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Výkres problémů k řešení v ÚPD 1: 25 000ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP OLOMOUC - I. AKTUALIZACE

HG-01 Koncentrace stávající a plánované těžby štěrkopísku v okolí Štěpánova a Liboše, 
            složité dopravní napojení Liboše na silnice vyšších tříd
HG-02 Poddolované území Dolany
HG-03 Poddolované území Hrubá Voda 2
HG-04 Poddolované území Hrubá Voda 3 se starými štolami
HG-05 Poddolované území Libavá 1
HG-06 Poddolované území Libavá 2 se starou štolou
HG-07 Poddolované území Hrubá Voda 1
HG-09 Poddolované území Hlubočky
HG-10 Aktivní plošné sesuvné území Mrsklesy
HG-11 Poddolované území Lošov
HG-12 Záměr na těžbu štěrkopísku z ložiska Luběnice
HG-13 Rekultivace prostoru cihelny v Blatci neprobíhá podle plánu
HG-14 Koncentrace stávající těžby štěrkopísku a jejího plánovaného rozšířění v okolí 
            Grygova a Majetína
HG-15 Aktivní bodové sesuvné území Dub nad Moravou 
HG-16 Plánovaná těžba štěrkopísku ve Věrovanech, složité dopravní napojení na 
            silnice vyšších tříd

01 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE (HG)

Problémy:

02 VODNÍ REŽIM (VO)

Záplavové území Q100 řeky Moravy

Problémy:

Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
(CHOPAV) Kvartér řeky Moravy

HG

VO
VO-01 Záměry na těžbu štěrkopísku v Liboši v území CHOPAV
VO-02 Stávající a plánovaná těžba štěrkopísku ve Štěpánově-Březcích v záplavovém 
           území řeky Moravy a v CHOPAV
VO-03 Záměry na těžbu štěrkopísku v ložisku Luběnice-Lutín-Hněvotín, které leží v 
           CHOPAV
VO-04 Nekapacitní tok Přáslavické svodnice znemožňuje využití rozvojových ploch v 
            Holicích, atd.
VO-05 Stávající těžba štěrkopísku v Grygově v záplavovém území řeky Moravy a v 
           CHOPAV
VO-06 Záměr na těžbu štěrkopísku ve Věrovanech v záplavovém území řeky Moravy 
           a v CHOPAV

Střet záplavového území Q100 řeky Moravy a zastavěných území obcí Hynkov, 
Horka n. M., Chomoutov, Hejčín, Černovír, Lazce, Klášterní Hradisko, Olomouc střed, 
Povel, Holice, Slavonín, Nové Sady, Nemilany, Kožušany, Grygov, Věrovany

03 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ŽP)

Zatížení zastavěného území obcí dopravou: 
 - rychlostní silnice R/35 (Příkazy, Křelov-Břuchotín)
 - průtahy silnic I. a II. třídy
 - průtah silnice III. třídy (Velká Bystřice)
 - železnice (Grygov)
 - letiště Olomouc

04 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY (PK)

Chráněná krajinná oblast (CHKO) 
Litovelské Pomoraví

Problémy:

Přírodní parky

PK-01 Znečišťovatel ovzduší (Moravské železárny Řepčín) umístěný v těsném sousedství 
           CHKO Litovelské Pomoraví
PK-02 Střet nadregionálního biokoridoru s plánovanou přeložkou silnice II/448 (severní spoj)
PK-03 Nadregionální a regionální biokoridory prochází těsnou zástavbou města Olomouce
PK-04 Střet regionálního biocentra Bystrovany s navrženou přeložkou silnice I/46
PK-05 Střet regionálního biocentra Bystrovany s koridorem plánovaného kanálu Dunaj-Odra-Labe
PK-06 Regionální biokoridor se úrovňově kříží s významnou železniční tratí č. 270 
           Přerov-Česká Třebová
PK-07 Střet regionálního biokoridoru s koridorem plánovaného kanálu Dunaj-Odra-Labe
PK-08 Střet regionálního biokoridoru s navrženou přeložkou silnice R/55
PK-09 Regionální biokoridor se úrovňově kříží s frekventovanou silnicí I/55
PK-10 Regionální biokoridor navržený přes zemědělské plochy nejvyšší kvality, 
           úrovňově se kříží se silnicí II/435
PK-11 Střet nadregionálního biokoridoru s plánovanou vysokorychlostní železniční tratí

CHKO Litovelské Pomoraví zasahuje zastavěná území sídel Hynkov, Horka n. M. a Chomoutov.

Část zastavěných území obcí Drahanovice (Lhota pod Kosířem, Kníničky) a Slatinice leží 
na území přírodního parku Velký Kosíř.

Část zastavěných území obce Olomouc (Lošov, Radíkov) a téměř celé zastavěné 
území obce Hlubočky (Hlubočky, Posluchov, Hrubá Voda) leží na území přírodního parku 
Údolí Bystřice.

Některé části města Olomouce leží v území se zvýšenou ochranou krajinného rázu 
(Droždín, Svatý Kopeček, Lošov, Radíkov).

