
Karta obce - ÚAP ORP Litovel 2020

Rozloha(ha): 578 Počet obyvatel: 604 Trend vývoje počtu ob. : mírný nárůst

obchod ano zařízení sociálního tipu ne služby ano

pošta Náklo sportovní zařízení ano pohostinství ano

knihovna ano kulturní zařízení ano ubytování ne

ZŠ ano zdravotnické zařízení ano vodovod ano

Moravská 

vodárenská

MŠ ano lékárna ne kanalizace ano

obec, VHS 

Čerlinka

společenský

životní prostředí

hospodářský

Označení Kategorie

O_URB_ST_1 karta Střeň

N_TI_ST_1 karta Střeň

N_URB_S_1 karta Střeň

N_ZP_S_1 karta Střeň

N_ZP_S_2 karta Střeň

RURU_UU_02 2.UU

RURU_UU_03 2.UU

RURU_LZ_01 8.ZL

RURU_VH_1 6.VH

O_REK_LI_3 karta Litovel

RURU_EH_01 11.EH

RURU_UU_01 2.UU

OV 3.SO

SOC 4.SP

RURU_PK_03 5.PK

RURU_VH_2 6.VH

RURU_UU_04 2.UU

RURU_PK_01 5.PK

RURU_PK_04 5.PK

RURU_KP_01 7.KP

RURU_ZL_02 8.ZL Rekultivace dotčené půdy při dočasných záborech.

Udržení základních funkcí obce (především OV).

Zpracování koncepce sociálních služeb pro seniory a zjištění požadavků na území.

VKP navrhované

OPVZ - prověřit vyhlášení, napříště vyhlašovat jako OOP pro všechny kú.

V ÚPD vyhodnotit funkční zařazení brownfieldů.

Zachování/umožnění volného průchodu krajinou, stabilizace ÚSES, zamezení další 

Vytvořit nárazníková/přechodová pásma mezi chráněným územím a intenzivně 

Kumulovat funkce staveb v krajině

Zjištění a propojení rekreačního potenciálu území.

Malé obce s nízkými rozpočty.

Urychlit pořizování ÚP a jejich změny ze strany pořizovatele

Neřešení SEZ.

obnova historické cesty s vazbou na krajinou zeleň

nakládní s povrchovými vodami mimo území obce negativně ovlivňuje vodní režim

V ÚPD podporovat aktivity historicky stabilizující krajinu.

V ÚP chránit sevřenou, hodnotnou a historickou strukturu obce a zachovat její charakter i 

Při tvorbě územně plánovací dokumentace je potřeba minimalizovat zábory zemědělské 

Problémy k řešení 

Název

zpracovat zprávu o uplatňování

návrh na zasíťování plynem není řešeno s distributorem

nemožnost využít stávajících ploch pro bydlení z majetkových důvodů, najít řešení

Obydlený ostrov uprostřed CHKO. Celá obec v záplavovém území, zastavěné 

Nabídka práce je omezená na zemědělství Nutná vyjíďka. Mimo vlakové spojení horší 

Střeň Seznam katastrálních území: Střeň

pozitiva negativa

v
y
h
o
d
n

o
c
e
n
í 

ú
z
e
m

n
í

c
h
 

p
o
d
m

í

n
e
k
 v

 

p
ilí

ří
c
h Menší udržovaná obec s chodníky a Nevyužité stávající plochy zastavitelné.




