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Úvod 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Přerov zahrnuje celkem 59 obcí. Většina obcí, 

konkrétně 47 obcí mělo k 15.prosinci územní plán zpracovaný podle nové platné legislativy, 

tedy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon). 

V příštích 2 letech by tak měla být dokončena aktualizace všech územních plánů obcí na území 

ORP Přerov. S výjimkou obcí Podolí a Oprostovice všechny ostatní obce, které musí svou 

dokumentaci nejpozději do konce roku 2022 aktualizovat nebo zpracovat novou, již zahájili 

proces pořizování. Pro valnou většinu obcí pořizuje územní plán úřad územního plánování, tedy 

Magistrát města Přerova. Na území ORP není v současnosti žádná obec, která by neměla 

vydaný územní plán.  

Pro větší přehlednost byly kromě samotné textové části aktualizace ÚAP ORP Přerov 

zpracovány tzv. Karty obcí. Jejich cílem je na jednom místě poskytnout pořizovateli územních 

plánů komplexní informace o dané obci, tj. základní charakteristiku obce, výčet nejzásadnějších 

podkladů rozboru udržitelného rozvoje území (dále jen RURÚ), samotný RURÚ, shrnující 

vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území a výčet problémů 

k řešení v územně plánovací dokumentaci obcí (dále jen ÚPD obcí). Vzhledem k rozsahu zde 

nejsou podklady ÚAP uvedeny jednotlivě, ale jsou vyhodnoceny pouze v rámci SWOT analýz. 

Kompletní výčet podkladů bude průběžně doplněn do elektronické podoby Karet obcí, které 

jsou publikované Krajským úřadem Olomouckého kraje na adrese http://kartyuap.gappa.cz 

Mimo uvedené podklady je ve SWOT analýzách uvedena informace o tom, zda v dané obci 

byly schváleny komplexní pozemkové úpravy, které mají zásadní dopad na řešení 

nezastavěného území v ÚPD obcí. U obcí, kde byly vydány pozemkové úpravy nebo dokonce 

realizovány stavby v nich vytyčené, je toto zohledněno ve vyhodnocení územních podmínek 

pro příznivé životní prostředí (přírodní pilíř). Jak územní plánování, tak i pozemkové úpravy 

se zabývají problematikou ochrany krajiny. S ohledem na aktuální otázku řešení změn klimatu 

a retence vody ve volné  krajině by se také projektanti územních plánů měli touto 

problematikovu zabývat. Na úrovni Olomouckého kraje i vybraných ORP již byly v minulých 

letech pořízeny územní studie krajiny. Vybrané výstupy první zmíněné studie byly využity 

v rámci těchto ÚAP  pro rámcového zhodnocení rizika půdní eroze. Další dopady do územního 

plánování vyvstanou v souvislosti s požadavkem na zvyšování retenční schopnosti krajiny, 

zvyšování podílu krajinné i sídelní zeleně apod.  

Jedním z nejpodstatnějších výstupů dokumentace ÚAP je vyhodnocení RURÚ. To vychází 

z objektivního vyhodnocení na základě indikátorů uvedených v textové části ÚAP ORP Přerov 

a vzešlých z metodiky Hodnocení rozboru udržitelného rozvoje území obcí Olomouckého kraje 

– Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek (Urban planner s.r.o., Olomouc 2020). 

Objektivní hodnocení je v kartách obcí doplněno o dílčí hodnocení jednotlivých tematických 

okruhů RURÚ (viz vyhláška č. 500/2006 Sb.). Na základě tohoto doplnění tak bylo upraveno 

celkové vyhodnocení vyváženosti vybraných obcí. Tematických okruhy RURÚ byly přiřazeny 

k pilířům udržitelného rozvoje území dle následujícího klíče: 

 

 Pilíře hodnocené v rámci RURÚ a jejich označení: 

o Přírodní pilíř (pilíř pro příznivé životní prostředí-) – ozn. P 

o Hospodářský pilíř (pilíř pro hospodářský rozvoj) – ozn. H 

o Sociální pilíř (pilíř pro soudržnost společenství obyvatel území) – ozn. S 

 

http://kartyuap.gappa.cz/
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 Přiřazení témat k pilířům udržitelného rozvoje území: 

1. Širší územní vztahy – S, H 

2. Prostorové a funkční uspořádání území – S  

3. Struktura osídlení – S, H   

4. Sociodemografické podmínky a bydlení - S 

5. Příroda a krajina - P  

6. Vodní režim a horninové prostředí – P 

7. Kvalita životního prostředí – P, S  

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa – P  

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství - S  

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti – S, H 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky – H 

12. Rekreace a cestovní ruch – S, H 

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel - S  

 

Jednotlivá témata byla dle příslušnosti k danému pilíři udržitelného rozvoje území  ve SWOT 

analýzách označena dle následujícího barevného schéma: 

 

přírodní pilíř 

sociální pilíř 

hospodářský pilíř 

přírodní a sociální pilíř 

sociální a hospodářský pilíř 

 

Závěry ze SWOT analýz byly využity pro doplnění vyhodnocení celkové vyváženosti územních 

podmínek pro udržitelný rozvoj území v jednotlivých obcích. Údaje ve SWOT analýze 

vycházejí jak ze statistických údajů, tak z údajů získaných od starostů obcí či z doplňujících 

průzkumů území.  

Na závěr byly na základě podkladů RURÚ v obcích identifikovány problémy území, ze kterých 

vzešly i problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci obcí a Zásadách územního rozvoje 

Olomouckého kraje. Jelikož valná většina obcí má vydaný územní plán v posledních letech, 

takto definovaných problémů k řešení je na území ORP Přerov poměrně málo. V přehledu u 

jednotlivých obcí jsou uvedeny i problémy, jež už jsou zohledněny v územním plánu, ale jejich 

realizace dosud neproběhla. Důvodem jejich evidence je význam pro průběžné vyhodnocení 

stavu a vývoje území dané obci, které je užitečné pro hodnocení územních podmínek 

udržitelného rozvoje území. Specifickým skupinou jsou problémy, které nejsou v území přesně 

lokalizovány. Jedná se například o zvýšené riziko ohrožení zemědělské půdy erozí nebo 

povodňové ohrožení území. 
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Beňov  

Informace o obci 

Obec Beňov patří mezi menší obce ORP Přerov. K 31.12.2019 žilo v obci Beňov, která se 

skládá ze dvou místních částí (Beňov, Prusy), 677 obyvatel. V dlouhodobém vývoji je počet 

obyvatel relativně stabilní, v posledních letech pak mírně klesá. Co se týče bytové výstavby, 

byla v období od roku 2010 v porovnání s průměrem ORP mírně nadprůměrná. Obec leží 

nedaleko města Přerova, do které obyvatelé dojíždějí za prací i do škol. Obec leží na levé břehu 

řeky Moštěnky, v převážně zemědělsky využívané krajině. Východně od zastavěného území se 

zvedají svahy vrchu Kocanda, který je částečně pokryt lesním porostem. Vzhledem ke své 

velikosti obec disponuje relativně dobrou občanskou vybaveností. Obec je vybavena 

vodovodem a kanalizací s napojením na čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV). Na kanalizaci 

však doposud není napojena místní část Prusy, kde je řešení čištění odpadních vod individuální 

formou. V současné době obec vykazuje nízkou nezaměstnanost. V obci se nachází významný 

zaměstnavatel – slévárna, která zaměstnává cca 70 osob. Obec Beňov má své muzeum – 

Muzeum A. C. Stojana, které bylo vybudováno roku 1993. Obec je členem mikroregionu 

Moštěnka, který v nedávné době nechal vyznačit řadu cyklotras v okolí. 

 

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 – Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních 

podmínek (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) 

Beňov + + + 1 9,6 

 

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

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

  

 



6 

 

SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti  Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v užším 

spádovém území města 

Přerova, 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, funkce výrobní a 

obslužná je doplňková; 

převažuje nízkopodlažní 

řadová zástavba  

• zachovalá historická 

struktura návsi ulicového 

typu; zachovalá náves 

kaplí v místní části Prusy                 

• podrobný popis specifik 

funkčního a prostorového 

uspořádání – viz 

odůvodnění územního 

plánu obce 

  • přestavba opuštěného areálu 

bývalého JZD 

  

Struktura osídlení 

• struktura osídlení 

vyhodnocena pouze za 

celé ORP - viz kapitola 

5.3 v textová části ÚAP 

označené jako I. textová 

část  

      

Sociodemografické podmínky 

• populačně malá obec 

(677 obyvatel k 

31.12.2019) , dvě územně 

oddělené části obce             

• v dlouhodobém vývoji 

stagnace počtu obyvatel a 

kladné migrační saldo 

• vysoký index stáří 

- nepříznivá věková 

struktura 

• záměr vybudování nové MŠ   
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Bydlení 

• výstavba 6 RD v lokalitě 

Horní Újezd (I.etapa), 

další výstavba bude 

navazovat 

  • záměr přestavby stávající 

mateřské školy na startovací 

byty nebo pro seniory; příprava 

lokality pro výstavbu 

rodinných domů Horní Újezd - 

II.etapa 

  

Příroda a krajina 

• obecní les                         

• průběžná výsadba 

krajinné zeleně; 

protierozní výsadba 

• památná lípa 

• koeficient 

ekologické stability 

(KES) 0,18  

• nízký podíl 

vodních ploch 

• realizace záměrů v rámci 

projektu Naše společná krajina                

  

Horninové prostředí a geologie 
• stabilní území, bez 

sesuvů  

      

Vodní režim 

• vodní tok Moštěnka  

• rybníky 

• část území leží v OP 

přír. minerál. vod 

• vliv povodní 

minimalizován výstavbou 

přeložky II/150 a 

terénními úpravami 

• pramen užitkové vody a 

kyselky                               

• revitalizovaná hráz 

rybníka a svodnic  

• stanovené 

záplavové území 

Q100 vod. toku 

Moštěnka  

• lokální povodně 

• zranitelná oblast 

• záměr vybudování suchého 

poldru 

• splachy půdy z 

okolních svahů 

Kvalita životního prostředí 

•  obec mimo dosah 

liniových zdrojů emisí 

• sběrné místo pro tříděný 

odpad 

•  EKO-SO3 - 

překročení imisního 

limitu nebo  

cílového imisního 

limitu  

• využívání alternativních 

zdrojů energie 

• lokální vytápění 

tuhými palivy 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k 

plnění funkcí lesa  

• téměř polovina orné 

půdy v I. a II. třídě 

ochrany                           

• chmelnice 

• podprůměrný podíl 

lesů 

• průběžná obnova lesa po 

kůrovcové kalamitě 

• eroze, přívalové deště 
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Občanská vybavenost včetně její dostupnosti  

• občanská vybavenost na 

dobré úrovni - 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), 

Areál jezdectví  

  • záměr výstavby komunitního 

centra a 5 bytových jednotek  v 

bývalém objektu zahrádkářů; • 

výhledový záměr vybudování 

nové MŠ 

  

Veřejná prostranství 

• uspokojivý stav i 

dostupnost veřejných 

prostranství, upravená 

veřejná zeleň na návsi                         

      

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

• veřejný vodovod, 

• kanalizace a ČOV 

• plynofikovaná obec  

•Prusy - individuální 

způsob čištění 

odpadních vody 

• záměr realizace kanalizace a 

ČOV v Prusech; záměr 

realizace kanalizace s 

přečerpávací stanicí pro 40 RD 

v dolní části obce            

• záměr opravy komunikace 

III.třídy Beňov - Prusy - Čech 

  

Ekonomické a hospodářské podmínky 

• nízká nezaměstnanost       

• větší zaměstnavatel se 

sídlem v obci (podnik 

slévárny v obci) 

• dobré podmínky pro 

zemědělství  

• blízkost pracovištního 

centra - Přerov 

• nízký průměrný 

příjem v kraji 

 

• podpora rozvoje drobného 

podnikání a živností 

 

 

• hospodářská recese 

• odliv mladých lidí do 

regionů s vyšší 

nabídkou práce a 

vyššími příjmy 
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Rekreace a cestovní ruch 

• krajinná zeleň v 

bezprostředním zázemí 

obce (rybníky v lokalitě 

Mesla, stromořadí podél 

Moštěnky a alej kolem 

cesty na vyhlídku 

Kocanda) 

• předpoklady rozvoje 

letní rekreace 

• areál jezdectví  

  • 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 

• výhledový záměr cyklostezky 

do Želatovic 

  

Bezpečnost a ochrana obyvatel 

• jednotka sboru 

dobrovolných hasičů v 

obci 
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Vymezené problémy 

 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP1 Beňov 
životní 

prostředí/krajina 

splachy půdy při 

přívalových deštích - 

lokality identifikované 

obcemi 

místní obec dlouhodobý   

k řešení v 

podrobnější 

projektové 

dokumentaci 

ŽP7 Beňov 
životní 

prostředí/krajina 

realizace kanalizace a 

vodovodu v místní části 

Prusy 

místní obec dlouhodobý   

k řešení v 

podrobnější 

projektové 

dokumentaci 

ŽP8 Beňov 
životní 

prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 

zemědělské půdy - svažité 

pozemky 

místní 

Územní 

studie 

krajiny 

Ol. kraje 

krátkodobý   

obecně 

definovaný 

problém 

ŽP6 
Beňov - 

Prusy 

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 

     Beňov 

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 
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Bezuchov 

Informace o obci 

Bezuchov leží na východní okraji ORP, v mírně členité krajině oblasti Záhoří. S výjimkou 

severozápadní části katastru obce je pro území charakteristické zemědělské využití. Nachází se 

zde maloplošné zvláště chráněné území – PP Lesy u Bezuchova, které je zároveň zařazeno mezi 

evropsky významné lokality Natura 2000.  

Obec patří k obcím s nejnižším počtem obyvatel ve správním obvodu. K 31.12.2019 zde žilo 

194 obyvatel. Jejich počet od roku 2001 stále mírně zvyšuje. Věkovou strukturou se řadí mezi 

obce s nejmladší populací.  

Bezuchov leží přibližně mezi městy Přerov, Lipník nad Bečvou a Bystřice pod Hostýnem. Obec 

se pyšní nízkou nezaměstnaností. V obci najdeme základní vybavenost včetně mateřské školy. 

Obec je vybavena vodovodem a rozvodem plynu. Handicapem obce je však chybějící 

kanalizace. Při její realizaci se nabízí možnost napojení na ČOV sousedních Oprostovic. 

Bezuchov má jako jedna z mála obcí nadprůměrný podíl lesních ploch na celkové výměře. 

V Bezuchově končí cyklotrasa č. 6062 Pavlovice u Přerova – Šišma – Bezuchov. Většina trasy 

je, ale značena po silnici III. třídy. 

 

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 – Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních 

podmínek (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) 

Bezuchov* + + - 2c 8,5 

 

V rámci tohoto hodnocení je mírně podhodnocen přírodní pilíř. Přestože obec leží v převážně 

zemědělské krajině,  na jeho území a v bezprostředním okolí se nachází cenné lesní porosty. 

Území rovněž leží stranou dopravních tahů a vykazuje relativně kvalitní životní prostředí. 

Vzhledem k výskytu svažitých pozemků na území obce by měla být v území prověřena možnost 

realizace vhodných protierozních opatření. 

