
Karta obce - ÚAP ORP Litovel 2020

Senice na Hané Seznam katastrálních území: Senice na Hané, Odrlice, Cakov

Rozloha (ha): 1924 Počet obyvatel: 1795 Trend vývoje počtu ob. : mírný pokles

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

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

Dobré zázemí obce (vybavenosti) pro 
společenský život, volnočasové aktivity 
(hřiště, spolky, opravené veřejné prostory) 
i běžný chod obyvatel obce (obchody, 
lékař, škola, školka). Poměrně dobrá je i 
dopravní obslužnost (horší v části Cakov). 
Probíhající nová výstavba (na úkor 
některých chátrajících původních domů). 
Obec je aktivní, co se týče oprav a 
revitalizace obce (úprava koryta potoka, 
kanalizace, parkování a prostor před 
kostelem, dětská hřiště, inženýrské sítě k 
novým lokalitám, sportovní hala u ZŠ). Je 
znatelné, že obec se rozvíjí, počet 
obyvatel je stabilizovaný.

Chybějící zařízení sociálních služeb 
(zejména pro seniory, jejichž počet stoupá 
a klesá procento mladých). Místní části 
mají horší dostupnost dopravní i 
občanského vybavení (Cakov zcela 
oddělen od Senice).

životní prostředí NS Elišky z Kunštátu vedoucí přes 
Seničku a les v Nových Dvorech.
Nová cyklostezka na Příkazy podél tratě. 
Vybudovaná kanalizační síť.

Dobudování sítě cyklostezek s napojením 
na okolní obce.
Chybějící rozsáhlejší krajinná i sídelní 
zeleň rozsálé půdní celky a obytný prostor 
bez ochrany zelení. Dopravní zatížení 
průtahm obcí. Nerealizace některých 
ÚSES. 

hospodářský

Zrekonstruovaná silnice průtahem obce. 
Významní zaměstnavatelé oblasti (Panav, 
ZD Senice), rozvíjí se i řemeslná výroba a 
drobní živnostníci.
Funkční skládka odpadu.
Vymezeny nové plochy pro podnikání. 

Brownfieldy - bývalý výrobní areál, škola v 
Odrlicích, turistický areál v Cakově 
(chátrá)

Problémy k řešení 
Označení Kategorie Název

RURU_RK_05 12.RK Chybějící cyklostezka Haňovice - Senice na Hané

O_DI_SH_1 karta Senice na HanéDopravní zatížení
O_URB_SH_1 karta Senice na HanéBydlení v záhumenku
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

S_URB_SH_1
karta Senice na 
Hané Obnovení stávajícího bytového fondu

RURU_VH_1 6.VH Kumulovat funkce staveb v krajině
O_REK_LI_3 karta Litovel Zjištění a propojení rekreačního potenciálu území.



O_RE_SH_1
karta Senice na 
Hané

nemovité kulturní památky potřebují investice, opravu a zpřístupnění sučárny chmele 
lépe využít ve prospech obce

N_ZP_SH_1
karta Senice na 
Hané Chybějící plochy zeleně

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.

O_DI_SH_1
karta Senice na 
Hané Dopravní zatížení

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.


