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Tovačov 

Informace o obci 
Tovačov je jedním ze tří měst správního obvodu Přerov. Zároveň se jedná o jedno z center 
dojížďky do zaměstnání a za vzděláním z okolních menších obcí. K 31.12.2019 v Tovačově 
žilo 2 468 obyvatel, jejich počet se v posledních letech neustále mírně snižuje. Tovačov je 
přirozeným centrem regionu Tovačovska, které se vyznačuje poměrně vysokou diverzitou 
krajiny (lesy, vodní plochy, orná půda) a kulturním potenciálem pro rozvoj služeb zejména v 
oblasti cestovního ruchu. Pozici pracovištního centra místního významu dokazuje i počet 
obsazených pracovních míst, který byl v Tovačově třetí nejvyšší po Přerově a Kojetíně.  
Město Tovačov leží na křižovatce silnic II/434 a 435 a je současně zatíženo tranzitní dopravou. 
V územním plánu obce existuje územní rezerva pro přeložky těchto silnic, které by měli právě 
tranzitní dopravu z města odvést. Na území města dochází v posledních letech k výraznějšímu 
nárůstu počtu dokončených rodinných domů.  
Rekreaci obyvatel slouží rozsáhlá tovačovská jezera, která jsou vyhledávána zejména příznivci 
rybolovu. V Tovačově začíná dálková cyklostezka Bečva a prochází ním také dálková 
cyklotrasa č. 47 Moravská stezka. 
Do katastru Tovačova zasahuje maloplošné zvláště chráněné území NPR Zástudánčí 
a významný krajinný prvek Dubová alej a rybník Kolečko.   
Na katastru města se nacházejí významná ložiska štěrkopísků a také zdroje pitné vody pro 
Přerovsko.  
Tovačov má po Přerovu a Kojetíně třetí největší rozlohu orné půdy ze všech obcí správního 
obvodu. Tovačov má největší rozlohu vodních ploch (326 ha) ze všech obcí správního obvodu. 
Jedná se například o Hradecký a Skašovský rybník nebo Mlýnský náhon.  
Město se nachází ve stanoveném záplavovém území Q100 řeky Moravy. Část města je 
vyhlášena jako městská památková zóna. 
 
Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 
Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 
rozvoje území (viz Příloha I), které byly zvoleny dle metodiky Hodnocení rozboru udržitelného 
rozvoje území obcí Olomouckého kraje (Urban planner s.r.o., Olomouc 2020), byla obec 
klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 
 

Název obce Sociální pilíř Hospodářský 
pilíř Přírodní pilíř 

Kategorie 
zařazení 

obce 

Výsledná 
hodnota 
(součet 
hodnot 
všech 
pilířů) 

Tovačov - + + 2a 9,5 
 
Toto hodnocení je doplněno o poznatky z níže uvedené SWOT analýzy území v členění dle 
13 tematických okruhů definovaných ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. 
 



SWOT analýza 
SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• město leží při soutoku Moravy a 
Bečvy s dobrou dopravní dostupností 
do Přerova 

      

Prostorové a funkční 
uspořádání území 

• dominantní funkce obytná, funkce 
obslužná a výrobní je doplňková; 
převažuje nízkopodlažní řadová 
zástavba, pouze lokálně se vyskytují 
vícepodlažní, zejména bytové domy 
• zachovalá  struktura historického 
hradebního města s centrálním 
prostorem náměstí obdélníkového 
tvaru; hodnotný areál zámku se 
zachovalými hradebními příkopy; 
podrobný popis specifik funkčního a 
prostorového uspořádání - viz 
odůvodnění územního plánu města 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 
pouze za celé ORP - viz kapitola 5.3 v 
textová části ÚAP označené jako I. 
textová část  

      



Občanská vybavenost 
včetně její 
dostupnosti  

• město s dobrou občanskou 
vybaveností, kterou využívají i okolní 
obce 
• ve městě se nachází: SŠ řezbářská, 
MŠ, ZŠ, ZUŠ, zdravotní středisko, 
domov pro seniory, knihovna, 
Klubovna nebo komunitní centrum 
(mimo klubovny SDH), Hasičská 
zbrojnice, Pohostinství, Obchod s 
potravinami, Dětské hřiště - veřejně 
přístupné, Fotbalové hřiště, 
Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ a 
MŠ), Areál jezdectví nebo 
hippoturistiky 

  • plánované realizace - 
venkovní víceúčelové hřiště, 
dětská hřiště (realizace 2021) 
a komunitní centrum s 
víceúčelovým sálem  

  

Veřejná prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 
veřejných prostranství; hodnotný 
zámecký park; obnovený park v ulici 
Široká 

      

Horninové prostředí 
a geologie 

• ložiska štěrkopísku 
• stabilní území, bez sesuvů 

      

Vodní režim 

• Hradecký a Skašovský rybník,  
Mlýnský náhon, potok Splavská 
• CHOPAV 
• město I. a Annín II. leží ve 2. 
vnějším PHO vodního zdroje 

• stanovené  záplavové území 
Q100 řeky Moravy  zranitelná 
oblast 
• zanesené koryto Mlýnského 
náhonu 

• zpevnění protipovodňových 
hrází 

• záplavy 

Kvalita životního 
prostředí 

  • černá skládka v části Viklice     



Příroda a krajina 

• území Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita 
• maloplošné zvláště chráněné území 
NPR Zástudánčí  (lužní les, přirozený 
tok Moravy) 
• koeficient ekologické stability KES  
0,32 
• velmi vysoký podíl vodních ploch                                         
• registrované VKP 
• vysoká diverzita krajiny 

• málo vzrostlé zeleně v 
intravilánu 

• navržené regionální 
biocentrum a biokoridor 
ÚSES 

  

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa  

• zemědělské pozemky v I. a II. třídě 
ochrany 

• podprůměrný podíl lesa; ; 
rozsáhlé nečleněné pozemky 

  • záměr výsadby zeleně v 
části Viklice 

Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

• křižovatka sil. II/434 a 435, dobrá 
dopravní obslužnost 
• veřejný vodovod  
• kanalizace  a ČOV  
• v Anníně splašková kanalizace s 
výtlakem na síť města  
• příležitostně používaná železnice 
(historické vlaky) 
• plynofikovaná obec 

 • vedení tranzitní dopravy 
zastavěným územím města 

•  územní rezerva pro 
přeložku sil. II/434 a sil. 
II/435 - odvedení  tranzitní 
dopravy 

 • nárůst intenzity dopravy a 
zatížení z dopravy,  pokud 
nebudou realizovány sil. 
obchvaty 

Sociodemografické 
podmínky 

• malé město (2468 obyvatel v roce 
2019)  

• nadprůměrný podíl obyvatel 
ve  věku 65 let a více 
• v dlouhodobém vývoji 
úbytek obyvatel  
• ve struktuře vzdělání jsou ve 
srovnání s průměrem v SO 
ORP Přerov vyšší podíly osob 
se základním vzděláním a 
úplným středním bez maturity  

• zlepšovat v obci podmínky 
pro každodenní život 
• podporovat  rozvoj města 
jako centra zaměstnanosti 
• podporovat rozvoj služeb a 
vybavenosti města 

• úbytek obyvatelstva 
• stárnutí obyvatelstva 



Bydlení 

• převaha bydlení v rodinných domech 
• cena stavebních pozemků nižší než 
ve městech nad 10 000 obyvatel 

  
 

  

Rekreace a cestovní 
ruch 

• cyklotrasa č. 47 (Moravská stezka) 
• městská památková zóna • NPR 
Zástudánčí 
• Annínský rybník - přírodní koupání, 
sportovní rybolov 
• železnice využívaná pro občasnou 
jízdu historických vlaků 

• cyklotrasa značena po sil. II. 
a III. tř., a veřejně přístupných 
místních a účelových 
komunikacích 

• cyklostezka Bečva - záměr 
propojení od Troubek přes 
soutok s Moravou až po 
Tovačov (projektově 
připravený záměr) 
• záměr vybudování naučné 
stezky od Hradeckého po 
Skašovský rybník a také k 
památníku bitvy u Tovačova 
• záměr vybudování 
Arcibiskupské stezky až do 
Kroměříže přes Kojetín 

  

Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 

• nízká nezaměstnanost 
• větší počet pracovních příležitostí v 
obci (Topos Prefa, Domov pro 
seniory) 
• vysoký podíl  ekonomicky aktivních 
zaměstnaných ve městě 
• dobrá dostupnost pracovištního 
centra 

 • podprůměrný počet 
podnikatelských subjektů na 
1000 obyv. 
• nízké příjmy v zemědělství 
• nadprůměrná vyjížďka za 
prací v rámci okresu Přerov a 
kraje 

• podpora rozvoje drobného 
podnikání a živností   
• diverzifikace zemědělství  

• hospodářská recese 
• růst nezaměstnanosti 
• odliv mladých lidí do 
regionů s vyšší nabídkou 
práce a vyššími příjmy 

Bezpečnost a ochrana 
obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných hasičů 
se zásahovou oblastí i za hranicí obce 

      

 
 
  



 

Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému význam 
problému 

původ 
problému 

časový 
horizont dopad poznámka 

D3 Tovačov dopravní 

cyklostezka Troubky - 
Tovačov s odbočením k 
soutoku Moravy a Bečvy a 
Arcibiskupská stezka do 
Lobodic 

nadmístní SWOT krátkodobý ÚPD obce   

U9 Tovačov urbanistický/ 
využití území 

střet aktivní zóny 
záplavového území a 
zastavitelných ploch 

nadmístní územní 
střet krátkodobý ÚPD obce   

D7 Tovačov životní 
prostředí/krajina 

realizace přeložky silnic 
II/434 a II/435  nadmístní SWOT dlouhodobý   problém k realizaci* 

  Tovačov životní 
prostředí/krajina 

řešení protipovodňové 
ochrany nadmístní SWOT krátkodobý   problém k realizaci* 

ŽP6 Tovačov životní 
prostředí/krajina ohrožení území povodněmi nadmístní podklady 

ÚAP krátkodobý   
problém k řešení v 
podrobnější projektové 
dokumentaci 

ŽP2 Tovačov životní 
prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 
dopravou nadmístní obec dlouhodobý   problém k realizaci* 

 

Vysvětlivky:  
* problém k realizaci - problém již byl zcela nebo částečně zohledněn v územním plánu obce a nyní by měla přijít samotná příprava realizace pro vyřešení problému nebo jeho omezení. 

  
  



 
Určení problémů k řešení v ÚPD 

Tovačov  
            Nadmístní problém: 

• prověřit možnost vymezení cyklostezek do Lobodic a do Troubek 
• revidovat návrh zastavitelných ploch ve vztahu k vymezení aktivní zóny záplavového území řeky Moravy 
      Místní problémy: 
• žádný  

 

 



Troubky 

Informace o obci 
Troubky se řadí mezi největší venkovské obce ORP. V roce 2019 zde žilo 2 035 

obyvatel. Počet obyvatel v poslední době mírně klesá. Naopak bytová výstavba je 
z dlouhodobého pohledu relativně vysoká. Pro obec je charakteristická nízká nezaměstnanost a 
větší počet pracovních příležitostí. Obec je také velmi dobře vybavena co se týče občanské 
vybavenosti i technické infrastruktury. Obec se nachází v blízkosti města Přerova, které je 
přirozeným centrem dojížďky za prací i vyšší občanskou vybaveností. 