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. 
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SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

  

• obec s o něco horší dopravní 

dostupností, která leží v okrajové části 

ORP, v regionu Záhoří 

    

Prostorové a funkční 

uspořádání území* 

• převažující funkce 

obytná, převažuje 

nízkopodlažní řadová 

zástavba, která je 

rozvolněná na jižním 

okraji zastavěného území 

• zachovalý půdorys 

okrouhlé 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 

vybavenosti 

• v obci se nachází: MŠ, Knihovna, 

Kulturní dům nebo víceúčelový sál, 

Hasičská zbrojnice, Obchod s 

potravinami, Dětské hřiště - veřejně 

přístupné, Fotbalové hřiště, Víceúčelové 

hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ) 
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Veřejná prostranství 

• uspokojivý stav i 

dostupnost veřejných 

prostranství 

      

Horninové prostředí 

a geologie 

• stabilní území, bez 

sesuvů  

      

Vodní režim 

• bezejmenné toky ústí 

do Dolnonětčického 

potoka ležícího mimo 

zastavěné území  

• rybník 

  • lokalita vhodná 

pro akumulaci vod - 

územní rezerva 

vodní nádrže 

Radkovy; záměr 

realizace rybníku 

Bezuchov II – 

lokalita Pod lesem 

  

Kvalita životního 

prostředí 

• území z dosahu 

liniových zdrojů emisí 

• EKO_sO3 – překročení imisního 

limitu a nebo cílového imisního limitu 

na celém katastru. 

    

Příroda a krajina 

• evropsky významná 

lokalita – NATURA 

2000, přírodní památka 

Lesy u Bezuchova 

• koeficient ekologické stability (KES) 

0,28 

• nerovnoměrné rozmístění 

krajinotvorných prvků (lesy)  

• nízký podíl vodních ploch 

• návrh 

nadregionálního 

biokoridoru 159 a 

biocentra 

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• nadprůměrný podíl lesů  

• ovocné sady        

• nadprůměrný podíl orné půdy  •realizace 

protierozních 

opatření 

  

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• obcí prochází silnice 

III.třídy    

• veřejný vodovod  

• dešťová kanalizace  

• plynofikovaná obec 

• obec nemá vlastní ČOV, individuální 

způsob likvidace odpadních vod 
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Sociodemografické 

podmínky 

•  příznivá věková 

struktura obyvatelstva, 

nízký index stáří 

• v dlouhodobém vývoji 

stagnace nebo mírný růst 

počtu obyvatel 

•  velmi malá obec (194 obyvatel k 

31.12.2019) s horší dostupností do 

hlavních center   

 

  

  

Bydlení 

  • nadprůměrný podíl neobydlených 

domů s byty 

• obnova 

nevyužitého 

bytového fondu,  

• nové plochy 

bydlení navrženy v 

připravovaném ÚPn 

obce 

  

Rekreace a cestovní 

ruch 

• obcí prochází 

cyklotrasa č. 6062 

• kulturní  a přírodní 

dědictví; zázemí pro 

sportovní aktivity  

• cyklotrasa č. 6062 značena po silnici 

III. tř. 

• záměr opravy 

turistické ubytovny 

  

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• nadprůměrný podíl 

podnikatelských 

subjektů, zejména v 

oblasti zemědělství a 

průmyslu 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• velmi 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 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

D6 Bezuchov dopravní 

střet silnice II. třídy s 

výhledovým záměrem 

vodní nádrže Radkovy 

nadmístní 
územní 

střet 
dlouhodobý ZÚR OK   

ŽP5 Bezuchov 
životní 

prostředí/krajina 

upřesnění vymezení plochy 

pro vodní nádrž Radkovy - 

střet s lokalitou Natura a 

ÚSES 

nadmístní SWOT dlouhodobý ZÚR OK   

ŽP7 Bezuchov 
životní 

prostředí/krajina 
kanalizace a ČOV místní SWOT dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP8 Bezuchov 
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 

     Bezuchov 

            Nadmístní problém: 

 řešit střet silnice II. třídy s výhledovým záměrem vodní nádrže Radkovy  

 upřesnit vymezení plochy vodní nádrže Radkovy 

 

      Místní problémy: 

 žádný
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Bochoř 

Informace o obci 

Obec Bochoř je středně velkou obcí s lázněmi a dobrou občanskou vybaveností, která leží 

v zázemí města Přerova. Na jejím území se nachází část areálu letiště Přerov, které má být 

využito jako součást plánované strategické průmyslové zóny nadmístního významu. Území 

obce se bezprostředně dotýká také plánovaná dálnice D1, která vyvolá mimo jiné přeložku 

stávající páteřní komunikace II/436 procházející obcí. Věková struktura obyvatel zde odráží 

obecný trend stárnutí populace, tedy ubývá obyvatel v předproduktivním věku a naopak přibývá 

těch ve věku poproduktivním. Bochoř je obcí s dobrou vybaveností veřejnou infrastrukturou. 

Obec je napojena na oddílnou kanalizaci, vodovod, plynovod i optickou síť. V obci najdeme 

také mateřskou školu, základní školu I.stupně a sportovní zařízení na dobré úrovni. Obec 

Bochoř má jeden z nejvyšších podílů lesní půdy na celkové výměře v celém správním obvodu. 

Lesy, které leží v jihovýchodní části katastru, zaujímají 21 % rozlohy obce. Obec se pyšní 

nízkou nezaměstnaností. Najdeme zde také menší lázně, které jsou dodnes hojně navštěvovány. 

 

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 – Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních 

podmínek (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) 

Bochoř - + + 2a 10,2 

 

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. 
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SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v rozvojové oblasti 

R1 Přerov (dle ZÚR OK); obcí 

prochází silnice II/436                   

• populačně středně velká obec 

v zázemí Přerova 

- • rozvoj průmyslové zóny letiště 

Přerov                                             • 

území dotčené záměrem dálnice 

D1 a vyvolané přeložky 

komunikace II/436                                                

• území dotčené záměrem 

modernizace železniční tratě 

Přerov - Brno 

  

Prostorové a funkční 

uspořádání území 

• dominantní funkce obytná, 

funkce výrobní a obslužná je 

doplňková; převažuje 

nízkopodlažní kompaktní 

řadová zástavba 

• zachovalý charakter návsi 

ulicového typu                              

• podrobný popis specifik 

funkčního a prostorového 

uspořádání - viz odůvodnění 

územního plánu obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení 

vyhodnocena pouze za celé 

ORP - viz kapitola 5.3 v 

textová části ÚAP označené 

jako I. textová část   
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Občanská vybavenost 

včetně její 

dostupnosti  

• obec s dobrou občanskou 

vybaveností 

• v obci se nachází: ZŠ 

I.stupně, MŠ, Knihovna, 

Klubovna nebo komunitní 

centrum (mimo klubovny 

SDH), Kulturní dům nebo 

víceúčelový sál, Hasičská 

zbrojnice, Pohostinství, 

Obchod s potravinami, Dětské 

hřiště - veřejně přístupné, 

Fotbalové hřiště, Víceúčelové 

hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ)  

• záměr realizace obecních bytů v 

lokalitě Drahy 

  

Veřejná prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství 

      

Horninové prostředí a 

geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• CHOPAV, 

• část obce se nachází v OP II. 

st. přírod. léčivých zdrojů a 

přírod. min. vod 

• stanovené záplavové území Q100 

řeky Bečvy  

• obec nemá větší vodoteč, pouze 

meliorační odpad 

    

Kvalita životního 

prostředí 

   

• zájmové území AČR 

• CL_bez O3 překročení cílového 

imisního limitu – část katastru 

• EKO_sO3 – překročení imisního 

limitu a nebo cílového imisního 

limitu -  severní část katastru 

    

Příroda a krajina 

• vysoký podíl lesů; 

realizována výsadba při 

založení prvků ÚSES 

 •nízký podíl vodních ploch                      

• nerovnoměrné rozmístění 

krajinotvorných prvků (lesy)               

• koeficient ekologické stability 

(KES) 0,36                  
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Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• vysoký podíl lesů                           

• pozemky ZPF ve II. třídě 

ochrany                                     

• schválené komplexní 

pozemkové úpravy 

                                                

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• silnice II/436 

• veřejný vodovod  

• oddílná kanalizace zakončená 

ČOV                                               

• železniční trať                                        

• plynofikovaná obec 

• hluková zátěž obytných lokalit, 

zvýšená hladina spalin a snížená 

bezpečnost obyvatel 

• kanál D-O-L zasáhne do 

ekosystémů v krajině, do vodního 

režimu krajiny, těleso je barierou v 

krajině 

• dobrá dopravní obslužnost a 

návaznost na město Přerov jako cíl 

zaměstnanosti a všech služeb 

• výstavba dálnice, navrhovaná 

přeložka sinice II. třídy; záměr 

zdvoukolejnění tratě BRNO - 

PŘEROV 

• nárůst hluku, spalin a 

snížení bezpečnosti 

dopravy a obyvatel 

Sociodemografické 

podmínky 

• v dlouhodobém vývoji mírný 

přírůstek obyvatel, v 

posledním období stagnace                         

• poměrně vysoký index stáří      

Bydlení 

• intenzivnější bytová výstavba 

v poslední dekádě                         

• dům pokojného stáří 

• mírně nadprůměrný podíl 

neobydlených domů s byty 

• obnova nevyužitého bytového 

fondu 

  

Rekreace a cestovní 

ruch 

• lázně s možností ubytování 

• léčebný pramen 

• jezdecký oddíl 

• 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 dědictví 

• revitalizace a ochrana krajiny 

• realizace cyklostezky směrem na 

Věžky a Horní Moštěnice;  

• po realizaci přeložky vyvolané 

stavbou dálnice D1přeřazení 

silnice II/436 do kategorie 

komunikací pro bezmotorová 

vozidla – vznik bezpečné trasy pro 

cyklisty do z Bochoře Přerova  
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Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• nízká nezaměstnanost 

• zkušenosti se zemědělskou 

výrobou a tradice zemědělské 

výroby 

• vyšší podíl zaměstnaných ve 

službách 

• podprůměrný podíl 

podnikatelských subjektů na 1000 

obyv. 

• nízký průměrný příjem v kraji           

• vysoká vyjížďka za prací v rámci 

okresu Přerov 

• podpora rozvoje drobného 

podnikání a živností, hlavně v 

oblasti služeb 

• diverzifikace zemědělství  

• možnost rozšíření lázní                   

• realizace strategické průmyslové 

zóny Letiště Přerov 

• 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 

U3 Bochoř 
urbanistický/ 

využití území 

návrh strategické 

průmyslové zóny Přerov - 

Bochoř 

nadmístní obec krátkodobý   
problém 

k realizaci* 

D4, D7 Bochoř dopravní 
výstavba dálnice D1 a 

přeložek silnic II. a III.třídy 
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 

     Bochoř 

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 
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Brodek u Přerova 

Informace o obci 

Městys Brodek u Přerova se nachází v rozvojové oblasti R1 Přerov (dle ZÚR OK) na 

hlavních dopravních tazích, a sice na silnici I/55 (směr Olomouc) a  III. železničním koridoru 

(Česká Třebová - Přerov - Bohumín). Městys se skládá ze dvou částí, Brodku u Přerova a místní 

části Luková. Nachází se severovýchodně od Přerova v zemědělské krajině bez zastoupení lesů. 

Počet obyvatel v posledním období stagnuje a koncem roku 2019 dosáhla hodnoty 1940 

obyvatel. Co se týče bytové výstavby, ta v posledních letech stagnuje. Nicméně už nyní městys 

připravuje 2 nové lokality pro výstavbu bytových i rodinných domů. Věkovou strukturou se 

řadí spíše mezi obce s vyšším zastoupením starších obyvatel.  

Městys disponuje velmi dobrou občanskou vybaveností, kterou využívají i okolní obce 

(např. Citov, Císařov, Rokytnice). V obci se nachází základní škola I. i II. stupně a rovněž 

ordinace praktického a zubního lékaře. Po zániku známého cukrovaru v Brodku sice došlo 

k výraznému poklesu pracovních příležitostí, i tak se ale nezaměstnanost dnes drží na velmi 

nízké hodnotě. Přispívá k tomu i dobrá dopravní dostupnost do Přerova i Olomouce. 

Na území městyse se nachází pramen minerální vody (Hanácká kyselka) a zasahuje sem 

i chráněná oblast přirozené akumulace vod (dále jen CHOPAV). Díky pozemkovým úpravám 

došlo v předchozích letech k poměrně rozsáhlé výsadbě krajinné zeleně, která přispívá k větší 

ekologické stabilitě jinak zcela zemědělské krajiny. 

 

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 – Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních 

podmínek (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) 

Brodek u 

Přerova 
- + + 2a 8,6 

 

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. 
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SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v rozvojové 

oblasti R1 Přerov (dle ZÚR 

OK) na hlavních dopravních 

tazích, silnici I/55 a III. 

železničním koridoru (Česká 

Třebová - Přerov - Bohumín) 

  • území částečně dotčené 

záměrem modernizace III. 

železničního koridoru 

Česká Třebová - Olomouc 

- Přerov - Bohumín (stavba 

Dluhonického přesmyku)                                 

• území zasaženo územní 

rezervou kanálu D-O-L  

  

Prostorové a funkční uspořádání 

území 

• dominantní funkce obytná, 

funkce výrobní a obslužná je 

doplňková; převažuje 

nízkopodlažní kompaktní 

řadová zástavba, pouze v 

západní a severovýchodní 

části se nacházejí rozsáhlejší 

výrobní provozy  

• zachovalá kompaktní 

struktura zástavby návsí v 

Brodku i místní části Luková 

- návsi ulicového typu            

• podrobný popis specifik 

funkčního a prostorového 

uspořádání - viz odůvodnění 

územního plánu obce  

  • nové využití areálu 

bývalého cukrovaru 

  

Struktura osídlení 

• struktura osídlení 

vyhodnocena pouze za celé 

ORP - viz kapitola 5.3 v 

textová části ÚAP označené 

jako I. textová část  
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Občanská vybavenost včetně její 

dostupnosti  

• obec s rozsáhlejší 

občanskou vybaveností, 

kterou využívají i okolní obce 

• v městyse se nachází: ZŠ I. i 

II. stupně, MŠ, ordinace 

praktického lékaře, ordinace 

zubaře, dům s pečovatelskou 

službou, 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; 

ložisko písků v obci - 

zasahuje až na území 

Císařova a Citova 
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Vodní režim 

• CHOPAV  

• Olešnice a  drobné vodní 

toky 

•  na území obce zdroj pitné 

vody a zdroj přírodní 

minerální vody (Hanácká 

kyselka) s příslušnými 

ochrannými pásmy 

• řeka Olešnice - 

ohrožuje rozlitím (nízké 

břehy) 

• záplava Moravy a 

Bečvy dosahovala až k 

okraji zastavěného území 

obce 

• recipientem východní 

části zastavěného území 

obce je otevřený 

meliorační odpad 

protékající kolem 

ochranného pásma 

vodního zdroje - část 

odpadních vod vtéká do 

OP II.st. až k hranici OP 

I. st. 

• zranitelná oblast 

• protipovodňová opatření • záplavy 

Kvalita životního prostředí 

• zatížení nákladní dopravou 

(ze směru od Tovačova) 

• CL_bez O3 překročení 

cílového imisního limitu 

- větší část katastru 

• EKO_sO3 - překročení 

imisního limitu a nebo 

cílového imisního limitu 

– min. část katastru 

• záměr realizace sběrného 

dvora 

• hluk  a emise z dopravy - 

nárůst po případném 

vybudování pískovny 

Věrovany - dopad i na režim 

záplav a obec Citov! 

