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Pavlovice u Přerova 

Informace o obci 
Obec, která má 719 obyvatel a jejich počet se každým rokem mírně snižuje, se skládá ze dvou 
místních částí. První jsou samotné Pavlovice u Přerova a druhou jsou Prusínky. Vývoj počtu 
obyvatel je v posledním období více méně stabilní. V obci došlo v posledních 10 letech 
k poměrně intenzivní bytové výstavbě. 
Místní část Prusínky a 95 % domů v obci Pavlovice u Přerova je napojena na kanalizaci končící 
v ČOV. V současné době je zpracována dokumentace pro stavební povolení na zkapacitnění 
stok a ČOV. 
Část území obce zasahuje do ochranného pásma vojenských leteckých zařízení. Do katastru 
obce zasahuje maloplošné zvláště chráněné území – PP Lesy u Bezuchova. V Pavlovicích 
začíná cyklotrasa č. 6062 pokračující dále směrem Šišma – Bezuchov a naopak zde končí 
cyklotrasa č. 6035 z Radslavic. 
 
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) 

Pavlovice u 
Přerova + + + 1 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 

• obec s dobrou dopravní 
dostupností do Přerova; leží v 
regionu Záhoří 

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

  

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 větší občanskou 
vybaveností, kterou využívají i 
okolní obce 
• v obci se nachází: ZŠ I. i 
II.stupně, MŠ, ordinace 
praktického lékaře, domov pro 
seniory, Knihovna, Kulturní dům 
nebo víceúčelový sál, Hasičská 
zbrojnice, Pohostinství, Obchod s 
potravinami, Dětské hřiště - 
veřejně přístupné, Fotbalové 
hřiště, Outdoorové hřiště s 
cvičebními prvky 

  • záměr rekonstrukce kulturního domu   

Veřejná 
prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 
veřejných prostranství 

      

Horninové 
prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        



Vodní režim 

• část katastru se nachází v OP II. 
st. přírod. léčivých zdrojů a 
přírod. min. vod 
• rybník 
• vod. tok Prusínky 

      

Kvalita životního 
prostředí 

  • EKO_sO3 - překročení 
imisního limitu a nebo 
cílového imisního limitu na 
celém katastru 
• CL_bez O3 překročení 
cílového imisního limitu - 
část katastru 

    

Příroda a krajina 

• regionální biocentrum Natura 
2000 - evropsky významná 
lokalita; přírodní památka Lesy u 
Bezuchova 
• regionální biokoridor RK 1539,           
vysoká diverzita krajiny  

• koeficient ekologické 
stability KES  0,32 
• nízký podíl vodních ploch 

    

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa  

• nadprůměrný podíl lesů 
• třetina ZPF se nachází v II. třídě 
ochrany 

• nadprůměrný podíl orné 
půdy 

• probíhá zpracování komplexních pozemkových 
úprav 

• eroze a přívalové deště 

Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

• veřejný vodovod  
• v části obce jednotná kanalizace 
- ukončena v ČOV - (95% domů 
v k.ú. Pavlovice) 
• část Prusínky  - jednotná 
kanalizace ukončená v  ČOV  

  - zatížení území tranzitní 
dopravou 

• záměr vybudování chodníku Pavlovice - Prusínky 
podél komunikace; záměr cyklostezek na Tučín a 
Radslavice           
• záměr vybudování optické sítě obce 
• záměr zkapacitnění ČOV v k.ú. Prusínky - Domov 
pro seniory (zpracována dokumentace pro stavební 
povolení na zkapacitnění stok a ČOV), záměr 
zkapacitnění kanalizace v části Dědina kvůli 
přívalovým vodám  

  



Sociodemografické 
podmínky 

• Domov důchodců (Prusínky)  • populačně menší obec (719 
obyvatel v roce 2019) 
•  v dlouhodobém vývoji  
stabilní počet obyvatel příp. 
mírný úbytek obyvatel přiroz. 
měnou 
• ve struktuře vzdělání jsou ve 
srovnání s průměrem v SO 
ORP Přerov vyšší podíly osob 
se základním vzděláním a 
úplným středním vzděláním 
bez maturity  

• zlepšovat v obci podmínky pro každodenní život • stárnutí 

Bydlení 
• zvýšená bytová výstavba v 
posledních 10 letech  
• škola v obci 

 
• nabídka stavebních pozemků mladým rodinám 
• obnova nevyužitého bytového fondu  

  

Rekreace a cestovní 
ruch 

• cyklotrasy č. 6032, 6035, 6240 
• prostory pro společenský a 
kulturní život 
• základní vybavení pro sportovní 
aktivity 
• venkovská památková zóna 
• společenský život obce 
• revitalizace veřejných 
prostranství v obci 

• cyklotrasy vedeny po 
silnicích III. třídy 

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

  

Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 

• podprůměrná  nezaměstnanost • 
menší počet pracovních 
příležitostí v obci; diverzifikace 
podnikatelských činností 
• dobré podmínky pro 
zemědělství 
• nadprůměrná zaměstnanost ve 
stavebnictví a školství, 
zdravotnictví a soc. službách ve 
srovnání s průměrem v SO ORP 
Přerov  
• blízkost pracovištního centra            

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

• podpora rozvoje drobného podnikání a živností   
• diverzifikace zemědělství  

• hospodářská recese 
• 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 

ŽP8 Pavlovice u 
Přerova 

životní 
prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 
zemědělské půdy - svažité 
pozemky 

místní 

Územní 
studie 
krajiny 
Ol. kraje 

krátkodobý   
obecně 
definovaný 
problém 

ŽP11 Pavlovice u 
Přerova 

životní 
prostředí/krajina 

ohrožení zastavěného 
území lokální záplavou a 
eroze půdy  

místní obec krátkodobý   problém 
k realizaci* 

ŽP7 Pavlovice u 
Přerova 

životní 
prostředí/krajina realizace kanalizace místní SWOT dlouhodobý   problém 

k realizaci* 

ŽP1 Pavlovice u 
Přerova 

životní 
prostředí/krajina 

splachy půdy při 
přívalových deštích - 
lokality identifikované 
obcemi 

místní obec dlouhodobý   

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 
 
Pavlovice u Přerova  
            Nadmístní problém: 

• žádný 
 

Místní problémy: 
• žádný 



 



Podolí 

Informace o obci 
Obec Podolí je obcí, kde se počet obyvatel dlouhodobě mírně zvyšuje. V roce 2019 zde žilo 
210 obyvatel. V obci je nadprůměrná zaměstnanost v průmyslu a stavebnictví ve srovnání s 
průměrem v SO ORP Přerov. Vysoce podprůměrná je i míra podnikatelské aktivity.  
Podolí má pouze dešťovou kanalizaci a není napojena na ČOV. V územním plánu obce je 
vymezena plocha a je zpracována projektová dokumentace na kořenovou ČOV. Obcí prochází 
cyklotrasa, tzv. Jantarová stezka, č. 6239 Radslavice - Tučín - Podolí - Nové Dvory – Oldřichov. 
Podíl lesních ploch na celkové výměře je stejně jako ve většině obcí SO ORP Přerov velice 
nízký (1,4 %). V několika lokalitách se nachází svahy, které jsou náchylné k sesuvu půdy. 
 
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) 

Podolí + - + 2b 8,5 
 
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 

• obec s relativně dobrou 
dopravní dostupností do 
Přerova, leží stranou hlavních 
dopravních tahů 

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

  

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, 
Kulturní dům nebo 
víceúčelový sál, Hasičská 
zbrojnice, Pohostinství, Dětské 
hřiště - veřejně přístupné, 
Fotbalové hřiště, Sportovní 
klub 

    

Veřejná 
prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 
veřejných prostranství 

      

Horninové 
prostředí a geologie 

• většinou stabilní geologické 
podloží 

• v několika lokalitách svahy 
náchylné k sesuvu 

    



Vodní režim 

• katastr se nachází v OP přírod. 
léčivých zdrojů a přírod. min. 
vod II. st.  
• Podolský potok; funkční poldr 
před obcí 

• zranitelná oblast     

Kvalita životního 
prostředí 

• obec není zatížena průjezdní 
nákladní dopravou 

• EKO_sO3 - překročení 
imisního limitu a nebo 
cílového imisního limitu na 
celém katastru 
• CL_bez O3 překročení 
cílového imisního limitu - 
téměř celý katastr 

    

Příroda a krajina 

  • koeficient ekologické 
stability KES 0,20 
• nízký podíl vodních ploch 

• navržený regionální biokoridor 
RK 1539 
• zpracovány komplexní 
pozemkové úpravy;  

  

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa  

• polovina ZPF se nachází v II. 
třídě ochrany 

• nadprůměrný podíl orné půdy 
• nízký podíl lesa 

• protierozní opatření- záměr 
výsadby stromů v lokalitě nad 
fotbalovým hřištěm (biokoridor 
1539) 
• zpracovány komplexní 
pozemkové úpravy 

• eroze 

Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

• veřejný vodovod 
• kanalizace dešťová  
• plynofikovaná obec                                  

• absence splaškové kanalizace 
a ČOV (plocha vymezena v 
ÚP) - (ČOV v projektové 
přípravě) 

    

Sociodemografické 
podmínky 

• v dlouhodobém vývoji 
přírůstek obyvatelstva a kladné 
saldo migrace   • mladá 
populace - nízká hodnota indexu 
stáří 
  

• populačně malá obec (210 
obyvatel v roce 2019) 
• ve struktuře vzdělání jsou ve 
srovnání s průměrem v SO 
ORP Přerov vyšší podíly osob 
se základním vzděláním a 
úplným středním vzděláním 
bez maturity 

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

• úbytek obyvatelstva 
• stárnutí  



Bydlení 

• bydlení  v  rodinných domech  
• velmi vysoký podíl trvale 
obydlených domů 
; dostatečná rezerva návrhových 
ploch v územním plánu 

 
• nabídka stavebních pozemků 
mladým rodinám 
• budování technické 
infrastruktury 

• nedostatečná bytová výstavba 

Rekreace a 
cestovní ruch 

• cyklotrasa č. 6239 většinou 
mimo silnice 
• prostory pro společenský a 
kulturní život                                                     
• základní vybavení pro 
sportovní aktivity; sportovní 
centrum pro mladé 

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

  

Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 

• vyšší nezaměstnanost                     
• dobré podmínky pro 
zemědělství 
• nadprůměrná zaměstnanost v 
průmyslu a  stavebnictví ve 
srovnání s průměrem v SO ORP 
Přerov  
• blízkost pracovištního centra 

