených komplexních pozemkových úprav (cesty, územní systémy

ekologické stability,...), obnova zeleně v krajině (aleje kolem cest, remízky, atd.)
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Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov Karta obce

POZNÁMKY

ochrana kvalitních zemědělských půd: v územně plánovacích dokumentacích doporučujeme důsledně
dodržovat pravidla týkající odnětí pozemků ze ZPF tak, aby nedocházelo ke zmenšování ploch kvalitních

zemědělských půd.; ochrana jakosti povrchových a podzemních vod dle doporučení v kapitole 4.5.2 a 4.5.3

NÁVRH ŘEŠENÍ POTŘEB ČLOVĚKA V KRAJINĚ

Zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny pro člověka, orientace v krajině
respektování podmínek a realizace opatření (nové cesty v krajině, doplnění zeleně apod.)

Podpora rekreace a cestovního ruchu
respektování podmínek a realizace opatření (řešit v širších souvislostech, realizace cest v krajině, naučné a

tematické stezky, podpora vybavenosti, podpora potenciálních cílů, doplnění zeleně apod.)

Nápravná opatření SEZů jsou v gesci Ministerstva životního prostředí.
Zohlednit tyto lokality při zpracování územně plánovací dokumentace s vazbou na aktuální řešení nápravných

opatření (http://www.sekm.cz/).

zájem obce na řešení revitalizace toku, zájem obce na obnově zaniklé nádrže, zájem obce na vybudování nové
nádrže, respektování požadavků dle kapitoly 4.1.1.2 pro obce s nedostatečnou ochranou před povodněmi

Erozní ohrožení
realizace opatření z ukončených KoPÚ

Znečištění a kontaminace složek prostředí

Návrhy snižování nepřiměřených zátěží v území
nevyskytují se

Další problémy a střety v území
nevyskytují se

OCHRANA HODNOT KRAJINY

Ochrana přírodních hodnot

Ochrana estetických hodnot

NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ A PŘEDCHÁZENÍ RIZIKŮM V KRAJINĚ

Vodní režim krajiny

ochrana a podpora rozvoje veškerých přírodních biotopů, respektování rámcových podmínek využití a
doporučení uvedených v souhrnných podmínkách

Ochrana historických a kulturních hodnot
respektování podmínek a realizace opatření (dostupnost objektů v krajině, doplnění zeleně apod.)

respektování podmínek a realizace opatření (respektování přírodních krajinných dominant, krajinných horizontů
a panoramat, respektování významných výhledů do krajiny, případně kompozičních a sídelních os apod.)

respektování podmínek a realizace opatření (podpora rozvoje okrajových částí území, podpora tradičního
způsobu zástavby v obcích apod.)

Snižování a ztráta biodiverzity, prostupnosti krajiny, ÚSES
Ve správním území obcenejsou vymezeny segmenty nadmístního ÚSES. Ve správním území obce jsou

vymezeny segmenty místního ÚSES. Správní území obce leží mimo vymezená zpřesněná migračně významná
území. Správní území obce leží mimo zpřesněné vymezení dálkových migračních koridorů

Opuštěné nebo nevyužívané areály a plochy ve volné krajině nebo volnou krajinu ovlivňující

respektování podmínek a realizace opatření (stanovení podmínek v ÚP, zapojení do celorepublikové databáze)

Zátěže ze stávajícího urbanizovaného územní
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