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Lazníčky 

Informace o obci 

K 31.12.2019 v této obci žilo 201 obyvatel. Věkové složení obyvatel v posledních letech 

prochází výraznou změnou. Prohlubuje se stárnutí populace, která tak patří mezi nejstarší 

v rámci ORP. 

Obec Lazníčky postrádá kanalizaci a ČOV. Obcí prochází cyklotrasa č. 6058 vedená po silnici 

III. třídy. 

Co se týče způsobu využití půdy, většinu výměry zaujímá zemědělská půda. Nadprůměrně jsou 

zde zastoupeny pouze trvalé travní pororsty. Podíl lesních ploch je nepatrný. Lesy zde zabírají 

pouze 1,6 % z celkové rozlohy obce. 

 

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) 

Lazníčky - - - 4 7,4 

 

Toto hodnocení je doplněno o poznatky z níže uvedené SWOT analýzy území v členění dle 

13 tematických okruhů definovaných ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

 



SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

 
• obec s horší dopravní 

dostupností do města Přerova a 

spádovostí do Tršic (ORP 

Olomouc) 

    

Prostorové a funkční 

uspořádání území 

• dominantní funkce obytná, 

funkce výrobní a obslužná je 

doplňková; převažuje 

nízkopodlažní kompaktní 

nebo rozvolněná zástavba; 

náves ulicového typu s kaplí 

v ose komunikace; podrobný 

popis specifik funkčního a 

prostorového uspořádání - viz 

odůvodnění územního plánu 

obce 

  • přestavba zemědělského 

areálu na jižní okraji obce 

  

Struktura osídlení 

  • rozdrobená sídelní struktura - 

několik samostatných osad 

(Hambálek, Hýk, Pančava, 

Svrčov) 

    

Občanská vybavenost 

včetně její dostupnosti  

  • obec s pouze základní 

občanskou vybaveností 

• v obci se nachází knihovna, 

kulturní dům nebo víceúčelový 

sál, obchod s potravinami, 

dětské hřiště - veřejně 

přístupné, víceúčelové hřiště 

(mimo areály ZŠ a MŠ) 

    

Veřejná prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství 

      



Horninové prostředí a 

geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• středem obce protéká 

Lazníčský potok 

• zranitelná oblast 

• zanesené koryto Lazníčského 

potoka 

• realizace protipovodňových 

opatření (poldr na Lazníčském 

potoce) 

  

Kvalita životního 

prostředí 

  • EKO_sO3 - překročení 

imisního limitu a nebo cílového 

imisního limitu na celém 

katastru 

    

Příroda a krajina 

• výsadba ovocných 

stromořadí podél polních cest 

• koeficient ekologické stability 

KES 0,34 

• nízký podíl vodních ploch 

• navržený regionální 

biokoridor RK 1520 

  

Zemědělský půdní fond 

a pozemky určené k 

plnění funkcí lesa  

•  ZPF se nachází v I. a  II. 

třídě ochrany  

• větší zastoupení trvalých 

travních porostů 

• nadprůměrný podíl orné půdy 

• nízký podíl lesa 

• průběžná obnova kůrovcem 

zasažených obecních lesů 

• přívalové deště - splachy 

zeminy 

• zcelené orné plochy postižené 

erozí - lokality Na 

Záhumenkách (směr Výkleky), 

Pod Horkou, Nad Rybníčky, 

Nad Pastviskem, Na Mírnicích, 

Nad Pačlavskými humny 

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• plynofikovaná obec 

• relativně dobrá dopravní 

dostupnost do Přerova 

• vodovod v obci; nový 

vodovod do místní části 

Pančava; nové VO v obci 

• absence kanalizace a ČOV 

(zahájení realizace 2021/2022) 

• špatný stav stávající 

kanalizace 

• rizikové zúžené místo na 

komunikaci na návsi u kaple 

• podemleté těleso místní 

komunikace 

 

 

• záměr zjednosměrnění a 

zklidnění dopravy v prostoru 

návsi u kaple 

  

Sociodemografické 

podmínky 

 • v posledních letech úbytek 

obyvatel a záporné migrační 

saldo; vysoký index stáří 

obyvatelstva 

  • stárnutí obyvatelstva 



Bydlení 

• zájem o bydlení v obci • populačně velmi malá obec 

(201 obyvatel k 31.12.2019) v 

okrajové části ORP, v oblasti 

Tršické pahorkatiny 

• vysoký podíl neobydlených 

domů  s byty 

• obnova nevyužitého 

bytového fondu 

 

  

Rekreace a cestovní 

ruch 

• cyklotrasa Pobečví č. 6058 

• větrný mlýn na Svrčově 

• dětské a víceúčelové hřiště; 

blízký jezdecký areál v 

Tršicích - Zákřově 

  • turistický potenciál obce 

(zastávka turistů na trase) 

• využití potenciálu kulturního 

a přírodního dědictví 

• záměr vybudování rozhledny 

nad obcí a cyklostezky, 

dobudování občerstvení 

  

Ekonomické a 

hospodářské podmínky 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• zkušenosti se zemědělskou 

výrobou a tradice zemědělské 

výroby 

• velmi nízký počet 

podnikatelských subjektů na 

1000. obyv. 

• nízký průměrný  příjem v 

kraji 

•  nadprůměrná nezaměstnanost                          

• vysoká vyjížďka za prací v 

rámci okresu Přerov a v rámci 

kraje 

• chátrající areál ZD 

• 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 

U1 Lazníčky urbanistický 
opuštěné objekty v jižní části 

obce 
místní obec dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP1 Lazníčky 
životní 

prostředí/krajina 

splachy půdy při přívalových 

deštích - lokality 

identifikované obcemi 

místní obec dlouhodobý   

k řešení v 

podrobnější 

projektové 

dokumentaci 

ŽP11 Lazníčky 
životní 

prostředí/krajina 

ohrožení zastavěného území 

lokální záplavou 
místní obec dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP7 Lazníčky 
životní 

prostředí/krajina 

realizace splaškové 

kanalizace a ČOV 
místní SWOT dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP8 Lazníčky 
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 

Lazníčky 

            Nadmístní problém: 

 žádný  

      Místní problémy: 

 žádný  



Lazníky  

Informace o obci 

Od roku 1991 počet obyvatel obce mírně roste, v roce 2019 zde žilo 540 obyvatel. V posledních 

letech je počet obyvatel v obci ustálený. Index stáří dosahuje spíše nižších hodnot.   

Obec Lazníky má vybudovanou vlastní ČOV. Blízkost lomu Výkleky způsobuje zvýšené 

zatížení místních komunikací nákladní automobilovou dopravou, což má negativní vliv nejen 

na stav samotných komunikací, ale i na životní prostředí a zvyšování hlukové zátěže. 

Na katastrálním území se nachází cca 65 objektů k individuální rekreaci. Podíl trvalých travních 

porostů, chmelnic a zahrad na celkové rozloze je nadprůměrný.  

 

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) 

Lazníky* + + - 2c 8,6 

 

V rámci tohoto hodnocení je částečně podhodnocen přírodní pilíř. Na území obce se nachází 

větší zastoupení ekologicky stabilnějších kultur, a sice trvalých travních porostů, lesa a 

chmelnic. Je zde i velmi nízká fragmentace krajiny a dobrý celkový stav životního prostředí. 

Vyskytují se tu i velmi úrodné půdy I. a II. třídy ochrany. 

 

Toto hodnocení je doplněno o poznatky z níže uvedené SWOT analýzy území v členění dle 

13 tematických okruhů definovaných ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

  



 

SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v širším spádovém území 

města Přerova, stranou hlavních 

dopravních tahů 

      

Prostorové a 

funkční uspořádání 

území 

• dominantní funkce obytná, funkce 

výrobní a obslužná je doplňková; 

převažuje nízkopodlažní kompaktní 

nebo rozvolněná zástavba; protáhlá 

náves ulicového typu s kaplí v ose 

komunikace; rozsáhlejší plochy 

rodinné rekreace                                            

• 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  

    

Veřejná 

prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství       

Horninové 

prostředí a geologie 
• stabilní území, bez sesuvů        



Vodní režim 

• obec leží převážně v povodí potoka 

Říka, východní část obce je v povodí 

Ztraceného potoka 

• část území v povodí 

potoku Říka ohroženo 

lokální záplavou 

• zranitelná oblast        

• realizace protierozních 

opatření (zejména na svahu SZ 

od zástavby obce) 

• záměr na realizaci poldru 

  