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

• 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 

ŽP11 Podolí životní 
prostředí/krajina 

ohrožení zastavěného 
území bleskovou povodní místní obec krátkodobý   

problém k 
řešení v 
podrobnější 
projektové 
dokumentaci 

ŽP1 Podolí životní 
prostředí/krajina 

splachy půdy při 
přívalových deštích - 
lokality identifikované 
obcemi 

místní obec dlouhodobý   

problém k 
řešení v 
podrobnější 
projektové 
dokumentaci 

ŽP7 Podolí životní 
prostředí/krajina realizace kanalizace a ČOV místní SWOT dlouhodobý   problém 

k realizaci* 

ŽP8 Podolí 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 
    Podolí  
            Nadmístní problém: 

• žádný 
      Místní problémy: 
• žádný 

 



Polkovice 

Informace o obci 
V Polkovicích k 31.12.2019 žilo 512 obyvatel. Jejich počet od roku 1991 mírně roste. Obec 
náleží do regionu obcí Kojetínska, která má dlouhodobě vysokou míru nezaměstnanosti 
a prochází hospodářským útlumem.  
Polkovicemi prochází silnice II. třídy č. 367 a 435, přičemž II/435 je ve špatném technickém 
stavu. V souvislosti s touto komunikací je zde územní rezerva pro výstavbu obchvatu obce, 
který by ulevil dopravnímu zatížení Polkovic. V obci schází splašková kanalizace a ČOV, 
likvidace odpadních vod je řešena individuálně, v plánu je, ale připojení k ČOV Kojetín.  
Podíl orné půdy na celkové rozloze obce Polkovice je 88,2 %, naopak podíl lesních ploch je 
téměř nulový (0,4 %). Silnou stránkou obce je kompostárna, vybudovaná v areálu bývalého 
zemědělského družstva. 
 
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) 

Polkovice - + - 3b 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 nedaleko města 
Tovačov, na silnici II/435 

      

Prostorové a 
funkční uspořádání 
území 

• dominantní funkce obytná, 
funkce výrobní a obslužná je 
doplňková; převažuje 
nízkopodlažní řadová zástavba  
• zachovalá protáhlá náves s 
dominantou kostela; 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 relativně dobrou 
občanskou vybaveností 
vzhledem ke své velikosti 
• v obci se nachází: ZŠ 
I.stupně, MŠ, Knihovna, 
Kulturní dům nebo 
víceúčelový sál, Hasičská 
zbrojnice, Pohostinství, 
Obchod s potravinami, Dětské 
hřiště - veřejně přístupné, 
Fotbalové hřiště, Jiná 
sportoviště nebo zařízení 

      



Veřejná 
prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 
veřejných prostranství 

      

Horninové 
prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• na katastru říčka Valová  
• Polkovický potok 

• stanovené záplavové pásmo 
Q100 řeky Valová - ohrožení 
spodní vodou po zvednutí 
hladiny Valové 
• část katastru se nachází v území 
zvláštní povodně pod vodním 
dílem 
•zranitelná oblast 

    

Kvalita životního 
prostředí 

• kompostárna v areálu 
bývalého ZD 

• EKO_sO3 - překročení 
imisního limitu a nebo cílového 
imisního limitu na malé celém 
katastru. 
• stará zátěž 
• v obci není kanalizace 
odpadních vod s napojením na 
ČOV 
• zatížení z dopravy                                 

• využívání alternativních 
zdrojů energie pro vytápění, 
příp. pro výrobu elektřiny 
(solární energie, biomasa) 

• lokální vytápění tuhými palivy 

Příroda a krajina 

• výsadba stromů v obci i 
mimo ni 

• neuspokojivý stav břehových 
porostů Valové a Polkovického 
potoka 
• téměř vymizelé porosty kolem 
komunikací II/367 a II/435                       
• koeficient ekologické stability 
KES  0,05 
• podprůměrný podíl vodních 
ploch 

    

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa  

• dvě třetiny ZPF se nachází v 
I. třídě ochrany 

• velmi vysoký podíl orné půdy 
• velmi nízký podíl lesa 

  • eroze při nevhodné výsadbě 
plodin 
• přívalové vody 



Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

• silnice II/435 a II/367, dobrá 
dopravní obslužnost  
• veřejný vodovod  
• dešťová kanalizační síť  
• plynofikovaná obec 

• absence splaškové kanalizace a 
ČOV, likvidace odpadních vod 
řešena individuálně 
• vedení tranzitní dopravy 
zastavěným územím obce 
• chybějící komunikace pro pěší 
• špatný stav komunikace II/435  

• realizace  kanalizace s ČOV (v 
realizaci)  
• územní rezerva pro přeložku 
II/435 - odvedení  tranzitní 
dopravy  ze zastavěné části 

• nárůst intenzity dopravy a 
hluku a ost. zplodin pokud 
nebude realizován obchvat 

Sociodemografické 
podmínky 

• nadprůměrný podíl obyvatel 
v produktivním věku  
• vysoký podíl obyvatel 
předškolního a školního věku 
• v dlouhodobém vývoji 
ustálený vývoj obyvatelstva - 
mírný přírůstek  a kladné 
saldo migrace 

• populačně menší obec (500 
obyvatel v roce 2019) 
• ve struktuře vzdělání jsou ve 
srovnání s průměrem v SO ORP 
Přerov vyšší podíly osob se 
základním vzděláním a úplným 
středním vzděláním bez maturity  
• nízký podíl obyvatel s 
vysokoškolským vzděláním 

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

• úbytek obyvatelstva 

Bydlení 

• převaha bydlení  v  
rodinných domech  
• rozvody vodovodu, plynu a 
elektřiny jsou v dostatečném 
rozsahu 
• zájem o novou výstavbu  

• vysoký podíl  neobydlených 
domů s byty   

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

  

Rekreace a 
cestovní ruch 

• prostory pro společenský a 
kulturní život 
• středisko pro mládež 
• základní vybavení pro 
sportovní aktivity včetně 
dětského hřiště 
• Hanácký dvůr - 
agroturistický areál s 
ubytováním 

• 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 
• nadprůměrná zaměstnanost v 
zemědělství a  stavebnictví 

• nízké příjmy v zemědělství 
• nízká nezaměstnanost                        
• podprůměrný počet 
podnikatelských subjektů na 
1000 obyv.                                • 
vysoká 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 v obci 

      

 
  



 

Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému význam 
problému 

původ 
problému 

časový 
horizont dopad poznámka 

ŽP1 Polkovice životní 
prostředí/krajina 

splachy půdy při 
přívalových deštích - 
lokality identifikované 
obcemi 

místní obec dlouhodobý   k řešení v podrobnější 
projektové dokumentaci 

D7 Polkovice životní 
prostředí/krajina 

realizace přeložky 
komunikace II/435 nadmístní SWOT dlouhodobý   problém k realizaci* 

ŽP2 Polkovice životní 
prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 
dopravou  nadmístní obec dlouhodobý   problém k realizaci* 

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

ŽP8 Polkovice životní 
prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 
zemědělské půdy - svažité 
pozemky 

místní 

Územní 
studie 
krajiny 
Ol. kraje 

krátkodobý   obecně definovaný 
problém 

ŽP6 Polkovice 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 
Polkovice  
            Nadmístní problém: 

• žádný 
      Místní problémy: 
• žádný  



Prosenice 

Informace o obci 
V roce 2019 žilo v Prosenicích 795 obyvatel, více než 19 % z nich náleží do věkové kategorie 
65 a více let. Ještě v roce 2010 bylo evidováno v obci 527 obsazených pracovních míst, od té 
doby se jejich počet snižuje. 
Obcí Prosenice prochází významná železniční trať č. 270 Česká Třebová - Přerov – Bohumín, 
což sebou přináší výhody v podobě dobré dopravní dostupnosti a obslužnosti, ale i nevýhody 
jako je překračování hygienických limitů hluku. Stejně tomu je i u silnice I. třídy č. 47, na které 
je v tomto úseku intenzita dopravy více než 6 500 vozidel za 24 hodin. Do budoucna je v plánu 
i napojení na D1. Po silnici III. třídy je zde vedena cyklotrasa č. 5, tzv. Jantarová stezka. Jako 
jedna z 15 obcí správního obvodu má obec vybudovanou vlastní ČOV, jedná se tzv. kořenový 
typ a obec má zpracovanou studii na její rozšíření. Na katastru obce se nachází významný uzel 
přenosové soustavy – transformační stanice 400/220/110 kV Prosenice. 
Do území obce zasahuje evropsky významná lokalita Strhanec. Prosenice mají na svém území 
vysoký podíl chmelnic. 
 
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) 

Prosenice + + - 2c 8,7 
 
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 leží na rozvojové ose OS 11 
(dle ZÚR OK), v blízkosti města 
Přerova, dopravní spojení zajišťuje 
silnice I/47  

  • záměr zdvojení vedení VVN 
400 kV Prosenice - Otrokovice, 
Krasíkov - Prosenice                                        
• území dotčené záměrem 
modernizace III. železničního 
koridoru Česká Třebová - 
Olomouc - Přerov - Bohumín (k. 
ú. Dluhonice, Přerov);     • území 
dotčené záměrem 
vysokorychlostní tratě Brno - 
Přerov - Ostrava, včetně 
napojení na žel. stanici Přerov                                   
• území částečně 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 s 
dominantou kostela; podrobný popis 
specifik funkčního a prostorového 
uspořádání - viz odůvodnění 
územního plánu obce 

    • území zasaženo územní 
rezervou kanálu D-O-L 

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 relativně dobrou občanskou 
vybaveností vzhledem ke své velikosti 
• v obci se nachází: ZŠ I.stupně, MŠ, 
ordinace praktického lékaře, 
Knihovna, Kulturní dům nebo 
víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, 
Pohostinství, Obchod s potravinami, 
Dětské hřiště - veřejně přístupné, 
Fotbalové hřiště, Víceúčelové hřiště 
(mimo areály ZŠ a MŠ) 

      

Veřejná 
prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 
veřejných prostranství; revitalizovaný 
obecní park 

      

Horninové 
prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů  
• ložisko nerostných surovin 

      

Vodní režim 

• obec leží cca 300 m od pravého 
břehu Bečvy 
• obcí protéká potok Strhanec a místní 
potůček 
• většina zastavěného území není 
ohrožena záplavou 
• chovný rybník Draždíř; slepá 
ramena Bečvy 

• stanovené záplavové pásmo 
Q100 řeky Bečvy 
• OP vodního zdroje Lýsky bylo 
zrušeno 
 - zanesené koryto Strhance 

• protipovodňová opatření 
(protipovodňový val, 
zprovoznění propustku k Bečvě) 