Zastavěné území a většina katastru se nachází ve stanoveném záplavovém Q100 řeky 
Bečvy. Po povodni v roce 1997 zde bylo postaveno několik valů a hrází jako ochrana před další 
možnou povodní.  
Do Katastru obce zasahuje výhradní ložisko Tovačov 2 č. 3008300 a CHLÚ Troubky nad 
Bečvou č. 00830001. Troubky mají nejmenší podíl orné půdy na celkové rozloze (51 %) ze 
všech obcí SO ORP, naopak podíl lesních ploch je nejvyšší v celém správním obvodu. V roce 
2019 lesy v obci Troubky měly výměru 727 ha, což činilo 34,4% celkové výměry. 
 
Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 
Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 
rozvoje území (viz Příloha I), které byly zvoleny dle metodiky Hodnocení rozboru udržitelného 
rozvoje území obcí Olomouckého kraje (Urban planner s.r.o., Olomouc 2020), byla obec 
klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 
 

Název obce Sociální pilíř Hospodářský 
pilíř Přírodní pilíř 

Kategorie 
zařazení 

obce 

Výsledná 
hodnota 
(součet 
hodnot 
všech 
pilířů) 

Troubky - - + 3a 8,9 
 
Toto hodnocení je doplněno o poznatky z níže uvedené SWOT analýzy území v členění dle 
13 tematických okruhů definovaných ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. 



SWOT analýza 
SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží na rozvojové ose OS 11 
(dle ZÚR OK), v blízkosti města 
Přerova, dopravní spojení zajišťuje 
silnice II/434  

  • území zasaženo územní 
rezervou kanálu D-O-L  

  

Prostorové a 
funkční uspořádání 
území 

• dominantní funkce obytná, funkce 
výrobní a obslužná je doplňková; 
převažuje nízkopodlažní řadová 
zástavba  
• zachovalá  protáhlá náves 
ulicového typu s dominantou 
kostela v centrální poloze; 
podrobný popis specifik funkčního 
a prostorového uspořádání - viz 
odůvodnění územního plánu obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 
pouze za celé ORP - viz kapitola 
5.3 v textová části ÚAP označené 
jako I. textová část  

      



Občanská 
vybavenost včetně 
její dostupnosti  

• obec s kvalitní občanskou 
vybaveností v zázemí města 
Přerova 
• v obci se nachází: ZŠ I.stupně, 
MŠ, ordinace praktického lékaře, 
Knihovna, Klubovna nebo 
komunitní centrum (mimo klubovny 
SDH), Kulturní dům nebo 
víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, 
Pohostinství, Obchod s potravinami, 
Dětské hřiště - veřejně přístupné, 
Fotbalové hřiště, Víceúčelové hřiště 
(mimo areály ZŠ a MŠ), Areál 
jezdectví nebo hippoturistiky, 
tenisové kurty, sportovní hala, 
volejbalové hřiště;        • 
vybudované obecní byty a zázemí 
pro sociální služby a komunitní 
centrum 

  • záměr rozšíření MŠ a 
vybudování venkovní třídy ZŠ 

  

Veřejná 
prostranství 

• velmi dobrý stav veřejných 
prostranství; průběžná obnova 
parkových ploch  

      

Horninové 
prostředí a geologie 

• Výhradní ložisko Tovačov 2 č. 
3008300 a CHLÚ Troubky nad 
Bečvou č. 00830001  
• stabilní území, bez sesuvů  

    • nekontrolovaná těžba 

Vodní režim 

• CHOPAV 
• celá obec ve vnitřním PO vodního 
zdroje - 2. b stupně 
• řeka Bečva, Malá Bečva; ochrana 
před povodní - valy a opravené 
hráze po povodni v r. 1997 

• zranitelná oblast                   
• zastavěné území a většina 
katastru se nachází ve 
stanoveném záplavovém 
Q100 řeky Bečvy  

• protipovodňová opatření (viz 
variantní studie protipovodňové 
ochrany - návrh na 
protipovodňový val - 
předpoklad realizace nejdříve 
2016 až 2017); pročištění 
porostů kolem Bečvy  

• nerealizovaný suchý poldr 
Teplice - záplavy 



Kvalita životního 
prostředí 

  • CL_bez O3 překročení 
cílového imisního limitu – 
část katastru 

    

Příroda a krajina 

•  území Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita 
• koeficient ekologické stability 
KES  0,67  
• vysoká diverzita krajiny 
• vodní plochy na sousedním 
katastru 
• rozsáhlá výsadba okrasných a 
listnatých stromů v krajině 

• podprůměrný podíl 
vodních ploch 

• navržený nadregionální 
biokoridor K 143 
• regionální biocentrum 
• záměr další výsadby zeleně 
mimo zastavěnou část obce  

  

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa  

• velmi vysoký podíl lesa 
• pozemky v I. a  II. třídě ochrany 
ZPF                   

rozsáhlé nečleněné pozemky     

Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

• křižovatka sil. II/434 a III/4348, 
dobrá dopravní obslužnost 
• veřejný  vodovod  
• jednotná kanalizace a  ČOV - v 
dobrém stavu 
• plynofikovaná obec 
• rekonstruován průtah obcí; 
průběžná rekonstrukce komunikací 
a chodníků 

  •  územní rezerva pro přeložku 
sil. II/434; záměr realizace 
protipovodňových opatření 
spolu s Povodím Moravy 
(zpracovaný projekt)  

• nárůst zatížení z dopravy 
dokud nebude realizován 
obchvat 



Sociodemografické 
podmínky 

• populačně největší venkovská 
obec ORP (2035 obyvatel v roce 
2019)  
• v dlouhodobém vývoje aktivní 
saldo migrace 

• v dlouhodobém vývoji  
úbytek obyvatel 
• ve struktuře vzdělání jsou 
ve srovnání s průměrem v 
SO ORP Přerov vyšší podíly 
osob se základním 
vzděláním a úplným 
středním bez maturity  

• zlepšovat v obci podmínky 
pro každodenní život 
• podporovat  rozvoj města jako 
centra zaměstnanosti 
• podporovat rozvoj služeb a 
vybavenosti města 

• úbytek obyvatelstva 

Bydlení 

• převaha bydlení v rodinných 
domech 
• velmi vysoký podíl trvale 
obydlených domů 

  • nabídka stavebních pozemků 
mladým rodinám - dostatečná 
rezerva v územním plánu 
• bytová výstavba pro mladé 
lidi 
• rozvoj bydlení pro seniory 

  

Rekreace a cestovní 
ruch 

• základní vybavení pro sportovní 
aktivity 
• kulturní památky                            
• jezera 
• obec leží na cyklostezce Bečva v 
blízkosti soutoku Moravy s Bečvou 
a křižovatky dálkových cyklotras 

 
• rozvoj  cestovního ruchu 
např. agroturistiky, ekoturistiky 
• využití potenciálu kulturního 
a přírodního  Zlepšování 
celkového prostředí v obci  
• obnova a budování zázemí 
pro volný čas - záměr 
víceúčelového hřiště 
• revitalizace a ochrana krajiny 

  



Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 

• větší počet pracovních příležitostí 
v obci, zejména v zemědělské 
výrobě (RenoFarma, Zelt Agro)                     
• nízká nezaměstnanost                             
• diverzifikace podnikatelských 
činností                                           • 
dobré podmínky pro zemědělství 
• vysoký podíl ekonomicky 
aktivních zaměstnán v obci 
• blízkost pracovištního centra 

• podprůměrný počet 
podnikatelských subjektů na 
1000 obyv. 
 
• vysoká vyjížďka za prací v 
rámci okresu Přerov 

• podpora rozvoje drobného 
podnikání a živností   
• diverzifikace zemědělství  
  

• hospodářská recese 
• růst nezaměstnanosti 
• odliv mladých lidí do regionů 
s vyšší nabídkou práce a 
vyššími příjmy 

Bezpečnost a 
ochrana obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných 
hasičů se zásahovou oblastí i za 
hranicí obce 

      

 
  



Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému význam 
problému 

původ 
problému 

časový 
horizont dopad poznámka 

ŽP2 Troubky životní 
prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 
dopravou  nadmístní obec dlouhodobý   problém k realizaci* 

ŽP6 Troubky životní 
prostředí/krajina 

řešení protipovodňové 
ochrany nadmístní SWOT krátkodobý ÚPD obce Probíhá zpracování 

nového ÚP obce 

 

Vysvětlivky:  
* problém k realizaci - problém již byl zcela nebo částečně zohledněn v územním plánu obce a nyní by měla přijít samotná příprava realizace pro vyřešení problému nebo jeho omezení. 

  

Určení problémů k řešení v ÚPD 
Troubky  

            Nadmístní problém: 
• upřesnit vymezení ploch pro protipovodňovou ochranu obce 
• řešit návrh protipovodňové ochrany 
      Místní problémy: 
• žádný 

 
  



Tučín 

Informace o obci 
V roce 2019 žilo v obci Tučín 435 obyvatel. Jedná se o obec s dobrou dopravní dostupností do 
Přerova i uspokojivou občanskou vybaveností. Obec Tučín leží v převážně zemědělsky 
obdělávané krajině. Podíl orné půdy na celkové výměře činí 78 %. Naopak lesní porosty či 
travní porosty zaujímají jen minimální rozlohu. Na západním okraji katastru obce se nachází 
chatová rekreační oblast. Obec je zatížena tranzitní nákladní dopravou. 
V obci doposud není provedeno napojení kanalizace na čistírnu odpadních vod (ČOV). Obec 
má záměr vybudovat biologické rybníky, které budou plnit funkci ČOV. Obec zřídila vlastní 
muzeum a je napojena cyklostezkou na obec Želatovice i město Přerov.  
 
Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 
Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 
rozvoje území (viz Příloha I), které byly zvoleny dle metodiky Hodnocení rozboru udržitelného 
rozvoje území obcí Olomouckého kraje (Urban planner s.r.o., Olomouc 2020), byla obec 
klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 
 

Název obce Sociální pilíř Hospodářský 
pilíř Přírodní pilíř 

Kategorie 
zařazení 

obce 

Výsledná 
hodnota 
(součet 
hodnot 
všech 
pilířů) 

Tučín - + + 2a 8,3 
 
Toto hodnocení je doplněno o poznatky z níže uvedené SWOT analýzy území v členění dle 
13 tematických okruhů definovaných ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. 
 