Kvalita životního 

prostředí 
  

• EKO_sO3 - překročení 

imisního limitu a nebo 

cílového imisního limitu na 

celém katastru 

• zatížení průjezdní 

nákladní dopravou z 

nedalekého lomu Výkleky 

• záměr rekultivace skládky za 

obcí 
  

Příroda a krajina 

• koeficient ekologické stability KES 

0,52               

• vysoká diverzita krajiny 

• nejsou navrženy nové 

plochy zeleně v návaznosti 

na obytné plochy                                                         

• nízký podíl vodních ploch 

• navržený regionální 

biokoridor RK 1520                                                 
  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• 1/2 katastru se nachází v II. třídě 

ochrany ZPF                                                              

• vysoký podíl chmelnic 

• nízký podíl lesa                            

• eroze a splachy v 

důsledku obhospodařování 

ZPF 

• změna obdělávání půdy                     

• zalesnění bývalé skládky 
  

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• veřejný vodovod  

• jednotná kanalizace zakončená 

ČOV, čerpací stanice                                                      

• čištění odpadních vod vyřešeno v 

části Svrčov individuálními ČOV  

• plynofikace                                                      

• dobré spojení s městy Přerov, 

Olomouc a Lipník nad Bečvou      

      

Sociodemografické 

podmínky 

•  v dlouhodobém vývoji  přírůstek 

obyvatel a  kladné saldo migrace  

•  věkově příznivější struktura 

obyvatelstva 

• populačně malá obec (540 

obyvatel k 31.12.2019) v 

okrajové části ORP, v 

oblasti Tršické pahorkatiny; 

• nadprůměrný podíl 

obyvatel se základním  a 

neukončeným základním 

vzděláním 

    



Bydlení 

• bydlení v RD 

• zvýšený zájem o výstavbu v 

klidových lokalitách 

• dostatek rozvojových ploch bydlení 

v územním plánu                  

      

Rekreace a 

cestovní ruch 

• prostory pro společenský a kulturní 

život (sokolovna) 

• základní vybavení pro sportovní 

aktivity 

• kulturní památky 

místní část Svrčov - cyklostezka 6058                

• v obci řada objektů k individuální 

rekreaci (cca 65 objektů) 

• nedostatek příležitostí pro 

letní rekreaci u vody 

• nedostatek příležitostí pro 

zimní rekreaci 

• rozvoj cestovního ruchu např. 

agroturistiky, ekoturistiky 

• využití potenciálu kulturního 

a přírodního dědictví 

• zlepšování celkového 

prostředí v obci 

• obnova a budování zázemí 

pro volný čas 

• revitalizace a ochrana krajiny 

  

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• relativně vysoký podíl 

podnikatelských činností v průmyslu, 

zemědělství  a různých typech služeb 

• dobré podmínky pro zemědělství 

• podprůměrná nezaměstnanost  

• mírně podprůměrný počet 

podnikatelských subjektů 

na 1000. obyv. 

• nízký průměrný  příjem v 

kraji 

• 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 

ŽP1 Lazníky 
životní 

prostředí/krajina 

splachy půdy při přívalových 

deštích - lokality 

identifikované obcemi 

místní obec dlouhodobý   

k řešení v 

podrobnější 

projektové 

dokumentaci 

ŽP11 Lazníky 
životní 

prostředí/krajina 

ohrožení zastavěného území 

lokální záplavou 
místní obec dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP8 Lazníky 
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 

    Lazníky 

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 

 

  



Lhotka 

Informace o obci 

Lhotka je s 57 obyvateli (k 31.12.2019) nejmenší obcí správního obvodu. Počet obyvatel se zde 

navíc v poslední době ještě snižuje. Obec má příznivou věkovou strukturu. Je zde 24,1% podíl 

obyvatel v předproduktivním věku (nejvyšší údaj z obcí správního obvodu Přerov) a index stáří 

má hodnotu 69,2. Od roku 2001 se věkové složení obyvatel a index stáří výrazně změnil. 

V tomto roce zde byl podíl obyvatel v předproduktivním věku 12,5 % a v poproduktivním 

dokonce 42,5 %. Index stáří měl v té době hodnotu 340. I přes malý počet obyvatel má Lhotka 

nejvyšší míru podnikatelské aktivity v ORP, na 1 000 obyvatel zde připadne 193 

podnikatelských subjektů. S nízkým počtem obyvatel souvisí i daňová výtěžnost, která je 

necelých 644 tis. Kč, ale v přepočtu na obyvatele se jedná o 13 400 Kč. V obci je dlouhodobě 

nízká míra nezaměstnanosti, v roce 2011 to bylo 4,8 %. 

Co se technické infrastruktury týká, tak obec Lhotka je jednou z nejhůře vybavených obcí SO 

ORP Přerov. Lhotka postrádá vlastní kanalizaci, ČOV i veřejný vodovod. V řešení je možnost 

napojení na tuto infrastrukturu v Přerově – Čekyni. 

Do území obce Lhotka zasahuje stejnojmenné maloplošné zvláště chráněné území – PP Lhotka 

u Přerova. V porovnání s ostatními obcemi správního obvodu má Lhotka vysoký podíl lesních 

ploch na celkové výměře obce – 23,7 %. 

 

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) 

Lhotka + + + 1 10,6 

 

 

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 v užším 

spádovém území města 

Přerova 

 

    

Prostorové a 

funkční 

uspořádání území 

• funkce obytná, vyskytuje se 

pouze nízkopodlažní 

kompaktní zástavba; 

zachovalá náves ulicového 

typu (vyhlášena vesnická 

památková zóna); 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 bez zařízení 

občanské vybavenosti 

• v obci se nachází pouze 

pohostinství 

    

Veřejná 

prostranství 

• uspokojivý stav i 

dostupnost veřejných 

prostranství 

      

Horninové 

prostředí a 

geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 
  • obcí neprotéká žádná 

vodoteč, zranitelná oblast 

• územní rezerva vodní 

nádrže 

  



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 

• koeficient ekologické 

stability KES 0,53                                 

• přírodní památka Lhotka u 

Přerova                                   

• vysoká diverzita krajiny 

• podprůměrný podíl 

vodních ploch 

• navržený regionální 

biokoridor RK 1536 

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• vysoký podíl lesa 

• jedna třetina ZPF se 

nachází v II. třídě ochrany                    

• schválené komplexní 

pozemkové úpravy 

  • realizace poldru a 

protierozních opatření 

• eroze, přívalové deště 

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• dešťová kanalizace  

• plynofikovaná obec 

• dobrá dopravní dostupnost 

Přerova, kde se nachází vyšší 

občanská vybavenost 

• dobré připojení na 

nadřazenou dopravní síť 

• absence vodovodu  

• absence kanalizace a ČOV  

• možnost napojení na 

vodovod Čekyně                                          

• možnost napojením na ČOV 

Přerov-Čekyně 

  

Sociodemografické 

podmínky 

• vysoký podíl obyvatel 

předškolního a školního věku              

• v dlouhodobém vývoji 

výrazný přírůstek obyvatel a 

kladné migrační saldo  

• populačně nejmenší obec 

ORP (63 obyvatel k 

31.12.2019) v kvalitním 

přírodním prostředí                                                 

• velmi nízký podíl obyvatel 

se středoškolským 

vzděláním s maturitou 

    

Bydlení 

• intenzivní výstavba 

rodinných domů v 

posledních letech; 

• vyšší podíl neobydlených 

domů s byty 

• obnova nevyužitého 

bytového fondu 

  



předpoklady k rozvoji tzv. 

druhého bydlení 

Rekreace a 

cestovní ruch 

•vesnická památková zóna 

Lhotka u Přerova 

• chybí prostory pro 

společenský a kulturní život 

• nedostatečné základní 

vybavení pro sportovní 

aktivity 

• rozvoj cestovního ruchu 

např. agroturistiky, 

ekoturistiky 

• využití potenciálu 

kulturního a přírodního 

dědictví                zlepšování 

celkového prostředí v obci 

• budování zázemí pro volný 

čas 

• revitalizace a ochrana 

krajiny 

• záměr vybudování cyklotras 

– zpevnění cest do Nelešovic 

a Kokor 

  

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• velmi vysoký  počet 

podnikatelských subjektů na 

1000. obyv. 

