
Karta obce - ÚAP ORP Litovel 2020

Olbramice Seznam katastrálních území: Olbramice u Vilémova

Rozloha (ha): 304 Počet obyvatel: 219 Trend vývoje počtu ob. : pokles

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

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

pozitiva negativa
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společenský

I přesto, že obec nedisponuje 
vyhovujícímu zázemí pro společenský 
život, pořádá kulturní akce. Využívá 
společenských událostí sousedních obcí, 
potenciálníploch pro udržovaný veřejný 
prostor. 
Obec má navržené lokality pro rozvoj 
bydlení, chybí ale dobudování 
komunikace a sítí (nově postaven pouze 1 
dům). Zrekonstruovaná autobusová 
zastávka.

Téměř nulová občanská vybavenost - 
obec je malá a zůstane závislá na 
občanské vybavenosti jiných obcí, spíše je 
potřeba udržet vybavenost stávající a dále 
ji rozvíjet (kulturní zařízení, zeleň a 
veřejný prostor u hřbitova). Lékař a školy v 
Náměšti, Vilémově. Dochází ke snižování 
počtu obyvatel a nízkému podílu mladých 
lidí. Dopravní obslužnost je základní 
(přímá linka do Olomouce, jinak často s 
přestupy), pro komfortní cestování je 
nutné využít osobní přepravu.

životní prostředí

Postupně se zvelebující oblast se zelení u 
hřbitova (mohla by být "odpočinková" 
zóna). Vybudování kanalizační sítě a 
ČOV. Zpřístupnění blízkého lesa je 
realizováno učelovými komunikacemi, 
částečně s liniovou zelení.

Lesy pouze na okraji obce, chybí přírodní 
atraktivity - blízko je Terezské údolí 
vhodné na procházky v přírodě. V obci 
chybí zázemí k venkovnímu odpočinku a 
posezení.

hospodářský Zemědělská obec (většina půdy 
obhospodařovaná ZD Senice a drobnými 
zemědělci). Drobní podnikatelé a 
živnostníci. Za prací nutno dojíždět.

Chodníky v obci jsou neudržované, rovněž 
komunikace nejsou v dobrém stavu 
(zejména silnice na Vilémov). Obec nemá 
vlastní příjmy. Obec nedisponuje plochami 
pro nové výrobní a podnikatelské aktivity 
(vyjma zemědělského areálu, který je 
částečně funkční).

Problémy k řešení 
Označení Kategorie Název

N_URB_OL_1 karta Olbramice řešit problematiku volnočasových zařízení pro mládež
N_URB_OL_2 karta Olbramice Významný nesoulad ÚP se skutečným stavem
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.
N_ZP_OL_1 karta Olbramice Nadlimitní smyv zemědělské půdy na území obce
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.
O_DI_OL_1 karta Olbramice Špatný stav komunikací a dobudování komunikace pro rozvojovou lokalitu