SWOT analýza 
SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v širším zázemí města 
Přerova 

  • území dotčené záměrem VTL 
plynovodu Moravia 
• záměr zdvojení vedení VVN 
400 kV Prosenice - Otrokovice 

  

Prostorové a funkční 
uspořádání území 

• dominantní funkce obytná, funkce 
výrobní a obslužná je doplňková; 
převažuje nízkopodlažní kompaktní 
řadová zástavba  
• zachovalá  protáhlá náves 
ulicového typu; podrobný popis 
specifik funkčního a prostorového 
uspořádání - viz odůvodnění 
územního plánu obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 
pouze za celé ORP - viz kapitola 5.3 
v textová části ÚAP označené jako 
I. textová část  

      



Občanská vybavenost 
včetně její dostupnosti  

• obec s dobrou občanskou 
vybaveností vzhledem ke své 
velikosti 
• v obci se nachází: MŠ, Knihovna, 
Klubovna nebo komunitní centrum 
(mimo klubovny SDH), Kulturní 
dům nebo víceúčelový sál, Hasičská 
zbrojnice, Pohostinství, Obchod s 
potravinami, Dětské hřiště - veřejně 
přístupné, Fotbalové hřiště, 
Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ 
a MŠ), Koupaliště nebo plavecký 
bazén, discgolf park, dům tradic a 
řemesel (muzeum) 

  • výhledový záměr výstavby 
rozhledny; rozšíření prostor MŠ 
pro zájmové kroužky (v 
realizaci) 

  

Veřejná prostranství 
• velmi dobrý stav veřejných 
prostranství 

      

Horninové prostředí a 
geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• Tučínský potok 
• část katastru se nachází v OP 
přírod. léčivých zdrojů a přírod. 
min. vod II. st. 
území leží mimo stanovená  
záplavová území 

• zranitelná oblast 
• snížená retenční schopnost 
zemědělsky využívaných ploch 

    



Kvalita životního 
prostředí 

  • CL_bez O3 překročení 
cílového imisního limitu - celý 
katastr 
• EKO_sO3 - překročení 
imisního limitu a nebo cílového 
imisního limitu - celý katastr 

    

Příroda a krajina 

• výsadba prvků ÚSES a 
zasakovacích pásů dle KPÚ, 
realizován poldr 

• koeficient ekologické stability 
KES  0,06  -  
• nízký podíl vodních ploch -  

• záměr vybudování 
biologických rybníků 
sloužících jako ČOV 
• podporovat rozvoj drobného 
podnikání jako způsob 
zvyšování počtu pracovních 
příležitostí v obci 

  

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění funkcí 
lesa  

• schválené komplexní pozemkové 
úpravy                    • realizace 
protipovodňových a protierozních 
opatření - retenční nádrž, průlehy, 
svodné příkopy, zatravnění ploch 
dle KPÚ 

• vysoký podíl orné půdy                 
• velmi nízký podíl lesa; 
rozsáhlé nečleněné pozemky 

    

Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

•  veřejný vodovod                
- dešťová kanalizační síť 
• jednotná kanalizace 
• plynofikovaná obec                       
• blízkost silnice II/150; průběžné 
opravy chodníků a místních 
komunikací 

• zatížení průjezdní nákladní 
dopravou 
• absence oddílné kanalizace 
(zadání studie jaro 2021) 

• záměr vybudování 
biologických rybníků 
sloužících jako ČOV 

  



Sociodemografické 
podmínky 

• v dlouhodobém vývoji mírný 
nárůst obyvatel vlivem migrace  

• populačně malá obec (435 
obyvatel v roce 2019)  
• nadprůměrný podíl obyvatel v 
produktivním věku                                                    
• v dlouhodobém vývoji 
stagnace příp.  přirozený 
úbytek obyvatel 
• ve struktuře vzdělání jsou ve 
srovnání s průměrem v SO 
ORP Přerov vysoký podíl osob 
úplným středním vzděláním 
bez maturity  

• zlepšovat v obci podmínky 
pro každodenní život 
• podporovat rozvoj drobného 
podnikání jako způsob 
zvyšování počtu pracovních 
příležitostí v obci 

• úbytek obyvatelstva 

Bydlení 

• převaha bydlení v  rodinných 
domech  
• připraven projekt na zasíťování 
zastavitelné plochy pro několik 
domů 
• vysoký podíl trvale obydlených 
domů s byty 

  • záměr vymezení zastavitelné 
plochy pro bydlení v místě 
brownfieldu v jižní části obce; 
záměr výstavby garáží 

  



Rekreace a cestovní 
ruch 

• značená cyklotrasa č. 6239 
• prostory pro společenský a 
kulturní život - rozšířeno využití 
budovy Obecního úřadu - 
víceúčelový objekt 
• základní vybavení pro sportovní 
aktivity vč. koupaliště, víceúčelové 
hřiště  
• kulturní památky 
• naučné stezky kolem obce 

• cyklotrasa je vedena po silnici 
III. tř. 

• rozvoj cestovního ruchu např. 
agroturistiky, ekoturistiky 
• využití potenciálu kulturního 
a přírodního zlepšování 
celkového prostředí v obci 
• obnova a budování zázemí 
pro volný čas 
• revitalizace a ochrana krajiny 
• záměr vybudování 
cyklostezky do Pavlovic a 
rozhledny nad obcí 

  

Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 

• diverzifikovaná podnikatelská 
činnost 
• dobré podmínky pro zemědělství 
• zkušenosti se zemědělskou 
výrobou a tradice zemědělské 
výroby 
• nízká nezaměstnanost 
•  vysoká zaměstnanost v 
zemědělství, průmyslu a ve 
stavebnictví                              • 
blízkost pracovištního centra 

• podprůměrný počet 
podnikatelských subjektů na 
1000 obyv.. 
• nízké příjmy v zemědělství 
• velmi vysoká vyjížďka za 
prací v rámci okresu Přerov 

• podpora rozvoje drobného 
podnikání a živností   
• diverzifikace zemědělství  

• hospodářská recese 
• růst nezaměstnanosti 
• odliv mladých lidí do 
regionů s vyšší nabídkou 
práce a vyššími příjmy 

Bezpečnost a ochrana 
obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných 
hasičů v obci 

      

 
 
  



 

Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému význam 
problému 

původ 
problému 

časový 
horizont dopad poznámka 

ŽP2 Tučín životní 
prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 
dopravou  nadmístní obec dlouhodobý   problém k realizaci* 

ŽP7 Tučín životní 
prostředí/krajina kanalizace a ČOV místní SWOT dlouhodobý   problém k realizaci* 

ŽP8 Tučín životní 
prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 
zemědělské půdy - svažité 
pozemky 

místní 

Územní 
studie 
krajiny 
Ol. kraje 

krátkodobý   obecně definovaný 
problém 

Vysvětlivky:  
* problém k realizaci - problém již byl zcela nebo částečně zohledněn v územním plánu obce a nyní by měla přijít samotná příprava realizace pro vyřešení problému nebo jeho omezení. 

  

Určení problémů k řešení v ÚPD 
Tučín  

            Nadmístní problém: 
• žádný 
      Místní problémy: 
• žádný 



Turovice 

Informace o obci 
Turovice s 222 obyvateli patří mezi nejmenší obce ORP. Zástavba obce je srostlá se zástavbou 
sousedních Dřevohostic, kam Turovice spádují z hlediska dojížďky dětí do mateřské a  základní 
školy. Počet obyvatel je v obci v posledních letech ustálený. V obci probíhá v posledních letech 
poměrně intenzivní výstavba rodinných domů. V roce 2019 měly Turovice nadprůměrnou 
nezaměstnanost v porovnání s ostatními obcemi ORP.  
Díky silnici II/150 má obec dobrou dopravní dostupnost, ale zároveň zvýšené dopravní zatížení. 
Obci schází vlastní ČOV. Existuje záměr napojení na ČOV Dřevohostice, je zpracována 
projektová dokumentace pro stavební povolení. V obci je vyhlášeno záplavové pásmo Q100 
říčky Moštěnky. 
Do katastrálního území obce Turovice zasahuje maloplošné zvláště chráněné území – přírodní 
památka Kamenice.  
 
Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

Název obce Sociální pilíř Hospodářský 
pilíř Přírodní pilíř 

Kategorie 
zařazení 

obce 

Výsledná 
hodnota 
(součet 
hodnot 
všech 
pilířů) 

Turovice - - - 4 7,6 
 
Toto hodnocení je doplněno o poznatky z níže uvedené SWOT analýzy území v členění dle 
13 tematických okruhů definovaných ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. 
 



SWOT analýza 
SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec plynule navazující na 
zástavbu Dřevohostic a s dobrou 
dopravní dostupností do Přerova i 
Bystřice p. H. 

      

Prostorové a 
funkční uspořádání 
území 

• dominantní funkce obytná, 
převažuje nízkopodlažní  řadová 
zástavba; podrobný popis specifik 
funkčního a prostorového 
uspořádání - viz odůvodnění 
územního plánu obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 
pouze za celé ORP - viz kapitola 
5.3 v textová části ÚAP označené 
jako I. textová část  

      

Občanská 
vybavenost včetně 
její dostupnosti  

  • obec s omezenou občanskou 
vybaveností 
• v obci se nachází: Hasičská 
zbrojnice, Pohostinství, 
Fotbalové hřiště, Víceúčelové 
hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ) 

    

Veřejná 
prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 
veřejných prostranství 

      

Horninové 
prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

  • vyhlášeno záplavové pásmo 
Q100 říčky Moštěnky 
• zanesené koryto Moštěnky 

• protipovodňová opatření 
(úprava břehů Moštěnky); 
protierozní opatření 
(zpracována dokumentace) 

  



Kvalita životního 
prostředí 

• obec není průjezdná 
• žádný zdroj 

• EKO_sO3 – překročení 
imisního limitu a nebo 
cílového imisního limitu -  
část katastru 

    

Příroda a krajina 

 
• koeficient ekologické 
stability KES 0,13 
• podprůměrný podíl vodních 
ploch 

• navržený nadregionální 
biokoridor K 151 

  

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa  

• pozemky ve II. třídě ochrany ZPF • velmi vysoký podíl orné 
půdy; rozsáhlé nečleněné 
pozemky 
• podprůměrný podíl lesa 

  • eroze v jižní části obce 

Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

• veřejný vodovod  
• plynofikovaná obec 
• silnice II/150 - dobrá dopravní 
dostupnost;  

• zatížení z dopravy (II/150) 
• absence ČOV (záměr 
napojení na ČOV 
Dřevohostice - zpracována 
projektová dokumentace pro 
stavební povolení) 

• přeložka  II/150    

Sociodemografické 
podmínky 

• migrační saldo v dlouhodobém 
pohledu je mírně aktivní 

• populačně malá obec (220 
obyvatel v roce 2019)  
• vysoký podíl obyvatel v 
produktivním věku 
• velmi mírný celkový úbytek 
obyvatel  dlouhodobém 
vývoji  způsobený přirozenou 
měnou   
• ve struktuře vzdělání 
vysoký podíl osob úplným 
středním vzděláním bez 
maturity  

• zlepšovat v obci podmínky 
pro každodenní život 

  

Bydlení 

• zvýšená bytová výstavba v 
posledních 10 letech                            
• připravená lokalita pro výstavbu 
Záhumenky 

 
• nabídka stavebních 
pozemků 
• budování technické 
infrastruktury       obnova 
neužívaného bytového fondu 

  



Rekreace a cestovní 
ruch 

• kulturní památka 
• přírodní památka Kamenice 
• zázemí pro společenský a kulturní 
život (vlastní prostory pro letní 
akce a dále v obci Dřevohostice) 

• nedostatečné základní 
vybavení pro sportovní 
aktivity  (malé fotbalové 
hřiště) 

• rozvoj cestovního ruchu 
např. agroturistiky, 
ekoturistiky 
• využití potenciálu 
kulturního a přírodního  
• realizace cyklostezky 

 

Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 

• dobré podmínky pro zemědělství 
• zkušenosti se zemědělskou 
výrobou a tradice zemědělské 
výroby                                              
• vysoká zaměstnanost ve 
stavebnictví  a průmyslu;  

• nadprůměrná 
nezaměstnanost                      
• podprůměrný počet 
podnikatelských subjektů na 
1000 obyv.                             
• vysoká vyjížďka za prací v 
rámci okresu Přerov a do 
jiného kraje                            
• vysoká zadluženost obce 
omezující výrazně investice v 
dalších letech 

  • růst nezaměstnanosti 
• odliv mladých lidí do 
regionů s vyšší nabídkou 
práce a vyššími příjmy 
• obec je zadlužena - velké 
omezení investic v dalších 
letech 

Bezpečnost a 
ochrana obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných 
hasičů v obci 

      

 
 
  



 

Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému význam 
problému 

původ 
problému 

časový 
horizont dopad poznámka 

D7 Turovice dopravní realizace přeložky 
komunikace II/150 nadmístní SWOT dlouhodobý   problém k realizaci* 

ŽP1 Turovice životní 
prostředí/krajina 

splachy půdy při 
přívalových deštích - 
lokality identifikované 
obcemi 

místní obec dlouhodobý   k řešení v podrobnější 
projektové dokumentaci 

ŽP6 Turovice životní 
prostředí/krajina 

řešení protipovodňové 
ochrany nadmístní SWOT krátkodobý   problém k realizaci* 

ŽP7 Turovice životní 
prostředí/krajina realizace kanalizace místní SWOT dlouhodobý   problém k realizaci* 

ŽP8 Turovice životní 
prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 
zemědělské půdy - svažité 
pozemky 

místní 

Územní 
studie 
krajiny 
Ol. kraje 

krátkodobý   obecně definovaný 
problém 

Vysvětlivky:  
* problém k realizaci - problém již byl zcela nebo částečně zohledněn v územním plánu obce a nyní by měla přijít samotná příprava realizace pro vyřešení problému nebo jeho omezení. 