Příroda a krajina 

• rozsáhlé plochy ÚSES 

vysázené v posledních letech                            

• absence lesů  

• podprůměrný podíl 

vodních ploch  

• koeficient ekologické 

stability KES 0,06                                    

• železnice  tvoří bariéru 

v krajině 
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Zemědělský půdní fond a 

pozemky určené k plnění funkcí 

lesa  

• pozemky ve II. třídě 

ochrany ZPF                       • 

schválené komplexní 

pozemkové úpravy                                           

• absence lesa 

• vysoký podíl orné půdy  

• realizace protierozních 

opatření; 

• nevhodný způsob 

zemědělského 

obhospodařování   

• riziko vodní a větrné eroze - 

lokality kopec Stráž a v 

Lukové u hřiště směrem k 

vodní nádrži 

Veřejná dopravní a technická 

infrastruktura 

• žel. stanice na trati č. 270  

• silnice II/150 

• veřejný vodovod  

• obec odkanalizována 

jednotným kanalizačním 

systémem - dokončena v roce 

2014 (napojeno cca 80% 

domů)  

• Luková - jednotný 

kanalizační systémem 

napojený na ČOV Brodek  

• plynofikovaná obec; 

• dobrá dopravní obslužnost 

do Přerova a Olomouce                 

• těleso železniční tratě je 

barierou  územního 

rozvoje obce. 

• v k.ú. obce je držena 

územní rezerva pro 

propojení železničních 

koridorů. 

• možnost zavlečkování 

přilehlých průmyslových 

areálů 

• územní rezerva pro 

obchvat II/150;  

• realizace dálnice D55 

• bez realizace obchvatu II/150 

zůstane rozdělení zástavby 

frekventovanou silnicí s 

nárůstem intenzity dopravy a 

hluku 

Sociodemografické podmínky 

• městys obsluhující i okolní 

obce Citov, Císařov a 

Rokytnice (1940 obyvatel k 

31.12.2019); průměrná 

hodnota indexu stáří                      

• v posledním období 

mírný úbytek obyvatel;  

    

Bydlení 

• stabilizovaný bytový fond s 

možností dalšího rozvoje 

                                                              

• nízký počet 

dokončených bytů v 

poslední dekádě 

                                                              

• záměr přípravy lokality 

Jiráskova a Tovární pro 

bytovou výstavbu  
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Rekreace a cestovní ruch 

• rozsáhlá síť cyklostezek do 

okolních obcí, v současnosti 

propojeno až do Olomouce, 

cyklostezka i do Citova, 

Císařova a Lukové (výhodná 

poloha obce - křižovatka 

mezi Olomoucí, Přerovem a 

Prostějovem; stravovací 

zařízení pro turisty v obci) 

• kulturní dědictví 

  • rozvoj cestovního ruchu 

např. agroturistiky, 

ekoturistiky 

• využití potenciálu 

kulturního a přírodního 

dědictví 

• revitalizace a ochrana 

krajiny 

• další rozvoj cyklotras - 

studie průjezdní 

cyklostezky obcí; záměr 

dobudování cyklostezky z 

Lukové do Rokytnice;  

 

  

Ekonomické a hospodářské 

podmínky 

•dobrá dopravní dostupnost,  

blízkost pracovištního centra 

• nízká nezaměstnanost  

• dobré podmínky pro 

zemědělství, tradice 

zemědělské výroby 

 

• značná  rizika 

související s podnikáním 

v zemědělství 

• mírně podprůměrný 

počet podnikatelských 

subjektů na  1000 

obyvatel                                       

• vysoká vyjížďka za 

prací v  rámci okresu 

Přerov; 

• opuštěný areál 

cukrovaru 

• podpora rozvoje 

drobného podnikání a 

živností   

• diverzifikace zemědělství  

• hospodářská recese 

• růst nezaměstnanosti 

• odliv mladých lidí do regionů 

s vyšší nabídkou práce a 

vyššími příjmy 

Bezpečnost a ochrana obyvatel 

• jednotka sboru 

dobrovolných hasičů se 

zásahovou oblastí i za hranicí 

obce 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP1 
Brodek u 

Přerova 

životní 

prostředí/krajina 

splachy půdy při 

přívalových deštích - 

lokality identifikované 

obcemi 

místní obec dlouhodobý   

k řešení v 

podrobnější 

projektové 

dokumentaci 

ŽP2 Brodek u 

Přerova 

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 

Brodek u Přerova 

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 
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Buk 

Informace o obci 

Obec leží na rozvojové ose OS 11 (dle ZÚR OK) a má dobrou dopravní dostupnost do města Přerova. 

Nachází se v Moravské bráně, v převážně zemědělsky využívané krajině, která je vzhledem ke 

své svažitosti náchylná k erozi. Vyskytují se zde hojně půdy nejvyšší bonity. Buk je také známý 

pěstováním chmele. 

Obec má pouze základní občanskou vybavenost, která zahrnuje mateřskou školu. K 31.12.2019 

žilo v obci 378 obyvatel. Počet obyvatel v posledních letech stagnuje. Obec má vysoký podíl 

obyvatel starších 65 let. Co se týče bytové výstavby, v posledním období v obci vyrostlo jen 

několik málo nových domů. 

Obec je vybavena vodovodem a kanalizací, která však není napojena na ČOV.V současně 

době je již na ČOV vydáno stavební povolení. Katastrálním územím obce prochází těleso 

železniční tratě č. 270 Česká Třebová – Přerov - Bohumín, které tvoří významnou bariéru 

územního rozvoje a navíc jsou zde překračovány hygienické limity hluku. Další bariérou a 

současně stimulem ekonomického rozvoje je dálnice D1.  

 

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) 

Buk - - + 3a 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. 
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SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží na rozvojové ose 

OS 11 (dle ZÚR OK) s dobrou 

dopravní dostupností do města 

Přerova 

  • území dotčené záměrem 

zdvojení vedení VVN 400 kV 

Krasíkov - Prosenice              • 

území dotčené záměrem 

vysokorychlostní tratě v Brno 

- Přerov - Ostrava  

• území zasaženo územní 

rezervou kanálu D-O-L 

  

Prostorové a funkční 

uspořádání území 

• převažující funkce obytná, 

převažuje nízkopodlažní 

kompaktní řadová zástavba 

• zachovalá protáhlá náves 

ulicového typu s kaplí v čelní 

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  
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Občanská vybavenost 

včetně její dostupnosti  

 

• obec se základní občanskou 

vybavenosti 

• v obci se nachází: MŠ, 

Knihovna, Kulturní dům nebo 

víceúčelový sál, Hasičská 

zbrojnice, Obchod s potravinami, 

Dětské hřiště - veřejně přístupné, 

Hřiště na malou kopanou 

    

Veřejná prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství 

      

Horninové prostředí a 

geologie 

• stabilní území, bez sesuvů  

• DP Buk č.70849 (těžba 

neprobíhá) 

• CHLÚ Buk/č.18920000                    

      

Vodní režim 

  • obec nemá žádnou vodoteč ani 

ve spádově příslušném okolí  

• zranitelná oblast 

    

Kvalita životního 

prostředí 

• území není zatíženo těžbou • EKO_sO3 - překročení 

imisního limitu a nebo cílového 

imisního limitu - celý katastr;  

• zatížení těžkou nákladní 

průjezdní dopravou 

    

Příroda a krajina 

• výsadba stromů v obci i 

krajině 

• žel. trať č 270 Česká Třebová - 

Přerov - Bohumín  a dálnice D1 

jsou barierami v krajině                                        

• nízký podíl vodních ploch      • 

podprůměrný podíl lesů                 

• koeficient ekologické stability 

KES - 0,34 

navržený regionální biokoridor 

R 1520 

• kanál D-O-L zasáhne do 

ekosystémů v krajině, do 

vodního režimu krajiny               

• těleso kanálu je barierou 

v krajině 
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Zemědělský půdní fond 

a pozemky určené k 

plnění funkcí lesa  

• vysoký podíl chmelnic   

• pozemky v I. a II. třídě 

ochrany ZPF;  

• nová zalesněná plocha (5 ha) 

• podprůměrný podíl lesů  • probíhá zpracování 

komplexních pozemkových 

úprav 

• přívalové vody a vodní 

eroze (neohrožují ale 

zástavbu) 

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• veřejný vodovod  

• kanalizace jednotná  

• plynofikovaná obec                  

• dobré napojení na páteřní 

komunikace prostřednictvím 

silnice I/47 

• zatížení průjezdní nákladní 

dopravou (zejm. z lomu Výkleky) 

• záměr rekonstrukce 

kanalizace včetně napojení na 

ČOV (vydáno stavební 

povolení) 

• územní rezerva D-L-O 

zasáhne do zastavěného 

území a omezí územní 

rozvoj obce 

Sociodemografické 

podmínky 

  • populačně malá obec (378 

obyvatel k 31.12.2019)                                   

• v dlouhodobém vývoji stagnace 

příp. přirozený úbytek obyvatel, 

záporné saldo migrace;                                

• vysoký index stáří 

    

Bydlení 

• poloha v rozvojová osa 

vymezená ZÚR OK 

• nízký počet dokončených bytů v 

poslední dekádě 

                                                              

• obnova nevyužitého 

bytového fondu 

  

Rekreace a cestovní 

ruch 

• základní vybavení pro 

sportovní aktivity 

• kulturní památka 

  • rozvoj  cestovního ruchu 

např. agroturistiky, 

ekoturistiky 

• využití potenciálu kulturního 

a přírodního dědictví 

• obnova a budování zázemí 

pro volný čas 

• revitalizace a ochrana krajiny 

• převaha rekreace 

víkendové a s tím 

související požadavky na 

služby 
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Ekonomické a 

hospodářské podmínky 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• zkušenosti se zemědělskou 

výrobou a tradice zemědělské 

výroby                                     • 

vysoký podíl ekonomicky 

aktivního obyvatelstva v 

průmyslu 

• mírně nadprůměrná 

nezaměstnanost                            

• velmi nízký podíl 

podnikatelských subjektů na 

1000 obyvatel                                

• nadprůměrný podíl obyvatel se 

základním  a neukončeným 

základním vzděláním               

• 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 

U2 Buk 
urbanistický/ 

využití území 

přívalové vody - riziko 

zaplavení obce 
místní obec krátkodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP1 Buk 
životní 

prostředí/krajina 

splachy půdy při 

přívalových deštích - 

lokality identifikované 

obcemi 

místní obec dlouhodobý   

k řešení v 

podrobnější 

projektové 

dokumentaci 

ŽP7 Buk 
životní 

prostředí/krajina 
realizace ČOV a kanalizace místní SWOT dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 
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identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP8 Buk 
životní 

prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 

zemědělské půdy - svažité 

pozemky 

místní 

Územní 

studie 

krajiny 

Ol. kraje 

krátkodobý   

obecně 

definovaný 

problém 

ŽP2 Buk 
životní 

prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 

dopravou 
nadmístní obec dlouhodobý   

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 

     Buk 

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 
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Císařov 

Informace o obci 

V obci Císařov k 31.prosinci 2019 žilo 297 obyvatel. Jedná se tedy o malou obec pouze se 

základní občanskou vybaveností. Obec se nachází na Přerovsku, nedaleko městyse Brodku u 

Přerova. 

V roce 2014 bylo dokončeno odkanalizování obce do ČOV Henčlov. Císařov se nachází 

v záplavovém území řeky Bečvy, což sebou přináší hrozbu v podobě častých povodní. 

V celém SO ORP Přerov se nachází velký počet obcí s podprůměrnou lesnatost a i obec 

Císařov patří mezi ně. Lesní plochy pokrývají pouze 0,3 % území obce. Naopak podíl orné 

půdy je čtvrtý nejvyšší ze všech obcí správního obvodu (87 %). 

 

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) 

Císařov + + - 2c 8,8 

 

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

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

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v širším spádové 

oblasti města Přerova, v 

dosahu Rokytnice s železniční 

zastávkou 

 

• území dotčené záměrem 

vysokorychlostní tratě Brno - 

Přerov - Ostrava včetně 

napojení na žel. stanici 

Olomouc 

• území zasaženo územní 

rezervou kanálu D-O-L 

  

Prostorové a 

funkční uspořádání 

území 

• převažuje nízkopodlažní 

kompaktní řadová zástavba 

• zachovalý charakter návsi s 

ucelenou stavební čárou 

(přísně geometrická náves); 

podrobný popis specifik 

funkčního a prostorového 

uspořádání - viz odůvodnění 

územního plánu obce  

• na západní straně obce areál 

zemědělského podniku s 

objemnějšími stavbami, který 

leží v těsném sousedství s 

obytnou zástavbou 

    

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: Knihovna, 

Kulturní dům nebo 

víceúčelový sál, Hasičská 

zbrojnice, Obchod s 

potravinami, Dětské hřiště - 

veřejně přístupné, Fotbalové 

hřiště, Víceúčelové hřiště 

(mimo areály ZŠ a MŠ)  
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Veřejná 

prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství 

      

Horninové 

prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• část obce se nachází v 

CHOPAV 

• celá obec leží ve vnějším 

PHO - 2. stupně 

• převážná část katastru a 

polovina zastavěného území se 

nachází v záplavovém území 

Q100 řeky Bečvy 

• absence vodoteče - z obce 

vytékají vody do melioračního 

příkopu zranitelná oblast 

• protipovodňová opatření 

(záměr realizace 

protipovodňového valu v jižní 

části obce) - příprava DÚR 

• záplavy  

Kvalita životního 

prostředí 

  • CL_bez O3 překročení 

cílového imisního limitu – část 

katastru, ochranné pásmo 

vojenských leteckých zařízení - 

celé území obce 

    

Příroda a krajina 

• vysázené biocentrum 

západně od obce 

podprůměrný podíl vodních 

ploch, koeficient ekologické 

stability KES 0,05 

•  výsadba zeleně v regionální 

biokoridoru 

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• pozemky ve II. třídě ochrany 

ZPF         

• velmi nízký podíl lesů                       

• velmi vysoký podíl orné půdy 

•  rozsáhlá výsadba stromů v 

obecním lese 

  

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• veřejný vodovod  

• splašková kanalizace včetně 

napojení na ČOV   

• dobré dopravní spojení na 

Přerov a Olomouc 

• plynofikovaná obec 

• územní rezerva pro VRT a 

těleso železničního  propojení na 

ŽS Přerov a tratě č. 270  

  • tělesa tratí vytvoří barieru v 

krajině 
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Sociodemografické 

podmínky 

• stabilní vývoj populace - v 

dlouhodobém vývoji  přírůstek 

obyvatel a kladné migrační 

saldo          • podprůměrný 

index stáří                               •  

blízkost pracovištního centra 

• populačně velmi malá obec 

(304 obyvatel k 31.12.2019) v 

blízkosti městyse Brodek u 

Přerova s širší nabídkou 

občanské vybavenosti 

    

Bydlení 

• vysoký podíl trvale 

obydlených domů  

• dostatek rezerv pro výstavbu 

RD (vnitřní rezervy v rámci 

zastavěného území) 

  • obec plánuje výstavbu 

sociálního bydlení pro mladé  

rodiny (období 2020 - 2021) 

  

Rekreace a 

cestovní ruch 

• cyklotrasa č.5042 

• prostory pro společenský a 

kulturní život 

• kulturní památky 

• kvalitní zázemí pro sportovní 

aktivity  

• kvalitní cesta pro cyklisty do 

Brodku 

 
• 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 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• zkušenosti se zemědělskou 

výrobou a tradice zemědělské 

výroby 

• podprůměrná 

nezaměstnanost 

• velmi nízký podíl 

podnikatelských subjektů na 

1000. obyvatel 

• nízký průměrný příjem v kraji 

• nízké příjmy v zemědělství 

• nadprůměrný podíl obyvatel se 

základním a neukončeným 

základním vzděláním                       

• velmi vysoká vyjížďka za prací 

v rámci okresu Přerov  

 

• podpora rozvoje drobného 

podnikání a živností  

• diverzifikace zemědělství  

• hospodářská recese 

 

Bezpečnost a 

ochrana obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných 

hasičů v obci 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP6 Císařov 
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 

     Císařov 

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 
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Citov 

Informace o obci 

V roce 2019 žilo v obci Citov 557 obyvatel. V obci byla v roce 2019 nízká nezaměstnanost. 

