
Karta obce - ÚAP ORP Litovel 2020

Pňovice Seznam katastrálních území: Pňovice

Rozloha (ha): 1639 Počet obyvatel: 975 Trend vývoje počtu ob. : nárůst

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

knihovna ano kulturní zařízení ne ubytování ne

ZŠ ano zdravotnické zařízení ano vodovod ano

Moravská 
vodárenská, 
VHS Čerlinka

MŠ ano lékárna ne kanalizace ano obec
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Obec je společensky aktivní, má 
občanské vybavení a vybudovanou 
technickou infrastrukturu v nových 
plochách. Dochází k nárůstu počtu 
obyvatel i na základě dobré dostupnosti 
do více center (Litovel, Uničov, Šternberk 
a Olomouc). Nízký průměrný věk a vyšší 
podíl mladých nad seniory. 

Rozvojové plochy obce ve střetu s dalšími 
záměry, omezení limity území, návrhy a 
uzavření, neprostupností stávajícího 
území, nutno navýšit kapacity OV. Sarší 
struktura obce neumožňuje rozvoj (úzké 
komunikace)

životní prostředí Blízkost CHKO, sportovně přírodní areál 
Olšina, zemědělská obec s hodnotnmi 
půdami. Kvalitní veřejný prostor ve starší 
zástavbě.

Obdělávány jsou rozsáhlé půdní celky,  
území ohrožováno povodňěmi, zástavba 
není oděělena/hráněna od zemědělských 
celků. Chybí cyklistické propojení a 
cyklotrasy podél frekventovaných 
komunikací II. třídy

hospodářský
Několik zemědělsko výrobních areálů je 
vymezeno mimo obec (čístečně s 
bydlením), možnost delší ale vyriabilnější 
dojížďky

Tlak na výstavbu bez koncepce může vést 
k znehodnocení lokality, lokalita výrazně 
omezená limity území v předevěím v 
oblasti ochrany vod a krajiny a záplavové 
oblasti.

Problémy k řešení 
Označení Kategorie Název

DOL 6.VH Vyřazení Labské větve z rezervy DOL

N_RE_PN_1 karta Pňovice bezpečné dopravní (cyklo) propojení na CHKO

RURU_RK_04 12.RK
Chybí napojení Pňovic na cyklodopravu a vybudování cyklostezek alternujících 
frekventované komunikace a napojení do Litovelského Pomoraví

O_DI_PN_1 karta Pňovice Dopravní zatížení
RURU_VH_3 6.VH Rekultivace těžebních prostorů po ukončení těžby

S_ZP_PN_1 karta Pňovice Bytová výstavba je situována do CHKO
N_URB_PN_1 karta Pňovice Doplnění OV
S_DI_PN_1 karta Pňovice Koordinace záměrů a rezerv za ZÚR
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

O_DI_PN_1 karta Pňovice 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.