  

Určení problémů k řešení v ÚPD 
Turovice  

            Nadmístní problém: 
• žádný 
      Místní problémy: 
• žádný  



Uhřičice 

Informace o obci 
Obec Uhřičice, ve které k 31.12.2019 žilo 571 obyvatel, náleží do regionu obcí Kojetínska. 
Tyto obce se vyznačují dlouhodobou vysokou nezaměstnaností a hospodářským útlumem 
zejména vlivem úpadku potravinářského průmyslu. Míra nezaměstnanosti v roce 2011 v obci 
byla 15,7 %. Podnikatelská aktivita obce je mírně podprůměrná, na 1 000 obyvatel zde připadá 
133 podnikatelských subjektů. 
Obec je napojena na vodovod, kanalizaci včetně ČOV i plynovod. V řešeném území obce 
Uhřičice je vymezeno záplavové území a aktivní zóny záplavového území řeky Moravy. Obcí 
je navržena vodní cesta  D-O-L, která představuje zásah do krajiny, ale předpokládá se 
i pozitivní vliv z hlediska dopravní obsluhy území a využití rekreačního potenciálu území. 
Lesní plochy v obci zabírají 120 ha a jejich podíl na celkové rozloze je 13 %. Podíl orné půdy 
(73 %) je nadprůměrný ve srovnání s ostatními obcemi správního obvodu.  
 
Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 
Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 
rozvoje území (viz Příloha I), které byly zvoleny dle metodiky Hodnocení rozboru udržitelného 
rozvoje území obcí Olomouckého kraje (Urban planner s.r.o., Olomouc 2020), byla obec 
klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 
 

Název obce Sociální pilíř Hospodářský 
pilíř Přírodní pilíř 

Kategorie 
zařazení 

obce 

Výsledná 
hodnota 
(součet 
hodnot 
všech 
pilířů) 

Uhřičice - - + 3a 7,3 
 
Toto hodnocení je doplněno o poznatky z níže uvedené SWOT analýzy území v členění dle 
13 tematických okruhů definovaných ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. 



SWOT analýza 
SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v nivě řeky Moravy, v 
zázemí města Kojetína 

  • území zasaženo územní 
rezervou kanálu D-O-L              
• záměr přeložky 
tranzitního VTL plynovodu 

  

Prostorové a funkční 
uspořádání území 

• dominantní funkce obytná, funkce 
výrobní a obslužná je doplňková; 
převažuje nízkopodlažní řadová 
zástavba  
• zachovalá  protáhlá náves 
ulicového typu s hodnotnými 
venkovskými usedlostmi 
(vyhlášena venkovská památková 
zóna)í; podrobný popis specifik 
funkčního a prostorového 
uspořádání - viz odůvodnění 
územního plánu obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 
pouze za celé ORP - viz kapitola 
5.3 v textová části ÚAP označené 
jako I. textová část  

      

Občanská 
vybavenost včetně 
její dostupnosti  

• obec se základní občanskou 
vybaveností 
• v obci se nachází: MŠ, Knihovna, 
Klubovna nebo komunitní centrum 
(mimo klubovny SDH), Kulturní 
dům nebo víceúčelový sál, Hasičská 
zbrojnice, Pohostinství, Obchod s 
potravinami, Dětské hřiště - veřejně 
přístupné, Fotbalové hřiště 

  • záměr kompletní 
rekonstrukce kulturního 
domu 

  



Veřejná prostranství 
• uspokojivý stav i dostupnost 
veřejných prostranství 

      

Horninové prostředí 
a geologie 

• výhradní ložisko Lobodice č 
.40004000 
• CHLÚ Lobodice č. 740004000 
podzemní zásobník zemního plynu; 
na území obce pouze průzkumné 
vrty - těžba neprobíhá 
• stabilní území, bez sesuvů  

  • prognózovaný zdroj 
evidovaný Uhřičice č. 
9403600 

  

Vodní režim 

• CHOPAV 
• blízkost Moravy, řeka Valová a 
Boleloucký náhon; • v obci funkční 
protipovodňová hráz na odpadní 
strouze 

• zranitelná oblast 
• na katastru obce-mimo 
zastavěné území, je stanovené 
záplavové pásmo Q100  řeky 
Moravy. 
• část katastru je v území 
zvláštní povodně pod vodním 
díle; přestárlé stromy u 
Moravy - vazba na průběh 
povodně  

• revitalizace říčky Valová 
• záměr navýšení hráze na 
Mlýnském náhonu - klíčové 
pro ochranu obce 

  

Kvalita životního 
prostředí 

  • EKO_sO3 – překročení 
imisního limitu a nebo 
cílového imisního limitu -  
jihovýchodní část katastru 

    

Příroda a krajina 

• území Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita 
• vysoký podíl vodních ploch 

• koeficient ekologické 
stability KES  0,25 

• navržený nadregionální 
biokoridor K 132; záměr 
vybudování rybníku na 
Kolečku (u soutoku 
Moravy a Bečvy) 

  

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa  

• nadprůměrný podíl lesa 
• pozemky v I. třídě ochrany ZPF 

• nadprůměrný podíl orné 
půdy 

    



Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

• silnice II/367, dobrá dopravní 
obslužnost v návaznosti na město 
Kojetín 
•veřejný vodovod, splašková 
kanalizace napojena na ČOV  
• plynofikovaná obec                         

• vedení tranzitní dopravy 
zastavěným územím obce 
• chybí cyklistická stezka do 
Kojetína 

• obchvat sil. II/367    

Sociodemografické 
podmínky 

 
• populačně malá obec (522 
obyvatel v roce 2019)                            
• v  dlouhodobém vývoji  
úbytek obyvatel zejména 
migrací 
• vysoký index stáří 
• ve struktuře vzdělání  vysoký 
podíl osob se základním 
vzděláním a úplným středním 
vzděláním bez maturity  

• zlepšovat v obci 
podmínky pro každodenní 
život 
• podporovat rozvoj 
drobného podnikání jako 
způsob                                         
• zvyšování počtu 
pracovních příležitostí v 
obci 

 • pokračující úbytek 
obyvatelstva 

Bydlení 

• převaha bydlení v  rodinných 
domech  

• nízký počet dokončených 
bytů v poslední dekádě 

• nabídka stavebních 
pozemků mladým rodinám 
• obnova nevyužitého 
bytového fondu 
• budování technické 
infrastruktury 

  



Rekreace a cestovní 
ruch 

• vesnická památková zóna 
• obec leží na Moravské stezce 

 
• rozvoj cestovního ruchu 
např. agroturistiky, 
ekoturistiky 
• využití potenciálu 
kulturního a přírodního • 
zlepšování celkového 
prostředí v obci 
• obnova a budování 
zázemí pro volný čas 
• revitalizace a ochrana ;  
vybudování Arcibiskupské 
cyklostezky v trase Kojetín 
- Uhřičice - Tovačov 

 

Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 

• diverzifikovaná podnikatelská 
činnost 
• zkušenosti se zemědělskou 
výrobou a tradice zemědělské 
výroby 
• vysoká zaměstnanost v 
zemědělství, průmyslu a 
stavebnictví 

• nízký počet podnikatelských 
subjektů na 1000 obyv. 
• vysoká nezaměstnanost                 
• vysoká vyjížďka za prací v 
rámci okresu Přerov, kraje a 
do jiného kraje 

• podpora rozvoje drobného 
podnikání a živností   
• diverzifikace zemědělství  

• hospodářská recese 
• růst nezaměstnanosti 
• odliv mladých lidí do 
regionů s vyšší nabídkou 
práce a vyššími příjmy 

Bezpečnost a 
ochrana obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných 
hasičů v obci 

      

 
 
  



 

Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému význam 
problému 

původ 
problému 

časový 
horizont dopad poznámka 

ŽP6 Uhřičice životní 
prostředí/krajina 

řešení protipovodňové 
ochrany nadmístní územní střet krátkodobý   problém 

k realizaci* 

ŽP8 Uhřičice životní 
prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 
zemědělské půdy - svažité 
pozemky 

místní 

Územní 
studie 
krajiny Ol. 
kraje 

krátkodobý   obecně definovaný 
problém 

ŽP2 Uhřičice životní 
prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 
dopravou nadmístní obec dlouhodobý   problém 

k realizaci* 

Vysvětlivky:  
* problém k realizaci - problém již byl zcela nebo částečně zohledněn v územním plánu obce a nyní by měla přijít samotná příprava realizace pro vyřešení problému nebo jeho omezení. 

  

Určení problémů k řešení v ÚPD 
Uhřičice  

            Nadmístní problém: 
• žádný 
      Místní problémy: 
• žádný 
 

  



Věžky 

Informace o obci 
V roce 2019 žilo v obci Věžky 207 obyvatel. Vzhledem ke své velikosti obec disponuje pouze 
základní občanskou vybaveností. Dopravní dostupnost do Přerova je vzhledem ke vzdálenosti 
dobrá. Obec vykazuje nízký podíl nezaměstnaných. 
Obec má vhodné podmínky pro výstavbu nových rodinných domů, ale chybí vybudování 
vlastní ČOV.  
Na území obce se nachází vysoký podíl orné půdy, který činí 85,4 % z celkové rozlohy obce. 
Oproti tomu, podíl lesní půdy je velmi nízký a dosahuje pouze 0,4 % z celkové rozlohy. 
 
Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 
Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 
rozvoje území (viz Příloha I), které byly zvoleny dle metodiky Hodnocení rozboru udržitelného 
rozvoje území obcí Olomouckého kraje (Urban planner s.r.o., Olomouc 2020), byla obec 
klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 
 

Název obce Sociální pilíř Hospodářský 
pilíř Přírodní pilíř 

Kategorie 
zařazení 

obce 

Výsledná 
hodnota 
(součet 
hodnot 
všech 
pilířů) 

Věžky - + - 3b 8 
 
Toto hodnocení je doplněno o poznatky z níže uvedené SWOT analýzy území v členění dle 
13 tematických okruhů definovaných ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. 