Podíl lesní půdy na celkové rozloze obce je 25,4 %, což je v rámci správního obvodu 

nadprůměrná hodnota. V některých částech obce je vyhlášeno aktivní záplavové území řeky 

Moravy, jedná se převážně o zastavěná území. V obci jsou překračovány hygienické limity 

hluku, a to kolem hlavních dopravních tahů, které jsou silně dopravně zatížení (silnice 

III/4347 a silnice III/43515) a podél železniční tratě. Citov nemá vybudovanou vlastní ČOV, 

má pro ni, ale vymezenou plochu v územním plánu. 

Obec leží na křižovatce cyklotras č. 5042 a č. 6049.V obci se nachází zámek s parkem, který 

je využitý také pro potřeby obecního úřadu. 

 

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) 

Citov + + + 1 9,8 

 

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. 
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SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v širším 

spádové oblasti města 

Přerova, poblíž Brodku u 

Přerova s občanskou 

vybaveností a železniční 

stanicí 

  

• území dotčené záměrem 

vysokorychlostní tratě Brno - 

Přerov - Ostrava včetně napojení na 

žel. stanici Olomouc 

  

Prostorové a funkční 

uspořádání území 

• dominantní funkce 

obytná, funkce výrobní a 

obslužná je doplňková; 

převažuje nízkopodlažní 

kompaktní řadová 

zástavba 

• na jižním okraji obce 

zámek s hodnotným 

parkem; 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  
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Občanská vybavenost 

včetně její dostupnosti  

• obec s relativně dobrou 

občanskou vybaveností 

• v obci se nachází: MŠ, 

Knihovna, Klubovna nebo 

komunitní centrum (mimo 

klubovny SDH), Kulturní 

dům nebo víceúčelový sál, 

Hasičská zbrojnice, 

Pohostinství, Obchod s 

potravinami, Dětské hřiště 

- veřejně přístupné, 

Fotbalové hřiště, 

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 

• celý katastr se nachází v 

CHOPAV 

• vodní tok Morávka aj. 

• funkční protipovodňová 

ochrana - systém stavidel, 

vakový jez 

• část zastavěného území  ve 

stanoveném záplavovém 

území Q100  řeky Moravy 

• zranitelná oblast 

• protipovodňová opatření - návrh 

na doplnění stavidla na Loučce 

• záplavy z Morávky (zvýšené 

nebezpečí po realizaci 

podnikatelského záměru v obci 

Věrovany - těžba písku) 

Kvalita životního 

prostředí 

• nově vysázená plocha 

zeleně u zámeckého parku  

• CL_bez O3 překročení 

cílového imisního limitu – 

část katastru 
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Příroda a krajina 

• Evropsky významná 

lokalita, Natura 2000 

• lužní lesy 

• zeleň ve volné krajině 

(remízky)                              

• nadprůměrný podíl 

vodních ploch                        

• koeficient ekologické 

stability KES 0,5                

  • navržený nadregionální biokoridor 

K136  

• regionální biocentra 251 a 1816  

• realizace podnikatelského 

záměru v obci Věrovany (těžba 

písku) a Troubky 

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění funkcí 

lesa  

• vysoký podíl lesů       

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• veřejný vodovod  

• splašková kanalizace 

včetně ČOV 

• plynofikovaná obec                                            

• silnice III/4347 (centrum 

obce) a III/43515 silné 

dopravní zatížení 

 
• zatížení z průjezdní dopravy 

Sociodemografické 

podmínky 

• mírně nadprůměrný podíl 

obyvatel v aktivním věku  

• v dlouhodobém vývoji  

přírůstek obyvatel a 

kladné migrační saldo 

populačně malá obec (538 

obyvatel k 31.12.2019) v 

blízkosti městyse Brodek u 

Přerova  

    

Bydlení 

• vysoký podíl trvale 

obydlených domů 

• požadavky na bydlení 

• blízkost pracovištního 

centra 
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Rekreace a cestovní 

ruch 

• cyklotrasy č. 5042, 6049 

- křižovatka cyklotras 

• Fit stezka se 7 

zastaveními 

• kulturní památky - 

zámek Citov s 

revitalizovaným parkem 

• dobré vybavení pro 

sportovní aktivity 

• cyklostezka Citov - 

Brodek u Přerova 

• nedaleké koupaliště v 

Majetíně 

  • rozvoj cestovního ruchu např. 

cykloturistiky, agroturistiky, 

ekoturistiky 

• využití potenciálu kulturního a 

přírodního dědictví 

• obnova a budování zázemí pro 

volný čas 

• revitalizace a ochrana krajiny 

• rekonstrukce koupaliště 

• výhledový záměr - zřízení muzea 

v zámku 

  

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• diverzifikace 

podnikatelské činnosti v 

obci 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• zkušenosti se 

zemědělskou výrobou a 

tradice zemědělské výroby 

• nízká nezaměstnanost         

• blízkost pracovištního 

centra 

• nízké příjmy v zemědělství 

• vysoká vyjížďka za prací v 

rámci okresu Přerov a 

Olomouckého kraje                                                                                        

• mírně podprůměrný počet 

podnikatelských subjektů na 

1000 obyv. 

• 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 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

D10 Citov dopravní 

revize obchvatu obce - 

chybějící návazností na k. ú. 

Brodek u Přerova 

nadmístní 
podklady 

ÚAP 
dlouhodobý 

ÚPD obce/ 

ZÚR OK  
  

ŽP6 Citov 
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 

     Citov 

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 prověřit aktuálnost návrhu obchvatu obce a chybějící návaznost na k. ú. Brodek u Přerova 
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Čechy 

Informace o obci 

K 31.12.2019 žilo v obci 329 obyvatel. Jedná se o populačně malou obec se základní 

vybaveností v dobré dojezdové vzdálenosti do Přerova. Obec bezprostředně navazuje na 

Domaželice s kvalitnější vybaveností zahrnující mateřskou a základní školu I. stupně. 

V Čechách najdeme koupaliště, které využívají i obyvatelé okolních obcí. Počet obyvatel 

v obci se v posledních letech mírně zvyšuje, což je v souladu i s poměrně intenzivní bytovou 

výstavbou. V obci je evidováno od roku 2010 7 nových bytů.  

Území obce je využito z velké části jako zemědělská půda. Nachází se zde i poměrně rozsáhlé 

plochy chmelnic. Obec má vybudovaný obchvat - silnice II. třídy č. 150. Čechy vykazují 

nadprůměrnou nezaměstnanost. Většina obyvatel dojíždí za prací do Přerova. Mírou 

podnikatelské aktivity 120,2 se obec řadí mezi podprůměrné v celém správním obvodu.  

Obec je vybavena vodovodem a plynovodem, realizace kanalizace s napojením na ČOV byla 

dokončena ke konci roku 2020.  

 

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) 

Čechy - + - 3b 8,2 

 

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

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

funkce výrobní a obslužná je 

doplňková; převažuje 

nízkopodlažní kompaktní řadová 

zástavba;                                      

• zemědělský areál leží stranou 

ploch bydlení; 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  
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Občanská 

vybavenost včetně 

její dostupnosti  

• obec se základní občanskou 

vybaveností avšak těžící z 

blízkosti vybavenější obce 

Domaželice 

• v obci se nachází: Hasičská 

zbrojnice, Pohostinství, Dětské 

hřiště - veřejně přístupné, 

Koupaliště nebo plavecký bazén, 

Jiná sportoviště nebo zařízení 

 

 • záměr vybudování 

víceúčleového hřiště 

  

Veřejná prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství 

      

Horninové prostředí 

a geologie 

  • evidované sesuvné území     

Vodní režim 

• OP II. st. přírod. léčivých 

zdrojů a přírod. min. vod                         

• vodní tok Moštěnka;  

• realizace poldru a průlehů  

• stanovené záplavové pásmo 

Q100  řeky Moštěnky                     

• zranitelná oblast 

• realizace protipovodňových 

opatření a protierozních 

opatření (vybudování hráze u 

Moštěnky) 

• záplavy 

Kvalita životního 

prostředí 

• obchvatu obce (silnice II/150) • CL_bez O3 překročení 

cílového imisního limitu – 1/3 

katastru 

• EKO_sO3 – překročení 

imisního limitu a nebo cílového 

imisního limitu - severní část 

katastru 

    

Příroda a krajina 

• průběžná výsadba stromů v 

obci i extravilánu, např. v 

lokalitě u poldru 

• nízký podíl lesa                                      

• nízký podíl vodních ploch • 

koeficient ekologické stability 

KES 0,34 
 

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• vysoký podíl chmelnic                      

• pozemky v I. a II. třídě ochrany 

ZPF 

• nízký podíl lesa                      

• mírně nadprůměrný podíl 

orné půdy 

• realizace protierozních 

opatření (nejvíce problematická 

lokalita Trávníky jižně od obce 

za Moštěnkou) 

• nevhodný způsob 

zemědělského hospodaření 
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• realizovaný poldr severně od 

obce (při vjezdu do obce ze 

směru Želatovice)               

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• silnice II/150, dobrá dopravní 

dostupnost do Přerova  

• realizace obchvatu obce II/150 

• vodovod  

• splašková kanalizace včetně 

ČOV                                        

• plynofikovaná obec 

  
 

  

Sociodemografické 

podmínky 

•  v dlouhodobém vývoji mírný 

přírůstek obyvatel a kladné 

migrační saldo 

• populačně velmi malá obec 

(329 obyvatel k 31.12.2019), 

zástavbou navazující přímo na 

Domaželice                             

• nadprůměrný podíl obyvatel 

se základním  a neukončeným 

základním vzděláním 

• vysoký podíl obyvatel ve 

věku 65 a více let, 

  • stárnutí obyvatel 

Bydlení 
  • mírně nadprůměrný podíl 

neobydlených domů s byty 

• záměr zasíťování lokality 

Záhumenky 

  

Rekreace a cestovní 

ruch 

• dobré podmínky pro letní 

rekreaci u vody (koupaliště) 

• kulturní památka - zvonice 

• dostihové stáje Mariánov s 

možností projížděk; ubytování v 

restauraci Route 66 (č.p. 47) 

• nedostatečné základní 

vybavení pro sportovní aktivity 

– pouze dětské hřiště a 

asfaltové hřiště 

• chybějící cyklostezka směr 

Prusy 

• rozvoj cestovního ruchu např. 

agroturistiky, ekoturistiky 

• využití potenciálu kulturního a 

přírodního dědictví 

• výhledový záměr cyklostezka 

směr Prusy 
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Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• 2 malé firmy sídlí v obci 

• nízký průměrný příjem v kraji 

• nadprůměrná nezaměstnanost 

•  velmi vysoká vyjížďka za 

prací zejména do Přerova 

• 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 

U9 Čechy 
urbanistický/ 

využití území 

střet aktivní zóny 

záplavového území a 

zastavitelných ploch 

nadmístní SWOT dlouhodobý ÚPD obce   

ŽP6 Čechy 
životní 

prostředí/krajina 

řešení protipovodňové 

ochrany 
nadmístní obec krátkodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP8 Čechy 
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. 
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Určení problémů k řešení v ÚPD 

Čechy 

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 

 řešit střet aktivní zóny záplavového území a zastavitelných ploch na jižním okraji zástavby obce 
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Čelechovice 

Informace o obci 

Obec Čelechovice je třetí nejmenší obcí v SO ROP Přerov co se počtu obyvatel týká. Zároveň se ale 

jedná o obec s mladou populací. Obec se nachází v intenzivně zemědělsky využívané krajině. Jsou 

zde hojně zastoupeny půdy nejvyšší bonity. V obci byl v roce 2019 evidován  nízký podíl 

nezaměstnaných. 

Obec je napojena na vodovod, avšak doposud ji schází splašková kanalizace s napojením na ČOV. 

Čelechovice mají největší podíl orné půdy (89,7 %) na celkové výměře z celého správního obvodu, 

tento ukazatel se negativně projevuje na podílu lesních ploch (0,5 %) a zastavěného území (1,4 %), 

které patří k nejnižším z celého SO ORP.  

