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

Kód obce 589772
Rozloha v ha 1 340
Počet obyvatel ke dni 31.12.2016 318
Katastrální území Niva

Krajinný okrsek zemědělský typ 3 (60%), lesní

Členství v DOS či mikroregionu Protivanovsko; Svazek obcí Drahanská vrchovina

Komplexní pozemkové úpravy nejsou zpracovány

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

Přírodní hodnoty

Přírodní památka: Nivské louky, Návesní niva; Památný
strom, skupina stromů: Lípa u lesovny (zaniklý strom); Do
správního území obce zasahuje vymezení míst s dochovaným
krajinným rázem Babylon - Repechy. Ve správním území obce
byly vymezeny nivy vodohospodářsky významných toků a nivy
drobných vodotečí

Historické a kulturní hodnoty
Kulturní památka /hodnotný objekt místního významu v
krajině: drobné objekty (kříže, boží muka); Doklady vývoje
osídlení a vývoje kulturní krajiny: zaniklá obec Vankouš

Estetické hodnoty Do správního území obce zasahuje vymezení vedlejších
pohledových horizontů a doplňkových pohledových horizontů

Místa rekreačních aktivit Dálková cyklotrasa Jantarová stezka

Biotický (přírodní, ekostabilizační) průměrný a velmí vysoký
Kulturní nevýznamný

Sídelní nevýznamný

Rekreační zvýšený rekreační potenciál nevyužitý

Produkční (zemědělský, lesní) méně produkční půdy

Vodohospodářský ochranné pásmo vodního zdroje, stupeň:, II.

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ POTENCIÁLY

Opuštěné nebo nevyužívané areály a plochy ve volné krajině nebo volnou krajinu ovlivňující
areál JZD, nevyužívaný úplně-JZD

Zátěže ze stávajícího urbanizovaného územní
území s extrémním úbytkem obyvatelstva

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
nedefinovány žádné konkrétní požadavky

k prověření - ÚSES

VÝZNAMNÉ HODNOTY ÚZEMÍ

VÝZNAMNÉ LIMITY V ÚZEMÍ Z HLEDISKA VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY
ochranné pásmo vodního zdroje, stupeň:, II.

OHROŽENÍ, RIZIKA A PROBLÉMY V ÚZEMÍ
Vodní režim krajiny

nebyly identifikovány významné problémy
Erozní ohrožení

celkem erozně ohroženo 46 % zem. půdy (z toho silně 5%, středně 41%)
Znečištění a kontaminace složek prostředí

nebyly identifikovány žádné ekologické zátěže na daném území
Snižování a ztráta biodiverzity, prostupnosti krajiny, ÚSES
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POZNÁMKY

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.)

Návrhy snižování nepřiměřených zátěží v území
nevyskytují se

Další problémy a střety v území
nevyskytují se

Snižování a ztráta biodiverzity, prostupnosti krajiny, ÚSES
Ve správním území obce jsou vymezeny segmenty nadmístního ÚSES. Ve správním území obce jsou
vymezeny segmenty místního ÚSES. Do správního území obce zasahuje zpřesněná oblast migračně

významného území v rozsahu 970,3013 ha. Územím obce prochází zpřesněné vymezení dálkových migračně
významného koridoru v rozsahu 3,8082 ha

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
respektování podmínek a realizace opatření (podpora rozvoje okrajových částí území, podpora tradičního

způsobu zástavby v obcích apod.)

nebyly identifikovány žádné ekologické zátěže na daném území

OCHRANA HODNOT KRAJINY

Ochrana přírodních hodnot

Ochrana estetických hodnot

NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ A PŘEDCHÁZENÍ RIZIKŮM V KRAJINĚ

Vodní režim krajiny
nejsou navrhována konkrétní opatření

Erozní ohrožení
uplatňování organizačních protierozních opatření na vybraných půdních blocích

Znečištění a kontaminace složek prostředí

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.)
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