
Karta obce - ÚAP ORP Litovel 2020

Senička Seznam katastrálních území: Senička

Rozloha (ha): 569 Počet obyvatel: 347 Trend vývoje počtu ob. : stagnace

obchod ano zařízení sociálního tipu ne služby ne
pošta Senice na Hané sportovní zařízení ano pohostinství ano

knihovna ano kulturní zařízení ne ubytování ne
ZŠ ano zdravotnické zařízení ne vodovod ano  INSTA CZ
MŠ ne lékárna ne kanalizace ano obec

pozitiva negativa
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společenský

Malá obec, která se rozvíjí - probíhá 
výstavba nových domů, upravená náves, 
základní vybavenost (obchod, hospoda), 
nově vybudované chodníky, opravená 
komunikace. Obec disponuje zázemím 
pro sportovní aktivity (udržované hřiště, 
zázemí by potřebovalo rekonstrukci), 
procházky do přírody i společenskými 
prostory. Stabilizovaný počet obyvatel.

Nová výstavba probíhá částečně na úkor 
některých chátrajících domů v původní 
zástavbě. Za občanským vypavením 
nutno dojíždět.

životní prostředí Výstavba kanalizace. Upravená cesta 
podél toku Blata, dobrá dostupnost lesa.

Obec je obklopena rozsáhlými 
zemědělskými celky.

hospodářský
Obec disponuje plochami pro výrobu, jsou 
zaplňovány (dobrá poloha na okraji obce)
poměrně dobrá dopravní dostupnost

Problémy k řešení 
Označení Kategorie Název

O_ZP_SE_1 karta Senička
v územním plánu prověřit a případně stanovit opatření pro snížení rizika eroze 

zemědělské půdy

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_UU_01 2.UU Urychlit pořizování ÚP a jejich změny ze strany pořizovatele
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

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.