• diverzifikace 

podnikatelských činností , 

převážně v zemědělství a 

službách                                        

• dobrá dopravní dostupnost              

pracovištního centra - Přerov           

• nízká nezaměstnanost 

• nízký průměrný  příjem v 

kraji 

• nízké příjmy v 

zemědělství 

• velmi vysoká vyjížďka za 

prací v rámci okresu Přerov  

• podpora rozvoje drobného 

podnikání a živností   

• diverzifikace zemědělství  

• hospodářská recese 

• růst nezaměstnanosti 

• odliv mladých lidí do 

regionů s vyšší nabídkou práce 

a vyššími příjmy 

Bezpečnost a 

ochrana obyvatel 

  • absence stanice SDH      

 

  



 

Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP1 Lhotka 
životní 

prostředí/krajina 

splachy půdy při 

přívalových deštích - 

lokality identifikované 

obcemi 

místní obec dlouhodobý   

k řešení v 

podrobnější 

projektové 

dokumentaci 

ŽP7 Lhotka ostatní 
realizace kanalizace a 

napojení na ČOV 
místní SWOT krátkodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP9 Lhotka ostatní realizace vodovodu místní SWOT krátkodobý   
problém 

k realizaci* 

ŽP8 Lhotka 
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 

    Lhotka 

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 

  



Lipová 

Informace o obci 

Lipová, počtem obyvatel 274, náleží do oblasti Dřevohosticka, ale i přes její blízkost k Přerovu 

se potýká s problematikou vysoké nezaměstnanosti. V roce 2011 byla míra nezaměstnanosti 

16,5 %. Index stáří obce je nadprůměrný (151,5), což je způsobeno i nízkým podílem osob ve 

věku 0 – 14 let, kterých zde žije pouze 12 %. Po obci Radkova Lhota má Lipová druhou 

nejnižším míru podnikatelské aktivity ve správním obvodu Přerov. Na 1 000 obyvatel zde 

připadne 102 podnikatelských subjektů. 

Obec Lipová má dobré podmínky pro zemědělskou výrobu, což dokazuje i podíl orné půdy na 

celkové výměře (77,8 %). V obci chybí ČOV, likvidace odpadních vod je řešena individuálním 

způsobem. Problémem obce je vysoký počet neobydlených bytů a domů, čímž dochází k jejich 

postupnému chátrání. 

 

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) 

Lipová - - - 4 7,8 

 

Toto hodnocení je doplněno o poznatky z níže uvedené SWOT analýzy území v členění dle 

13 tematických okruhů definovaných ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

 



SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec ležící v okrajové části 

ORP, v zázemí městyse 

Dřevohostice 

      

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 velmi omezenou 

občanskou vybaveností 

• v obci se nachází: Knihovna, 

Kulturní dům nebo víceúčelový 

sál, Hasičská zbrojnice 

    

Veřejná prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství 

      

Horninové prostředí 

a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• obec leží většinou na levém 

břehu Bystřičky, rybník 

• stanovené záplavové pásmo 

Q100 řeky Bystřičky 

• zarostlé koryto Bystřičky 

    



Kvalita životního 

prostředí 

• zatížení obce průjezdní 

dopravou 

• 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 

  • koeficient ekologické stability 

KES  0,19                                                      

• podprůměrný podíl vodních 

ploch 

• navržené regionální 

biocentrum a regionální 

biokoridor RK 1541 

• protierozní opatření, meliorace 

- zejména lokalita severně od 

obce 

• eroze a splach půdy 

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• ZPF celého katastru se 

nachází v I. a II. třídě ochrany 

• vysoký podíl orné půdy 

• podprůměrný podíl lesů; 

rozsáhlé nečleněné pozemky 

    

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• silnice II/150 - dobrá 

dopravní dostupnost do 

Přerova, Bystřice p. H. 

• veřejný vodovod  

• dešťová kanalizace  

• plynofikovaná obec 

• těleso přeložky II/150 se 

částečně přimyká k zastavěné 

části obce 

• obec nemá vlastní ČOV, 

individuální způsob likvidace 

odpadních vod (studie na 

kanalizaci a ČOV) 

• územní rezerva pro přeložku 

sil. II/150 

•  realizace ĆOV. 

 •nárůst zatížení z dopravy v 

zastavěném území obce; 

zástavba bude silnicí 

rozdělena 

Sociodemografické 

podmínky 

  • populačně velmi malá obec (275 

obyvatel k 31.12.2019)                      

• v dlouhodobém vývoji stagnace 

příp.  přirozený úbytek obyvatel, 

záporné saldo migrace                                      

• nízký podíl obyvatel se 

středoškolským vzděláním s 

maturitou       

    

Bydlení 
  • nízký počet dokončených bytů v 

poslední dekádě 

• obnova nevyužitého bytového 

fondu 

  



Rekreace a cestovní 

ruch 

• prostory pro společenský a 

kulturní život (kulturní dům) 

• nedostateční základní vybavení 

pro sportovní aktivity 

• nedostatek příležitostí pro letní 

rekreaci u vody 

• nedostatek příležitostí pro zimní 

rekreaci 

• rozvoj cestovního ruchu např. 

agroturistiky, ekoturistiky 

• využití potenciálu kulturního a 

přírodního Zlepšování 

celkového prostředí v obci 

• obnova a budování zázemí pro 

volný čas 

• revitalizace a ochrana krajiny               

• vybudování cyklostezky v 

rámci mikroregionu 

• vybudování sportovního 

areálu jižně od obce 

  

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• nízká nezaměstnanost               

• značná diverzifikace 

podnikatelských činností 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• zkušenosti se zemědělskou 

výrobou a tradice zemědělské 

výroby 

• vysoký podíl ekonomicky 

aktivních v průmyslu, 

zemědělství a službách 

• velmi nízký podíl 

podnikatelských subjektů na 1000 

obyv. 

 •vysoká vyjížďka za prací v 

rámci okresu Přerov a do jiného 

kraje (Bystřice p. H.) 

• 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 Lipová dopravní 
realizace přeložky 

komunikace II/150 
nadmístní SWOT dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP1 Lipová 
životní 

prostředí/krajina 

splachy půdy při 

přívalových deštích - 

lokality identifikované 

obcemi 

místní obec dlouhodobý   

k řešení v 

podrobnější 

projektové 

dokumentaci 

ŽP2 Lipová 
životní 

prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 

dopravou 
nadmístní obec dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP7 Lipová 
životní 

prostředí/krajina 

realizace splaškové 

kanalizace a ČOV 
místní SWOT dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP8 Lipová 
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 

Lipová 

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 



 



Líšná 

Informace o obci 

K 31.12.2019 v obci Líšná žilo 236 obyvatel. Příznačný je pro obec vysoký podíl obyvatel ve 

věku 65 let a více, který od roku 2001 neklesl pod 20 %. Z geografického hlediska se obec řadí 

do oblasti Dřevohosticka, jež je úzce spojena s městem Přerov. Líšná patří k obcím s nejvyšší 

nezaměstnaností v SO ORP Přerov, k 31. 12. 2011 přesahovala 20 %. Nadprůměrná je zde míra 

podnikatelské aktivity, na 1 000 obyvatel připadá 178 podnikatelských objektů. Daňová 

výtěžnost dosahuje hodnoty 10 900 Kč na obyvatele. 

Obec postrádá splaškovou kanalizaci a vlastní ČOV, likvidace odpadních vod je tedy řešena 

individuálním způsobem. Hrozbou pro obec mohou být lokální záplavy. Řešením může být 

realizace protipovodňových opatření (poldr, úprava koryta potoku Líšenka - opěrné zdi). Podíl 

orné půdy, s čímž souvisí i zemědělská tradice, na celkové rozloze obce je nadprůměrný – 81,8 

%. Obcí procházejí hipostezek a je zde možnost využití potenciálu pěších stezek MAS 

Moštěnka. 

 

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) 

Líšná + - - 3c 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 dobrou dopravní 

dostupností do města 

Přerova; dopravní napojení 

prostřednictvím silnice 

II/150 

      

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 se základní občanskou 

vybaveností; obec spáduje za 

občanskou vybaveností do 

Dřevohostic 

• v obci se nachází: MŠ, 

Knihovna, Klubovna nebo 

komunitní centrum (mimo 

klubovny SDH), Kulturní dům 

nebo víceúčelový sál, Hasičská 

zbrojnice, Obchod s 

potravinami, Dětské hřiště - 

veřejně přístupné, Fotbalové 

hřiště 

• záměr rekonstrukce budovy 

ObÚ, kde sídlí knihovna a obchod 

• záměr workoutové hřiště 

  

Veřejná prostranství 

• uspokojivý stav i 

dostupnost veřejných 

prostranství 

      



Horninové prostředí a 

geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• potok Líšenka zaúsťuje do 

potoka Kozrálka 

• malý rybník Včelínek 

• lokální záplavy 

• zanesené koryto Kozrálky 

• realizace protipovodňových 

opatření (poldr, úprava koryta 

potoku Líšenka - opěrné zdi) 

• lokální záplavy 

Kvalita životního 

prostředí 

• obec není dopravně 

zatížena 

• EKO_sO3 - překročení 

imisního limitu a nebo 

cílového imisního limitu na 

části katastru 

    

Příroda a krajina 

• rozsáhlé lesní porosty na 

sousedním katastru Kostelec 

u Holešova 

• koeficient ekologické 

stability KES  0,12               • 

nízký podíl vodních ploch 

• navržené nadregionální 

biocentrum 

  