Nespojitost lokálních biokoridorů na hranicích obcí.

Území se zvýšenou ochranou krajinného rázu

Nadregionální a regionální biocentrum

Osa nadregionálního a regionálního biokoridoru

PK

05 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČNÉ 
     K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PF)

Zemědělské půdy I. třídy ochrany

Zastavitelná území obcí

Problematické vymezení zastavěného a 
zastavitelného území

Problémy:

Zemědělské půdy II. třídy ochrany

Rozvojové plochy obcí leží z velké části na půdách I. a II. třídy ochrany.

06 VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
     INFRASTRUKTURA (VI)

Chybějící čistírna odpadních vod (ČOV)

Trasy naržených a výhledových dopravních 
komunikací (silnice, VRT)

Problémy:

Koridor pro výhledové vedení plavebního 
kanálu Dunaj-Odra-Labe

VI
VI-01 Zástavba rodinných domů ležící na okraji k.ú. Horka n. M. ale přiléhající k 
         zastavěnému území Chomoutova a využívající jeho infrastrukturu
VI-02 Pozemky patřící k obci Bohuňovice, které z ní ale není možné obsloužit - bariéru
          tvoří trať železničního koridoru, jeho přejezd je možný pouze ve Štěpánově a 
          Olomouci
VI-03 Rodinný dům na okraji k.ú. Bělkovice, který ale přiléhá k zastavěnému území 
          Bohuňovic a využívá jejich infrastrukturu
VI-04 Rodinný dům na okraji k.ú. Dolany, který ale přiléhá k zastavěnému území Tovéře 
          a využívá jeho infrastrukturu
VI-05 Zástavba na okraji k.ú. Dolany, která ale přiléhá k zastavěnému území Tovéře
          a využívá jeho infrastrukturu
VI-06 Zástavba na okraji k.ú. Dolany, která ale přiléhá k zastavěnému území Tovéře
          a využívá jeho infrastrukturu
VI-07 Zástavba na okraji k.ú. Tovéř, která ale přiléhá k zastavěnému území Samotíšek
          a využívá jejich infrastrukturu
VI-08 Část areálu zemědělského družstva v Topolanech leží na území obce Ústín
VI-09 Čistírna odpadních vod a výtopna pro obec Lutín leží na okraji území obce 
          Hněvotín
VI-10 Východní část zástavby průmyslové zóny v Olomouci-Hodolanech leží na území 
          obce Bystrovany, využívá ale infrastrukturu Olomouce
VI-11 Střet koridoru pro plavební kanál D-O-L a navržené zástavby V Holicích a 
          Bystrovanech
VI-12 Střet koridoru pro plavební kanál D-O-L a navržené rekreační zóny - golfového 
          hřiště Grygov
VI-13 Část zemědělského areálu v Dubu n. M. leží na území obce Charváty
VI-14 Střet v souběhu navržených koridorů pro kanál D-O-L a přeložky silnice R/55
VI-15 Střet navržené přeložky silnice II/449 a zastavěného území v Loučanech a 
          Náměšti na Hané
VI-16 Střet navržené přeložky silnice II/448 (severní spojka) v Olomouci-Řepčíně a 
           zástavby v areálu Moravských železáren
VI-17 Střet navržené přeložky silnice II/448 (severní spojka) v Olomouci-Chválkovicích
           a zástavby vojenského areálu
VI-18 Křižovatka II/448 a II/449 - Drahanovice – Na nové

07 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY (SD)
Ochranné pásmo nemovité kulturní památky 
Hradisko-Kopeček

Problémy:SD
V Olomouci chybí vysoká škola technického zaměření.

08 BYDLENÍ (BY)

Problémy:
BY-01 Záměr na těžbu štěrkopísku v Liboši v těsné návaznosti na stávající obytné
           území obce
BY-02 Střet záměrů na novou výstavbu obytné lokality v Hlušovicích s ochranným 
           pásmem vodního zdroje Černovír

BY

09 REKREACE (RE)

Chatové kolonie ve volné krajině - kumulace 
rekreačních objektů na jednom místě a sezónní 
obývání s sebou přináší problémy s ochranou 
majetku, likvidací odpadních vod, atd.

10 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY (HP)