 

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) 

Čelechovice + + - 2c 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. 
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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 

• převažující 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 malou občanskou 

vybaveností 

• v obci se nachází: 

Knihovna, Kulturní dům 

nebo víceúčelový sál, 

Hasičská zbrojnice, Dětské 

hřiště - veřejně přístupné, 

Víceúčelové hřiště (mimo 

areály ZŠ a MŠ) 
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Veřejná prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství 

      

Horninové prostředí 

a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 
• potok Kopřivnice • zranitelná oblast • vybudování poldrů a vodní 

nádrže 

  

Kvalita životního 

prostředí 

  • CL_bez O3 - překročení 

cílového imisního limitu -

celý katastr 

• EKO_sO3 - překročení 

imisního limitu a nebo 

cílového imisního limitu - 

celý katastr 

    

Příroda a krajina 

  • velmi vysoký podíl orné 

půdy 

• velmi nízký podíl lesa 

• koeficient ekologické 

stability KES 0,04 

• nízký podíl vodních ploch 

• navržený regionální 

biokoridor RK 1536 

• realizace protierozních 

opatření zpracovaných v 

komplexních pozemkových 

úpravách 

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• pozemky v I. a II. třídě ochrany 

ZPF 

• velmi vysoký podíl orné 

půdy 

• velmi nízký podíl lesa 

• realizace protierozních 

opatření zpracovaných v 

komplexních pozemkových 

úpravách 

  

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• dešťová kanalizační síť s 

vyústěním do recipientu 

• obec je napojena na vodovod a 

plynovod 

• dobrá dopravní dostupnost do 

Přerova a Olomouce 

 
• realizace kanalizace a 

ČOV (předpoklad zahájení 

realizace konec roku 2020) 
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Sociodemografické 

podmínky 

•  stabilní vývoj populace - v 

dlouhodobém vývoji  přírůstek 

obyvatel a kladné migrační saldo      

• věkově příznivá struktura 

obyvatelstva - vysoký podíl 

obyvatel školního a předškolního 

věku 

• populačně velmi malá obec 

(125 obyvatel k 31.12.2019) 

•  nízký počet obyvatel s 

úplným středním vzděláním 

s maturitou, vyšší odborným  

a nástavbovým 

    

Bydlení 

• bydlení v RD 

• rozvody elektřiny a plynu v 

dostatečném rozsahu 

• nízká cena pozemků 

• zvýšený zájem o novou výstavbu 

• dostatek ploch bydlení v územní 

plánu 

• v obci není kanalizační síť 

zakončená ČOV 

 • příprava nové lokality 

bydlení na jižním okraji 

obce 

  

Rekreace a cestovní 

ruch 

• prostory pro společenský a 

kulturní život 

• kulturní památky 

• dětské hřiště 

• nedostatečné základní 

vybavení pro sportovní 

aktivity 

• rozvoj cestovního ruchu 

např. agroturistiky, 

ekoturistiky 

• využití potenciálu 

kulturního a přírodního 

dědictví 

mládeže - víceúčelové hřiště 

• revitalizace a ochrana 

krajiny 

  

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• vysoký počet podnikatelských 

subjektů na 1000. obyv.; nízká 

nezaměstnanost 

• převaha podnikání  v průmyslu a 

ve službách 

• relativně vysoký podíl 

podnikatelských subjektů v 

zemědělství 

• dobré podmínky pro zemědělství 

 

• nízký průměrný příjem v 

kraji 

• 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 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP1 Čelechovice 
životní 

prostředí/krajina 

splachy půdy při 

přívalových deštích - 

lokality identifikované 

obcemi 

místní obec dlouhodobý   

k řešení v 

podrobnější 

projektové 

dokumentaci 

ŽP11 Čelechovice 
životní 

prostředí/krajina 

ohrožení zastavěného 

území lokální záplavou 
nadmístní obec krátkodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP7 Čelechovice 
životní 

prostředí/krajina 

realizace kanalizace a 

napojení na ČOV 
místní SWOT dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP8 Čelechovice 
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 

Čelechovice 

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 
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Dobrčice 

Informace o obci 

V roce 2019 v Dobrčicích žilo 224obyvatel. Populační vývoj obce je v posledních letech relativně 

stabilní. Převážná část obyvatel je v předproduktivním nebo produktivním věku, což se projevuje i na 

hodnotě indexu stáří. S necelými 119 podnikatelskými subjekty na 1 000 obyvatel, se Dobrčice řadí 

k podprůměrným obcím v SO ORP z hlediska míry podnikatelské aktivity.  

Podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje je uvažováno s výstavbou ČOV, ta 

totiž momentálně chybí, vypracována je pouze studie pro její výstavbu. Do katastrálního území obce 

Dobrčice zasahuje maloplošné zvláště chráněné území - Přírodní památka Přestavlcký les. Podíl orné 

půdy na celkové rozloze území je více než 82 %, což je nadprůměrná hodnota v rámci SO ORP. 

 

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) 

Dobrčice - - + 3a 8,4 

 

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. 
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SWOT analýza 

 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec ležící v dosahu města 

Přerova a sousedící s obcí 

Horní Moštěnice s 

občanskou vybaveností 

 

• území dotčené záměrem 

VTL plynovodu Moravia 

• záměr zdvojení vedení 

VVN 400 kV Prosenice - 

Otrokovice 

  

Prostorové a funkční 

uspořádání území 

• převažující 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 malou 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 
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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 

• revitalizovaný rybník 

• pramen kyselky Sandra  

• zranitelná oblast • navrácení Dobrčického 

potoka do původního koryta 

s meandry - význam pro 

přirozený rozliv před obcí 

  

Kvalita životního 

prostředí 

• bez zatížení průjezdní 

dopravou 

• CL_bez O3 překročení cílového 

imisního limitu - minimální část 

katastru 

• EKO_sO3 - překročení imisního 

limitu a nebo cílového imisního 

limitu - celý katastru                               

    

Příroda a krajina 

• Evropsky významná 

lokalita, Natura 2000 

• regionální biocentrum  

• výsadba stromů podél 

polních cest 

• nízký podíl vodních ploch  • 

nízký podíl lesa                   •  

koeficient ekologické stability 

KES 0,12 

• navržen regionální 

biokoridor RK 1540 

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• pozemky v I. a II. třídě 

ochrany ZPF 

• velmi vysoký podíl orné půdy 

• nízký podíl lesa 

• protierozní opatření v 

krajině (zpracovávána studie 

v rámci mikroregionu 

Moštěnka) 

• záměr výsadby ochranné 

zeleně 

  

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• veřejný vodovod  

• dešťová kanalizace 

vyústěná do potoka 

• plynofikovaná obec 

• obec nemá ČOV  • výstavba nové kanalizace s 

ukončením na ČOV 

(zpracovaná studie)   
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Sociodemografické 

podmínky 

• v dlouhodobém vývoji  

přírůstek obyvatel a kladné 

migrační saldo 

• populačně velmi malá obec (224 

obyvatel k 31.12.2019)  

• nízký počet obyvatel s úplným 

středním vzděláním s maturitou, 

vyšší odborným a nástavbovým 

    

Bydlení 

• zájem o bydlení -  dostatek 

návrhových ploch pro 

bydlení 

• mírně nadprůměrný podíl 

neobydlených domů s byty 

• obnova nevyužitého 

bytového fondu 

• chátrání  bytového fondu 

Rekreace a cestovní 

ruch 

• prostory pro společenský a 

kulturní život 

• nový rybník  

• základní vybavení pro 

sportovní aktivity 

• volnočasové centrum 

  • využití potenciálu 

kulturního a přírodního 

dědictví 

• zlepšování celkového 

prostředí v obci 

• budování zázemí pro volný 

čas 

• revitalizace a ochrana 

krajiny 

• záměr dětského hřiště a 

rekonstrukce dalšího hřiště 

  

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• podprůměrná 

nezaměstnanost 

• zkušenosti se zemědělskou 

výrobou a tradice 

zemědělské výroby 

• vysoký podíl ekonomicky 

aktivních v  průmyslu a 

stavebnictví 

• velmi nízký počet 

podnikatelských subjektů na 1000 

obyv. 

• nízký průměrný  příjem v kraji 

• velmi vysoká vyjížďka za prací 

v rámci okresu Přerov 

• podpora rozvoje drobného 

podnikání a živností   

• 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 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP7 Dobrčice 
životní 

prostředí/krajina 
kanalizace a ČOV místní SWOT dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP8 Dobrčice 
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 

     Dobrčice 

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 
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Domaželice 

Informace o obci 

V roce 2019 žilo v obci Domaželice 559 obyvatel. Počet obyvatel v obci je v posledních letech 

relativně stabilní. Co se týče bytové výstavby, v poslední dekádě zde bylo dokončeno 13 

rodinných domů. 

Na území obce zasahuje záplavové území říčky Moštěnky. Z nadmístních záměrů je v území 

vymezena také územní rezerva pro suchou nádrž – poldr Šišemka. V obci není vybudována 

ČOV, uvažuje se o jejím vybudování společně s obcí Čechy. Obec je charakterizována 

vysokým podílem orné půdy, která činí 76,6 % z celkového 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) 

Domaželice - + - 3b 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. 
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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, funkce 

výrobní a obslužná je doplňková; 

převažuje nízkopodlažní kompaktní 

řadová zástavba; podrobný popis 

specifik funkčního a prostorového 

uspořádání - viz odůvodnění 

územního plánu obce 

• na východním okraji má výrobní 

areál rušivý vliv na navazující 

prostranství před obecním úřadem 

Domaželice 

    

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, 

ordinace praktického lékaře, 

Knihovna, Kulturní dům nebo 

víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, 

Obchod s potravinami, Dětské hřiště 

- veřejně přístupné, Fotbalové hřiště  

• záměr vybudování obecních 

bytů pro seniory 

  

Veřejná 

prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství 

      

Horninové 

prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        
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Vodní režim 

• vodní toky  Šišemka, Moštěnky             

• OP přír. léčiv. zdrojů a přír. 

minerál. vod II. stupně  

• stanovené záplavové pásmo Q100 

řeky Moštěnky 

• územní rezerva pro plochu 

určenou k rozlivu povodně 

(poldr Šišemka);  

• záměr na vybudování 

rybníku na jižním okraji obce  

  

Kvalita životního 

prostředí 

• přeložka silnice II/150 - obchvat 

obce 

• L_bez O3 překročení cílového 

imisního limitu - severní část 

katastru 

• EKO_sO3 - překročení imisního 

limitu a nebo cílového imisního 

limitu - severní část katastru 

• záměr dobudování sběrného 

dvora na tříděný odpad 

  

Příroda a krajina 

• výsadba ovocný stromů podél 

polních cest 

• podprůměrný podíl vodních ploch                   

• koeficient ekologické stability 

KES 0,17  

    

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• pozemky v I. a II. třídě ochrany 

ZPF 

• vysoký podíl orné půdy                           

• podprůměrný podíl lesa - jen v 

jižní části 

    

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• realizována přeložka silnice II/150 

- obchvat obce, dobré dopravní 

spojení na Přerov 

• veřejný vodovod  

• jednotná kanalizace zaústěná do 

Moštěnky 

• plynofikovaná obec 

• obec nemá vybudovanou ČOV • dobudování ČOV (společná  

s obcí Čechy) - projektová 

dokumentace na kanalizaci je 

v přípravě 

  

Sociodemografické 

podmínky 

• mírně nadprůměrný podíl obyvatel 

v aktivním věku 

• nadprůměrný podíl obyvatel 

školního a předškolního věku  

• v dlouhodobém vývoji výrazný 

přírůstek obyvatel a výrazný nárůst 

obyvatel v důsledku migrace 

• populačně malá obec (559 

obyvatel k 31.12.2019) v blízkosti 

městyse Dřevohostice   
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Bydlení 
• vysoký podíl trvale obydlených 

bytů 

      

Rekreace a 

cestovní ruch 

• prostory pro společenský a kulturní 

život 

• základní vybavení pro sportovní 

aktivity 

• kulturní památka 

  • rozvoj cestovního ruchu 

např.  cykloturistiky, 

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 

cyklotrasy podél Moštěnky 

 

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• podprůměrná nezaměstnanost 

• dobré podmínky pro zemědělství 

• zkušenosti se zemědělskou 

výrobou a tradice zemědělské 

výroby 

• blízkost pracovištního centra  

• nízký počet podnikatelských 

subjektů na 1000. obyv. 

• 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 

• jednotka sboru dobrovolných 

hasičů v obci 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

U11 Domaželice 
urbanistický/ 

využití území 

návrh nových 

zastavitelných ploch pro 

bydlení 

místní SWOT krátkodobý ÚPD obce   

U9 Domaželice 
urbanistický/ 

využití území 

střet aktivní zóny 

záplavového území a 

zastavitelných ploch 

nadmístní SWOT dlouhodobý ÚPD obce   

ŽP7 Domaželice 
životní 

prostředí/krajina 
kanalizace a ČOV místní SWOT dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP6 Domaželice 
životní 

prostředí/krajina 

řešení protipovodňové 

ochrany 
nadmístní obec krátkodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP8 Domaželice 
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 

     Domaželice 

            Nadmístní problém: 

 řešit střet aktivní zóny záplavového území a zastavitelných ploch 
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 Místní problémy: 

 prověřit návrh nových zastavitelných ploch pro bydlení 
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Dřevohostice 

Informace o obci 

K 31.12.2019 v Dřevohosticích žilo 1528 obyvatel, čímž se tento městys řadil mezi největší 

sídla správního obvodu Přerov. Dřevohostice patří ve správním obvodu mezi centra dojížďky, 

z okolních obcí sem dojíždějí lidé za prací i studenti do škol. Převážně se jedná o obce tzv. 

Dřevohosticka, kterého je městys přirozeným centrem. Z hlediska věkové struktury se 

Dřevohostice řadí mezi průměrné obce správního obvodu. Nadprůměrný je pouze podíl 

obyvatel v produktivním věku (71,3 %). 

Dřevohostice mají relativně dobrou občanskou vybaveností a disponují i kvalitní technickou 

infrastrukturou. Městys je napojen na vodovod, plynovod i kanalizaci včetně ČOV. V budoucnu 

je uvažováno o napojení obce Turovice na tuto čističku odpadních vod. 

Dřevohostice mají druhý nejnižší podíl orné půdy na celkové rozloze území ze všech obcí SO 

ORP Přerov. Orná půda v této obci zabírá pouze necelých 50 %, naopak podíl lesních ploch je  

je třetí nejvyšší ve správním obvodu (30,8 %). Lesní plochy zde mají rozlohu 261 ha.  

 

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 

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

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

klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 

Název obce Sociální pilíř 
Hospodářský 

pilíř 
Přírodní pilíř 

Kategorie 

zařazení 

obce 

Výsledná 

hodnota 

(součet 

hodnot 

všech 

pilířů) 

Dřevohostice + - - 3c 8,6 

 

V rámci tohoto hodnocení je podhodnocen přírodní pilíř. Na území městyse se nachází jeden z 

největších lesních celků, a sice Dřevohostický les, který je současně chráněn jako evropsky 

významná lokalita Natura 2000. Přestože se zde jen omezeně vyskytují půdy nejvyšší bonity a 

ochranná pásma vodní zdrojů, celou polovinu výměry městyse zaujímají přírodní plochy.  

 

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. 
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SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec s dobrou dopravní 

dostupností do města 

Přerova i Bystřice pod 

Hostýnem; dopravní 

napojení prostřednictvím 

silnice II/150 

      

Prostorové a funkční 

uspořádání území 

• dominantní funkce obytná, 

funkce výrobní a obslužná 

je doplňková; převažuje 

nízkopodlažní kompaktní 

nebo řadová volná zástavba; 

náměstí kosodélníkového 

půdorysu s centrálním 

prostorem využitým jako 

park                              • 

areál zámku s parkovou 

zelení; 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  
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Občanská vybavenost 

včetně její dostupnosti  

• obec s větší občanskou 

vybaveností, kterou 

využívají okolní obce 

• v městyse se nachází: ZŠ 

I. i II. stupně, MŠ, ordinace 

praktického lékaře, 

Knihovna, Klubovna nebo 

komunitní centrum (mimo 

klubovny SDH), Kulturní 

dům nebo víceúčelový sál, 

Hasičská zbrojnice, 

Pohostinství, Obchod s 

potravinami, Dětské hřiště - 

veřejně přístupné, 

Víceúčelové hřiště (mimo 

areály ZŠ a MŠ), Areál 

jezdectví nebo 

hippoturistiky 

 

• záměr rekonstrukce 

sokolovny a zámku 

  

Veřejná prostranství 

• uspokojivý stav i 

dostupnost veřejných 

prostranství, udržovaný 

zámecký park 

      

Horninové prostředí a 

geologie 

  • evidováno sesuvné území     
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Vodní režim 

• vodní toky Moštěnka a 

Bystřička 

• obec má kanalizační síť 

napojenou na ČOV 

• územní rezerva pro vodní 

nádrž 

• stanovené záplavové 

pásmo Q100 řeky 

Moštěnky a Bystřičky 

• vyčištění 2 rybníků 

• vybudování dvou rybníků 

(částečně retenční nádrže) na 

Dolnonětčickém potoce 

• vybudování poldru na 

Radkovce 

• realizace protierozních 

opatření (viz studie MR 

Moštěnka) 

• lokalita vhodná pro 

akumulaci vod - územní 

rezerva vodní nádrže 

Radkovy 

• návrh plochy rozlivu 

Bystřičky 

• lokální záplavy přívalovými 

vodami 

Kvalita životního 

prostředí 

• nadměrné hlukové zatížení 

se nachází mimo zastavěné 

území obce (motokrosové 

cvičiště) 

• ze stacionárních zdrojů 

nejsou na území obce 

zastoupeny provozy s 

trvalým zdrojem hluku 

• L_bez O3 překročení 

cílového imisního limitu - 

část katastru 

• EKO_sO3 - překročení 

imisního limitu a nebo 

cílového imisního limitu -  

severní část katastru 

• využití alternativních zdrojů 

energie pro výrobu el. energie 

• zvýšení imisního limitu 

vzrůstajícím počtem domácností 

spalujících tuhá paliva 

Příroda a krajina 

• Evropsky významná 

lokalita - Natura 2000 

• lokální biocentrum              

• koeficient ekologické 

stability KES 0,64 

• výsadba stromů za obcí                             

• revitalizovaný rybník 

Dračky 

• podprůměrný podíl 

vodních ploch 

• navržený nadregionální 

biokoridor K 151 

• realizace protierozních 

opatření (viz studie MR 

Moštěnka) 
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Zemědělský půdní fond 

a pozemky určené k 

plnění funkcí lesa  

• velmi vysoký podíl lesa - v 

severní části 

• pozemky v II. třídě 

ochrany ZPF 

• riziko výskytu vodní 

eroze; rozsáhlé nečleněné 

pozemky 

• realizace protierozních 

opatření;  

• záměr zpracování 

komplexních pozemkových 

úprav 

• lokální záplavy přívalovými 

vodami; 

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• dopravní napojení silnicí 

II/150 do Přerova 

• veřejný vodovod  

• kanalizace a ČOV 

(předpoklad napojení obce 

Turovice)                      • 

plynofikovaná obec 

• na jihovýchodě přeložka 

zasáhne okraj zástavby. 