• záplavy 

Kvalita životního 
prostředí 

• po dokončení dálnice D1 pokles 
intenzity dopravy na silnici I/47 

• EKO_sO3 - překročení 
imisního limitu a nebo cílového 
imisního limitu na celém 
katastru 
• CL_bez O3 překročení 
cílového imisního limitu - část 
katastru 
 
• zatížení z tranzitní dopravy 

    



Příroda a krajina 

• Natura  2000 - evropsky významná 
lokalita Strhanec 
• relativně vysoká diverzita krajiny 
• rozsáhlejší výsadba zeleně podél 
polních cest v posledních letech;  

• koeficient ekologické stability 
KES  0,37                                               
• vysoký podíl vodních ploch 
• nevyhovující náletová zeleň na 
březích Bečvy; dálnice D1 - 
bariéra v krajině 

• navržený nadregionální 
biokoridor ÚSES; záměr 
revitalizace slepého ramene 
Bečvy a výsadby 2 biocenter 

  

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa  

• vysoký podíl chmelnic                              
• třetina pozemků v I. třídě ochrany 
ZPF 

• nízký podíl lesa     

Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

• žel. trať č. 270 Česká Třebová - 
Přerov, žel. stanice, žel. vlečka  
• dobrá dopravní obslužnost obce a 
dojezd do zaměstnání 
• zatížení průjezdní nákladní dopravou 
• veřejný vodovod 
• jednotná kanalizační síť a ČOV 
• plynofikovaná obec 
• dostatečná OV 

• kanalizace s napojením na 
kořenovou ČOV (zpracována 
studie na rozšíření ČOV) 
• problematické místo pro 
přechod chodců a přejezd 
cyklistů přes silnici I//47 - vazba 
na obsluhované obce Buk a 
Radvanice 

• řešit likvidaci odpadních vod z 
části Proseniček (lokalita 
Nádraží) na ČOV společné pro 
obec Buk a Radvanice 
•  plánuje se výstavba kanalizace 
v ul. Osecká a Maloprosenská, 
připravuje se projekt na 
rekonstrukci KČOV; plán 
rekonstrukcí místních 
komunikací v ul. K Žebračce, 
Osecká, Zahradní; plán rozšíření 
místní komunikace v ul. Školní. 
  

• trasy VRT a D-O-L 
bariérou v krajině 

Sociodemografické 
podmínky 

• populačně středně velká obec (795 
obyvatel v roce 2019);v dlouhodobém 
vývoji  přírůstek obyvatelstva a 
kladné saldo migrace 
  

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

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

  

Bydlení 

• zvýšená bytová výstavba v 
posledních 10 letech   
• kapacitně dostatečná občanská 
vybavenost obce i pro nově 
přistěhovalé - škola, školka 

• mírně podprůměrný podíl 
trvale obydlených domů 

• příprava lokality pro bydlení 
Na Loukách pro více než 20 RD 
(zpracována územní studie) 
• dle ÚP rezerva pro výstavbu až 
50 RD 

  



Rekreace a 
cestovní ruch 

• cyklotrasa č. 5 (Jantarová stezka) 
• prostory pro společenský a kulturní 
život 
• základní vybavení pro sportovní 
aktivity 
• nová cyklostezka do Grymova 
• technická zajímavost - vodní 
elektrárna na Strhanci 

  • rozvoj cestovního ruchu např. 
agroturistiky, ekoturistiky 
• využití potenciálu kulturního a 
přírodního dědictví 
• revitalizace a ochrana krajiny 
 cyklostezka  podél pravého 
břehu řeky Bečvy 
• záměr cyklostezky směrem do 
Buku a Radvanic a změna trasy 
obcí, záměr cyklostezky do 
Oseka 
• záměr zřízení muzea obce 

  

Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 

• větší počet pracovních příležitostí v 
obci (Hanácká potravinářská 
společnost, Moravská zemědělská 
a.s.)  
• relativně vysoký podíl 
podnikatelských subjektů v 
zemědělství 
• dobré podmínky pro zemědělství 
•  nadprůměrná zaměstnanost v 
průmyslu a  stavebnictví 
• blízkost pracovištního centra 

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

• 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 

D4 Prosenice dopravní realizace dálnice D1 nadmístní SWOT dlouhodobý   problém k realizaci* 

D5 Prosenice dopravní 
řešení bezpečné trasy pro 
pěší a cyklisty do Buku a 
Radvanic 

místní obec dlouhodobý ÚPD obce   

U1 Prosenice urbanistický/ 
využití území 

částečně nevyužitý areál 
stanice ČD místní obec krátkodobý   problém k realizaci* 

ŽP2 Prosenice životní 
prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 
dopravou  nadmístní obec dlouhodobý   problém k realizaci* 

ŽP6 Prosenice životní 
prostředí/krajina 

řešení protipovodňové 
ochrany nadmístní SWOT krátkodobý   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 
    Prosenice  
            Nadmístní problém: 

• žádný 
      Místní problémy: 
• řešit vybudování bezpečné trasy pro pěší a cyklisty do Buku a Radvanic 

 
 



Přerov 

Informace o městě 
Město Přerov má 13 místních částí – Město, Předmostí, Lověšice, Kozlovice, Lýsky, 
Dluhonice, Újezdec, Čekyně, Henčlov, Popovice, Vinary, Žeravice a Penčice. Jedná se 
o centrum SO ORP Přerov, ve kterém k 31. 12. 2019 žilo 42 781 obyvatel. Ve městě od roku 
1991 dochází k výraznému poklesu počtu obyvatel, konkrétně se jedná o více než 8 000 
obyvatel. Ve městě dochází ke změně věkové struktury obyvatel, zmenšuje se podíl obyvatel 
v předproduktivním věku a roste počet obyvatel ve věku 65 a více let.  
Město Přerov je přirozeným centrem dojížďky z okolních obcí, jedná se jak o dojížďku do 
školy, tak i do zaměstnání. Město Přerov je centrem vyšší občanské vybavenosti a pracovištním 
centrem se širokým spektrem možností jak v oblasti kultury, sportu, tak i sociální oblasti. Jedná 
se o průmyslové město s doposud významným zastoupením velkých průmyslových podniků, 
které současně prochází procesem restrukturalizace. Na území Přerova je vyhlášena městská 
památková zóna. 
V Přerově došlo mezi lety 2015 a 2019, podobně jako v jiných obcích, k poklesu 
nezaměstnanosti. Co se týče rozpočtových příjmů města, dosahují vzhledem k velikosti města 
nejvyšší hodnoty ve správním obvodu ORP. Město Přerov má největší počet rodinných i 
bytových domů a zároveň se jich zde v poslední dekádě nejvíce postavilo. Od roku 2010 do 
roku 2019 zde bylo dokončeno 362 bytů, což činí asi třetinu všech dokončených bytů za stejné 
období v celém ORP Přerov. 
Přerov, jakožto křižovatka železničních tratí i silničních komunikací, je ohrožen překračováním 
hygienických limitů hluku. Dopravní zátěž na stávajícím průtahu města Přerov je v současné 
době neúnosná. Jedná se o území s velmi intenzivní tranzitní dopravou. Dobudování silniční a 
dálniční sítě je již řadu let významnou prioritou. V současné době probíhá výstavba 
mimoúrovňového křížení silnice I/55 s železniční tratí v části Předmostí, která je součástí 
hlavního silničního průtahu města. Zahájena byla i další stavba na průtahu, a sice stavba 
průpichu v prostoru přerovského přednádraží. Z dálnice D1 byl v roce 2019 dokončen bohužel 
jen úsek mezi Přerovem – Předmostí  a Lipníkem nad Bečvou. Dokončení chybějícího úseku 
dálnice D1 je tak vzhledem k neustále narůstající tranzitní dopravě nejdůležitějším projektem. 
Významný přínosem pro rozvoj celého regionu je i výstavba dálnice D55, která umožní 
rychlejší spojení s Olomoucí.  
Přerov je také hlavním železničním uzlem střední Moravy. Městem prochází železniční tratě č. 
270 Česká Třebová - Přerov – Bohumín, č. 300 Brno – Přerov a č. 330 Přerov – Břeclav. 
V Přerově je uvažován přístav a jeho dopravní napojení na kanál D-O-L, pro který je vymezena 
územní rezerva v celém SO ORP Přerov. Na katastrálním území je také situováno veřejné 
vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště, v jehož areálu se plánuje vybudování strategické 
průmyslové zóny regionálního významu. 
Město Přerov je s výjimkou místních částí Lýsky a Penčice plně odkanalizované a napojené na 
ČOV. Ve městě je provozováno centrální zásobování teplem prostřednictvím teplárny Přerov. 
Vzhledem k lokalizaci stacionárních energetických a průmyslových zdrojů (největší 
znečišťovatelé správního obvodu) na území města je zde evidováno překračování imisních 
limitů.  
Přerov má nejmenší podíl orné půdy na celkové výměře (48,2 %), naopak zastavěné plochy 
zabírají 302 ha a jejích podíl je 5,0%. Lesní plochy v Přerově sice zabírají 564 ha, ale jejich 
podíl na celkové výměře je pouze 9,7 %. Vodní plochy zde zabírají 87 ha. Přerov má po 
Tovačově druhou největší výměru vodních ploch ze všech obcí správního obvodu.  
Město Přerov se nachází ve vymezeném záplavovém území řeky Bečvy. V posledních letech 
byly na nábřeží řeky Bečvy vybudované protipovodňové zídky. 