Nevhodně využité objekty - forty 
Olomoucké pevnosti

Problémy:
HP-01 Rozvojová plocha pro výrobu nadmístního významu v 
           Příkazech (cca 12 ha) leží na půdách nejvyšší třídy ochrany
HP-02 Bývalý zemědělský areál Chomoutov - dnes živelné využití 
           pro drobnou výrobu, část areálu nevyužita
HP-03 Areál Moravských železáren a areál Křelovská, Kopaniny 
           (bývalá Benzina)  v Řepčíně - problematická návaznost na 
            obytné plochy a na okolní kvalitní krajinu.
HP-04 Areál MOPOSu v Hejčíně a autobusové depo DPMO v 
           Nové Ulici - problematická návaznost na obytné plochy, 
            problematická návaznost vozovny na plochy sportu a rekreace
HP-05 Lokalita Chválkovická, Chválkovice - problematická návaznost 
           na obytné plochy
HP-06 Lokalita Železniční, Chválkovice - nevyužité areály 
            znehodnocují okolí
HP-07 Lokalita Roháče z Dubé (Bělidla) - problematická návaznost 
            na obytné plochy
HP-08 Tramvajové depo DPMO, Koželužská (Olomouc město) - 
            nevhodné umístění poblíž historického jádra a špatná 
            dopravní dostupnost
HP-09 Lokalita Matěje z Janova, Bělidla (problematická návaznost 
           na obytné plochy), lokalita Hodolanská, Hodolany (bývalé 
            Drožďárny, problematické využití, návaznost na regionální 
            biokoridor)
HP-10 Recyklační závod RESTA, Holice existující v rámci ploch zeleně
HP-11 Areál Technických služeb Zamenhofova, Olomouc město - 
           nevhodné umístění
HP-12 Areály Rokycanova a Šantovka - nevhodné umísění 
            výroby, lokality k přestavbě
HP-13 Výhledová rozvojová plocha pro výrobu nadmístního 
            významu na hranici Hněvotína a Olomouce (cca 100 ha) 
            leží na půdách nejvyšší třídy ochrany
HP-14 Lokalita Dolní Novosadská - nevhodné umístění výroby 
            poblíž obytných ploch
HP-15 Rozvojová plocha pro výrobu nadmístního významu ve 
            Velké Bystřici (cca 12 ha) leží na půdách nejvyšší třídy 
            ochrany a její odkanalizování je problematické kvůli 
            nekapacitní Přáslavické svodnici
HP-16 Vhodná lokalita pro výrobu nadmístního rozsahu podél 
            silnice II/635 (Holice, Velká Bystřice), nelze ji využít kvůli 
            problémům s odkanalizováním území Přáslavickou svodnicí
HP-17 Výhledové rozvojové plochy pro výrobu nadmístního 
            významu v Holicích (cca 100 ha) není možné využít z důvodu 
            problémům s odkanalizováním území Přáslavickou svodnicí
HP-18 Rozvojovou plochu pro výrobu nadmístního 
           významu v Holicích (cca 44 ha) není možné využít z důvodu 
           problémům s odkanalizováním území Přáslavickou svodnicí
HP-19 Bývalý areál zemědělské výroby, Nemilany - nevhodně 
           umístěný (poblíž bydlení, špatné dopravní napojení)
HP-20 Rozvojová plocha pro smíšené využití nadmístního významu 
            v Bystročicích (cca 10 ha) leží na půdách nejvyšší třídy 
            ochrany a je těžko obsloužitelná dopravou

HP

Brownfieldy - devastované plochy:
BF-01 statek, Příkazy 
BF-02 areál ZD, Skrbeň
BF-03 areál ZD, Moravská Loděnice
BF-04 nevyužívaná zemědělská plocha, Hlubočky - Dukla
BF-05 průmyslový objekt + skládka, Hrubá Voda
BF-06 fort č. XX olomoucké pevnosti, Křelov
BF-07 Moravské železárny, Řepčín
BF-08 fort č. XXII olomoucké pevnosti, Černovír
BF-09 areál ZD, Ludéřov
BF-10 areál ZD, Lhota pod Kosířem
BF-11 bývalý cukrovar, Drahanovice
BF-12 bývalý statek, Vojnice
BF-13 areál ZD, Luběnice
BF-14 areál ZD, Ústín
BF-15 část areálu ZD, Třebčín
BF-16 bývalý vojenský sklad - Magacína, Lutín
BF-17 kasárna, Neředín
BF-18 Černá cesta, bývalý areál sovětské armády, Klášterní Hradisko
BF-19 bývalé Drožďárny, Hodolany
BF-20 fort č. IV olomoucké pevnosti, Bystrovany
BF-21 Šantovka, bývalé MILO Olomouc, Olomouc město
BF-22 areál Rokycanova, Nové Sady
BF-23 vojenský areál (VOP u Baumaxu), Hodolany
BF-24 bývalý areál Sladoven Prostějov, Holice
BF-25 bývalý masokombinát, Holice
BF-26 část areálu ZD - Nový dvůr, Holice
BF-27 areál ZD, Grygov
BF-28 areál ZD, Hostkovice
BF-29areál ZD, Vacanovice
BF-30 pila, Velký Újezd
BF-31 kravín, Lipňany
BF-32 areál ZD, Majetín

Železniční trať vysokých rychlostí

Hranice kraje

Hranice katastru

Katastr

Plocha vodní a vodohospodářská

Vrstevnice

Silnice I. třídy - rychlostní

Silnice I. třídy

Silnice II. třídy

Silnice III. třídy

Plocha lesa hospodářského

Plocha lesa ochranného

Plocha lesa zvláštního určení

Plocha lesa ostatního a specifického

Plocha lesní

Železniční trať celostátní

Zastavěné území obce
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