SWOT analýza 
SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v blízkosti města 
Přerova, dopravní spojení zajišťuje 
silnice II/436 a koridorová 
železniční trať (Brno - Přerov) 

  • území dotčené záměrem 
modernizace železničního 
koridoru Brno - Přerov 

  

Prostorové a 
funkční uspořádání 
území 

• dominantní funkce obytná, 
převažuje nízkopodlažní  řadová 
zástavba; podrobný popis specifik 
funkčního a prostorového 
uspořádání - viz odůvodnění 
územního plánu obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 
pouze za celé ORP - viz kapitola 5.3 
v textová části ÚAP označené jako 
I. textová část  

      

Občanská 
vybavenost včetně 
její dostupnosti  

  • obec s omezenou občanskou 
vybaveností 
• v obci se nachází: Knihovna, 
Hasičská zbrojnice, Obchod s 
potravinami, Dětské hřiště - 
veřejně přístupné, 
Víceúčelové hřiště (mimo 
areály ZŠ a MŠ) 

    

Veřejná 
prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 
veřejných prostranství 

      



Horninové prostředí 
a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů    • ložisko nevyhrazených 
nerostů a prognózní zdroje 

  

Vodní režim 

• potok Svodnice 
• zastavěná část obce leží v OP-3. 
stupně přírodních minerálních vod 
• část katastru leží v OP-2.II 
vodního zdroje; protipovodňové 
opatření - vybudovány dva 
propustky 

• protipovodňové hráze - 
nutná revize v rámci 
zpracovávaného návrhu 
nového územního plánu                 

  
 

Kvalita životního 
prostředí 

  • CL_bez O3 překročení 
cílového imisního limitu – 
část katastru 
• EKO_sO3 – překročení 
imisního limitu a nebo 
cílového imisního limitu - část 
katastru 
• staré zátěže 

    

Příroda a krajina 

• revitalizované koryto potoka v 
obci 

• koeficient ekologické 
stability KES 0,07                 • 
podprůměrný podíl vodních 
ploch 

    

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa  

• pozemky ve II. třídě ochrany ZPF • velmi nízký podíl lesa      • 
velmi vysoký podíl orné půdy    

• výsadba stromů za obcí • eroze a splachy 



Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

• tratˇ č. 300 Brno – Přerov - žel.  
zastávka  
• silnice II/436 
• veřejný vodovod  
• dešťová kanalizace 
• dobrá dopravní dostupnost 
• plynofikovaná obec 

• vlaková zastávka je cca 1 
km od centra obce  
• autobusová zastávka pouze 
na křižovatce silnic, na okraji 
zástavby 
• absence ČOV, problematika 
odpadních vod řešena 
individuálně (zpracována 
studie kanalizace obce včetně 
ČOV) 

• územní rezerva pro novou 
trasu sil. II/436 podél tělesa 
žel. tratě, odstraní se 
přejíždění přes žel. přejezd 
• silnice bude připojena na 
dopravní systém Přerova 

• nárůst zatížení z dopravy 

Sociodemografické 
podmínky 

• v dlouhodobém vývoji přírůstek 
obyvatel a aktivní saldo migrace  

• populačně velmi malá obec 
(207 obyvatel v roce 2019)                           
• vysoký index stáří 
•  vyšší podíl osob se 
základním vzděláním a 
úplným středním vzděláním 
bez maturity  

• zlepšovat v obci podmínky 
pro každodenní život 
• podporovat rozvoj drobného 
podnikání jako způsob 
zvyšování počtu pracovních 
příležitostí v obci 

  

Bydlení 
• malá bytová výstavba odvislá od 
možností obce 

  • revize zastavitelných ploch v 
rámci zpracování návrhu 
nového územního plánu obce 

  

Rekreace a cestovní 
ruch 

• kulturní památka 
• cyklostezka z Vlkoše 
• jezdecký oddíl                            • 
dobré vybavení pro sportovní 
aktivity 

• nedostatek příležitostí pro 
letní rekreaci u vody 
• nedostatek příležitostí pro 
zimní rekreaci 

• rozvoj cestovního ruchu 
např. agroturistiky, 
ekoturistiky 
• využití potenciálu kulturního 
a přírodního                   
• revitalizace a ochrana 
krajiny 
• vybudování cyklostezky 
podél Mlýnského náhonu 

  



Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 

• dobré podmínky pro zemědělství 
• nízká nezaměstnanost         
• vysoká zaměstnanost v průmyslu, 
zemědělství, obchodu  a opravách 
motor. vozidel a spotř. zboží                               
blízkost pracovištního centra 

• podprůměrný počet 
podnikatelských subjektů na 
1000 obyv. 
• nízký průměrný příjem v 
kraji 
• velmi vysoká vyjížďka za 
prací v rámci okresu Přerov 

• podpora rozvoje drobného 
podnikání a živností   
• diverzifikace zemědělství  

• hospodářská recese 
• růst nezaměstnanosti 
• odliv mladých lidí do 
regionů s vyšší nabídkou 
práce a vyššími příjmy 

Bezpečnost a 
ochrana obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných 
hasičů v obci 

      

 
 

Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému význam 
problému 

původ 
problému 

časový 
horizont dopad poznámka 

D2 Věžky dopravní obchvat obce -  přeložka 
silnice II/436  nadmístní ÚPD krátkodobý 

ZÚR 
OK/ÚPD 
obce 

  

U2 Věžky urbanistický/ 
využití území 

ohrožení zastavěného 
území lokálními 
povodněmi 

místní obec krátkodobý   problém k realizaci* 

ŽP6 Věžky životní 
prostředí/krajina 

revize řešení 
protipovodňové ochrany – 
ohrázování obce 

nadmístní obec krátkodobý ÚPD obce   

ŽP7 Věžky životní 
prostředí/krajina kanalizace a ČOV místní SWOT dlouhodobý   problém k realizaci* 



D3 Věžky dopravní cyklostezka Věžky - Horní 
Moštěnice místní obec krátkodobý ÚPD obce   

Vysvětlivky:  
* problém k realizaci - problém již byl zcela nebo částečně zohledněn v územním plánu obce a nyní by měla přijít samotná příprava realizace pro vyřešení problému nebo jeho omezení. 

  

Určení problémů k řešení v ÚPD 
    Věžky  
            Nadmístní problém: 

• řešit problém nesouladu přeložky silnice II/436 v územním plánu a ZÚR OK 
• prověřit úpravu ploch pro navrženou protipovodňovou ochranu – ohrázování obce 
      Místní problémy: 
• prověřit možnost vymezení cyklostezky do Horní Moštěnice 
 

  



Vlkoš 

Informace o obci 
V roce 2019 žilo v obci 609 obyvatel. Oproti minulým rokům tak došlo k mírnému růstu počtu 
obyvatel. Obec vykazuje relativně větší zastoupení starších obyvatel v populaci. Co se týče 
podílu nezaměstnaných, řadí se Vlkoš mezi podprůměrné obce. 
Orná půda v obci zabírá 662 ha, podílově je jedná o 74 % celkové rozlohy. Lesní půda v obci 
zabírá 123 ha a jedná se o jedny z nejrozsáhlejších lesních komplexů v ORP. Na území obce se 
nachází evropsky významná lokalita Vlkoš – statek. Je to nejmenší EVL v ORP Přerov a má 
rozlohu 0,04 ha. 
 
Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 
Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 
rozvoje území (viz Příloha I), které byly zvoleny dle metodiky Hodnocení rozboru udržitelného 
rozvoje území obcí Olomouckého kraje (Urban planner s.r.o., Olomouc 2020), byla obec 
klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 
 

Název obce Sociální pilíř Hospodářský 
pilíř Přírodní pilíř 

Kategorie 
zařazení 

obce 

Výsledná 
hodnota 
(součet 
hodnot 
všech 
pilířů) 

Vlkoš - + - 3b 7,4 
 
Toto hodnocení je doplněno o poznatky z níže uvedené SWOT analýzy území v členění dle 
13 tematických okruhů definovaných ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. 



SWOT analýza 
SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 
• obec leží v blízkosti města 
Přerova, dopravní spojení zajišťuje 
silnice II/436  

  • území dotčené záměrem 
modernizace železničního 
koridoru Brno - Přerov 

  

Prostorové a 
funkční uspořádání 
území 

• dominantní funkce obytná, 
funkce výrobní a obslužná je 
doplňková; převažuje 
nízkopodlažní řadová zástavba  
• cenný historický prostor centrální 
části obce s kostelem a okrouhlým 
hřbitovem; podrobný popis 
specifik funkčního a prostorového 
uspořádání - viz odůvodnění 
územního plánu obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 
pouze za celé ORP - viz kapitola 
5.3 v textová části ÚAP označené 
jako I. textová část  

      

Občanská 
vybavenost včetně 
její dostupnosti  

• obec s dobrou občanskou 
vybaveností  
• v obci se nachází: ZŠ I.stupně, 
MŠ, ordinace praktického lékaře, 
Knihovna, Kulturní dům nebo 
víceúčelový sál, Hasičská 
zbrojnice, Pohostinství, Obchod s 
potravinami, Fotbalové hřiště, 
Víceúčelové hřiště (mimo areály 
ZŠ a MŠ) 

   • záměr vybudování 
zdravotního střediska a 
úřadovny ObÚ 

  

Veřejná 
prostranství 

• velmi dobrý stav veřejných 
prostranství 

      



Horninové 
prostředí a geologie 

• ložiska štěrků  
• stabilní území, bez sesuvů  

• využití dalších ložisek štěrků   • nekontrolovaná těžba 

Vodní režim 

• revitalizovaný potok Mlýnský 
náhon, který je ale málo vodný  
• katastr leží v OP II. stupně   
vodního zdroje Plešovec                          

• zranitelná oblast 
• na polovině zastavěného 
území obce a katastru je 
stanoveno záplavové území 
Q100 řeky Bečvy 

• realizace protipovodňových 
opatření (terénní val podél 
Moštěnky) 
• protipovodňová ochrana 
řešena v ÚP (retenční nádrž) 

• záplavy 

Kvalita životního 
prostředí 

• bez hlučnosti z dopravy, zápachu 
z výroby 

• zatížení průjezdní nákladní 
dopravou; ochranné pásmo 
vojenských leteckých zařízení 
• EKO_sO3 – překročení 
imisního limitu a nebo 
cílového imisního limitu - část 
katastru 
• stará zátěž 

    

Příroda a krajina 

  • koeficient ekologické 
stability KES  0,23 
• podprůměrný podíl vodních 
ploch 
• železnice bariérou v krajině                        

    

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa  

• nadprůměrný podíl lesů  (západní 
část), nadprůměrný podíl i orné 
půdy II. třídy ochrany ZPF 

• nedostatek krajinné zeleně v 
zemědělské krajině    

    

Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

• veřejný vodovod  
• jednotná kanalizace  a  ČOV  
• dobrá dopravní dostupnost 
(blízkost dálnice, železnice) 
• plynofikovaná obce  

      



Sociodemografické 
podmínky 

• v dlouhodobém vývoji mírný 
přírůstek obyvatel a aktivní saldo 
migrace 

• populačně malá obec (609 
obyvatel v roce 2019)  
• vyšší podíl obyvatel ve věku 
65 let a více                            
vyšší podíl obyvatel v 
předškolním a školním věku 
• ve struktuře vzdělání j vyšší 
podíl osob se základním 
vzděláním a úplným středním 
vzděláním bez maturity 