Do katastru města zasahují 3 maloplošná zvláště chráněné území, jedná se o NPR Žebračka, PP 
Na Popovickém kopci a PP Malé laguny. Najdeme zde i cenný Městský park Michalov, který 
je současně významným krajinným prvkem. Na katastrálním území města je situováno ložisko 
vápence Předmostí – Žeravice. 
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), bylo město 
klasifikováno z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 
 

Název obce Sociální pilíř Hospodářský 
pilíř Přírodní pilíř 

Kategorie 
zařazení 

obce 

Výsledná 
hodnota 
(součet 
hodnot 
všech 
pilířů) 

Přerov - + + 2a 9,7 
 
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 

• město je hlavním centrem 
ORP a současně centrem  
rozvojové oblasti R01 Přerov 
(dle ZÚR OK); město je 
významným dopravním uzlem a 
průmyslovým centrem střední 
Moravy 

  • dobudování dálnice D1, 
optimalizace průjezdní 
komunikace I/55 a dokončení 
modernizace železničních 
koridorů; realizace strategické 
rozvojové plochy letiště Přerov a 
logistického centra;                                            
• území dotčené záměrem 
zdvojení vedení VVN 400 kV 
Krasíkov - Prosenice                                                    
• území dotčené záměrem 
modernizace III.železničního 
koridoru Česká Třebová - 
Olomouc - Přerov - Bohumín (k. 
ú. Dluhonice, Přerov);      
• území dotčené záměrem 
vysokorychlostní tratě Brno - 
Přerov - Ostrava, včetně 
napojení na žel. stanici Přerov 
• území zasaženo územní 
rezervou kanálu D-O-L 

  



Prostorové a 
funkční uspořádání 
území 

• v porovnání s jinými městy 
větší zastoupení výrobní 
funkce; rozsáhlé plochy 
panelových sídlišť kontrastující 
s relativně malým historickým 
jádrem;                       
• odlišný charakter zástavby a 
funkční uspořádání města a 
místních částí: vícepodlažní 
zástavba v centrální části města 
a v sídlištích; kompaktní řadová 
zástavba v enklávách města a 
dále v místních částech Přerova 
s výjimkou Předmostí (převážně 
zástavba panelových domů) 
• zachovalá urbanistická 
struktura historického jádra 
města se zámkem a Horním 
náměstím (Městská památková 
zóna Přerov); 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  

• rozsáhlá občanská vybavenost, 
kterou využívají i okolní obce; 
za vyšší vybaveností obyvatelé 
dojíždějí nejčastěji do 
Olomouce 
• v obci se nachází: 8 středních 
škol, Vysoká škola logistiky, 
nemocnice, centrální hasičská 
stanice, domov pro seniory, 
Městský dům, Městská galerie, 
loutkové divadlo, zimní stadion, 
fotbalové stadiony, loděnice, 
multifunkční a dětská hřiště, 
městská sportovní hala, tenisová 
hala, krytý plavecký bazén, 
koupaliště atd. 

      

Veřejná 
prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 
veřejných prostranství; soustava 
náměstí se vyskytuje zejména 
jižně od historického jádra 

  • revitalizace prostranství 
panelových sídlišť 

  

Horninové 
prostředí a geologie 

• geologicky stabilní území 
prakticky bez sesuvů 
• ložisko vápence Předmostí - 
Žeravice      

  • rozvoj těžby   

Vodní režim 

• Henčlov, Lověšice a část 
Přerova  -  CHOPAV 
• vodnaté toky na území města; 
realizace protipovodňových 
hrází kolem řeky Bečvy 

• zastavěné území Přerov - 
město, včetně částí  území 
Lověšice, Kozlovice, Henčlov 
a Lýsky se nachází ve 
stanoveném záplavovém území 
řeky Bečvy 
• zranitelná oblast v k.ú. 
Henčlov, Dluhonice, Žeravice, 
Čekyně, Penčice, Penčičky 

• územní rezerva průplav D-O-L   • záplavy 



Kvalita životního 
prostředí 

• sběrný dvůr v reálu bývalých 
kasáren 

• CL_bez O3 překročení 
cílového imisního limitu - část 
katastru 
• EKO_sO3 - překročení 
imisního limitu a nebo cílového 
imisního limitu - část katastru 
• EKO_bezO - překročení 
cílového imisního limitu. 
• ochranná pásma letiště Přerov 
• zatížení města tranzitní 
dopravou 

• snížení emisí ve městě po 
dostavbě MÚK Předmostí, tzv. 
průpichu města a dálnice D1 v 
úseku Říkovice - Přerov, 
Předmostí 

  

Příroda a krajina 

• území Natura 2000 - evropsky 
významná lokalita 
• regionální biocentrum 
• významné krajinné prvky 
• NPR Žebračka 
• PP Malé laguny 
• PP Na Popovickém kopci                         
• vysoká diverzita krajiny 
• okrasný městský park 
Michalov, ovocný sad Malý 
Noe u Čekyňské rokle 

• koeficient ekologické stability 
KES  0,30 
• podprůměrný podíl vodních 
ploch 

• výsadba ÚSES   

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa  

• chmelnice                                          
• pozemky v I. a II. třídě 
ochrany ZPF 

• podprůměrný podíl lesa • protierozní opatření, výsadba 
krajinné zeleně včetně ÚSES 

  



Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

• zrekonstruovaná železniční 
stanice na trati č. 300 Brno-
Přerov a č.270 Česká Třebová-
Přerov-Bohumín 
• křižovatka železničních cest a 
silničních dopravních tras 
• rozvinutá síť cyklostezek ve 
městě 
• veřejný  vodovod  
• kanalizace a  ČOV Přerov  
• celé město a všechny místní 
části s výjimkou Čekyně, 
Penčic a Lýsek je již napojeno 
na kanalizaci s ukončením na 
ČOV 
• k.ú. Lýsky, Penčice - jednotná 
kanalizace bez napojení na 
ČOV 
• plynofikovaná obec - k.ú. 
Přerov, Předmostí, Újezdec, 
Lověšice, Popovice, Vinary, 
Henčlov 

• těleso železniční trati je 
bariérou v zastavěném území 
• zatížení tranzitní dopravou 

• převedení tranzitní dopravy na 
navrženou D1 a D55 mimo 
zastavěné území 
• vybudování tzv. průpichu - 
narovnání a zkapacitnění klíčové 
průjezdní komunikace 
• k.ú.  Henčlov a Kozlovice  - 
realizace přeložky silnice II/434 
• další rozvoj sítě cyklostezek - 
zejména zlepšení napojení 
Předmostí na centrum města a 
dobudování páteřní sítě města 
• k.ú. Čekyně -  vybudování 
splaškové kanalizace a ČOV 
Čekyně  (v realizaci) 
• k.ú. Lýsky - dobudování 
napojení kanalizace výtlačným 
potrubím na kanalizační síť 
města 
• územní rezerva pro VRT; 
záměr zdvoukolejnění tratě Brno 
- Přerov 

  

Sociodemografické 
podmínky 

• středně velké město (42 871 
obyvatel v roce 2019), centrum 
ORP  
• ve struktuře vzdělání jsou ve 
srovnání s průměrem v SO ORP 
Přerov  mírně vyšší podíly osob 
s vyššími stupni vzdělání, 
úplným středním s maturitou, 
nástavbovým a vysokoškolským  
• dobrá vybavenost města a 
široká nabídka služeb 

• v dlouhodobém vývoji 
celkový úbytek obyvatelstva 
přirozenou měnou i migrací 
• vysoký index stáří 

• podporovat rozvoj podnikání 
jako způsob zvyšování počtu 
pracovních příležitostí v obci 
• podporovat stabilizaci mladých 
lidí 
• rozvíjet péči o seniory 

• úbytek obyvatelstva 
• stárnutí obyvatelstva 



Bydlení 

•  rozvojová osa vymezená PÚR 
ČR 
•  rozvojová oblast  vymezené 
ZUR 
vysoký podíl trvale obydlených 
domů s byty 

• převaha bydlení v bytových 
domech 
• nejvyšší cena stavebních 
pozemků v SO ORP Přerov   
• nutnost řešit bydlení pro 
sociálně slabé a  
nepřizpůsobivé obyvatele 

• bytová výstavba pro mladé 
obyvatele, zejména pro mladé 
rodiny 
• budování technické 
infrastruktury 
• obnova nevyužitého bytového 
fondu 

• úbytek bytového fondu 
• stěhování mladších  obyvatel 
za lepším bydlením                                        
•  nebezpečí přeměny bytového 
fondu pro jiné účely 

Rekreace a 
cestovní ruch 

• cyklotrasy č. 5 (Jantarová 
stezka) a cyklostezka Bečva, 
cyklotrasy č. 5042, 6239 
• velmi dobré vybavení pro 
společenský a kulturní život 
včetně divadla, kina, muzea a 
galerií 
• střediska pro volný čas 
mládeže 
• velmi dobré vybavení pro 
sportovní aktivity včetně 
koupališť, krytého bazénu, 
otevřených i krytého stadionu, 
zimního stadionu a široké 
nabídky ostatních sportovních 
zařízení 
• městská památková zóna, 
památník lovců mamutů, zámek 
a muzeum JAK 

• cyklotrasa č. 5 je vedena po 
silnici II. třídy, ostatní po 
silnici III.třídy 

• zlepšování celkového prostředí 
města 
• obnova a budování zázemí pro 
volný čas 
• revitalizace a ochrana krajiny 
• využití potenciálu naleziště 
lovců mamutů a osobnosti Jana 
Ámose Komenského 
• další rozvoj areálu Laguny  
• vybudování sportovně-
rekreačního areálu navazujícího 
na park Michalov (řešeno 
Regulačním plánem Michalov-
Žebračka) 
• budování cyklostezek a 
cyklistických pruhů pro zlepšení 
napojení místních částí i 
okolních obcí 

  



Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 

• vysoký počet podnikatelských 
subjektů na 1000 obyv. 
• středně velké centrum rozvoje 
v regionu 
• diverzifikovaná činnost 
podnikatelských subjektů s 
vysokým zaměřením na služby 
• velké průmyslové podniky - 
Precheza, a.s.; Meopta, a.s.; 
PSP, a.s., Metso Czech republic                
• několik nových prosperujících 
firem                                                  

• nadprůměrná nezaměstnanost      
• nevhodná vzdělanostní a 
profesní struktura obyvatel po 
restrukturalizace průmyslové 
výroby 
• v poslední dekádě pád či 
omezení výroby v několika 
větších výrobních podnicích, 
zrušení vojenské základny na 
letišti v Přerově  

• rozvoj strategické průmyslové 
zóny Letiště Přerov, terminálu 
kombinované dopravy a 
logistického centra 

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

Bezpečnost a 
ochrana obyvatel 

• centrální stanice HZS pro 
Přerov a okolí 
• sídlo státní i městské policie 
• stálé úkryty obyvatelstva v 
části Předmostí a Přerov I - 
město 

      

 
 

Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému význam 
problému 

původ 
problému 

časový 
horizont dopad poznámka 

D3 Přerov dopravní 

upřesnění trasy cyklostezky 
do Horní Moštěnice podél 
komunikace III/0555 s 
návazností na ulici 9.května 

místní obec dlouhodobý ÚPD obce   



identifikace obec typ problému popis problému význam 
problému 

původ 
problému 

časový 
horizont dopad poznámka 

U3 Přerov urbanistický/ 
využití území 

návrh strategické 
průmyslové zóny Přerov - 
Bochoř 

nadmístní obec krátkodobý   problém k realizaci* 

D4 Přerov dopravní 
realizace dálnice D1 a 
úpravy průjezdní 
komunikace I/55 

nadmístní SWOT dlouhodobý   problém k realizaci* 

ŽP2  Přerov životní 
prostředí/krajina realizace JZ obchvatu nadmístní obec dlouhodobý   problém k realizaci* 