• nedostatečná kapacita 

ploch dopravy v klidu  

• nevhodný most přes 

Bystřičku na silnici do 

Radkov 

• územní rezerva obchvatu 

II/150 

• růst bytové výstavby a 

možné nároky na novou 

veřejnou dopravní 

infrastrukturu 

• nárůst zatížení hlukem a spalinami 

pokud nebude realizován obchvat 

II/150 

Sociodemografické 

podmínky 

• dobré dopravní napojení 

na města Přerov a Bystřice 

pod Hostýnem 

• dostatečné spojení 

autobusovou dopravou do 

Přerova, Bystřice pod 

Hostýnem a Vsetína 

• vytváření pracovních 

příležitostí v místě bydliště 

• bydlení pro soc. slabé 

občany (Předzámčí)                    

• mírně nadprůměrný podíl 

obyvatel v aktivním věku                                           

• v dlouhodobém vývoji 

kladné saldo migrace 

• městys obsluhující i 

okolní obce (1500 obyvatel 

k 31.12.2019)   • v 

dlouhodobém vývoji 

přirozený úbytek obyvatel  

• nabídka ploch pro bydlení 

mladým rodinám 

• výstavba bytového domu v 

jižní části náměstí 

• zatížení obce vlivem nadměrného 

dojíždění do zaměstnání a škol                         

• stárnutí obyvatelstva 
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Bydlení 

• převaha bydlení v 

rodinných domech 

• rozvody vodovodu, plynu 

a elektřiny v dostatečném 

rozsahu 

• nízká cena pozemků pro 

zástavbu RD 

• zájem o novou výstavbu v 

posledních letech 

• dobré dopravní napojení 

na města Přerov a Bystřice 

pod Hostýnem                    • 

realizované lokality nového 

bydlení - Jabloňová a Lapač 

• nedostatek sociálních bytů 

pro starší občany 

• záměr rozšíření 

zastavitelných ploch pro 

bytovou výstavbu o plochu 

nad školou 

  

Rekreace a cestovní 

ruch 

• cyklotrasa č. 6239 mimo 

silnici 

• kulturní památky - zámek 

s parkem, Kostel sv. Havla; 

Hasičské muzeum v zámku; 

síť hipostezek; poutní cesta 

na sv. Hostýn; jezdecký 

areál 

• nedostatek ubytovacích 

kapacit       • chybějící 

bezpečné cyklotrasy či 

cyklostezky 

• záměr opravy zámku 

• obnova a budování zázemí 

pro volný čas 

převaha rekreace víkendové a s tím 

související požadavky na služby 
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Ekonomické a 

hospodářské podmínky 

• vysoký podíl 

podnikatelských subjektů v 

různých typech služeb 

•  větší počet pracovních 

příležitostí v obci 

• průměrná nezaměstnanost 

• dobrá dostupnost 

pracovištního centra 

• 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 do 

jiného kraje 

• podpora rozvoje drobného 

podnikání a živností   

• diverzifikace zemědělství  

• hospodářská recese 

• růst nezaměstnanosti 

• odliv mladých lidí do regionů s 

vyšší nabídkou práce a vyššími 

příjmy 

Bezpečnost a ochrana 

obyvatel 

• jednotka sboru 

dobrovolných hasičů v obci 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

D7 Dřevohostice dopravní 
realizace přeložky 

komunikace II/150 
nadmístní SWOT dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

U2 Dřevohostice 
urbanistický/ 

využití území 

přívalové vody - riziko 

zaplavení obce 
místní obec krátkodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP1 Dřevohostice 
životní 

prostředí/krajina 

splachy půdy při 

přívalových deštích - 

lokality identifikované 

obcemi 

místní obec dlouhodobý   

k řešení v 

podrobnější 

projektové 

dokumentaci 

ŽP2 Dřevohostice 
životní 

prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 

dopravou 
nadmístní obec dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP5 Dřevohostice 
životní 

prostředí/krajina 

upřesnění vymezení plochy 

pro vodní nádrž Radkovy - 

střet s lokalitou Natura a 

ÚSES 

nadmístní 
územní 

střet 
krátkodobý ZÚR OK   

ŽP6 Dřevohostice 
životní 

prostředí/krajina 

řešení protipovodňové 

ochrany   
nadmístní obec krátkodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP8 Dřevohostice 
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. 
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Určení problémů k řešení v ÚPD 

     Dřevohostice 

            Nadmístní problém: 

 upřesnit vymezení plochy pro vodní nádrž Radkovy 

 

Místní problémy: 

 

 žádný 
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Grymov  

Informace o obci 

Grymov patří počtem obyvatel mezi nejmenší sídla SO ORP Přerov, v roce 2019 zde žilo 

pouze 163 obyvatel. Dle indexu stáří (69,6) je Grymov čtvrtou nejmladší obcí SO ORP a je 

zde vůbec nejnižší podíl obyvatel v poproduktivním věku (9,6 %). Naopak podíl 

produktivních obyvatel je nejvyšší v celém správním obvodu (76,5 %). Míra zaměstnanosti 

zde v roce 2011 byla vysoce nadprůměrná - 68,5 %. Zatímco v roce 2011 zde byla míra 

podnikatelské aktivity 173,9, tak o dva roky později došlo k jejímu snížení na necelých 140 

podnikatelských subjektů na 1 000 obyvatel. Jednalo se o nejvýraznější snížení míry 

podnikatelské aktivity ze všech obcí správního obvodu. Daňová výtěžnost na obyvatele činí 

pouhých 8 500 Kč, což je nejnižší údaj v porovnání s ostatními obcemi SO ORP Přerov. 

Silnice III/43413, procházející Grymovem, je vysoce zatížena těžkou nákladní dopravou. 

Kolem této komunikace jsou překračovány hlukové i imisní limity. Zásobování vodou je 

v obci Grymov řešeno napojením na systém Radslavic. Obec nemá a do roku 2015 se ani 

nepředpokládá výstavba ČOV. Obec Grymov je jednou z obcí správního obvodu Přerov, která 

je naprosto bezlesá (podíl lesních ploch na celkové výměře je 0 %). 

 

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) 

Grymov + + - 2c 9,3 

 

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

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

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v blízkosti města 

Přerova v údolí řeky Bečvy 

 

    

Prostorové a 

funkční uspořádání 

území 

• převažující funkce obytná, 

převažuje nízkopodlažní 

kompaktní 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 

vybavenosti 

• v obci se nachází: MŠ, 

Knihovna, Hasičská zbrojnice, 

Dětské hřiště - veřejně přístupné, 

Klubovna nebo komunitní 

centrum 

• záměr vybudování 

multifunkčního hřiště u obecní 

stodoly 

  

Veřejná 

prostranství 

• uspokojivý stav i 

dostupnost veřejných 

prostranství 

      

Horninové 

prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        
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Vodní režim 

• obec leží na levém břehu 

Bečvy 

• stanovené záplavovém území 

Q100  řeky Bečvy 

    

Kvalita životního 

prostředí 

  • EKO_sO3 - překročení 

imisního limitu a nebo cílového 

imisního limitu -  celý katastr 

• překročení limitu hlukového 

zatížení u sil. 

III/43413(potvrzeno hygienickou 

studií r. 2009) 

    

Příroda a krajina 

• realizována výsadba 

interakčních prvků v rámci 

realizace společných zařízení 

z komplexních pozemkových 

úprav            

• vysoký podíl vodních ploch 

• retenční nádrž u Obecní 

stodoly 

• malý podíl nezemědělských 

ploch 

• minimum rozptýlené zeleně 

• velké scelené lány 

• koeficient ekologické stability 

KES 0,26 

• navržený nadregionální 

biokoridor K 143  

• projednané a vydané 

komplexní pozemkové úpravy 

•nevhodný způsob zemědělského 

obhospodařování 

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• kvalitní zemědělská půda            

• schválené komplexní 

pozemkové úpravy 

• nadprůměrný podíl orné půdy                  

• absence lesů 

• projednané a vydané 

komplexní pozemkové úpravy 

• ohrožení větrnou erozí                      

• nevhodný způsob zemědělského 

obhospodařování 

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• veřejný  vodovod  

• dešťová kanalizace  

• plynofikovaná obec 

• dobré dopravní napojení na 

Přerov;  

• obec nemá ČOV 

• (nepředpokládá se do r. 2015 

realizace) 

• velmi vysoké zatížení silnice 

III/43413 těžkou nákladovou 

dopravou 

• špatné cyklistické spojení s 

Prosenicemi 

• špatný stav komunikace do 

Prosenic 

    



79 

 

Sociodemografické 

podmínky 

•  věkově příznivá struktura 

obyvatelstva - vyšší 

zastoupení dětí v populaci 

• v dlouhodobém vývoji 

značný přírůstek obyvatel a 

kladné migrační saldo 

• nadprůměrný podíl obyvatel 

s vysokoškolským vzděláním 

populačně velmi malá obec (163 

obyvatel k 31.12.2019) v 

blízkém zázemí města Přerova 

  • změna vztahu občanů k obci – 

konzumní způsob života 

• útlum spolkové činnosti a 

zájmu o věci veřejné 

Bydlení 
• zástavba proluk v nové 

zástavbě 

• stávající zástavba trpí zatížením 

z dopravy 

• možnost další výstavby 

• adaptace staré zástavby 

• znehodnocování zástavby 

nadměrnou dopravou 

Rekreace a 

cestovní ruch 

• cyklotrasa č. 5,  6035 - 

křižovatka tras 

• kulturní památka 

• cyklostezka Bečva 

• cyklostezka do Radslavic a 

Prosenic 

• Obecní stodola - nové 

společenské centrum obce s 

oddechovou zónou s vodními 

prvky 

• zhoršující se bezpečnost a 

komfort na přehuštěné 

cyklostezce Bečva 

• záměr vybudování 

multifunkčního hřiště u obecní 

stodoly 
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Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• relativně vysoký podíl 

podnikatelských subjektů ve 

službách 

• relativně vysoký podíl 

podnikatelských subjektů v 

zemědělství 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• zkušenosti se zemědělskou 

výrobou a tradice zemědělské 

výroby 

• nadprůměrný počet 

podnikatelských subjektů na 

1000. obyv. 

• dobrá dostupnost 

pracovištního centra 

• nízká nezaměstnanost 

• nízký průměrný  příjem v kraji 

• nízké příjmy v zemědělství 

 

• žádné provozovny 

• velmi vysoká vyjížďka za prací 

v rámci okresu Přerov 

• podpora rozvoje drobného 

podnikání a živností   

• diverzifikace zemědělství  

• hospodářská recese 

 

• růst nezaměstnanosti 

• odliv mladých lidí do regionů s 

vyšší nabídkou práce a vyššími 

příjmy 

Bezpečnost a 

ochrana obyvatel 

• jednotka sboru 

dobrovolných hasičů v obci 

      

 

Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP2 Grymov 
životní 

prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 

dopravou 
nadmístní obec dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP7 Grymov 
životní 

prostředí/krajina 

realizace oddílné 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. 
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Určení problémů k řešení v ÚPD 

     Grymov 

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 
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Horní Moštěnice 

Informace o obci 

K 31.12.2019 v obci žilo 1 697 obyvatel, přičemž jejich počet se neustále mírně navyšuje. Jedná 

se o velmi dobře vybavenou obec co se týče občanské vybavenosti. Příznivá je i poloha obce 

v bezprostředním zázemí města Přerova. V obci se nachází několik významných 

zaměstnavatelů – Salix Morava, potravinářský závod Hanácká kyselka. 

Horní Moštěnice je dopravně napojena prostřednictvím silnice I/55 a železničního koridoru 

Břeclav – Staré město u U.H. - Přerov. Na silnici I/55 byl již před lety vybudován obchvat. 

Obec tak není zatížena hlukem a emisemi z dopravy. Obec má vybudovanou jednotnou 

kanalizační síť s napojením na ČOV Přerov. 

Na katastrálním území obce se nachází významná lokalita chráněné oblasti přírodních 

minerálních vod, díky čemuž v obci Horní Moštěnice sídlí společnost Hanácká Kyselka s.r.o. 

vyrábějící přírodní a ochucené minerální vody. Zároveň je v Horních Moštěnicích vymezeno 

aktivní záplavové území řeky Moštěnky. Významným krajinným prvkem je zde Moštěnický 

park.  

Podíl orné půdy (78,7 %) je nadprůměrný v porovnání se zbytkem ORP a naopak lesní plochy 

v katastru obce nejsou téměř žádné (0,4 %). 