Zemědělský půdní fond 

a pozemky určené k 

plnění funkcí lesa  

• tři čtvrtiny ZPF se nachází 

v I.  a II. třídě ochrany 

• velmi vysoký podíl orné půdy 

• nízký podíl lesa 

• protierozní opatření (záměr -

odvodňovací příkop) 

• záměr zpracování komplexních 

pozemkových úprav 

• neudržované meliorační 

brázdy a odvodňovací příkopy 

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• veřejný vodovod  

• dešťová kanalizace 

zaústěná do Líšenky 

• plynofikovaná obec; dobrá 

dopravní dostupnost po 

realizaci přeložky silnice 

II/150 

• obec nemá splaškovou 

kanalizaci a ČOV (DPS v 

přípravě) 

• likvidaci odpadních vod 

řešena individuálně                      

• realizace nové kanalizace s 

ukončením na ČOV 

• záměr obnovení cesty do 

Karlovic  

  

Sociodemografické 

podmínky 

• v dlouhodobém vývoji 

ustálený vývoj obyvatelstva 

- mírný přírůstek  a kladné 

saldo migrace; nízký index 

stáří 

• populačně velmi malá obec 

(261 obyvatel k 31.12.2019)        

• nízký podíl obyvatel s 

vysokoškolským vzděláním 

  • stárnutí obyvatelstva 

Bydlení 

• zvýšená bytová výstavba v 

posledních 10 letech                                       

  • obnova nevyužitého bytového 

fondu 

• záměr přípravy lokality pro 8 

nových RD 

  



Rekreace a cestovní 

ruch 

• v obci je řada objektů 

sloužících k individuální 

rekreaci                                         

• obcí prochází hipostezky 

  • rozvoj cestovního ruchu např. 

agroturistiky, ekoturistiky 

• využití potenciálu kulturního a 

přírodního dědictví - pěší stezky v 

rámci MAS Moštěnka 

• zlepšování celkového prostředí 

v obci 

• budování zázemí pro volný čas - 

záměr víceúčelového hřiště 

• revitalizace a ochrana krajiny 

  

Ekonomické a 

hospodářské podmínky 

• diverzifikace podnikání 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• relativně vysoký podíl 

podnikatelských subjektů v 

zemědělství 

• vysoký podíl ekonomicky 

aktivních v zemědělství, 

stavebnictví a službách 

• podprůměrný počet 

podnikatelských subjektů na 

1000 obyv. 

 

• nízké příjmy v zemědělství 

• vysoká 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 

ŽP11 Líšná 
životní 

prostředí/krajina 

ohrožení zastavěného 

území lokální záplavou 
místní obec dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP7 Líšná 
životní 

prostředí/krajina 

realizace splaškové 

kanalizace a ČOV 
místní SWOT dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP8 Líšná 
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 

Líšná 

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 



Lobodice 

Informace o obci 

Obec Lobodice, počet obyvatel k 31.12.2019 byl 734, náleží do oblasti Tovačovska. Jedná se o 

obec s relativně dobrou vybaveností veřejnou infrastrukturou. V Lobodicích sídlí významný 

podnik Betonika, který zaměstnává řadu místních obyvatel. 

V obci právě probíhá rekonstrukce kanalizace, která bude nově napojena na ČOV Kojetín.  

V Lobodicích je vymezeno záplavové území a aktivní zóny záplavového území řeky Moravy. 

Z tohoto důvodu je v zastavěném území obce navržena protipovodňová ochrana formou hrází. 

Na katastru obce Lobodice se nachází chráněné ložiskové území Lobodice č. 740004000. Jedná 

se o podzemní zásobník zemního plynu. Využitelnost ložisek v obci je omezená z důvodu střetů 

zájmů s ochranou přírody. Nachází se zde Národní přírodní rezervace Zástudánčí, která je 

zařazena mezi evropsky významné lokality Natura 2000. Podíl lesních ploch na celkové výměře 

je nadprůměrný – 20,9 %. Obec leží na trase Moravské stezky. 

 

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) 

Lobodice - - + 3a 8,8 

 

Toto hodnocení je doplněno o poznatky z níže uvedené SWOT analýzy území v členění dle 

13 tematických okruhů definovaných ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. 



SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec ležící v nivě Moravy 

mezi městy Tovačov a Kojetín 

      

Prostorové a 

funkční uspořádání 

území 

• dominantní funkce obytná, 

funkce výrobní a obslužná je 

doplňková; převažuje 

nízkopodlažní  řadová zástavba 

• zachovalá kompaktní 

struktura zástavby návsi (náves 

ulicového typu s kostelem v 

centrální osové poloze); 

podrobný popis specifik 

funkčního a prostorového 

uspořádání - viz odůvodnění 

územního plánu obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení 

vyhodnocena pouze za celé 

ORP - viz kapitola 5.3 v 

textová části ÚAP označené 

jako I. textová část  

      

Občanská 

vybavenost včetně 

její dostupnosti  

• obec s relativně dobrou 

občanskou vybaveností 

• 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, Víceúčelové 

hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ), 

workoutové hřiště  

• záměr vybudování sociálního 

bydlení 

  

Veřejná 

prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství 

      



Horninové 

prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů 

• CHLÚ Lobodice č. 

740004000 - podzemní 

zásobník zemního plynu  

  • výhradní ložisko Lobodice č. 

40004000 

• rozšíření vrtů zemního plynu až k 

Henčlovu 

• nekontrolovaná těžba 

Vodní režim 

• vodní toky Morava, Valová, 

Mlýnský náhon 

• vnější PHO vodního zdroje - 

2. stupně.   

• část území CHOPAV 

• nedávno navýšena hráz 

severovýchodně a jižně od 

obce 

• větší část území obce ve 

stanoveném záplavovém 

pásmu Q100 řeky Moravy 

• území zvláštní povodně 

pod vodním dílem 

• zranitelná oblast 

• snížená retenční schopnost 

zemědělsky využívaných 

ploch 

• realizace protipovodňových 

opatření v území (vybudování jezu) 

• nevhodný způsob 

zemědělského obhospodařování 

•  urbanizace záplavového 

území; záplavy mohou ohrozit 

celou jižní část obce 

Kvalita životního 

prostředí 

  • do části území zasahuje OP 

vojenských leteckých 

zařízení 

• využívání alternativních zdrojů 

energie 

• lokální vytápění tuhými palivy 

Příroda a krajina 

• Natura 2000 - EVL, 

maloplošné zvláště chráněné 

území NPR Zástudánčí  (lužní 

les, přirozený tok Moravy)                                                  

• vysoký podíl vodních ploch 

• koeficient ekologické 

stability KES  0,41 

• navržené nadregionální 

biocentrum a regionální biokoridor 

RK 1452, revitalizace krajiny vč. 

zalesnění 

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• vysoký podíl lesa 

• dvě třetiny ZPF se nachází v 

I. a II. třídě ochrany 

      

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• veřejný vodovod  

•  jednotná kanalizační síť  

• plynofikovaná obec 

• obec napojena na 

komunikační síť silnicí 

III.třídy; opraveny chodník k 

prodejně potravin 

  • dobudování kanalizace a ČOV  

včetně napojení místních částí 

Chrbov  a Cvrčov (realizace již 

probíhá) 

  



Sociodemografické 

podmínky 

• věkově příznivá struktura 

obyvatelstva - větší zastoupení 

dětí v populaci  

• populačně menší obec (739 

obyvatel v roce 2019)                  

• v dlouhodobém vývoji 

stagnace příp. úbytek 

obyvatel, záporné saldo 

migrace 

• nízký podíl obyvatel s 

vysokoškolským vzděláním, 

• nadprůměrný počet osob se 

základním a neukončeným 

základním  vzděláním 

  • stárnutí obyvatel 

Bydlení 

    • 2 lokality pro výstavbu navrženy 

do nového ÚP obce 

  

Rekreace a 

cestovní ruch 

• cyklotrasy č. 47, 5040 - 

křižovatka cyklotras;  

• cyklistické trasy do Troubek 

a Zářičí po asfaltových lesních 

cestách 

• prostory pro společenský a 

kulturní život 

• základní vybavení pro 

sportovní aktivity - fotbalové 

hřiště, antukové kurty 

• stadion otevřený 

• kulturní památky 

• NPR Zástudánčí                                     

• Skašovská jezera 

• funkční vodní elektrárna na 

Mlýnském náhonu 

 • cyklotrasy většinou na 

veřejně přístupných 

účelových komunikacích 

• rozvoj cestovního ruchu 

• rozvoj měkkých forem cestovního 

ruchu např. agroturistiky, 

ekoturistiky 

• využití potenciálu kulturního a 

přírodního dědictví 

• zlepšování celkového prostředí v 

obci 

• obnova a budování zázemí pro 

volný čas 

• revitalizace a ochrana krajiny 

• záměr vybudování Arcibiskupské 

stezky z Tovačova přes Lobodice 

do Kojetína a Kroměříže - 

zpracována zjišťovací studie 

  

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• podprůměrná nezaměstnanost      

• větší počet pracovních 

příležitostí v obci                                                 

• vysoký podíl ekonomicky 

aktivních v zemědělství  a 

stavebnictví 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• podprůměrný počet  

podnikatelských subjektů na 

1000 obyv. 