ŽP6 Přerov životní 
prostředí/krajina 

řešení protipovodňové 
ochrany nadmístní SWOT dlouhodobý   problém k realizaci* 

ŽP8 Přerov - Čekyně životní 
prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 
zemědělské půdy - svažité 
pozemky 

místní 

Územní 
studie 
krajiny 
Ol. kraje 

krátkodobý   obecně definovaný 
problém 

ŽP7 Přerov - Lýsky životní 
prostředí/krajina realizace ČOV a kanalizace místní obec dlouhodobý   problém k realizaci* 

ŽP8 Přerov - 
Penčice 

životní 
prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 
zemědělské půdy - svažité 
pozemky 

místní 

Územní 
studie 
krajiny 
Ol. kraje 

krátkodobý   obecně definovaný 
problém 

ŽP7 Přerov - 
Penčice 

životní 
prostředí/krajina realizace ČOV a kanalizace místní obec dlouhodobý   problém k realizaci* 



identifikace obec typ problému popis problému význam 
problému 

původ 
problému 

časový 
horizont dopad poznámka 

ŽP11 Přerov - 
Penčice 

životní 
prostředí/krajina 

ohrožení obce lokálními 
povodněmi místní obec dlouhodobý   

problém k řešení v 
podrobnější projektové 
dokumentaci 

ŽP8 Přerov - 
Předmostí 

životní 
prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 
zemědělské půdy - svažité 
pozemky 

místní 

Územní 
studie 
krajiny 
Ol. kraje 

krátkodobý   obecně definovaný 
problém 

ŽP8 Přerov - 
Újezdec 

životní 
prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 
zemědělské půdy - svažité 
pozemky 

místní 

Územní 
studie 
krajiny 
Ol. kraje 

krátkodobý   obecně definovaný 
problém 

ŽP8 Přerov - Vinary životní 
prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 
zemědělské půdy - svažité 
pozemky 

místní 

Územní 
studie 
krajiny 
Ol. kraje 

krátkodobý   obecně definovaný 
problém 

ŽP11 Přerov - 
Žeravice 

životní 
prostředí/krajina 

ohrožení obce lokálními 
povodněmi místní obec dlouhodobý   

problém k řešení v 
podrobnější projektové 
dokumentaci 

ŽP8 Přerov - 
Žeravice 

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 
Přerov  
            Nadmístní problém: 

• žádný 
      Místní problémy: 
• prověřit možnost vymezení koridoru pro cyklostezku na ulici 9.května ve směru Horní Moštěnice   

 
  



Přestavlky 

Informace o obci 
Počet obyvatel obce je dlouhodobě stabilní, v roce 2019 zde žilo 276 osob. Pouze 11,4 % z nich 
je ve věku 0 – 14 let, což se projevuje i na nadprůměrném indexu stáří – 165,5. Míra 
podnikatelské aktivity je v obci podprůměrná, na 1 000 obyvatel zde připadá 118 
podnikatelských subjektů. Daňová výtěžnost obce činí 9 200 Kč na obyvatele. 
Obec postrádá vlastní ČOV, likvidace odpadních vod je řešena individuálně. Přestavlky se 
nachází v ochranném pásmu letiště Přerov. Výhodou je dobré napojení na dálnici D1. 
Do katastrálního území obce Přestavlky zasahuje přírodní památka Přestavlcký les. Rozloha 
lesů v obci je 120 ha a jejich podíl na celkové výměře je 32,9 %, což je druhý nejvyšší údaj 
v SO ORP 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) 

Přestavlky + + + 1 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 ležící v širším zázemí 
města Přerova, nedaleko od obce 
Horní Moštěnice s rozšířenou 
občanskou vybaveností 

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

  

Prostorové a 
funkční uspořádání 
území 

• dominantní funkce obytná, 
převažuje nízkopodlažní  řadová 
zástavba, v obci cenný areál 
zámeckého parku; 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 

• záměr realizace hřiště pro 
veřejnost 

  

Veřejná 
prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 
veřejných prostranství; hodnotný 
zámecký park v obci 

      



Horninové 
prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• část katastru se nachází v OP 
přírod. léčivých zdrojů a přírod. 
min. vod II. st. 
• obec nemá vlastní vodoteč, je 
zde pouze svodnice místní 
vodoteč 

• zranitelná oblast     

Kvalita životního 
prostředí 

  • EKO_sO3 - překročení 
imisního limitu a nebo 
cílového imisního limitu celý 
katastr 
• CL_bez O3 překročení 
cílového imisního limitu - 
minimální část na východu 
katastru 
• ochranné pásmo letiště 
Přerov 

    

Příroda a krajina 

• území Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita 
•  koeficient ekologické stability 
KES  0,60 

• nízký podíl vodních ploch                    • navržené regionální 
biocentrum 

• eroze - lokalita na severu obce 

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa  

• velmi vysoký podíl lesa 
• pozemky v I. třídě ochrany ZPF                                      
• schváleny komplexní 
pozemkové úpravy  

    • u zemědělsky 
obhospodařovaných ploch 
nebezpečí eroze 
• přívalové deště 



Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

• veřejný vodovod  
• jednotná kanalizace  
• plynofikovaná obec 
• dobrá dopravní dostupnost 
Přerova 
• dobré napojení na dálnici D1 

• likvidace odpadních vod 
řešena individuálně, absence 
ČOV  

• realizace kanalizace s 
ukončením na ČOV 
(připravena projektová 
dokumentace DÚR)                         

  

Sociodemografické 
podmínky 

  • populačně malá obec (276 
obyvatel v roce 2019) 
• nadprůměrný podíl 
obyvatel ve věku 65 let a  
více 
• v dlouhodobém vývoji 
úbytek obyvatel a záporné 
saldo migrace 
• vysoký podíl obyvatelstva  
se základním  a 
středoškolským vzděláním 
bez maturity 

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

  

Bydlení 

• bydlení  v  rodinných domech    • nabídka stavebních 
pozemků mladým rodinám 
• budování technické 
infrastruktury 
• obnova nevyužitého 
bytového fondu 

  

Rekreace a cestovní 
ruch 

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

• rozvoj cestovního ruchu 
např. agroturistiky, 
ekoturistiky 
• využití potenciálu 
kulturního a přírodního                                  
• rozvoj cyklostezek v rámci 
mikroregionu Moštěnka 

  



Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 

• diverzifikace podnikatelských 
činností 
• dobré podmínky pro zemědělství 
• vysoký podíl ekonomicky 
aktivních v zemědělství                       
• blízkost pracovištního centra  

• nízký počet 
podnikatelských subjektů na 
1000 obyv. 
• nízká nezaměstnanost                    
• 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 Přestavlky životní 
prostředí/krajina 

splachy půdy při 
přívalových deštích - 
lokality identifikované 
obcemi 

místní obec dlouhodobý   k řešení v podrobnější 
projektové dokumentaci 

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

ŽP8 Přestavlky 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 
Přestavlky  
          Nadmístní problém: 

• žádný 
     Místní problémy: 
• žádný 

  
  



Radkova Lhota 

Informace o obci 
K 31.12.2019 žilo v obci Radkova Lhota 203 obyvatel. Jejich počet v posledních letech zůstává 
přibližně stejný. Stavební aktivita, respektive počet dokončených bytů je v obci v posledních 
letech nízká. Radkova Lhota má dlouhodobě nejvyšší index stáří v rámci SO ORP Přerov, který 
v roce 2019 činil 739. Tato hodnota je ovlivněna přítomností domova pro seniory. Nejbližšími 
spádovými centry jsou Dřevohostice a Bystřice pod Hostýnem.  
Obec vykazuje dlouhodobě velmi nízkou nezaměstnanost.  
Likvidace odpadních vod je v Radkově Lhotě řešena individuálně, chybí zde totiž splašková 
kanalizace a napojení na vlastní ČOV.. 
Orná půda má nadprůměrný podíl na celkové výměře obce (71,4 %). Lesní plochy v obci 
zabírají pouze 2,9 % rozlohy. Okrajově do tohoto území zasahuje evropsky významná lokalita 
Dřevohostický les. 
 
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) 

Radkova 
Lhota - + - 3b 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 leží v okrajové části 
ORP; nejbližší centra 
Dřevohostice a Bystřice pod 
Hostýnem 

    

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 pouze se základní 
občanskou vybaveností 
• v obci se nachází: domov pro 
seniory, knihovna, víceúčelový 
sál, Hasičská zbrojnice, 
Pohostinství, Dětské hřiště - 
veřejně přístupné, Fotbalové 
hřiště, Sportovní klub 

    

Veřejná prostranství 
• uspokojivý stav i dostupnost 
veřejných prostranství 

      

Horninové prostředí 
a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        



Vodní režim 

• vodní tok Moštěnka 
• obecní studny; nedávno 
zbudovaná vodní nádrž v lokalitě 
Meslo 

• záplavové území Moštěnky • územní rezerva pro vodní 
nádrž Radkovy 
• protipovodňové hráze 

  

Kvalita životního 
prostředí 

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

    

Příroda a krajina 

• území Natura 2000 Dřevohostický 
les – evropsky významná lokalita -
zasahuje  okrajově 
• vysázeno několik alejí v krajině                                        
• les na sousedním katastru 

• koeficient ekologické 
stability KES  0,10  
• podprůměrný podíl vodních 
ploch 

• navržené regionální 
biocentrum 
• realizace rybníka  (k.ú. 
Blazice) 
• záměr zalesnění (plocha 
navazující na Dřevohostický 
les)  

  

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa  

• ovocné sady                                     
• schválené komplexní pozemkové 
úpravy 

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

 
• eroze  

Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

• veřejný vodovod 
• dešťová kanalizace  
• dobré autobusové spojení 
• plynofikovaná obec 
• dobré dopravní spojení na Přerov 

• likvidace odpadních vod 
individuálně, absence 
splaškové kanalizace a ČOV 

• realizace kanalizace s 
ukončením na ČOV  

  



Sociodemografické 
podmínky 

• domov důchodců v obci 
• stagnace počtu obyvatel 

• populačně velmi malá obec 
(203 obyvatel v roce 2019)               
• velmi vysoký podíl obyvatel 
ve věku 65 let a více (domov 
důchodců) 
• v dlouhodobém vývoji mírný 
úbytek obyvatel přiroz. měnou 
• vysoký podíl obyvatel se 
základním vzděláním 

    

Bydlení 
• dostatek návrhových ploch pro 
bydlení 

• nízký počet dokončených 
bytů v poslední dekádě 

• obnova nevyužitého 
bytového fondu 

  

Rekreace a cestovní 
ruch 

• jezdecký areál s půjčovnou koní • chybí základní vybavení pro 
sportovní aktivity 

• využití potenciálu kulturního 
a přírodního  dědictví 

  

Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 

• nízká nezaměstnanost          
• větší počet pracovních příležitostí 
v obci (Domov pro seniory)                                
• dobré podmínky pro zemědělství 

    • hospodářská recese 
• 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 Radkova Lhota životní 
prostředí/krajina 

upřesnění vymezení plochy 
pro vodní nádrž Radkovy - 
střet s lokalitou Natura a 
ÚSES 

nadmístní územní 
střet krátkodobý ZÚR OK   

ŽP6 Radkova Lhota životní 
prostředí/krajina 

řešení protipovodňové 
ochrany nadmístní SWOT krátkodobý   problém k realizaci* 

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

ŽP8 Radkova 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 
Radkova Lhota  
            Nadmístní problém: 

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

 



Radkovy 

Informace o obci 
Radkovy jsou obcí s neustálým mírným poklesem počtu obyvatel, k 31.12.2019 jich zde žilo 
165. V posledních letech dochází k výraznému stárnutí obyvatelstva, obdobně jako v dalších 
obcích. Míra podnikatelské aktivity je zde mírně podprůměrná, na 1 000 obyvatel připadá 139 
podnikatelských subjektů. Nezaměstnanost, respektive podíl nezaměstnaných byl v roce 2019 
mírně nadprůměrný. 
V obci není splašková kanalizace zakončená ČOV, likvidace odpadních vod je tedy řešena 
individuálně. Radkovy mají vybudovanou vlastní fotovoltaickou elektrárnu. 
Podíl orné půdy na celkové výměře je 82,2% a naopak lesy zde zabírají pouze necelá 2 %. 
V obci je stanoveno záplavové pásmo Q100 řeky Moštěnky. 
 
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) 

Radkovy + - - 3c 8,2 
 
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 okrajové části ORP; 

nejbližší centra Dřevohostice a 
Bystřice pod Hostýnem 

    

Prostorové a 
funkční uspořádání 
území 

• dominantní funkce obytná, 
funkce výrobní a obslužná je 
doplňková; převažuje 
nízkopodlažní řadová zástavba  
• zachovalá  náves s kaplí v ose 
komunikace; 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, 
víceúčelový sál, Hasičská 
zbrojnice, Pohostinství, Dětské 
hřiště - veřejně přístupné, 
Fotbalové hřiště 

    

Veřejná 
prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 
veřejných prostranství 

      

Horninové 
prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        



Vodní režim 

• říčka Moštěnka 
• rybník 
• vybudovaný poldr nad obcí 

• stanovené záplavové pásmo 
Q100 řeky Moštěnky 

• protipovodňové opatření - 
odlehčovací koryto, 
protipovodňový val 

  

Kvalita životního 
prostředí 

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

    

Příroda a krajina 
• výsadba zeleně v rámci ÚSES 
• výsadba stromů podél potoka 
a výsadba ovocný stromů 

• koeficient ekologické stability 
KES  0,11 

    

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa  

• výsadba protierozní zeleně v 
krajině   • pozemky v I. a  II. 
třídě ochrany ZPF  

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

• protierozní opatření • eroze 

Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

• veřejný  vodovod  
• dešťová kanalizace  
• plynofikovaná obec 

• absence splaškové kanalizace 
ČOV, individuální způsob 
likvidace odpadních vod  

• realizace kanalizace a 
ČOV  (projektová 
dokumentace ve zpracování) 

  

Sociodemografické 
podmínky 

• mírně nadprůměrný podíl 
obyvatel v produktivním věku; 
věkově příznivější struktura 
obyvatelstva 

• populačně velmi malá obec (155 
obyvatel v roce 2019)   
• v dlouhodobém vývoji úbytek 
obyvatel a záporné saldo migrace  
• vyšší podíly osob se základním 
vzděláním a úplným středním 
vzděláním bez maturity  

• stabilizace mladých lidí 
• zlepšovat v obci podmínky 
pro každodenní život 
• podporovat drobné 
podnikání jako způsob 
zvyšování počtu pracovních 
příležitostí v obci 

• úbytek obyvatelstva 

Bydlení 
• bydlení  v  rodinných domech  • nízký počet dokončených bytů v 

poslední dekádě 
• příprava lokality nového 
bydlení při vjezdu do obce 
ze směru od Dřevohostic  

  

Rekreace a 
cestovní ruch 

• chovný rybník 
• Dřevohostický les 
• jezdecký klub 
• nové dětské hřiště 

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

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

  



Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 

• dobré podmínky pro 
zemědělství 
• realizace fotovoltaické 
elektrárny                                                    
• nadprůměrná zaměstnanost ve 
školství, zdravotnictví a 
veterinárních službách ve 
srovnání s průměrem v SO ORP 
Přerov                                          
• relativně dobrá dostupnost 
pracovištních center (Bystřice 
pod Hostýnem, Přerov)                                                 

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

• podpora rozvoje drobného 
podnikání a živností 
• diverzifikace zemědělství 
• nabídka ploch pro 
podnikání v lokalitě 
fotovoltaické elektrárny a 
areálu ZD 

• 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 Radkovy životní 
prostředí/krajina 

řešení protipovodňové 
ochrany nadmístní SWOT krátkodobý   problém k realizaci* 

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

ŽP8 Radkovy životní 
prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 
zemědělské půdy - svažité 
pozemky 

místní 

Územní 
studie 
krajiny 
Ol. kraje 

krátkodobý   obecně definovaný 
problém 

ŽP6 Radkovy životní 
prostředí/krajina ohrožení území povodněmi nadmístní podklady 

ÚAP krátkodobý   
problém k řešení v 
podrobnější projektové 
dokumentaci 

 
* 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 
    Radkovy  
            Nadmístní problém: 

• žádný 
      Místní problémy: 
• žádný 

 



Radslavice 

Informace o obci 
Radslavice jsou jednou z obcí SO ORP Přerov s počtem obyvatel vyšším než 1 tis., přesně zde 
v roce 2019 žilo 1 140 obyvatel. Index stáří je podprůměrný, což značí relativně příznivý vývoj. 
To potvrzuje i statistika počtu dokončených bytů. Radslavice se v poslední dekádě řadí mezi 
obce s největší bytovou výstavbou. Obec se nachází v širším zázemí města Přerova. Dopravní 
dostupnost je velmi dobrá, silniční spojení s Přerovem je prostřednictvím silnice II/434. Na 
druhou stranu je obec je zatížena nákladní dopravou. Doprava se zde kumuluje z důvodu 
častého objíždění dopravně přehlceného města Přerova. 
Na území obce Radslavice se nachází menší prameniště, které je zdrojem vody pro skupinový 
vodovod Radslavice. V Radslavicích začínají dvě cyklotrasy, jedná se o cyklotrasu č. 6035 
Radslavice - Pavlovice u Přerova a nadregionální trasu č. 6239 Radslavice - Tučín - Podolí - 
Nové Dvory – Oldřichov, nazývanou Jantarová stezka. 
Jedná se o jednu z obcí, která na svém území téměř nemá lesní plochy (0,4 %), naopak je zde 
velký podíl orné půdy na celkové výměře (82,8 %). 
 
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) 

Radslavice - + - 3b 8,1 
 

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 blízkosti města 
Přerova, dopravní spojení zajišťuje 
silnice II/434  

  • záměr zdvojení vedení 
VVN 400 kV Prosenice - 
Otrokovice 

  

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 dobrou občanskou 
vybaveností v zázemí města 
Přerova 
• v obci se nachází: ZŠ I.stupně, 
MŠ, ordinace praktického lékaře, 
Knihovna, 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, Areál 
jezdectví, tenisové kurty, dopravní 
hřiště, střelnice 

      



Veřejná 
prostranství 

• velmi dobrý stav veřejných 
prostranství 

      

Horninové 
prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• obcí protéká levostranný přítok 
Bečvy - Radslavský potok  
• část katastru se nachází v OP 
přírod. léčivých zdrojů a přírod. 
min. vod II. st. 
• zdroje pitné vody na území obce 
(zdroj zásobuje i obec Grymov); 
vyčištěné a opravené koryto 
Radslavského potoka 

• mimo zastavěnou část 
stanovené záplavové pásmo 
Q100 řeky Bečvy (v r. 1997 
postižena pouze malá část 
zástavby)  

• územní rezerva pro 
plochu určenou k rozlivům 
povodně         • územní 
rezerva pro D-O-L 

  

Kvalita životního 
prostředí 

  • EKO_sO3 – překročení 
imisního limitu a nebo 
cílového imisního limitu -  
jihozápadní část katastru 
• CL_bez O3 překročení 
cílového imisního limitu – 
jižní část katastru 
•zátěž z dopravy  

    

Příroda a krajina 

• nově vysázená biocentra a 
biokoridor v rámci ÚSES včetně 
části místního lesíka; výsadba alejí 
v obci a výsadba stromů v areálu 
střelnice  

• koeficient ekologické 
stability KES  0,10                                

• záměr obnovy ÚSES 
Přerovský hájek  

  



Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa  

• pozemky v I. třídě ochrany ZPF • velmi nízký podíl lesa 
• velmi vysoký podíl orné 
půdy; rozsáhlé nečleněné 
pozemky 

    

Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

• veřejný  vodovod - nově napojení 
i na vodovod Přerov 
• dobré dopravní napojení obce na 
město Přerov 
• kanalizace s ČOV (zčásti 
renovovaná, nová ČOV) 
• plynofikovaná obec                 
•silnice II/434 

• dešťová kanalizace - 
problémy při přívalových 
deštích 

 - záměr realizace úpravny 
pitné vody                              
• realizována kompletní 
rekonstrukce silnice 
III/43415 a II/434, 
výstavba chodníku mezi 
ulicemi Přerovská a Nová, 
příprava rekonstrukce MK 
V Zahradách, Trávník                     
• postupná obnova 
vodovodu a vybudování 
nové oddělené kanalizace 

  

Sociodemografické 
podmínky 

• populačně středně velká obec 
(1140 obyvatel v roce 2019)                                    
•  věkově příznivější struktura 
obyvatelstva  
• stabilní vývoj populace v 
posledních letech 
• dobré napojení obce na město 
Přerov 
• vybudovaná cyklotrasa 
nadregionálního významu 
„Jantarová stezka“ 

• ve struktuře vzdělání je ve 
srovnání s průměrem v SO 
ORP Přerov vyšší podíl 
osob s úplným středním bez 
maturity  

• zlepšovat v obci 
podmínky pro každodenní 
život 
• podporovat drobné 
podnikání jako způsob 
zvyšování počtu 
pracovních příležitostí v 
obci 
• nabídka pozemků pro 
výstavbu RD  

  