 

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) 

Horní 

Moštěnice 
+ + - 2c 9,4 

 

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. 
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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 

dálnice D1 a přeložkou 

komunikace II/436                                                  

• území dotčené záměrem VTL 

plynovodu Moravia 

• záměr zdvojení vedení VVN 

400 kV Prosenice - Otrokovice 

  

Prostorové a 

funkční uspořádání 

území 

• dominantní funkce obytná, 

funkce výrobní a obslužná je 

doplňková; převažuje 

nízkopodlažní kompaktní 

řadová zástavba 

• zachovalá 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  
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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, 

Knihovna, Klubovna nebo 

komunitní centrum (mimo 

klubovny SDH), Kulturní 

dům nebo víceúčelový sál, 

Hasičská zbrojnice, 

Pohostinství, Obchod s 

potravinami, Dětské hřiště - 

veřejně přístupné, Fotbalové 

hřiště, Víceúčelové hřiště 

(mimo areály ZŠ a MŠ), Jiná 

sportoviště nebo zařízení  

    

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  

• obec leží na pravém břehu 

Moštěnky, jihozápadním 

okrajem obce protéká 

Mlýnský náhon 

CHOPAV                                   

• minerál.  prameny - 

Hanácká kyselka  

• stanovené záplavové pásmo 

Q100 řeky Moštěnka                       

• zranitelná oblast  
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Kvalita životního 

prostředí 

• fungující obchvat obce • L_bez O3 překročení 

cílového imisního limitu - část 

katastru 

• EKO_sO3 - překročení 

imisního limitu a nebo 

cílového imisního limitu - 

severní část katastru, 

• realizace chybějícího úseku 

dálnice D1 

  

Příroda a krajina 

• nový remízek na 

Švédských šancích a výsadba 

na mokřadech na Štulbachu 

• nízký podíl vodních ploch  

• koeficient ekologické 

stability KES 0,09 

• realizace ÚSES   

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• pozemky v I. a II. třídě 

ochrany ZPF 

• vysoký podíl orné půdy 

• velmi nízký podíl lesa 

• záměr výsadby remízku nad 

areálem Hanácké kyselky 

• záměr výsadby stromořadí na 

okraji obce 

  

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• vlaková zastávka na trati č. 

330 Přerov - Břeclav 

• poloha na tranzitní silnici 

I/55 

• příměstská autobusová 

doprava  

• veřejný vodovod  

• jednotná kanalizační síť  s 

napojením na ČOV Přerov 

plynofikovaná obec 

•  obchvat obce I/55 včetně 

protihlukových opatření 

• těleso tratě je barierou v 

krajině 

• hluk ze železniční dopravy 

• četnost hromadné dopravy do 

cíle zaměstnanosti  - Přerova 

• realizace D1 (tranzitní část 

dopravy bude převedena na D1)            

• záměr realizace cyklostezky na 

Švédské šance a do Přerova 

(záměr zadání studie) 
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Sociodemografické 

podmínky 

• populačně velká obec 

obsluhující i okolní obce 

(1697 obyvatel k 

31.12.2019)             • věkově 

příznivá struktura 

obyvatelstva - nadprůměrný 

podíl obyvatel školního a 

předškolního věku                    

•  v dlouhodobém vývoji  

přírůstek obyvatel a výrazný 

nárůst obyvatel v důsledku 

migrace 

      

Bydlení 

• intenzivní bytová výstavba 

v posledních 10 letech                                          

  • záměr přípravy inženýrských 

sítí pro výstavbu rodinných 

domů v lokalitách Pod Čupy a u 

zámecké zahrady  

  

Rekreace a cestovní 

ruch 

• dobré základní vybavení 

pro společenský a kulturní 

život včetně kina 

(rekonstruovaný kulturní 

dům a zdravotní středisko) 

• základní vybavení pro 

sportovní aktivity 

(tělocvična, fotbalové hřiště, 

dětské hřiště) 

• kulturní památky 

• chybějící bezpečná 

cyklotrasa do Přerova 

• záměr realizace cyklostezky na 

Švédské šance a do Přerova 

(studie ve zpracování) 
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Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• větší počet pracovních 

příležitostí v obci (Salix 

Morava, Hanácká kyselka) 

• vysoký počet 

podnikatelských subjektů v 

průmyslu, stavebnictví a 

různých typech služeb 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• zkušenosti se zemědělskou 

výrobou a tradice 

zemědělské výroby                                          

• mírně podprůměrná 

nezaměstnanost                            

• blízkost pracovištního 

centra 

• nízký průměrný  příjem v 

kraji 

• 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 

• jednotka sboru 

dobrovolných hasičů v obci 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

D4 
Horní 

Moštěnice 
dopravní realizace dálnice D1 nadmístní SWOT krátkodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP6 
Horní 

Moštěnice 

životní 

prostředí/krajina 

řešení protipovodňové a 

protierozní ochrany 
nadmístní SWOT krátkodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP7 
Horní 

Moštěnice 

životní 

prostředí/krajina 

realizace přeložky výtlaku 

a vlastní ČOV 
místní obec dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP8 
Horní 

Moštěnice 

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 

 

Nadmístní problémy: 

 žádný 

Místní problémy: 

 žádný  
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Hradčany 

Informace o obci 

Obec Hradčany měla k 31.12.2019 celkem 310 obyvatel. Počet obyvatel v dlouhodobém 

vývoji postupně roste. Svědčí o tom i intenzivní bytová výstavba, která byla v období od roku 

2010 dokonce jedna z největších v ORP Přerov. Míra podnikatelské aktivity je zde výrazně 

pod průměrem správního obvodu, pouze necelých 119 podnikatelských subjektů na 1 000 

obyvatel. Naopak daňová výtěžnost dosahuje vysokých hodnot. Tato hodnota je absolutně 

nejvyšší ze všech obcí správního obvodu Přerov. Obec vykazuje velmi nízkou míru 

nezaměstnanosti. 

V obci převažuje bydlení v rodinných domech, pro jejichž výstavbu je zde stanovena nízká 

cena pozemků. S bydlením v RD souvisí i nadprůměrný podíl neobydlených domů s byty. 

Hradčany jsou vybaveny vodovodem, plynovodem i kanalizací s napojením na ČOV. 

Komunikace směrem ke skládce odpadů Hradčany je výrazně zatížena tranzitní dopravou. Na 

území obce se nachází chátrající areál bývalého zemědělského družstva (brownfield). 

Hradčany jsou obcí s téměř 80% podílem orné půdy na celkové rozloze obce. Do jejího území 

ještě zasahuje maloplošné zvláště chráněné území – PP Lesy u Bezuchova.  

 

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) 

Hradčany + - + 2b 9,8 

 

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. 
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SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec s dobrou dopravní 

dostupností do Přerova; leží 

v regionu Záhoří 

• populačně malá obec (310 

obyvatel k 31.12.2019) v 

blízkosti Pavlovic u Přerova a 

Dřevohostic s širší nabídkou 

občanské vybavenosti 

    

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 dobrou občanskou 

vybaveností vzhledem ke 

své velikosti 

• 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, Fotbalové 

hřiště, Víceúčelové hřiště 

(mimo areály ZŠ a MŠ) 
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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  

• vodní tok Šišemka - 

neohrožuje obec záplavou 

  • územní rezerva pro plochu určenou k 

rozlivu povodně (poldr Šišemka) 

• záměr vybudování dvou nádrží - vychází 

z pozemkových úprav 

• lokální rozlivy - 

přívalové deště 

Kvalita životního 

prostředí 

  • L_bez O3 překročení 

cílového imisního limitu - 

část katastru 

• EKO_sO3 - překročení 

imisního limitu a nebo 

cílového imisního limitu - 

část katastru 

    

Příroda a krajina 

• Natura 2000 - Evropsky 

významná lokalita 

• půdní eroze 

•  nízký podíl vodních ploch 

•  koeficient ekologické 

stability  KES 0,17 

• navržené regionální biocentrum 

• záměr výsadby zeleně v obci dle KPÚ 

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• výsadba stromů podél 

polních cest, výsadba 

ovocných sadů                       

• schválené komplexní 

pozemkové úpravy 

• vysoký podíl orné půdy                         

• mírně podprůměrný podíl 

lesů - nerovnoměrně 

situovány v krajině 

• riziko výskytu půdní eroze v 

důsledku nevhodné orby 

svahů 

• obnova polních cest včetně výsadby 

trvalé krajinné zeleně 

• obnova ovocných sadů na svazích 

• obnova remízků dle ÚSES 

• vodní eroze, sesuvy půdy 
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Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• příměstská autobusová 

doprava – IDSOK – 

dostatečné spojení 

autobusovou dopravou do 

Přerov a zpět 

• veřejný vodovod  

• oddílná splašková 

kanalizace včetně ČOV                                                           

• plynofikovaná obec                             

• rekonstruovaná hlavní 

komunikace v obci včetně 

chodníků 

• zatížení průjezdní dopravou 

- trasa ve směru skládky 

Hradčany 

• špatný stav silnice z 

Pavlovic 

    

Sociodemografické 

podmínky 

• věkově příznivá struktura 

obyvatelstva - nadprůměrný 

podíl obyvatel školního a 

předškolního věku 

• v dlouhodobém vývoji  

přírůstek obyvatel a kladné 

migrační saldo 

• nízký počet obyvatel s 

vysokoškolským vzděláním 

  • odliv mladých lidí do 

regionů s vyšší nabídkou 

práce 

Bydlení 

• intenzivní bytová výstavba 

v posledních 10 letech 

• připravená lokalita Za 

potokem (centrum obce) pro 

novou výstavbu                                                    

• klidná lokalita v 

dostupnosti města Přerova 

• v obci není kanalizace s 

napojením na ČOV 

• nadprůměrný podíl 

neobydlených domů s byty 

• záměr zasíťování lokality Záhonky   
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Rekreace a 

cestovní ruch 

• cyklotrasa č. 6239, 

většinou mimo silnice 

• kulturní památky místního 

významu 

• dostatečné základní 

vybavení pro sportovní a 

kulturní aktivity 

• nová kaple sv. Antonína 

Paduánského 

• bohatý kulturní a sportovní 

život obce 

• silné zázemí pro kulturní a 

sportovní vyžití dětí, 

mládeže i dospělých 

(fotbalové hřiště, 

víceúčelové hřiště, dětská 

hřiště, kulturní areál) 

• volnočasové centrum 

 

 

• nedostatek příležitostí pro 

letní rekreaci u vody 

• záměr obnovy rybníka 

• rozvoj měkkých forem 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 

  

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• zkušenosti se zemědělskou 

výrobou a tradice 

zemědělské výroby 

• většina pracovních 

příležitostí v blízkém 

Přerově                                       

•velmi nízká 

nezaměstnanost                • 

blízkost pracovištního 

centra 

• podprůměrný  počet 

podnikatelských subjektů na 

1000. obyv. 

• nízký průměrný  příjem v 

kraji 

• 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 

• jednotka sboru 

dobrovolných hasičů v obci 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP1 Hradčany 
životní 

prostředí/krajina 

splachy půdy při přívalových 

deštích - lokality 

identifikované obcemi 

místní obec dlouhodobý   

k řešení v 

podrobnější 

projektové 

dokumentaci 

ŽP11 Hradčany 
životní 

prostředí/krajina 

ohrožení zastavěného území 

lokální záplavou 
místní obec krátkodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP7 Hradčany 
životní 

prostředí/krajina 
realizace kanalizace a ČOV místní SWOT dlouhodobý   v realizaci 

ŽP8 Hradčany 
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 

     Hradčany 

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný   
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Kojetín 

Informace o obci 

Město Kojetín, jež mělo v roce 2019 celkem 6 078 obyvatel, se skládá ze 3 místních částí – 

Kovalovice u Kojetína, Popůvky u Kojetína a samotný Kojetín. Počtem obyvatel se jedná o 

druhou největší obec SO ORP Přerov, což dokazuje i po Přerovu druhý největší počet rodinných 

domů (1 097) a bytových domů (104). Kojetín je centrem pracovní a školní dojížďky pro okolní 

menší obce. S velikostí, počtem obyvatel a významem města souvisí i počet obsazených 

pracovních míst, který je také druhý nejvyšší po Přerovu, v posledních letech se navíc ještě 

zvyšuje. I přesto je zde vyšší podíl nezaměstnaných. 

Město Kojetín je plně odkanalizované a napojené na ČOV. Jedině Přerov a právě Kojetín mají 

v provozu centrální zásobování teplem. Městem prochází železniční trať č. 303 Kojetín – 

Valašské Meziříčí a samotná železniční stanice Kojetín je křižovatkou krajského významu, 

která je důležitá pro regionální dopravní spojení. Kojetínem prochází cyklotrasa č. 5040 

Měrovice na Hané - Kojetín – Lobodice. Stav ovzduší zde není nejlepší, na území města se 

nacházejí největší stacionární energetické a průmyslové zdroje znečištění. V katastru je 

vymezena aktivní záplavová zóna řeky Moravy, která navíc zasahuje do zastavěného i 

zastavitelného území města. Katastrální území města Kojetín pokrývají velké plochy lesů (359 

ha), jejich podíl na celkové rozloze je, ale pouze 11,5 %. Dva významné krajinné prvky – 

Křenovské louky a Včelínské louky, zasahují do místních částí Křenovice u Kojetína a Popůvky 

u Kojetína. 

 

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) 

Kojetín* - + + 2a 9,2 

 

Vyhodnocení hospodářského pilíře je nadhodnoceno, jelikož město Kojetín se dlouhodobě 

potýká s problémem nezaměstnanosti. Současně se ve městě vyskytuje jen omezená nabídka 

pracovních příležitostí. Rovněž vzdělanostní a kvalifikační struktura je dlouhodobě 

nepříznivá. 

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. 
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SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• město leží v rozvojové 

oblasti OR4 Kojetín 

(vymezené v ZÚR OK), na 

křížení komunikací II/367 a 

II/436 a v blízkosti dálnice 

D1 

  • území dotčené záměrem 

modernizace železničního koridoru 

Brno - Přerov a elektrifikace žel. 

tratě Kojetín - Kroměříž - Vizovice                                                     

• území dotčené záměrem VTL 

plynovodu  

• záměr kanálu D-O-L 

  

Prostorové a 

funkční uspořádání 

území 

• převažuje funkce obytná a 

obslužná, funkce výrobní 

doplňková; převažuje 

nízkopodlažní řadová 

zástavba, vícepodlažní 

zástavba se vyskytuje na 

několika málo sídlištích 

• zachovalá urbanistická 

struktura historického jádra 

města - kruhový půdorys 

zástavby; 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  

      



97 

 

Občanská 

vybavenost včetně 

její dostupnosti  

• město s dobrou občanskou 

vybaveností obsluhující 

okolní obce Stříbrnice, 

Křenovice, Uhřičice 

• ve městě se nachází: 2 ZŠ, 

ZUŠ, MŠ, ZŠ speciální, 

gymnázium, poliklinika, 

dům s pečovatelskou 

službou, sokolovna (plesy, 

divadlo), sportovní hala (ul. 

Hanusíkova), fungující 

MKS, dětská hřiště, areál 

loděnice, koupaliště  

    

Veřejná 

prostranství 

• uspokojivý stav i 

dostupnost veřejných 

prostranství 

      

Horninové 

prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• CHOPAV 

• na území obce vodní toky 

a vodní plochy                                            

• mírně nadprůměrný podíl 

vodních ploch 

• realizovaná 

protipovodňová opatření v 

Uhřičicích a na obecní 

kanalizaci 

• navýšená hráz od Uhřičic       

• stanovené záplavové pásmo 

Q100  řeky Moravy na  části k.ú. 