• zlepšovat v obci podmínky 
pro každodenní život 
• podporovat rozvoj drobného 
podnikání jako způsob 
zvyšování počtu pracovních 
příležitostí v obci 

• stárnutí obyvatelstva 

Bydlení 

• převaha bydlení v  rodinných 
domech  
• zájem o bytovou výstavbu  

  • nabídka stavebních pozemků 
mladým rodinám 
• budování technické 
infrastruktury 

  

Rekreace a cestovní 
ruch 

• dostatečné vybavení pro 
sportovní aktivity vč. otevřeného 
stadionu 
• kulturní památky 

• nedostatek prostorů pro 
společenský a kulturní život 
• nedostatek příležitostí pro 
letní rekreaci u vody 
• nedostatek příležitostí pro 
zimní rekreaci 

• rozvoj cestovního ruchu např. 
agroturistiky, ekoturistiky 
• využití potenciálu kulturního 
a přírodního           • zlepšování 
celkového prostředí v obci 
• obnova a budování zázemí 
pro volný čas 
• revitalizace a ochrana krajiny 

  

Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 

• diverzifikace podnikatelských 
činností 
• dobré podmínky pro zemědělství 
• zkušenosti se zemědělskou 
výrobou a tradice zemědělské 
výroby 
• vysoká zaměstnanost v průmyslu 
a vyšší zaměstnanost v obchodu, 
opravárenských službách a v 
zemědělství              
• blízkost pracovištního centra         

• nízký podíl podnikatelských 
subjektů na 1000 obyv. 
• nízké příjmy v zemědělství 
• vysoká vyjížďka za prací v 
rámci okresu Přerov                 
• nadprůměrná nezaměstnanost 

• podpora rozvoje drobného 
podnikání a živností   
• diverzifikace zemědělství  
  

• hospodářská recese 
• růst nezaměstnanosti 
• odliv mladých lidí do 
regionů s vyšší nabídkou 
práce a vyššími příjmy 



Bezpečnost a 
ochrana obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných 
hasičů v obci 

      

 
 
  



Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému význam 
problému 

původ 
problému 

časový 
horizont dopad poznámka 

D2 Vlkoš dopravní obchvat obce -  přeložka 
silnice II/436  nadmístní SWOT krátkodobý 

ZÚR 
OK/ÚPD 
obce 

  

U1 Vlkoš urbanistický/ 
využití území 

opuštěné objekty bývalého 
zemědělského areálu místní obec krátkodobý   problém 

k realizaci* 

ŽP6 Vlkoš životní 
prostředí/krajina 

revize řešení 
protipovodňové ochrany – 
ohrázování obce 

nadmístní obec krátkodobý ÚPD obce   

ŽP6 Vlkoš životní 
prostředí/krajina ohrožení území povodněmi nadmístní podklady 

ÚAP krátkodobý   problém 
k realizaci* 

ŽP2 Vlkoš životní 
prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 
dopravou nadmístní obec dlouhodobý   problém 

k realizaci* 

Vysvětlivky:  
* problém k realizaci - problém již byl zcela nebo částečně zohledněn v územním plánu obce a nyní by měla přijít samotná příprava realizace pro vyřešení problému nebo jeho omezení. 

  

Určení problémů k řešení v ÚPD 
    Vlkoš  
            Nadmístní problém: 

• řešit problém nesouladu vymezených dopravních záměrů v územním plánu a ZÚR OK 
• prověřit možnost úpravy ploch pro ohrázování obce 
      Místní problémy: 
• žádný 

 



Výkleky  

Informace o obci 
Obec Výkleky měla k 31.12.2019 celkem 280 obyvatel. Vzhledem ke své velikosti je obec 
vybavena pouze základní občanskou vybaveností. Obec vykazovala v roce 2019 nízkou 
nezaměstnanost. Obec spáduje za občanskou vybaveností do Tršic.  
V obci je velmi nízké zastoupení lesní půdy, které dosahuje pouze 13 ha. Podílově jde o 3,8 % 
z celkové rozlohy obce. Podíl orné půdy je průměrný v obci a zabírá 62,2 % území. 
Nedostatkem obce je absence splaškové kanalizace a ČOV a zatížení území nákladní dopravou. 
 
Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 
Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 
rozvoje území (viz Příloha I), které byly zvoleny dle metodiky Hodnocení rozboru udržitelného 
rozvoje území obcí Olomouckého kraje (Urban planner s.r.o., Olomouc 2020), byla obec 
klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 
 

Název obce Sociální pilíř Hospodářský 
pilíř Přírodní pilíř 

Kategorie 
zařazení 

obce 

Výsledná 
hodnota 
(součet 
hodnot 
všech 
pilířů) 

Výkleky + + - 2c 8,8 
 
Toto hodnocení je doplněno o poznatky z níže uvedené SWOT analýzy území v členění dle 
13 tematických okruhů definovaných ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. 
 



SWOT analýza 
SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

  • obec s horší dopravní 
dostupností do města Přerova a 
spádovostí do Tršic (ORP 
Olomouc) 

    

Prostorové a funkční 
uspořádání území 

• dominantní funkce obytná, funkce 
výrobní a obslužná je doplňková; 
převažuje nízkopodlažní řadová 
volná a rozvolněná zástavba; náves 
ulicového typu s kaplí; podrobný 
popis specifik funkčního a 
prostorového uspořádání - viz 
odůvodnění územního plánu obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 
pouze za celé ORP - viz kapitola 
5.3 v textová části ÚAP označené 
jako I. textová část  

      

Občanská 
vybavenost včetně 
její dostupnosti  

• obec se základní občanskou 
vybaveností 
• v obci se nachází: MŠ, Knihovna, 
Klubovna nebo komunitní centrum 
(mimo klubovny SDH), Hasičská 
zbrojnice, Pohostinství, Obchod s 
potravinami, Dětské hřiště - veřejně 
přístupné 

  • rekonstrukce klubovny s 
víceúčelovým sálem (v 
realizaci) 

  

Veřejná prostranství 
• uspokojivý stav i dostupnost 
veřejných prostranství 

      



Horninové prostředí 
a geologie 

• CHLÚ – Velký Újezd č. 
03290000 
• DP – Velký Újezd č. 70489  
(droba)                           • stabilní 
území, bez sesuvů  

  • využití ploch po ukončené 
těžbě  

  

Vodní režim 

• upravené koryto potoku Kyjanka a 
tři jeho pravostranné přítoky 
• chovný rybník; funkční poldr a 
ochranný val; funkční hráz na 
Kyjance 

• zranitelná oblast     

Kvalita životního 
prostředí 

• snížení hluku a prašnosti z těžby 
(těžba ustoupila směrem k Dolnímu 
Újezdu) 

• EKO_sO3 – překročení 
imisního limitu a nebo cílového 
imisního limitu - severní část 
katastru;  

    

Příroda a krajina 
  • koeficient ekologické stability 

KES  0,31 
• nízký podíl vodních ploch 

    

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa  

• chmelnice 
• ovocné sady 
• pozemky ve II. třídě ochrany ZPF 
• lesy na sousedním katastru 
 • vysoká diverzita krajiny 

• nízký podíl lesa                    • eroze a přívalové deště 

Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

• veřejný vodovod  
• dešťová kanalizace  
• plynofikovaná obec             
• dobré napojení na dálnici D35 

• absence splaškové kanalizace  a 
ČOV (předpoklad realizace 
2021/2022) 
• zatížení nákladní dopravou z 
lomu 

• možnost zásobování vodou  z 
okresu Olomouc z obce Velký 
Újezd  
  

  



Sociodemografické 
podmínky 

• v  dlouhodobém vývoji aktivní 
saldo migrace  (menší nárůst 
obyvatel)   

• populačně malá obec (280 
obyvatel v roce 2019) 
• vyšší podíl obyvatel 
předškolního a školního věku 
• v dlouhodobém vývoji    úbytek 
obyvatel v přirozenou měnou   
• ve struktuře vzdělání  velmi 
vysoký podíl obyvatel úplným 
středním vzděláním bez maturity 
a nízké podíly obyvatel s vyššími 
stupni vzdělání  

• zlepšovat v obci podmínky 
pro každodenní život 
• podporovat rozvoj drobného 
podnikání jako způsob 
zvyšování počtu pracovních 
příležitostí v obci 

• stárnutí obyvatelstva 

Bydlení 

 • intenzivní bytová výstavba v 
posledních 10 letech 

• vysoký podíl neobydlených 
domů s byty 
• rozvolněný charakter zástavby 
obce   

• revize zastavitelných ploch 
pro bydlení v rámci zpracování 
návrhu nového územního plánu 
obce 

  

Rekreace a cestovní 
ruch 

• základní vybavení pro sportovní 
aktivity; přírodní koupaliště - 
bývalý lom - regionální význam; 
chatová oblast v obci 
• v obci je řada objektů sloužících k 
individuální rekreaci 

  • rozvoj cestovního ruchu např. 
agroturistiky, ekoturistiky 
• využití potenciálu kulturního a 
přírodního                                   
• revitalizace a ochrana krajiny 

  



Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 

• nízká nezaměstnanost; 
diverzifikovaná podnikatelská 
činnost 
• dobré podmínky pro zemědělství 
• velmi vysoká  zaměstnanost v 
zemědělství   a vysoká 
zaměstnanost v průmyslu a 
stavebnictví 
• výrobní podnik v obci   

• nízký počet podnikatelských 
subjektů na 1000 obyv. 
• nízké příjmy v zemědělství 
• velmi vysoká vyjížďka za prací 
v  rámci okresu Přerov a kraje 
• částečně opuštěný areál ZD 

• v rámci zpracování návrhu 
nového územního plánu obce 
přehodnotit plochu 
zemědělského areálu, která má 
již dnes jiný charakter 

• hospodářská recese 
• růst nezaměstnanosti 
• odliv mladých lidí do 
regionů s vyšší 
nabídkou práce a 
vyššími příjmy 

Bezpečnost a 
ochrana obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných 
hasičů v obci 

      

 
  



 

Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému význam 
problému 

původ 
problému 

časový 
horizont dopad poznámka 

U1 Výkleky urbanistický/ 
využití území 

částečně nevyužitý areál 
ZD místní obec/KÚOK krátkodobý   problém k realizaci* 

ŽP1 Výkleky životní 
prostředí/krajina 

splachy půdy při 
přívalových deštích - 
lokality identifikované 
obcemi 

místní obec dlouhodobý   

k řešení v 
podrobnější 
projektové 
dokumentaci 

ŽP7 Výkleky životní 
prostředí/krajina realizace kanalizace a ČOV místní SWOT dlouhodobý   problém k realizaci* 

U1 Výkleky urbanistický/ 
využití území 

částečně nevyužitý areál 
ZD místní obec krátkodobý ÚPD obce   

ŽP8 Výkleky životní 
prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 
zemědělské půdy - svažité 
pozemky 

místní 

Územní 
studie 
krajiny Ol. 
kraje 

krátkodobý   obecně definovaný 
problém 

ŽP2 Výkleky životní 
prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 
dopravou nadmístní obec dlouhodobý   problém k realizaci* 

Vysvětlivky:  
* problém k realizaci - problém již byl zcela nebo částečně zohledněn v územním plánu obce a nyní by měla přijít samotná příprava realizace pro vyřešení problému nebo jeho omezení. 