Bydlení 

• zvýšená bytová výstavba v 
posledních 10 letech                         
• dostatek připravených pozemků 
pro výstavbu rodinných domů (25 
RD) 

 
• záměr přípravy lokality 
Sportovní - viz zpracovaná 
územní studie 

  



Rekreace a 
cestovní ruch 

• vybavení pro sportovní aktivity 
na dobré úrovni vč. koupaliště 
• kulturní památka                            
• cyklokemp - nové ubytování pro 
cykloturisty včetně zázemí pro 
karavany 
• nadregionální cyklotrasa 
„Jantarová stezka“ 
• cyklostezka do Grymova a Sušic; 
Včelí háj - areál ekologické 
výchovy 

  • rozšíření parkovacího 
stání pro karavany 
(stelplatz) 

  

Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 

• diverzifikace podnikatelských 
činností 
• dobré podmínky pro zemědělství 
 • nízká nezaměstnanost                          
• blízkost pracovištního centra           
• vysoká zaměstnanost ve 
stavebnictví   a zemědělství 

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

• přestavba bývalého 
zemědělského areálu na 
jihovýchodě zástavby obce  

• 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 

D8 Radslavice dopravní cyklostezka do Přerova - 
Kozlovic nadmístní obec krátkodobý   problém k realizaci* 

ŽP2 Radslavice životní 
prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 
dopravou  nadmístní obec dlouhodobý   problém k realizaci* 

U1 Radslavice urbanistický/ 
využití území částečně opuštěný areál ZD 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 
    Radslavice  
            Nadmístní problém: 

• žádný  
      Místní problémy: 
• prověřit změnu funkčního využití bývalého zemědělského areálu  



Radvanice 

Informace o obci 
V obci Radvanice žije 282 obyvatel (údaj k 31.12.2019). Obec má díky většímu zastoupení dětí 
v populaci věkově příznivější strukturu obyvatelstva. Obec leží v dosahu města Přerova a zároveň nabízí 
klidné prostředí pro bydlení. 
Obec je vybavena vodovodem a jednotnou kanalizací. Kanalizace však doposud není napojena 
na ČOV. V současné době obec připravuje rekonstrukci kanalizace a napojení na ČOV. 
Obec má nadprůměrný podíl orné půdy na celkové výměře obce (79,4 %) a naopak téměř žádné 
lesní plochy. Na území obce Radvanice se nacházejí ložiska vápence, na části z nich byla již 
těžba zastavena. 
 
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) 

Radvanice + - + 2b 9,6 
 
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 leží na rozvojové ose 
OS 11 (dle ZÚR OK), v 
dosahu města Přerova 

• území částečně zasaženo 
územní rezervou kanálu D-O-L - 
omezení územního rozvoje obce 

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

  

Prostorové a 
funkční uspořádání 
území 

• dominantní funkce obytná, 
funkce výrobní a obslužná je 
doplňková; převažuje 
nízkopodlažní řadová 
zástavba; náves čtvercového 
půdorysu 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: Knihovna, 
Klubovna nebo komunitní 
centrum (mimo klubovny SDH), 
Kulturní dům nebo víceúčelový 
sál, Hasičská zbrojnice, 
Pohostinství, Obchod s 
potravinami, Dětské hřiště - 
veřejně přístupné, Víceúčelové 
hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ), 
hřiště na malou kopanou 

    

Veřejná 
prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 
veřejných prostranství 

      



Horninové 
prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů    • ukončena těžba v území západně 
od zástavby  

• nekontrolovaná těžba 

Vodní režim 
• o obec leží ve vnějším PHO - 
2. stupně 

• absence vodních toků na území 
obce 
• zranitelná oblast 

• územní rezerva D-O-L • kanál D-O-L zasáhne  do 
vodního režimu krajiny 

Kvalita životního 
prostředí 

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

    

Příroda a krajina 

  • koeficient ekologické stability 
KES  0,16 
• nízký podíl vodních ploch 
• trať je bariérou v krajině 

  • kanál D-O-L zasáhne do 
ekosystémů v krajině, je 
barierou v krajině 

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa  

• chmelnice 
• pozemky v I. a  II. třídě 
ochrany ZPF 

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

    

Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

• železniční trať č. 270 Česká 
Třebová - Přerov - Bohumín 
 • veřejný vodovod  
• jednotná kanalizace 
• plynofikovaná obec 
• dobré napojení na I/47, 
zlepšení dopravního napojení 
po výstavbě úseku dálnice D1 

• obec nemá vlastní ČOV • plán rekonstrukce kanalizace a 
napojení na ČOV - probíhá změna 
územního plánu obce 
  

• nárůst hlukového zatížení 
obce z provozu na trati 



Sociodemografické 
podmínky 

•  věkově příznivější struktura 
obyvatelstva - vyšší 
zastoupení dětí v populaci 
  

• populačně velmi malá obec 
(281 obyvatel v roce 2019)   
•  v dlouhodobém vývoji úbytek 
obyvatel a záporné saldo 
migrace 
• ve struktuře vzdělání jsou ve 
srovnání s průměrem v SO ORP 
Přerov vyšší podíly osob se 
základním a  úplným středním 
bez maturity 
• omezené možnosti nových 
ploch bydlení 

• podpora stabilizace mladých lidí 
• zlepšovat v obci podmínky pro 
každodenní život 
• podporovat drobné podnikání 
jako způsob zvyšování počtu 
pracovních příležitostí v obci 
• zájem o novou výstavbu 

• úbytek obyvatelstva 

Bydlení 

• obec nabízí klidné prostředí 
pro bydlení 

  • záměr vymezení nové 
zastavitelné plochy bydlení pro 4 
RD 

  

Rekreace a 
cestovní ruch 

• křižovatka cyklotras č. 6035, 
6239 
• základní vybavení pro 
sportovní aktivity 
• dostatečné prostory pro 
společenský život - nový 
kulturní sál a knihovna 

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

  

Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 

• diverzifikace 
podnikatelských činností 
• dobré podmínky pro 
zemědělství 
• vysoká zaměstnanost v 
zemědělství 
 a  ve stavebnictví                               
• blízkost pracovištního centra 

• podprůměrný počet 
podnikatelských subjektů na 
1000 obyv. 
• nízké příjmy v zemědělství 
• nadprůměrná nezaměstnanost                       
• 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 Radvanice životní 
prostředí/krajina 

splachy půdy při 
přívalových deštích - 
lokality identifikované 
obcemi 

místní obec dlouhodobý   k řešení v podrobnější 
projektové dokumentaci 

ŽP7 Radvanice životní 
prostředí/krajina 

vymezení ploch a koridorů 
pro ČOV a kanalizaci místní SWOT dlouhodobý  ÚPD 

obce 
Předmětem probíhající 
Změny ÚP 

ŽP8 Radvanice 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 
Radvanice  

            Nadmístní problém: 
• žádný 
      Místní problémy: 
• žádný 

  



Rokytnice 

Informace o obci 
Počet obyvatel obce Rokytnice od roku 1991 neustále mírně roste, k 31.12.2019 zde žilo 1 523 
obyvatel. Obec vykazuje nízkou nezaměstnanost i zvýšenou bytovou výstavbu v posledních 
deseti letech. Obec disponuje dobrou občanskou vybaveností a leží v zázemí města Přerova. 
Proto je také atraktivní pro zájemce o bytovou výstavbu.  
Rokytnicí prochází železniční trať č. 270 Česká Třebová - Přerov – Bohumín, jejíž provoz 
mimo jiné způsobuje překračování hygienických limitů hluku. V blízkosti Rokytnice je 
plánována trasa dálnice D55 spojující Přerovsko s Olomoucí. V obci je možnost napojit se na 
cyklotrasu č. 5042 Citov - Rokytnice – Přerov. 
V obci je stanovené záplavové pásmo Q100 řeky Bečvy a zároveň vymezené území pro 
realizaci protipovodňových opatření, jedná se o protipovodňovou hráz. U staré skládky, která 
se nachází severně od obce, existuje riziko ovlivnění spodních vod. Do území obce zasahují 
ložiska bádenských štěrkopísků, jedná se o nevýhradní ložisko Rokytnice u Přerova č. 5241400. 
 
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) 

Rokytnice* - + - 3b 9,1 
 
V tomto hodnocení je neúměrně negativně hodnocen sociální pilíř. Výsledek je jednostranně 
ovlivněn hodnotami přirozeného přírůstku a migračního salda v roce 2019, kdy tyto ukazatele 
zaznamenaly výkyv. Obec Rokytnice v posledních letech vykazuje poměrně intenzivní novou 
bytovou výstavbu, kladné migrační saldo, vyšší zastoupení mladých v populaci a disponuje 
rovněž dobrou občanskou vybaveností.  
 
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 rozvojové oblasti 
R1 Přerov (dle ZÚR OK) v 
blízkosti hlavních dopravních 
tahů včetně železničního 
koridoru 

- • území dotčené záměrem 
modernizace III.železničního 
koridoru Česká Třebová - 
Olomouc - Přerov - Bohumín 
(stavba Dluhonického přesmyku); 
území dotčené záměrem 
vysokorychlostní tratě Brno - 
Přerov - Ostrava  
• území zasaženo územní 
rezervou kanálu D-O-L 

  

Prostorové a 
funkční uspořádání 
území 

• dominantní funkce obytná, 
funkce výrobní je doplňková; 
převažuje nízkopodlažní 
kompaktní řadová zástavba 
• v centru cenný areál zámku s 
parkem a Návesním rybníkem;           
• zachovalá protáhlá náves 
ulicového typu; podrobný 
popis specifik funkčního a 
prostorového uspořádání - viz 
odůvodnění územního plánu 
obce 

• v blízkosti hřbitova se nachází 
zemědělský výrobní areál 

    

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 zázemí města 
Přerova 
• v obci se nachází: ZŠ 
I.stupně, MŠ, ordinace 
praktického lékaře, Knihovna, 
Kulturní dům nebo 
víceúčelový sál, Hasičská 
zbrojnice, Pohostinství, 
Obchod s potravinami, Dětské 
hřiště - veřejně přístupné, 
Víceúčelové hřiště (mimo 
areály ZŠ a MŠ 

  • záměr výstavby nové budovy 
ZŠ 1.stupně, výstavba sběrného 
dvora 

  

Veřejná 
prostranství 

• velmi dobrý stav veřejných 
prostranství 

      

Horninové 
prostředí a geologie 

• nevýhradní ložisko 
Rokytnice u Přerova č. 
5241400                            • 
stabilní území, bez sesuvů  

      

Vodní režim 

• dva pravostranné přítoky 
Bečvy 
• část katastru se nachází v 
CHOPAV 
• část katastru se nachází v OP 
přírod. léčivých zdrojů a 
přírod. min. vod II. st. 
• část katastru leží uvnitř OP - 
2. stupně vodního zdroje 
• návesní rybník 