 

• vysoká vyjížďka za prací  v 

rámci okresu Přerov 

• podpora rozvoje drobného 

podnikání a živností   

• diverzifikace zemědělství  

• hospodářská recese 

 

• růst nezaměstnanosti 

• odliv mladých lidí do regionů s 

vyšší nabídkou práce a vyššími 

příjmy 



• v obci jeden velký 

zaměstnavatel - firma Betonika 

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 Lobodice 
životní 

prostředí/krajina 

řešení protipovodňové 

ochrany 
nadmístní SWOT krátkodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP7 Lobodice 
životní 

prostředí/krajina 
realizace kanalizace a ČOV místní 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 

    Lobodice 

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 

 



Měrovice nad Hanou 

Informace o obci 

K 31.prosinci 2019 zde žilo 695 obyvatel. V obci je příznivé věkové složení obyvatel, podíl 

těch ve věku 0 – 14 let je 17,7 % a podíl obyvatel ve věku 65 a více let 14,3 %. Obec Měrovice 

nad Hanou, náležící do regionu Kojetínska, má nejvyšší nezaměstnanost ze všech obcí SO ORP 

Přerov, v roce 2011 dosahovala hranice necelých 26 %, což je nadprůměrný stav v rámci celého 

kraje. Vysoká míra nezaměstnanosti je úzce spojena s hospodářským útlumem a zejména 

úpadkem potravinářského průmyslu v této oblasti. 

Měrovice nad Hanou jsou jednou ze železničních zastávek na trati č. 300 Brno – Přerov. 

Měrovice mají dobrou dopravní dostupnost i díky dobrému napojení na D1. Vzhledem k dobré 

dopravní dostupnosti se jedná o obec s vysokou dojížďkou za prací. V obci začíná cyklotrasa 

č. 5040 Měrovice nad Hanou - Kojetín – Lobodice. 

Obec má charakter zemědělského sídla, což je dáno i vysokým podílem orné půdy (84,5 %) a 

naopak nízkým podílem lesních ploch na celkové výměře obce (0,3 %). 

 

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) 

Měrovice nad 

Hanou 
- + - 3b 8 

 

Toto hodnocení je doplněno o poznatky z níže uvedené SWOT analýzy území v členění dle 

13 tematických okruhů definovaných ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. 



SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v blízkosti měst 

Němčice nad Hanou a 

Kojetín, na železniční trati 

Brno - Přerov 

  • území dotčené záměrem 

modernizace železničního 

koridoru Brno - Přerov 

  

Prostorové a 

funkční uspořádání 

území 

• dominantní funkce obytná, 

funkce výrobní a obslužná je 

doplňková; převažuje 

nízkopodlažní  řadová 

zástavba; 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, 

Hasičská zbrojnice, 

Pohostinství, Obchod s 

potravinami, Fotbalové hřiště  

• záměr multifunkčního hřiště   

Veřejná 

prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství 

      

Horninové 

prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• Tvorovický potok, Haná                              

rybník 

• povodně neohrožují 

zastavěnou část obce 

• zranitelná oblast 

• záplavové území říčky Haná                                  

• území zvláštní povodně pod 

vodním dílem Opatovice 

    



Kvalita životního 

prostředí 

  • EKO_sO3 - překročení 

imisního limitu a nebo cílového 

imisního limitu na celém katastru                                    

• do části území zasahuje OP 

vojenských leteckých zařízení 

• realizace protihlukových 

opatření 

• zvyšování hladiny hluku z 

provozu železnice  

Příroda a krajina 
• vysoký podíl vodních ploch • koeficient ekologické stability 

KES 0,07  

• záměr výsadby biokoridoru   

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• tři čtvrtiny ZPF se nachází v 

I. a II. třídě ochrany 

• schválené komplexní 

pozemkové úpravy                          

• velmi vysoký podíl orné půdy  

• velmi nízký podíl lesa 

    

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• vlaková zastávka na trati č. 

300 Brno - Přerov  

• veřejný vodovod  

• jednotná kanalizace a ČOV 

na levém břehu Měrovického 

potoka  

• v roce 2005 zahájena stavba 

mechanicko-biologické 

čistírny odpadních vod a 

kanalizačního sběrače 

• plynofikovaná obec 

• dobré napojení na D1 

   • dobrá dopravní dostupnost 

pro zaměstnanecké cíle v 

Kojetíně, Přerově, Kroměříži a 

Vyškově  -  

  

Sociodemografické 

podmínky 

• věkově příznivá struktura 

obyvatelstva - podprůměrný  

podíl obyvatel ve věku 65 a 

více let 

• v dlouhodobém vývoji 

přírůstek obyvatel a kladné 

migrační saldo 

• populačně menší obec (695 

obyvatel); nadprůměrný podíl 

obyvatel se základním a 

neukončeným základním 

vzděláním                                                 

• nízký podíl obyvatel se 

středoškolským vysokoškolským  

vzděláním 

    

Bydlení 

• vysoký podíl trvale 

obydlených domů; zasíťovaná 

lokalita Vyšehrad u ČOV 

• nízký počet dokončených bytů 

v poslední dekádě 

    



Rekreace a 

cestovní ruch 

• cyklotrasy č. 5013, 5040, 

5084 - křižovatka cyklotras 

• středisko pro volný čas 

mládeže 

• základní vybavení pro 

sportovní aktivity včetně 

otevřeného stadionu 

• kulturní památka                                   

• zázemí pro společenský a 

kulturní život v Němčicích 

nad Hanou a Kojetíně 

• cyklotrasy po silnicích III. tř. •  rozvoj cestovního ruchu např. 

agroturistiky, ekoturistiky 

• využití potenciálu kulturního 

a přírodního dědictví 

• zlepšování celkového 

prostředí v obci 

• obnova a budování zázemí 

pro volný čas 

• revitalizace a ochrana krajiny 

• záměr vybudování kulturního 

sálu 

  

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• diverzifikace 

podnikatelských činností 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• zkušenosti se zemědělskou 

výrobou a tradice zemědělské 

výroby 

• podprůměrný počet 

podnikatelských subjektů na 

1000 obyv. 

• velmi vysoká nezaměstnanost                                                        

• vysoká vyjížďka za prací  v 

rámci okresu Přerov, kraje a 

sousedního kraje 

• 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 

ŽP8 
Měrovice nad 

Hanou 

životní 

prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 

zemědělské půdy - svažité 

pozemky 

místní 

Územní 

studie 

krajiny 

Ol. kraje 

krátkodobý   

obecně 

definovaný 

problém 

ŽP6 
Měrovice nad 

Hanou 

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 

    Měrovice nad Hanou 

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 

 

 



Nahošovice 

Informace o obci 

Obec Nahošovice, náležející do regionu Dřevohosticka, je jednou z obcí, ve které neustále 

nepatrně klesá počet obyvatel. K 31.12.2019 zde žilo pouze 159 obyvatel. Výrazný podíl (19,5 

%) z nich je ve věku 65 a více let. Obec má třetí nejnižší míru podnikatelské aktivity ze všech 

obcí SO ORP, na 1 000 obyvatel zde připadá 107 podnikatelských subjektů. Daňová výtěžnost 

na obyvatele je v Nahošovicích 9 600 Kč. Zaměstnanost obce byla v roce 2011 pouze 51,9%. 

Nahošovice mají pouze dešťovou kanalizaci, chybí tedy kanalizace splašková a hlavně ČOV, 

likvidace odpadních vod je tedy řešena individuálním způsobem. V ÚP obce je vymezena 

územní rezerva pro plochu určenou k rozlivu povodně - poldr Šišemka. 

Podíl orné půdy na rozloze obce je nadprůměrný - 80,3 % a naopak nízký je podíl lesních ploch, 

který je pouze 1%. Evropsky významná lokalita Dřevohostický les - zasahuje okrajově do 

katastru obce na východě území. 

 

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 

rozvoje území (viz Příloha I), které byly zvoleny dle metodiky Hodnocení rozboru udržitelného 

rozvoje území obcí Olomouckého kraje (Urban planner s.r.o., Olomouc 2020), byla obec 

klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 

 

Název obce Sociální pilíř 
Hospodářský 

pilíř 
Přírodní pilíř 

Kategorie 

zařazení 

obce 

Výsledná 

hodnota 

(součet 

hodnot 

všech 

pilířů) 

Nahošovice - - - 4 7,8 

 

 

Toto hodnocení je doplněno o poznatky z níže uvedené SWOT analýzy území v členění dle 

13 tematických okruhů definovaných ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. 



SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec s relativně dobrou 

dopravní dostupností do 

Přerova; leží nedaleko městyse 

Dřevohostice s občanskou 

vybaveností 

      

Prostorové a funkční 

uspořádání území 

• dominantní funkce obytná, 

převažuje nízkopodlažní  

řadová zástavba 

• zachovalá kompaktní 

struktura zástavby návsi (náves 

trojúhleníkového 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  

  - byla provedena úprava 

budovy ObÚ a oprava kaple 

• obec bez zařízení občanské 

vybavenosti; obec obsluhuje 

městys Dřevohostice 

    

Veřejná prostranství 
• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství 

      

Horninové prostředí a 

geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        



Vodní režim 

• Nahošovický potok  

• západní část katastru se 

nachází v OP II. st. přírod. 

léčivých zdrojů a přírod. min. 

vod  

- realizován poldr 

• snížená retenční schopnost 

zemědělsky využívaných ploch 

• územní rezerva pro plochu 

určenou k rozlivu povodně - 

poldr Šišemka 

  

Kvalita životního 

prostředí 

• obec není zatížena průjezdní 

dopravou 

• 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 

• Natura 2000 - evropsky 

významná lokalita 

Dřevohostický les - zasahuje 

okrajově na východě území 

• koeficient ekologické 

stability KES  0,15 

• nízký podíl vodních ploch 

• navržené regionální 

biocentrum 

  

Zemědělský půdní fond 

a pozemky určené k 

plnění funkcí lesa  

• třetina ZPF se nachází v II. 

třídě ochrany 

• ovocné sady 

• lesy na sousedním katastru 

• velmi vysoký podíl orné 

půdy 

• nízký podíl lesa 

• v SV části katastru vyšší 

svažitost 

  • eroze 

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

•  rekonstruovaná hlavní 

komunikace - silnice III.třídy                                            

•  veřejný vodovod  

• dešťová kanalizace 

• plynofikovaná obec 

• absence splaškové kanalizace 

a ČOV (zpracována studie) 

•  likvidace odpadních vod 

řešena individuálně 

 • realizace kanalizace    



Sociodemografické 

podmínky 

• nadprůměrný podíl obyvatel 

předškolního a školního věku; 

věkově příznivější struktura 

obyvatelstva 

• populačně velmi malá obec 

(163 obyvatel v roce 2019); 

vysoký podíl obyvatel ve věku 

65 a více let 

• v dlouhodobém vývoji 

úbytek obyvatel       

  • stárnutí obyvatelstva 

Bydlení 

    • nabídka ploch pro bydlení v 

RD  

• rozvody vody, elektřiny, 

plynu v dostatečném rozsahu 

• obnova nevyužitého 

bytového fondu 

  

Rekreace a cestovní 

ruch 

• cyklotrasa č. 6239, většinou 

mimo silnice 

• v obci je několik objektů 

sloužících k individuální 

rekreaci 

• chybí prostory pro 

společenský a kulturní život 

• rozvoj cestovního ruchu 

 např. agroturistiky, 

ekoturistiky 

• využití potenciálu kulturního 

a přírodního dědictví 

• zlepšování celkového 

prostředí v obci 

• budování zázemí pro volný 

čas 

• revitalizace a ochrana krajiny 

budování cyklotras; event. 

stezek pro cyklisty 

  



Ekonomické a 

hospodářské podmínky 

• průměrná nezaměstnanost       

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• zkušenosti se zemědělskou 

výrobou a tradice zemědělské 

výroby 

• vysoký podíl  ekonomicky 

aktivních v zemědělství a 

průmyslu 

• velmi nízký podíl 

podnikatelských subjektů na 

1000 obyv.  

 

• nízké příjmy v zemědělství 

 

• 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 

  • v obci nepůsobí jednotka 

sboru dobrovolných hasičů v 

obci 

    

 

  



 

 

Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP1 Nahošovice 
životní 

prostředí/krajina 

splachy půdy při 

přívalových deštích - 

lokality identifikované 

obcemi 

místní obec dlouhodobý   

k řešení v 

podrobnější 

projektové 

dokumentaci 

ŽP7 Nahošovice 
životní 

prostředí/krajina 
realizace kanalizace a ČOV  místní SWOT dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP8 Nahošovice 
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 

    Nahošovice 

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 

 



Nelešovice 

Informace o obci 

K 31.12.2019 žilo v Nelešovicích 195 obyvatel. Obec má poměrně mladou populaci. 

V poslední době je počet obyvatel relativně stabilní. Pozitivní je rovněž nízká nezaměstnanost 

obyvatel. Vzhledem ke své velikosti mají Nelešovice velmi omezenou občanskou vybavenost. 

Nejbližší obcí s větší vybaveností jsou Kokory. 

V obci doposud zcela chybí veřejný vodovod. Splašková kanalizace včetně ČOV byla nedávno 

dokončena. Předpokládá se napojení na skupinový vodovod Přerov se zásobením ze stávajícího 

vodojemu Sobíšky a přes plánovanou kanalizační síť Penčic, místní části Přerova. 

Nelešovice jsou jednou z obcí správního obvodu, která je úplně bezlesá, naopak orná půda zde 

zabírá přes 86% rozlohy území.  

 

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 

rozvoje území (viz Příloha I), které byly zvoleny dle metodiky Hodnocení rozboru udržitelného 

rozvoje území obcí Olomouckého kraje (Urban planner s.r.o., Olomouc 2020), byla obec 

klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 

 

Název obce Sociální pilíř 
Hospodářský 

pilíř 
Přírodní pilíř 

Kategorie 

zařazení 

obce 

Výsledná 

hodnota 

(součet 

hodnot 

všech 

pilířů) 

Nelešovice - + - 3b 7,6 

 

Toto hodnocení je doplněno o poznatky z níže uvedené SWOT analýzy území v členění dle 

13 tematických okruhů definovaných ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. 



SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v širším spádové 

oblasti města Přerova, 

poblíž obce Kokory se 

základní občanskou 

vybaveností 

  • území dotčené záměrem 

zdvojení vedení VVN 400 

kV Krasíkov - Prosenice 

  

Prostorové a 

funkční uspořádání 

území 

• dominantní funkce 

obytná, převažuje 

nízkopodlažní  řadová 

zástavba; podrobný popis 

specifik funkčního a 

prostorového uspořádání - 

viz odůvodnění územního 

plánu obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení 

vyhodnocena pouze za celé 

ORP - viz kapitola 5.3 v 

textová části ÚAP označené 

jako I. textová část  

      

Občanská 

vybavenost včetně 

její dostupnosti  

  • obec s omezenou 

občanskou vybaveností 

• v obci se nachází: 

Knihovna, Hasičská 

zbrojnice, Obchod s 

potravinami, Dětské hřiště - 

veřejně přístupné, 

Víceúčelové hřiště (mimo 

areály ZŠ a MŠ) 

• záměr realizace 

víceúčelového sálu 

  

Veřejná 

prostranství 

• uspokojivý stav i 

dostupnost veřejných 

prostranství 

      



Horninové 

prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• Nelešovický potok s 

velmi malým průtokem 

• záměr vybudování 

suchých poldrů 

• zranitelná oblast     

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 

• výsadba krajinné zeleně v 

rámci ÚSES 

• výsadba stromů podél 

polních cest 

• koeficient ekologické 

stability KES  0,08 

• nízký podíl vodních ploch 

• navržený regionální 

biokoridor RK 1536 

• záměr vybudování 

suchých poldrů 

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• dvě třetiny ZPF se nachází 

v I. a II. třídě ochrany 

• chmelnice 

• velmi vysoký podíl orné 

půdy 

• absence lesů 

• záměr vybudování 

suchých poldrů 

  

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• splašková kanalizace 

včetně ČOV   

• plynofikovaná obec 

•absence veřejného  

vodovodu (zpracovaná 

dokumentace DSP) 

• záměr vybudování 

vodovodu - předpokládá se 

napojení na skupinový 

vodovod Přerov se 

zásobením ze stávajícího 

vodojemu Sobíšky přes 

stávající rozvodnou síť 

obce Zábeštní Lhota a 

projektovanou síť obce 

Penčice 

• oprava chodníků a 

místních komunikací 

  



Sociodemografické 

podmínky 

• mírně nadprůměrný podíl 

obyvatel v produktivním 

věku 

• populačně velmi malá 

obec (195 obyvatel v roce 

2019); v dlouhodobém 

vývoji mírný růst počtu 

obyvatel 

• nízký podíl obyvatel se 

středoškolským vzděláním 

s maturitou            

    