 
  



 

Určení problémů k řešení v ÚPD 
Nadmístní problém: 

• žádný 
 

Místní problémy: 
• žádný 

 
 



Zábeštní Lhota 

Informace o obci 
Počet obyvatel obce Zábeštní Lhota od roku 2001 neustále mírně roste, k 31.12.2019 zde žilo 
180 obyvatel. Jedná se o jednu s nejmenších obcí, která má kvalitní životní prostředí. Díky 
atraktivitě obce dochází v posledních letech ke zvýšené bytové výstavbě. V obci se nachází 
chatová rekreační oblast. Obec vykazuje také velmi nízkou nezaměstnanost. Obec se nachází 
v blízkosti Přerova, které je přirozeným spádovým centrem. 
V obci je v porovnání s ostatními obcemi ORP nižší podíl orné půdy a činí 52,1 % rozlohy 
obce. Oproti tomu má obec nadprůměrný podíl lesní půdy, která dosahuje 12,3 % území. 
Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 
Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 
rozvoje území (viz Příloha I), které byly zvoleny dle metodiky Hodnocení rozboru udržitelného 
rozvoje území obcí Olomouckého kraje (Urban planner s.r.o., Olomouc 2020), byla obec 
klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 
 

Název obce Sociální pilíř Hospodářský 
pilíř Přírodní pilíř 

Kategorie 
zařazení 

obce 

Výsledná 
hodnota 
(součet 
hodnot 
všech 
pilířů) 

Zábeštní 
Lhota* + + - 2c 10,2 

 
V rámci tohoto hodnocení je částečně podhodnocen přírodní pilíř. Na území obce se nachází 
větší zastoupení ekologicky stabilnějších kultur, a sice trvalých travních porostů a lesů. 
Charakteristická je i velmi nízká fragmentace krajiny a celkově dobrý stav životního prostředí.  
 
Toto hodnocení je doplněno o poznatky z níže uvedené SWOT analýzy území v členění dle 
13 tematických okruhů definovaných ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. 
 



SWOT analýza 
SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v širším spádovém území 
města Přerova, stranou hlavních 
dopravních tahů; 

  • území dotčené záměrem 
zdvojení vedení VVN 400 kV 
Krasíkov - Prosenice 

  

Prostorové a funkční 
uspořádání území 

• dominantní funkce obytná; převažuje 
nízkopodlažní řadová volná a 
rozvolněná zástavba; protáhlá náves 
ulicového typu s kaplí; podrobný popis 
specifik funkčního a prostorového 
uspořádání - viz odůvodnění územního 
plánu obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 
pouze za celé ORP - viz kapitola 5.3 v 
textová části ÚAP označené jako I. 
textová část  

      

Občanská 
vybavenost včetně 
její dostupnosti  

  • obec s omezenou občanskou 
vybaveností 
• v obci se nachází: Knihovna, 
Hasičská zbrojnice, 
Pohostinství, Obchod s 
potravinami, Dětské hřiště - 
veřejně přístupné, Fotbalové 
hřiště, Víceúčelové hřiště 
(mimo areály ZŠ a MŠ), Areál 
jezdectví 

• záměr opravy budovy OÚ, 
hasičské zbrojnice; plán 
rekonstrukce hřiště pro děti 

  

Veřejná prostranství 
• uspokojivý stav i dostupnost 
veřejných prostranství 

      

Horninové prostředí 
a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        



Vodní režim 

• obec leží na jihovýchod od soutoku 
potoků Říka a Olešnice. Z intravilánu 
obce vytéká pouze malá místní 
vodoteč 

• zranitelná oblast • územní rezerva  pro vodní 
nádrž Zábeštní Lhota 

  

Kvalita životního 
prostředí 

  • EKO_sO3 – překročení 
imisního limitu a nebo 
cílového imisního limitu -  
část katastru 

    

Příroda a krajina 
• koeficient ekologické stability KES  
0,64 
• vysoká diverzita krajiny 

 • podprůměrný podíl vodních 
ploch 

• navržený regionální 
biokoridor RK 1520 

  

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa  

• nadprůměrný podíl lesů (lesy i na 
sousedním katastru) 
• ovocné sady 
• zemědělské pozemky v II. třídě 
ochrany ZPF 

    • eroze v jižní části obce v 
důsledku nevhodné 
výsadby a velké svažitosti 
terénu 

Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

• veřejný vodovod  
• jednotná kanalizace a  ČOV (2 x 
biologický rybník) 
• plynofikovaná obec  

  • doplnění kanalizace se 
zaústěním odpadních vod na 
ČOV Čekyně; záměr opravy 
dvou místních komunikací a 
vybudování autobusové točny 

  

Sociodemografické 
podmínky 

• nízký podíl obyvatel ve věku 65 let a 
více 
• nadprůměrný podíl obyvatel 
předškolního a školního věku 
• v dlouhodobém vývoji přírůstek 
obyvatel a aktivní saldo migrace 

• populačně velmi malá obec 
(180 obyvatel v roce 2019) 
• ve struktuře vzdělání vyšší 
podíly obyvatel  s nižšími 
stupni vzdělání, základním a 
úplným středním vzděláním 
bez maturity  

• zlepšovat v obci podmínky 
pro každodenní život 
• podporovat rozvoj drobného 
podnikání jako způsob 
zvyšování počtu pracovních 
příležitostí v obci 

• úbytek obyvatelstva  



Bydlení 

• bydlení v  rodinných domech  • vysoký podíl neobydlených 
domů s byty   

• nabídka stavebních 
pozemků mladým rodinám 
• obnova nevyužitého 
bytového fondu 
• budování technické 
infrastruktury 

  

Rekreace a cestovní 
ruch 

• obec je součástí rekreační oblasti  (v 
letních měsících stanový tábor) 
• v obci je řada objektů sloužících k 
individuální rekreaci 

• nedostatek prostorů pro 
společenský a kulturní život 
• nedostatečné základní 
vybavení pro sportovní 
aktivity 

• rozvoj  cestovního ruchu 
např. agroturistiky, 
ekoturistiky 
• využití potenciálu 
kulturního a přírodního • 
revitalizace a ochrana krajiny 

  

Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 

• dobré podmínky pro zemědělství 
• velmi nízká nezaměstnanost 
• vysoká zaměstnanost v zemědělství a 
ve službách       blízkost pracovištního 
centra 

• podprůměrný počet 
podnikatelských subjektů na 
1000 obyv.. 
• nízké příjmy v zemědělství 
• velmi vysoká vyjížďka za 
prací v rámci okresu Přerov 

• podpora rozvoje drobného 
podnikání a živností   
• diverzifikace zemědělství  

• hospodářská recese 
• růst nezaměstnanosti 
• odliv mladých lidí do 
regionů s vyšší nabídkou 
práce a vyššími příjmy 

Bezpečnost a 
ochrana obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných hasičů 
v obci 

      

 
 
  



 

Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému význam 
problému 

původ 
problému 

časový 
horizont dopad poznámka 

ŽP1 Zábeštní Lhota životní 
prostředí/krajina 

splachy půdy při 
přívalových deštích - 
lokality identifikované 
obcemi 

místní obec dlouhodobý   k řešení v podrobnější 
projektové dokumentaci 

ŽP7 Zábeštní Lhota životní 
prostředí/krajina 

doplnění kanalizace v části 
obce místní obec dlouhodobý   problém k realizaci* 

ŽP8 Zábeštní Lhota životní 
prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 
zemědělské půdy - svažité 
pozemky 

místní 

Územní 
studie 
krajiny Ol. 
kraje 

krátkodobý   obecně definovaný 
problém 

Vysvětlivky:  
* problém k realizaci - problém již byl zcela nebo částečně zohledněn v územním plánu obce a nyní by měla přijít samotná příprava realizace pro vyřešení problému nebo jeho omezení. 

  

Určení problémů k řešení v ÚPD 
Zábeštní Lhota  
            Nadmístní problém: 

• žádný 
      Místní problémy: 
• žádný 

 
  



Žákovice 

Informace o obci 
K 31.12.2019 žilo v obci Žákovice 238 obyvatel. Věkové složení obyvatel je příznivé. 
Zastoupení mladších věkových kategorií je výrazné. Obec vykazuje také nízký podíl 
nezaměstnaných. Převážná část katastru obce je využita k zemědělské výrobě. Obec má rozlohu 
orné půdy 400 ha, což činí 71,4 % celkové rozlohy. Lesní půdy jsou v obci zastoupené 
minimálně a podíl dosahuje pouze 4,5 % rozlohy. V obci doposud není vybudována splašková 
kanalizace. Čištění odpadních vod je řešeno individuálním způsobem. 
 
Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 
Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 
rozvoje území (viz Příloha I), které byly zvoleny dle metodiky Hodnocení rozboru udržitelného 
rozvoje území obcí Olomouckého kraje (Urban planner s.r.o., Olomouc 2020), byla obec 
klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 
 

Název obce Sociální pilíř Hospodářský 
pilíř Přírodní pilíř 

Kategorie 
zařazení 

obce 

Výsledná 
hodnota 
(součet 
hodnot 
všech 
pilířů) 

Žákovice - - - 4 7,7 
 
 
Toto hodnocení je doplněno o poznatky z níže uvedené SWOT analýzy území v členění dle 
13 tematických okruhů definovaných ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. 



SWOT analýza 
SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

  • obec s horší dopravní 
dostupností, která leží v 
okrajové části ORP - region 
Záhoří; nejbližší centrum - 
Bystřice pod Hostýnem 

    

Prostorové a 
funkční uspořádání 
území 

• dominantní funkce obytná, funkce 
výrobní a obslužná je doplňková; 
převažuje nízkopodlažní  řadová 
zástavba; podrobný popis specifik 
funkčního a prostorového 
uspořádání - viz odůvodnění 
územního plánu obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 
pouze za celé ORP - viz kapitola 5.3 
v textová části ÚAP označené jako 
I. textová část  

      

Občanská 
vybavenost včetně 
její dostupnosti  

  • obec s omezenou 
občanskou vybaveností 
• v obci se nachází: 
Knihovna, Kulturní dům 
nebo víceúčelový sál, 
Hasičská zbrojnice, 
Pohostinství, Dětské hřiště - 
veřejně přístupné, Fotbalové 
hřiště, Víceúčelové hřiště 
(mimo areály ZŠ a MŠ) 

    



Veřejná 
prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 
veřejných prostranství 

      

Horninové 
prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• obec leží na levém břehu potoka 
Moštěnka 
• část katastru se nachází v OP 
přírod. léčivých zdrojů a přírod. 
min. vod II. st. 
• retenční nádrž a mokřad 

• na katastru obce je 
stanovené záplavové pásmo 
Q100  řeky Moštěnky  - 
neohrožuje zástavbu 

• územní rezerva pro 
vodní nádrž Radkovy 

  

Kvalita životního 
prostředí 

  • EKO_sO3 – překročení 
imisního limitu a nebo 
cílového imisního limitu - 
část katastru 
• zátěž z dopravy 

    

Příroda a krajina 

• kvalitní stromový porost podél 
říčky Moštěnky  
• dokončena realizace biocenter, 
výsadba stromů podél obnovených 
polních cest dle KPÚ 

• koeficient ekologické 
stability KES  0,15 
• podprůměrný podíl vodních 
ploch 

• realizace projektu na 
zadržení vody v krajině 

  

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa  

• schválené komplexní pozemkové 
úpravy   

• nízký podíl lesa                    
• nadprůměrný podíl orné 
půdy 

• protierozní opatření 
navržené ve vydaných 
komplexních 
pozemkových úpravách 

  

Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

• veřejný vodovod 
• plynofikovaná obec 
• dešťová kanalizace vyústěná do 
Moštěnky 

• absence splaškové 
kanalizace a ČOV; zatížení 
tranzitní nákladní dopravou z 
Blazic  

 
  



Sociodemografické 
podmínky 

• mladá populace - nízká hodnota 
indexu stáří 
• vysoký podíl obyvatel v 
produktivním věku 

• populačně velmi malá obec 
(238 obyvatel v roce 2019)                               
• v dlouhodobém vývoji 
úbytek obyvatel  a záporné 
saldo migrace 
• ve struktuře vzdělání       
 • vyšší podíly obyvatel  s  
úplným středním vzděláním 
bez maturity; nízký podíl 
obyvatel s vysokoškolským 
vzděláním  

    

Bydlení 
  • nízký počet dokončených 

bytů v poslední dekádě 
• obnova nevyužitého 
bytového fondu 

  

Rekreace a cestovní 
ruch 

• obec leží na cyklotrase 6137  
• v obci se nacházejí 2 mlýny, z 
toho 1 funkční  

  • rozvoj cestovního ruchu 
např. agroturistiky, 
ekoturistiky 
• využití potenciálu 
kulturního a přírodního • 
zlepšování celkového 
prostředí v obci 
• záměr vybudování 
cyklotrasy na Hostýn 

  

Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 

• nízká nezaměstnanost                     
• dobré podmínky pro zemědělství 
• zkušenosti se zemědělskou 
výrobou a tradice zemědělské 
výroby 
• vysoký podíl ekonomicky 
aktivních v zemědělství 

• podprůměrný počet 
podnikatelských subjektů na 
1000 obyv. 
• nízké příjmy v zemědělství 
 • vysoká vyjížďka za prací v 
rámci okresu Přerov a do 
jiného kraje 

• podpora rozvoje 
drobného podnikání a 
živností   
• diverzifikace 
zemědělství  

• hospodářská recese 
• růst nezaměstnanosti 
• odliv mladých lidí do 
regionů s vyšší nabídkou 
práce a vyššími příjmy 

Bezpečnost a 
ochrana obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných 
hasičů v obci 

      

  



 

Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému význam 
problému 

původ 
problému 

časový 
horizont dopad poznámka 

ŽP5 Žákovice životní 
prostředí/krajina 

upřesnění vymezení plochy 
pro vodní nádrž Radkovy  nadmístní územní střet krátkodobý ZÚR OK   

ŽP7 Žákovice životní 
prostředí/krajina kanalizace a ČOV místní SWOT dlouhodobý   problém k realizaci* 

ŽP8 Žákovice životní 
prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 
zemědělské půdy - svažité 
pozemky 

místní 

Územní 
studie 
krajiny Ol. 
kraje 

krátkodobý   obecně definovaný 
problém 

ŽP6 Žákovice životní 
prostředí/krajina ohrožení území povodněmi nadmístní podklady 

ÚAP krátkodobý   
problém k řešení v 
podrobnější projektové 
dokumentaci 

 

Vysvětlivky:  
* problém k realizaci - problém již byl zcela nebo částečně zohledněn v územním plánu obce a nyní by měla přijít samotná příprava realizace pro vyřešení problému nebo jeho omezení. 

  

Určení problémů k řešení v ÚPD 
Žákovice  

            Nadmístní problém: 
• prověřit možnost upřesnění vymezení plochy pro vodní nádrž Radkovy 
      Místní problémy: 
• žádný 

  



Želatovice 

Informace o obci 
V roce 2019 žilo v obci Želatovice 553 obyvatel. Obec se nachází v bezprostředním zázemí 
města Přerova a vzhledem ke své velikosti disponuje i relativně dobrou občanskou vybaveností. 
V poslední dekádě probíhala v obci poměrně velká výstavba rodinných domů. Nedostatkem 
obce zůstává chybějící oddílná kanalizace s napojením na ČOV.  
V obci se nachází 2 větší zaměstnavatelé (Agras Želatovice, Omega servis Holding) . 
Želatovice měly v roce 2019 mírně nadprůměrnou nezaměstnanost v porovnání s ostatními 
obcemi ORP. 
Obec má mírně nadprůměrný podíl orné půdy, který činí 68,6% celkové rozlohy. Na území 
obce se nevyskytují žádné lesní plochy. Na území obce však došlo v minulých letech k výsadbě 
v rámci realizace prvků ÚSES a protierozních opatření. V obci jsou schváleny komplexní 
pozemkové úpravy. 
 
Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 
Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 
rozvoje území (viz Příloha I), které byly zvoleny dle metodiky Hodnocení rozboru udržitelného 
rozvoje území obcí Olomouckého kraje (Urban planner s.r.o., Olomouc 2020), byla obec 
klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 
 

Název obce Sociální pilíř Hospodářský 
pilíř Přírodní pilíř 

Kategorie 
zařazení 

obce 

Výsledná 
hodnota 
(součet 
hodnot 
všech 
pilířů) 

Želatovice + + - 2c 10,1 
 
Toto hodnocení je doplněno o poznatky z níže uvedené SWOT analýzy území v členění dle 
13 tematických okruhů definovaných ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. 
 



SWOT analýza 
SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v zázemí města 
Přerova 

  • území dotčené záměrem 
VTL plynovodu Moravia 
• záměr zdvojení vedení 
VVN 400 kV Prosenice - 
Otrokovice 

  

Prostorové a funkční 
uspořádání území 

• dominantní funkce obytná, 
funkce výrobní a obslužná je 
doplňková; převažuje 
nízkopodlažní kompaktní řadová 
zástavba; zachovalá náves 
ulicového typu s kaplí v centrální 
poloze; podrobný popis specifik 
funkčního a prostorového 
uspořádání - viz odůvodnění 
územního plánu obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 
pouze za celé ORP - viz kapitola 
5.3 v textová části ÚAP označené 
jako I. textová část  

      



Občanská vybavenost 
včetně její 
dostupnosti  

• obec s dobrou občanskou 
vybaveností  
• v obci se nachází: ZŠ I.stupně, 
MŠ, ordinace praktického lékaře, 
Knihovna, Hasičská zbrojnice, 
Pohostinství, Dětské hřiště - 
veřejně přístupné, Fotbalové 
hřiště, Víceúčelové hřiště (mimo 
areály ZŠ a MŠ) 

  • záměr realizace 
multifunkční budovy v 
objektu sokolovny 

  

Veřejná prostranství 
• velmi dobrý stav většiny 
veřejných prostranství 

      

Horninové prostředí 
a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• obec se nachází OP přírod. 
léčivých zdrojů a přírod. min. 
vod II.st.  
• Tučínský potok a místní 
vodoteč 

• zranitelná oblast     

Kvalita životního 
prostředí 

  • EKO_sO3 – překročení 
imisního limitu a nebo 
cílového imisního limitu – 
téměř celý katastr 
• CL_bez O3 – překročení 
cílového limitu – celý katastr 
• zátěž z dopravy (skládka 
Hradčany) 

    



Příroda a krajina 

• výsadba zeleně v rámci ÚSES 
(zejména biokoridory), realizace 
protierozní meze dle schválených 
komplexních pozemkových 
úprav 
• výsadba podél Podolského a 
Tučínského potoka 

• koeficient ekologické 
stability KES 0,09 
• podprůměrný podíl vodních 
ploch      

    

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa  

   • absence lesů 
• nadprůměrný podíl orné 
půdy; rozsáhlé nečleněné 
pozemky 

• protierozní opatření 
• projednané a vydané 
komplexní pozemkové 
úpravy  

• eroze 

Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

• leží na silnicích III. třídy s 
bezprostředním připojením na 
silnici II/150 
• zlepšení dopravního napojení 
obce výstavbou přeložky II/150 - 
obchvat obce 
• veřejný vodovod 
• jednotná kanalizační síť,  
• pro novou zástavbu RD  
kanalizace a malá ČOV  
• dobré autobusové spojení s 
Přerovem 

• absence oddílné kanalizace 
a ČOV (zpracovaná studie 
kanalizace) 

• realizace kanalizace a ČOV   

Sociodemografické 
podmínky 

• stabilní vývoj populace - v 
dlouhodobém vývoji  přírůstek 
obyvatel a aktivní migrační saldo 

• menší obec (553 obyvatel v 
roce 2019) 
• ve struktuře vzdělání  vyšší 
podíl osob se základním 
vzděláním a úplným středním 
vzděláním bez maturity 

 
• stárnutí obyvatelstva 



Bydlení 

 • intenzivní bytová výstavba v 
posledních 10 letech 

• nadprůměrný podíl 
neobydlených domů s byty   
• prostorové omezení rozvoje 
bydlení - koridory 
energetických sítí a areály 
ZD 

• nabídka stavebních 
pozemků mladým rodinám 
• podpora využívání bytů v 
neobydlených domech pro 
trvalé bydlení 
• budování technické 
infrastruktury 

  

Rekreace a cestovní 
ruch 

• kulturní památka v obci 
• cyklostezka Přerov - Želatovice 
- Tučín 

• nedostatek prostorů pro 
společenský a kulturní život 

• rozvoj cestovního ruchu 
např. agroturistiky, 
ekoturistiky 
• využití potenciálu 
kulturního a přírodního                              
• revitalizace a ochrana 
krajiny 

  

Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 

• větší počet pracovních 
příležitostí v obci (Agras 
Želatovice, Omega servis 
holding) 
• dobré podmínky pro 
zemědělství 
• blízkost pracovištního centra                           
• vysoká zaměstnanost v 
zemědělství 

• podprůměrný počet 
podnikatelských subjektů na 
1000 obyv. 
• nízký průměrný příjem v 
kraji 
• vysoká vyjížďka za prací v 
rámci okresu Přerov                   
• mírně nadprůměrná 
nezaměstnanost 

• podpora rozvoje drobného 
podnikání a živností   
• diverzifikace zemědělství  

• hospodářská recese 
• růst nezaměstnanosti 
• odliv mladých lidí do regionů s 
vyšší nabídkou práce a vyššími 
příjmy 

Bezpečnost a ochrana 
obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných 
hasičů v obci 

      

 
  



 
 

Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému význam 
problému 

původ 
problému 

časový 
horizont dopad poznámka 

ŽP1 Želatovice životní 
prostředí/krajina 

splachy půdy při přívalových 
deštích - lokality 
identifikované obcemi 

místní obec dlouhodobý   

k řešení v 
podrobnější 
projektové 
dokumentaci 

ŽP2 Želatovice životní 
prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 
dopravou  nadmístní obec dlouhodobý   problém k realizaci* 

ŽP7 Želatovice životní 
prostředí/krajina kanalizace a ČOV místní SWOT dlouhodobý   problém k realizaci* 

ŽP8 Želatovice životní 
prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 
zemědělské půdy - svažité 
pozemky 

místní 

Územní 
studie 
krajiny Ol. 
kraje 

krátkodobý   obecně definovaný 
problém 

Vysvětlivky:  
* problém k realizaci - problém již byl zcela nebo částečně zohledněn v územním plánu obce a nyní by měla přijít samotná příprava realizace pro vyřešení problému nebo jeho omezení. 

Určení problémů k řešení v ÚPD 
Želatovice  

            Nadmístní problém: 
• žádný 
•  
      Místní problémy: 
• žádný 
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