
Karta obce - ÚAP ORP Litovel 2020

Dubčany Seznam katastrálních území: Dubčany

Rozloha (ha): 343 Počet obyvatel: 245 Trend vývoje počtu ob. : nárůst

obchod ano zařízení sociálního tipu ne služby ne
pošta Cholina sportovní zařízení ano pohostinství ne

knihovna ano kulturní zařízení ne ubytování ne
ZŠ ne zdravotnické zařízení ne vodovod ano obec
MŠ ne lékárna ne kanalizace ano obec
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Malá obec umožňujicí výstavbu a rozvoj. 
Převažuje počet mladých lidí nad seniory. 
Dobrá automobilová dostunost. Čistě 
obytná funkce, centrální část historické 
jádro, nové plochy dobře propojeny a 
napojeny na infrastrukturu. Dobrá 
dopravní dostupnost díky vazbě na R35 a 
blízkosti železdnice. Obec protíná 
cyklotrasa

OV v okolí, vyjížďková obec. Funkce obce 
pouze bydlení.

životní prostředí Obec napojená na kanalizaci. Sídeln 
zeleň dostupná.

Nedostatek lesa a přírodní zeleně, obec bez 
ochrany obklopena rozsáhlými půdními celky.

hospodářský Dobrá automobilová dostupnost 
Olomouce a Litovle. 

Žádná možnost získání práce v místě, veřejná 
doprava autobudem a vlakem s docázkou 
800m.

Problémy k řešení 
Označení Kategorie Název
N_URB_DU_1 karta Dubčany Chybějící občanské vybavení
N_DI_DU_1 karta Dubčany Zlepšit dostupnost vlakové zastávky
RURU_UU_02 2.UU V ÚPD podporovat aktivity historicky stabilizující krajinu.

RURU_UU_03 2.UU
V ÚP chránit sevřenou, hodnotnou a historickou strukturu obce a zachovat její charakter i v 
rozvojových lokalitách.

RURU_LZ_01 8.ZL
Při tvorbě územně plánovací dokumentace je potřeba minimalizovat zábory zemědělské 
půdy

RURU_VH_1 6.VH Kumulovat funkce staveb v krajině
O_REK_LI_3 karta Litovel Zjištění a propojení rekreačního potenciálu území.
RURU_EH_01 11.EH Malé obce s nízkými rozpočty.
OV 3.SO Udržení základních funkcí obce (především OV).
SOC 4.SP Zpracování koncepce sociálních služeb pro seniory a zjištění požadavků na území.
RURU_PK_03 5.PK VKP navrhované
RURU_VH_2 6.VH OPVZ - prověřit vyhlášení, napříště vyhlašovat jako OOP pro všechny kú.
RURU_UU_04 2.UU V ÚPD vyhodnotit funkční zařazení brownfieldů.

RURU_PK_01 5.PK

Zachování/umožnění volného průchodu krajinou, stabilizace ÚSES, zamezení další 
fragmentace krajiny a umožnění volného průchodu. ÚSES - nefunkční, nedostatečné 
propojení, nejsou FP a VPO

ZL 7.KP Nedostatek krajinné, veřejné a ochranné zeleně.

RURU_PK_04 5.PK
Vytvořit nárazníková/přechodová pásma mezi chráněným územím a intenzivně využívanou 
(zemědělsky/urbanisticky) krajinou.

RURU_KP_01 7.KP Neřešení SEZ.
RURU_ZL_02 8.ZL Rekultivace dotčené půdy při dočasných záborech.