Bydlení 
• zájem o bydlení • nedostatečná technická 

infrastruktura 

• návrh nových ploch pro 

bydlení v RD 

  

Rekreace a cestovní 

ruch 

• prostory pro společenský 

a kulturní život 

• dostatečné vybavení pro 

sportovní aktivity (nové 

dětské hřiště) 

• nedostatečné základní 

vybavení pro sportovní 

aktivity 

• rozvoj cestovního ruchu 

např. agroturistiky, 

ekoturistiky 

• využití potenciálu 

kulturního a přírodního 

dědictví 

• zlepšování celkového 

prostředí v obci 

• budování zázemí pro 

volný čas 

• revitalizace a ochrana 

krajiny; oprava areálu 

Sokolu Nelešovice 

  



Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• diverzifikace 

podnikatelských činností 

• průměrná nezaměstnanost, 

dobré podmínky pro 

zemědělství 

• zkušenosti se 

zemědělskou výrobou a 

tradice zemědělské výroby 

• dojížďka za prací do 

Přerova a Olomouce 

• vysoký podíl ekonomicky 

aktivních v zemědělství 

 

• nízké příjmy v 

zemědělství 

 

• mírně podprůměrný počet 

podnikatel. subjektů na 

1000 obyvatel 

• 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 

ŽP9 Nelešovice ostatní realizace vodovodu místní SWOT krátkodobý   
problém 

k realizaci* 

ŽP8 Nelešovice 
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 

    Nelešovice 

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 



Oldřichov 

Informace o obci 

V roce 2019 žilo v obci Oldřichov 116 obyvatel. Index stáří v obci dosahuje nízkých hodnot, 

přičemž se výrazně snižuje podíl obyvatel v předproduktivním a poproduktivním věku 

a naopak se zvyšuje počet obyvatel ve věku produktivním (15-64 let). Zaměstnanost je v obci 

nadprůměrná – 65,9 %. 

Oldřichov je vybaven plynovodem (napojen na systém Sušic), kanalizací a ČOV.  

V zastavěném území obce Oldřichov je navržena protipovodňová ochrana, a to formou hrází. 

Oldřichov je jednou z obcí správního obvodu bez lesních ploch, naopak nadprůměrný je podíl 

orné půdy a zastavěného území. Zastavěné plochy zabírají 3,2 %, což je jedna z nejvyšších 

hodnot v SO ORP Přerov. Na území obce Oldřichov je zakončena cyklostezka č. 6239 

Radslavice - Tučín - Podolí - Nové Dvory – Oldřichov, nazývaná také jako „Jantarová stezka“. 

 

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) 

Oldřichov + - - 3c 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 leží v údolí Bečvy, s 

dobrou dostupností do Přerova; 

spáduje za občanskou 

vybaveností do Oseku nad 

Bečvou 

  • území dotčené záměrem 

VTL plynovodu Moravia 

• záměr zdvojení vedení VVN 

400 kV Nošovice - Prosenice 

  

Prostorové a 

funkční uspořádání 

území 

• dominantní funkce obytná, 

funkce výrobní a obslužná je 

doplňková; převažuje 

nízkopodlažní  řadová zástavba 

• zachovalá kompaktní struktura 

zástavby návsi; 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 velmi omezenou 

občanskou vybaveností 

• v obci se nachází: Klubovna 

nebo komunitní centrum (mimo 

klubovny SDH), Kulturní dům 

nebo víceúčelový sál, Obchod s 

potravinami 

• záměr realizace hřiště, 

dětské hřiště, relaxačního 

parku v lokalitě Klčí - střed 

obce  

  

Veřejná 

prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství 

      

Horninové 

prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        



Vodní režim 

• potok Libuška  

• retenční prostor – plocha 

určená k rozlivu povodně                                           

• stanovené záplavové pásmo 

Q100  řeky Bečvy 

• zanesené koryto potoku 

Libuška 

• protipovodňová opatření   

Kvalita životního 

prostředí 

  • zatížení z dopravy     

Příroda a krajina 

  • koeficient ekologické stability 

KES  0,10  

• nízký podíl vodních ploch 

• navržené regionální 

biocentrum 

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

  • vysoký podíl orné půdy 

• velmi nízký podíl lesa 

(0,11%) 

    

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• veřejný vodovod 

• jednotná kanalizace, ČOV 

• plynofikovaná obec; zatížení 

průjezdní nákladní dopravou - 

zhoršení stavu průjezdní 

komunikace 

• přetížení průjezdné 

komunikace nákladovou 

dopravou; rozsáhlé nečleněné 

pozemky 

 
 

Sociodemografické 

podmínky 

• nízký podíl obyvatel ve věku 

65 let a více 

• v dlouhodobém vývoji ustálený 

vývoj obyvatelstva - mírný 

přírůstek   

 

• populačně velmi malá obec 

(116 obyvatel v roce 2019) 

• 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 

• převaha bydlení  v  rodinných 

domech  

• vysoký podíl trvale obydlených 

domů 

  • příprava zasíťování lokality 

Klčí 

  



Rekreace a 

cestovní ruch 

• obec leží na trase cyklostezky 

Bečva a na cyklotrase č. 6240 

• cyklotrasa po silnici III. tř. • rozvoj cestovního ruchu 

např. agroturistiky, 

ekoturistiky 

• využití potenciálu kulturního 

a přírodního dědictví 

 

 

  

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• vysoký podíl podnikatelských 

subjektů v zemědělství 

• relativně vysoký podíl 

podnikatelských subjektů v 

průmyslu 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• blízkost pracovištního centra                    

• podprůměrný  počet 

podnikatelských subjektů na 

1000 obyv. 

• vyšší nezaměstnanost 

• převažující vyjížďka za prací 

do obcí 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 

  • v obci nepůsobí jednotka 

sboru dobrovolných hasičů v 

obci 

    

 

  



Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP6 Oldřichov 
životní 

prostředí/krajina 

revize řešení 

protipovodňové ochrany  
nadmístní 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 

    Oldřichov 

            Nadmístní problém: 

 prověřit možnosti řešení protipovodňové ochrany obce ve vztahu k aktualizaci koncepce 

      Místní problémy: 

 žádný 

 



Oplocany 

Informace o obci 

K 31.12.2019 žilo v Oplocanech, obci, která náleží do regionu Kojetínska, 321 obyvatel. Obec 

vykazovala v roce 2019 podprůměrný podíl nezaměstnaných. 

Díky silnici II/435 mají Oplocany dobrou dopravní obslužnost, ale také nadměrné zatížení 

z automobilové dopravy. Obec v současnosti realizuje kanalizaci včetně napojení na ČOV 

Kojetín. Oplocany jsou obcí správního obvodu Přerov s druhým nejvyšším podílem orné půdy 

na celkové rozloze obce (88,3 %). Lesní plochy zde zabírají pouze 0,4 % rozlohy. 

 

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 

rozvoje území (viz Příloha I), které byly zvoleny dle metodiky Hodnocení rozboru udržitelného 

rozvoje území obcí Olomouckého kraje (Urban planner s.r.o., Olomouc 2020), byla obec 

klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 

 

Název obce Sociální pilíř 
Hospodářský 

pilíř 
Přírodní pilíř 

Kategorie 

zařazení 

obce 

Výsledná 

hodnota 

(součet 

hodnot 

všech 

pilířů) 

Oplocany + - - 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 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 kompaktní 

struktura zástavby návsi; 

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, 

Kulturní dům nebo víceúčelový 

sál, Hasičská zbrojnice, Obchod s 

potravinami, Dětské hřiště - 

veřejně přístupné, Fotbalové 

hřiště 

• záměr rozšíření obchodu o malé 

pohostinství; plán vybudování 

víceúčelového centra v budově TJ 

Sokol; 

  

Veřejná prostranství 

• uspokojivý stav i 

dostupnost veřejných 

prostranství 

      

Horninové prostředí a 

geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        



Vodní režim 

• drobné vodní toky na 

území obce 

• CHOPAV (okrajově) 

• část území se nachází v území 

zvláštní povodně pod vodním 

dílem, zranitelná oblast 

• revitalizace toku říčky Valové v 

úseku při hranici s obcí Polkovice 

  

Kvalita životního 

prostředí 

  • nadměrné zatížení z 

automobilové dopravy                                                     

    