• stanovené záplavové pásmo 
Q100 řeky Bečvy 
• zranitelná oblast 
• stará skládka severně od obce – 
riziko ovlivnění spodních vod 

• je uvažován podzemní zdroj 
vody pro účely úpravy na vodu 
pitnou 
• protipovodňová hráz (viz studie 
Pobečví)  

• kanál D-O-L zasáhne do 
vodního režimu krajiny 

Kvalita životního 
prostředí 

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

  • nárůst hlukového zatížení 
obce z  dopravy 



Příroda a krajina 

• regionální biocentrum • koeficient ekologické stability 
KES  0,17                                                        
• podprůměrný podíl vodních 
ploch 

• navržený nadregionální 
biokoridor K 143 

• kanál D-O-L zasáhne do 
ekosystémů v krajině 

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa  

• pozemky v I. a  II. třídě 
ochrany ZPF 

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

    

Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

• dobrá dopravní obslužnost a 
spojení s Přerovem jako cílem 
zaměstnanosti 
• vlaková zastávka na trati č. 
270 Česká Třebová - Přerov - 
Bohumín 
• veřejný vodovod  
• jednotná kanalizace, ČS 
Rokytnice + výtlačný řad  na 
ČOV Přerov                                                   
• silnice II/150 

• omezení územního rozvoje 
tělesem stávající žel.tratě 
• územní rezerva pro koridor 
VRT a pro železniční koridor - 
omezení výstavby obce 
• trasa D55 plánovaná v blízkosti 
obce, omezení i pro pohyb zvěře  
• zatížení obce silniční dopravou  
• neexistence cyklostezky do 
Přerova, Brodku a Tovačova 

• přeložka silnice III/43515 
• záměr umístění kabelů 
veřejného osvětlení, 
telekomunikačních kabelů a 
elektrického vedení do podzemí 
• záměr rekonstrukce kanalizace a 
vybudování ČOV 

• kanál D-O-L se stane 
bariérou v krajině 

Sociodemografické 
podmínky 

• populačně větší venkovská 
obec (1523 obyvatel v roce 
2019)                        
• přírůstek obyvatel  v 
dlouhodobém vývoji, kladné 
migrační saldo 
• podprůměrný podíl obyvatel 
ve věku 65 let a více 

 
• ve struktuře vzdělání je ve 
srovnání s průměrem v SO ORP 
Přerov vyšší podíl osob se 
základním vzděláním  

• podpora stabilizace mladých lidí 
• zlepšovat v obci podmínky pro 
každodenní život 
• podporovat drobné podnikání 
jako způsob zvyšování počtu 
pracovních příležitostí v obci 

  

Bydlení 

• atraktivní poloha i 
vybavenost obce  
• zvýšená bytová výstavba v 
posledních 10 letech   

  • nabídka stavebních pozemků 
mladým rodinám 
• obnova nevyužitého bytového 
fondu 

  



Rekreace a 
cestovní ruch 

• cyklotrasa č. 5042 
• základní vybavení pro 
sportovní aktivity 
• otevřený stadion 
• zámek s parkem 

• nedostatečné prostory pro 
společenský a kulturní život 

• záměr vybudování cyklostezky 
do Brodku u Přerova - část 
Luková, a také do Přerova 

  

Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 

• větší počet pracovních 
příležitostí v obci (zemědělské 
družstvo, ústav sociální péče)  
• diverzifikace 
podnikatelských činností 
• dobré podmínky pro 
zemědělství 
• podprůměrná nezaměstnanost 
• vysoká zaměstnanost v 
dopravě, poště, 
telekomunikacích a školství, 
zdravotnictví a veterinárních 
službách                                               
• blízkost pracovištního centra 

• nízký počet podnikatelských 
subjektů na 1000 obyv. 
• nízké příjmy v zemědělství 
vysoká 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 v obci 

      

 
  



 

Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému význam 
problému 

původ 
problému 

časový 
horizont dopad poznámka 

D7 Rokytnice životní 
prostředí/krajina 

realizace přeložky silnice 
III/43515 nadmístní SWOT dlouhodobý   problém k realizaci* 

ŽP6 Rokytnice životní 
prostředí/krajina 

řešení protipovodňové 
ochrany nadmístní SWOT krátkodobý   problém k realizaci* 

D8 Rokytnice dopravní cyklostezka do Lukové a 
Přerova místní SWOT krátkodobý ÚPD obce   

D9 Rokytnice dopravní 
Dluhonický přesmyk - 
upřesnění koridoru pro 
stavbu 

nadmístní podklady 
ÚAP krátkodobý ÚPD obce   

ŽP2 Rokytnice 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 
Rokytnice  

            Nadmístní problém: 
• upřesnit koridor pro stavbu Dluhonického přesmyku 



      Místní problémy: 
• prověřit možnost vymezení cyklostezky do Lukové 



Říkovice 

Informace o obci 
K 31.12.2019 žilo v Říkovicích 481 obyvatel. Na 1 000 obyvatel zde připadlo necelých 130 
podnikatelských subjektů, což je v rámci správního obvodu podprůměrná hodnota.  
Obcí prochází železniční trať č. 330 Přerov – Břeclav, přičemž Říkovice jsou jednou ze 
zastávek na této trati. Další významnou komunikací, která obcí prochází je silnice I. třídy 
č. 55, která má v tomto úseku intenzitu dopravy více než 10 tisíc vozidel za 24 hodin. 
V obci Říkovice je vymezena aktivní zóna záplavového území řeky Moštěnky, které je navíc 
ve střetu se zastavěným územím a zastavitelnými plochami obce. Je vypracován návrh a studie 
protipovodňového valu a opatření proti účinkům přívalových dešťů a případnému rozlivu řeky 
Moštěnky.  
Podíl orné půdy na celkové výměře je nadprůměrný (81 %), naopak zde je minimum lesních 
ploch. 
 
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) 

Říkovice + + + 1 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 I/55 a koridorová 
železniční trať (Břeclav - Přerov)  

  • území dotčené záměrem 
VTL plynovodu Moravia 

  

Prostorové a 
funkční uspořádání 
území 

• dominantní funkce obytná, 
funkce výrobní je doplňková; 
převažuje nízkopodlažní řadová 
zástavba  
• zachovalá  protáhlá náves 
ulicového typu s kostelem v ose 
komunikace; 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, Hasičská zbrojnice, 
Pohostinství, Obchod s 
potravinami, Dětské hřiště - 
veřejně přístupné, Fotbalové 
hřiště, Víceúčelové hřiště (mimo 
areály ZŠ a MŠ) 

  • záměr realizace kulturního 
domu; dobudování obecního 
sportoviště 

  

Veřejná 
prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 
veřejných prostranství 

      

Horninové 
prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• část katastru se nachází v 
CHOPAV 
• okraj zastavěného území obce se 
nachází  v ochranném pásmu 2. 
stupně II.b zdroje přírodních 
minerálních vod (Hanácká 
kyselka) 
• zastavěné území obce se nachází 
ve vnějším ochranném pásmu 2.b 
vodního zdroje Plešovec 

• vyhlášené záplavové pásmo 
Q100  říčky Moštěnky zasahuje 
do západní části obce 
• zranitelná oblast 

• protipovodňová opatření 
(návrh protipovodňového 
valu a opatření proti účinkům 
přívalových dešťů řeší studie) 

  



Kvalita životního 
prostředí 

  •zvýšené emise a hluk z tranzitní 
silniční dopravy; překročení 
imisního limitu a nebo cílového 
imisního limitu - část katastru 
• CL_bez O3 překročení cílového 
imisního limitu – část katastru 

• snížení hluku a emisí po 
výstavbě dálnice D1 

  

Příroda a krajina 

• nový remízek pro zvěř v prostoru 
zvaném Tršaly 

• koeficient ekologické stability 
KES  0,05                                                          
•  podprůměrný podíl vodních 
ploch 

    

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa  

• pozemky v I. a II. třídě ochrany 
ZPF                                              
• schválené komplexní pozemkové 
úpravy 

• velmi nízký podíl lesa                                       
• velmi vysoký podíl orné půdy 

    

Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

• vlaková zastávka na trati č. 330 
Přerov – Břeclav; dálnice D1 
• krátké napojení obce na silnici 
I/55 a dále na D1 
• dobrá obsluha příměstskou 
autobusovou dopravou - konec 
linky na  vlakové zastávce;  
• veřejný vodovod 
• plynofikovaná obec 
• jednotná kanalizace a ČOV 

• omezení územního rozvoje 
tělesem tratě                                                                     
• přetrvávající zatížení z nákladní 
dopravy 
• zpracovaná dokumentace pro 
stavební povolení na doplnění 
kanalizace v části obce 

    



Sociodemografické 
podmínky 

• vysoký podíl obyvatel 
předškolního a školního věku 
• v dlouhodobém vývoji mírný 
přírůstek obyvatelstva a kladné 
migrační saldo 

• populačně malá obec (474 
obyvatel v roce 2019)                                             
• vysoký index stáří 
• ve struktuře vzdělání jsou ve 
srovnání s průměrem v SO ORP 
Přerov vyšší podíly osob se 
základním vzděláním a úplným 
středním bez maturity 

• podpora stabilizace 
mladých lidí 
• zlepšovat v obci podmínky 
pro každodenní život 
• podporovat drobné 
podnikání jako způsob 
zvyšování počtu pracovních 
příležitostí v obci 

  

Bydlení 

• zvýšená bytová výstavba v 
posledních 10 letech   

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

  

Rekreace a cestovní 
ruch 

• prostory pro společenský a 
kulturní život 
• základní vybavení pro sportovní 
aktivity 
• kulturní památka 

• nedostatek příležitostí pro letní 
rekreaci u vody 
• nedostatek příležitostí pro zimní 
rekreaci 
• v obci chybí společenský sál a 
sportovní hala 

• rozvoj cestovního ruchu 
např. agroturistiky, 
ekoturistiky 
• využití potenciálu 
kulturního a přírodního                                    
• páteřní cyklostezka 
mikroregionu Moštěnka 
Dřevohostice - Říkovice - 
Vlkoš (zpracována studie) 

  



Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 

• průměrná nezaměstnanost 
•  dobré podmínky pro zemědělství                                               
• vysoká zaměstnanost ve službách 
- dopravě, poště, telekomunikacích 
a obchodu a opravárenských 
službách  

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

• 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 Říkovice životní 
prostředí/krajina ohrožení obce povodněmi nadmístní SWOT 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 
Říkovice  

            Nadmístní problém: 
• žádný 

Místní problémy: 
• žádný 
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