Příroda a krajina 

  •koeficient ekologické stability 

KES  0,05                                                            

• podprůměrný podíl vodních 

ploch 

• revitalizace a ochrana krajiny - 

výsadba lužních lesů na Valové 

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• pozemky  v I. a II. třídě 

ochrany 

• zvýšená ekologická 

stabilita krajiny díky 

rozsáhlé výsadbě stromů a 

keřů podél cest v 

posledních letech 

• velmi vysoký podíl orné půdy 

• velmi nízký podíl lesa 

• výsadba krajinné zeleně - 

protierozní opatření 

• vybudování odvodňovacího 

příkopu ve východní části obce 

• přívalové deště, eroze 

půdy 

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• silnice II/435, dobrá 

dopravní obslužnost 

• veřejný vodovod  

• dešťová kanalizace  

• absence splaškové kanalizace a 

ČOV, likvidace odpadních vod 

řešena individuálně                                                

• vedení tranzitní dopravy 

zastavěným územím obce 

• realizace kanalizace  a ČOV (v 

realizaci) 

• územní rezerva pro přeložku 

silnice II/435  

 

Sociodemografické 

podmínky 

  • populačně velmi malá obec (335 

obyvatel v roce 2019) 

• vysoký podíl obyvatel ve věku 

65 let a více 

• v dlouhodobém vývoji úbytek 

obyvatelstva přirozenou měnou i 

migrací  

• ve struktuře vzdělání jsou ve 

srovnání s průměrem v SO ORP 

Přerov vyšší podíly osob se 

základním vzděláním a úplným 

středním vzděláním bez maturity  

• velmi 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 

• stárnutí  



Bydlení 

• převaha bydlení  v  

rodinných domech  

• nízký počet dokončených bytů v 

poslední dekádě 

• nabídka stavebních pozemků 

mladým rodinám 

• obnova nevyužitého bytového 

fondu  

• budování technické infrastruktury 

• chátrání neobydleného 

bytového fondu 

Rekreace a cestovní 

ruch 

• kulturní památka, řada 

drobných sakrálních staveb 

(křížky) 

• základní prostory pro 

společenský a kulturní 

život 

• nedostatečné vybavení  pro 

sportovní aktivity 

• rozvoj cestovního ruchu např. 

agroturistiky, ekoturistiky 

• využití potenciálu kulturního a 

přírodního dědictví 

• výstavba cyklostezek 

• záměr vybudování cyklostezky do 

Tovačova, části Annín - cesta dětí 

do školy 

  

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• vysoký podíl 

podnikatelských subjektů v 

zemědělství a stavebnictví,  

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• podprůměrný počet 

podnikatelských subjektů na 1000 

obyvatel 

• nízké příjmy v zemědělství 

• podprůměrná nezaměstnanost                     

• 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 Oplocany 
životní 

prostředí/krajina 

splachy půdy při 

přívalových deštích - 

lokality identifikované 

obcemi 

místní obec dlouhodobý   

k řešení v 

podrobnější 

projektové 

dokumentaci 

ŽP2 Oplocany 
životní 

prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 

dopravou  
nadmístní obec dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP7 Oplocany 
životní 

prostředí/krajina 
realizace kanalizace  místní SWOT dlouhodobý   v realizaci 

ŽP6 Oplocany 
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 

    Oplocany 

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 

 



Oprostovice 

Informace o obci 

Počtem obyvatel je obec Oprostovice druhou nejmenší v SO ORP Přerov. K 31.12.2019 jich 

zde žilo pouze 86. V obci najdeme pouze základní vybavenost. Obec vykazovala v roce 2019 

nízkou nezaměstnanost. 

Jako jedna z  mála obcí má obec Oprostovice vybudovanou vlastní ČOV, která ale již 

nevyhovuje potřebám obce. Záměrem obce je vybudování nové čistírny. 

Oprostovice jsou jednou z mála obcí správního obvodu Přerov, na jejíž území jsou evidována 

sesuvná území.  

Podíl orné půdy na celkové výměře je 83,1 %, naopak lesní plochy zabírají pouze 1,5 %. Obec 

se jeví jako vhodná lokalita pro akumulaci. Je zde vymezena územní rezerva vodní nádrže 

Radkovy. Záměrem obce je také vybudování rybníku na Vidláčském potoce, a to ve spolupráci 

s obcí Radotín. 

 

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) 

Oprostovice - + - 3b 7 

 

Toto hodnocení je doplněno o poznatky z níže uvedené SWOT analýzy území v členění dle 

13 tematických okruhů definovaných ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. 



SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

  • obec s horší dopravní 

dostupností, která leží v okrajové 

části ORP, v regionu Záhoří 

    

Prostorové a funkční 

uspořádání území 

• dominantní funkce obytná, 

funkce výrobní a obslužná je 

doplňková; převažuje 

nízkopodlažní  volná řadová 

zástavba  

• zachovalá náves s kaplí v dolní 

části; 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 

• Knihovna, Klubovna nebo 

komunitní centrum (mimo 

klubovny SDH), Kulturní dům 

nebo víceúčelový sál, Hasičská 

zbrojnice, Dětské hřiště - veřejně 

přístupné, Fotbalové hřiště 

• záměr rozšíření dětského 

hřiště a opravy kulturního 

domu; záměr vybudování 

tenisového kurtu 

  

Veřejná prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství 

      



Horninové prostředí 

a geologie 

• stabilní území takřka bez 

sesuvů 

      

Vodní režim 

• dva meliorační odpady, které se 

pod obcí stékají  

  • lokalita vhodná pro 

akumulaci vod - územní 

rezerva vodní nádrže Radkovy; 

realizace suchého poldru na 

Oprostovickém potoce, 

vybudování rybníku na 

Vidláčském potoce spolu s 

obcí Radotín 

  

Kvalita životního 

prostředí 

  • EKO_sO3 - překročení imisního 

limitu a nebo cílového imisního 

limitu na celém katastru                                            

    

Příroda a krajina 

  • koeficient ekologické stability 

KES  0,12                                                       

• podprůměrný podíl vodních 

ploch 

    

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• pozemky v II. třídě ochrany 

ZPF; rozsáhlejší výsadba stromů 

v posledních letech (lokalita 

Hliník), zalesnění 

• velmi vysoký podíl orné půdy 

•nízký podíl lesa 

• protierozní opatření • eroze (zejména 

jihozápadně od zástavby 

obce) 



Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• silnice II. třídy 

• veřejný vodovod  

• jednotná kanalizační síť a ČOV 

s odtokem do melioračního 

odpadu 

• plocha pro  novou ČOV 

vymezena v ÚP  

• plynofikovaná obec 

• nevyhovující ČOV  • realizace ČOV, vybudování 

nové kanalizační stoky na 

západním okraji obce 

  

Sociodemografické 

podmínky 

  • velmi malá obec (86 obyvatel v 

roce 2019) 

• vysoký podíl obyvatel ve věku 

65 let a více 

• 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 vzděláním a úplným 

středním vzděláním bez maturity  

• zlepšovat v obci podmínky 

pro každodenní život 

• úbytek obyvatelstva 

• stárnutí  

Bydlení 

• bydlení  v  rodinných domech  •vysoký podíl neobydlených domů 

s byty  

• nabídka stavebních pozemků 

mladým rodinám 

• obnova nevyužitého  

bytového fondu  

• chátrání  bytového fondu 



Rekreace a cestovní 

ruch 

• základní prostory pro 

společenský a kulturní život 

• cyklostezky 

• nedostatečné základní vybavení 

pro sportovní aktivity                                        

• rozvoj  cestovního ruchu 

např. agroturistiky, 

ekoturistiky 

• využití potenciálu kulturního 

a přírodního dědictví 

• revitalizace a ochrana krajiny 

  

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• zkušenosti se zemědělskou 

výrobou a tradice zemědělské 

výroby 

• nízká nezaměstnanost 

• nízké příjmy v zemědělství 

• vysoká vyjížďka za prací  v 

rámci okresu Přerov (zejm. do 

Přerova a Lipníka n. B.) 

 • vymezení nové rozvojové 

plochy pro podnikání 

• 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 Oprostovice 
urbanistický/ 

využití území 

ohrožení zastavěného 

území lokálními 

povodněmi 

místní obec dlouhodobý   
problém 

k realizaci* 



ŽP1 Oprostovice 
životní 

prostředí/krajina 

splachy půdy při 

přívalových deštích - 

lokality identifikované 

obcemi 

místní obec dlouhodobý   

k řešení v 

podrobnější 

projektové 

dokumentaci 

ŽP5 Oprostovice 
životní 

prostředí/krajina 

upřesnění vymezení plochy 

pro vodní nádrž Radkovy  
nadmístní SWOT krátkodobý ZÚR OK   

D6 Oprostovice dopravní 

střet silnice II. třídy s 

výhledovým záměrem 

vodní nádrže Radkovy 

nadmístní 
územní 

střet 
dlouhodobý ZÚR OK   

ŽP7 Oprostovice 
životní 

prostředí/krajina 
realizace kanalizace a ČOV místní SWOT dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP8 Oprostovice 
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 

     Oprostovice 

Nadmístní problém: 

 prověřit vymezení ploch pro akumulaci povrchových vod    

      Místní problémy: 

 žádný 
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