Kojetín (omezení rozvoje města 

východním směrem) 

• část katastru se nachází v území 

zvláštní povodně pod vodním 

dílem           • zranitelná oblast v 

k.ú. Kojetín 

• snížená retenční schopnost 

zemědělsky využívaných ploch 

                   

Kvalita životního 

prostředí 

 

• EKO_sO3 - překročení 

imisního limitu a nebo cílového 

imisního limitu - jižní část 

katastru 
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Příroda a krajina 

• Evropsky významná 

lokalita, Natura 2000 

• mírně nadprůměrný podíl 

vodních ploch 

• registrované VKP 

• koeficient ekologické stability 

KES 0,27 

• nerovnoměrné rozmístění 

krajinotvorných prvků (lesy);                        

• dálnice D1 - bariéra v krajině 

• navržený nadregionální biokoridor 

K 132  a biocentrum 

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• nadprůměrný podíl lesů 

• pozemky v I. a II. třídě 

ochrany  

• mírně nadprůměrný podíl orné 

půdy 

    

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• křižovatka železničních 

tratí č. 300 Brno - Přerov a 

303 Kojetín-Valašské 

Meziříčí   

• křižovatka silnic 

II/367,436 a silnic III. třídy 

• napojení na sil. I/47  a na 

dálnici D1 

• krátké úseky cyklostezek 

• příměstská autobusová 

doprava - s návazností na 

vlakovou stanici 

• veřejný vodovod  

• kanalizace a ČOV - pro 

k.ú. Kojetín a Popůvky (s 

kapacitou pro výhledovou 

potřebu regionu)                                

• plynofikovaná obec;  

• značné zatížení průjezdní 

dopravou  

• omezení územního rozvoje 

tělesem žel. tratí a záplavovým 

územím 

• Kovalovice odděleny od 

ostatních částí tělesem dálnici D1 

• místní část Kovalovice - chybí 

napojení na kanalizaci 

• vyšší kvalita dopravní dostupnosti 

s možností zavlečkování výrobních 

areálů 

• zdvoukolejnění trati Brno - Přerov 

• územní rezerva pro obchvat II/367  

• dobudování sítě cyklostezek 

• dobudování kanalizace pro 

Kovalovice s napojením  na ČOV 

Kojetín  

• zvýšená hladina hluku v 

území přilehlém ke tratím a 

silnicím II. třídy 

Sociodemografické 

podmínky 

• město menší velikosti; 

město má dvě místní části - 

oddělená sídla Kovalovice a 

Popůvky 

• podprůměrný podíl 

obyvatel ve věku 65 let a 

více  

• vyšší podíl obyvatel 

předškolního a školního 

věku 

• v dlouhodobém vývoji úbytek 

obyvatel přirozenou měnou i v 

důsledku migrace 

• vyšší podíly osob se základním 

vzděláním a úplným středním 

vzděláním bez maturity  

  • stárnutí a odliv obyvatel 
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Bydlení 

• zájem o novou výstavbu 

• dostatek ploch pro bydlení 

v územním plánu 

• nízký počet dokončených bytů 

v poslední dekádě 

• obnova neužívaného bytového 

fondu  

• příprava inženýrských sítí na 

vybraných plochách bydlení 

  

Rekreace a 

cestovní ruch 

• dobré vybavení pro  

společenský a kulturní život 

včetně divadla, muzea, 

galerie, střediska pro volný 

čas mládeže 

• dobré vybavení pro 

sportovní aktivity vč. 

koupaliště 

• značné množství 

kulturních památek 

  • realizace cyklostezky do Uhřičic 

(předpoklad zahájení rok 2021) 

• záměr vybudování sportovní haly 

vybudování Arcibiskupské stezky 

propojující Kojetín a Tovačov 

(zpracována studie) 

  

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• velká diverzifikace 

činnosti podnikatelských 

subjektů 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• blízkost pracovištního 

centra - Kroměříž 

• nadprůměrný podíl 

ekonomicky aktivních v 

průmyslu a stavebnictví 

• podprůměrný počet 

podnikatelských subjektů na 

1000. obyv. 

• nízký počet větších 

zaměstnavatelů 

• nadprůměrná nezaměstnanost                        

• vyjížďka za prací v rámci 

okresu Přerov a do jiného kraje 

• podpora rozvoje drobného i 

středního  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 

• centrální stanice 

hasičského záchranného 

sboru pro oblast Kojetínska  

• stanice městské i státní 

policie 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP2 Kojetín 
životní 

prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 

dopravou 
nadmístní obec dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP6 Kojetín 
životní 

prostředí/krajina 

řešení protipovodňové 

ochrany 
nadmístní SWOT krátkodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP7 Kojetín 
životní 

prostředí/krajina 
realizace kanalizace a ČOV místní obec dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

U10 Kojetín 
hospodářské 

podmínky 

rozvojové plochy pro 

podnikání 
místní SWOT dlouhodobý ÚPD obce 

probíhá 

zpracování  

nového ÚP 

ŽP8 
Kojetín - 

Popůvky 

životní 

prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 

zemědělské půdy - svažité 

pozemky 

místní 

Územní 

studie 

krajiny 

Ol. kraje 

krátkodobý   

obecně 

definovaný 

problém 

ŽP8 
Kojetín - 

Kovalovice 

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 

    Kojetín 

            Nadmístní problém: 

 žádný 
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      Místní problémy: 

 prověřit potřebu vymezení návrhových ploch výroby 
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Kokory  

Informace o obci 

V obci Kokory bylo k 31.prosinci 2019 evidováno 1 153 obyvatel. Počet obyvatel v posledních 

letech stagnuje. Středem obce přímo prochází silnice I. třídy č. 55 s intenzivní dopravou, která 

negativně zatěžuje životní prostředí. Bytovou výstavbou se řadí Kokory mezi průměrné obce 

ORP.  

Obec Kokory má nově vybudovanou oddílnou kanalizaci zakončenou Územní rezervy dálnice 

D55 a kanálu D-O-L působí jako výrazné bariéry územního rozvoje obce. Případná realizace 

dálnice D55 pomůže s odvedením tranzitní dopravy mimo obec a ulehčí tak místním 

komunikacím a celkově stavu životního prostředí. 

V obci Kokory se nachází ložiskové území na sucho těžených štěrkopísků - chráněné ložiskové 

území Předmostí - Žeravice č. 06630000 a výhradní ložisko Kokory č. 31322900. Podíl orné 

půdy je zde necelých 50%, ale i tak má obec vysoký podíl chmelnic a ovocných sadů.  

 

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) 

Kokory* + + - 2c 9,1 

 

V rámci tohoto hodnocení je částečně podhodnocen přírodní pilíř. Jedná se o obec s vyšším 

podílem lesů i zastoupením nejúrodnějších půd na jedné straně, ale větší fragmentací krajiny 

z důvodu přítomnosti významných silničních tahů či dálnice. Kokory mají rovněž větší 

zastoupení chmelnic. 

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. 
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SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v rozvojové 

oblasti R1 Přerov (dle ZÚR 

OK) s dobrou dostupností do 

města Přerova i Olomouce                                    

• středně velká venkovská 

obec (1153 obyvatel k 

31.12.2019) při páteřní 

komunikaci I/55 

• území zasaženo územní 

rezervou kanálu D-O-L - 

omezení územního rozvoje obce 

    

Prostorové a 

funkční uspořádání 

území 

• dominantní funkce obytná, 

funkce výrobní a obslužná je 

doplňková; převažuje 

nízkopodlažní kompaktní 

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  
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Občanská 

vybavenost včetně 

její dostupnosti  

• obec s širší občanskou 

vybaveností, kterou částečně 

využívají i okolní obce 

• v obci se nachází: MŠ, ZŠ 

I. i II.stupně, ordinace 

praktického lékaře a 

dětského 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 

      

Horninové 

prostředí a geologie 

• dobývací prostor č. 60259 

• stabilní území, bez sesuvů  

 
• chráněné ložiskové území 

Předmostí - Žeravice č. 06630000 

• výhradní ložisko Kokory č. 

31322900 

  

Vodní režim 

• vodní tok Olešnice 

• vnější PHO - 2. stupně 

• upravené břehy Olešnice, 

prohloubené koryto                     

• není stanoveno záplavové 

pásmo, při vysokých 

povodňových průtocích hrozí 

vylití Olešnice v zastavěném 

území 

• zranitelná oblast                                         

• protipovodňová opatření 

• protierozní opatření 

  

Kvalita životního 

prostředí 

• revitalizovaný parčík 

Brodecká, park v místě 

bývalé sladovny; obnova 

zelně u prodejny potravin 

COOP 

• EKO_sO3 - překročení 

imisního limitu a nebo cílového 

imisního limitu na celém katastru 

• CL_bez O3 překročení cílového 

imisního limitu - část katastru 

• zátěž  z dopravy 

  • nárůst hluku i z realizované 

D55 
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Příroda a krajina 

• koeficient ekologické 

stability KES 0,65                                                     

• vysoká diverzita krajiny                                                

• podprůměrný podíl vodních 

ploch 

• navržený regionální biokoridor 

RK 1536 

• kanál D-O-L zasáhne do 

ekosystému v krajině, do 

vodního režimu krajiny 

• kanál D-O-L a dálnice D55 - 

bariéra v krajině  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• dvě třetiny orné půdy je  v 

I. a II. třídě ochrany 

• vysoký podíl chmelnic 

• ovocné sady 

• podprůměrný podíl lesů     

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• silnice 1/55  

• územní rezerva pro R 55  

• veřejný vodovod 

• oddílná splašková 

kanalizace včetně ČOV                                         

plynofikovaná obec 

• dobrá dopravní dostupnost  

s Přerovem a Olomoucí                         

• dobrá dostupnost center s 

vyšší občanskou vybaveností 

  • realizace D55 odvede tranzitní 

dopravu z obce 

• lávka pro pěší a cyklisty do 

Lukové 

• územní rezerva kanálu D-O-

L - omezení územní rozvoj 

obce 

Sociodemografické 

podmínky 

• v dlouhodobém vývoji  

přírůstek obyvatel a výrazný 

nárůst obyvatel v důsledku 

migrace                                              

• ústav sociální péče       

      

Bydlení 

• atraktivní obec pro bydlení 

- dobrá občanská 

vybavenost, atraktivní poloha 

v blízkosti Přerova  

• mírně nadprůměrný podíl 

neobydlených domů s byty 

• revize návrhových ploch k 

bydlení při zpracování nového 

územního plánu obce  

  



106 

 

Rekreace a 

cestovní ruch 

• prostory pro společenský a 

kulturní život 

• základní vybavení pro 

sportovní aktivity 

• kulturní památky 

• 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 

• obec má zemědělský 

charakter 

• větší počet pracovních 

příležitostí v obci (ZD 

Kokory, Centrum Dominika 

- sociální péče) 

• velká diverzifikace činnosti 

subjektů s vysokým podílem 

různých typů služeb a 

stavebnictví 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• podprůměrná 

nezaměstnanost                                 

•  blízkost pracovištního 

centra 

• 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 

• chátrající objekt pivovaru 

• 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 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

D8 Kokory dopravní 
cyklostezka a lávka pro pěší 

a cyklisty do Lukové 
místní obec dlouhodobý ÚPD obce 

probíhá 

zpracování  

nového ÚP 

ŽP2 Kokory 
životní 

prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 

dopravou 
nadmístní obec dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP11 Kokory 
životní 

prostředí/krajina 

ohrožení zastavěného území 

lokální záplavou - řeka 

Olešnice 

nadmístní obec krátkodobý ÚPD obce 

 probíhá 

zpracování  

nového ÚP 

ŽP8 Kokory 
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 

    Kokory 

            Nadmístní problém: 

 prověřit řešení protipovodňové ochrany obce 

      Místní problémy: 

 prověřit možnost vymezení koridoru pro umístění cyklostezky a lávky pro cyklisty a pěší do místní části Luková 
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Křenovice 

Informace o obci 

Obec Křenovice leží jižně od Kojetína, na pravém břehu říčky Haná. na silnici I/47. V roce 

2019 žilo v Křenovicích 434 obyvatel. Počet obyvatel v posledním období je stabilní. Obec 

vykazuje věkově starší populaci. Bytová výstavba je v posledních letech jen velmi omezená. 

Obec disponuje vzhledem ke své velikosti relativně dobrou občanskou vybaveností. Za prací 

obyvatelé dojíždějí do Kojetína nebo Kroměříže.  

Území obce má dvojí charakter. Zatímco na severu se nachází velmi úrodné půdy, na jihu 

najdeme členitější krajinu s lesy. Celkově lesní plochy mají 23,2% podíl na rozloze 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) 

Křenovice* - + - 3b 8,5 

 

V rámci tohoto hodnocení je částečně podhodnocen přírodní pilíř. Jedná se o obec s vyšším 

podílem lesů i zastoupením nejúrodnějších půd na jedné straně, ale větší fragmentací krajiny 

z důvodu přítomnosti významných silničních tahů či dálnice.  

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. 
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SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v rozvojové 

oblasti OR4 Kojetín 

(vymezené v ZÚR OK), na 

páteřní komunikaci I/47 a v 

blízkosti dálnice D1                          

      

Prostorové a 

funkční uspořádání 

území 

• dominantní funkce 

obytná, funkce výrobní a 

obslužná je doplňková; 

převažuje nízkopodlažní  

řadová zástavba 

• zachovalá kompaktní 

struktura zástavby návsi 

(široká 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  
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Občanská 

vybavenost včetně 

její dostupnosti  

• obec s relativně dobrou 

občanskou vybaveností 

• v obci se nachází: ZŠ 

I.stupně, MŠ, střední 

odborné učiliště, 

Knihovna, Kulturní dům 

nebo víceúčelový sál, 

Hasičská zbrojnice, 

Obchod s potravinami, 

Dětské hřiště - veřejně 

přístupné, Fotbalové hřiště 

a Víceúčelové hřiště 

  

 

  

Veřejná 

prostranství 

• uspokojivý stav i 

dostupnost veřejných 

prostranství 

      

Horninové 

prostředí a geologie 

• geologicky stabilní území       

Vodní režim 

• vodnaté toky v 

zastavěném území 

• rybník na toku Syrovátky 

• obec už není ohrožena 

lokálními záplavami díky 

realizaci protipovodňových 

opatření - suchý poldr, 

kanál z toku Syrovátky do 

Vlčídolky                               

• část k.ú. se nachází v území 

zvláštní povodně pod vodním 

dílem 

• nízký podíl vodních ploch 

• snížená retenční schopnost 

zemědělsky využívaných ploch 

• záplavové území řeky Haná       

• záměr rozšíření rybníka • eroze půdy vyvolaná nevhodným 

způsobem zemědělského 

obhospodařování 

Kvalita životního 

prostředí 

  • EKO_sO3 - překročení 

imisního limitu a nebo 

cílového imisního limitu na 

celém katastru                                                                  

    

Příroda a krajina 

• registrované významné 

krajinné prvky 

• výsadba biokoridoru v 

lokalitě Křenovské louky; 

průběžná výsadba stromů v 

obci i v extravilánu 

• koeficient ekologické 

stability (KES)  0,48 

• nízký podíl vodních ploch 

• nerovnoměrné rozmístění 

krajinotvorných prvků (lesy jen 

na jihu); dálnice D1 - bariera  v 

krajině 

  • rozvoj eroze půdy v důsledku 

nevhodného způsobu zemědělského 

obhospodařování 
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Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• vysoký podíl lesa 

• jedna třetina ZPF se 

nachází v I. a II. třídě 

ochrany; schválené 

komplexní pozemkové 

úpravy 

  • probíhá realizace prvků ÚSES 

na ploše 10 ha v jižní části 

katastru; záměr realizace polních 

cest a interakčních prvků dle 

schválených komplexních 

pozemkových úprav 

  

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• veřejný vodovod a 

oddílná splašková 

kanalizace včetně ČOV  

• plynofikovaná obec 

• napojení na dálnici D1 

• vyhovující zásobování el. 

energií 

 
• realizace kanalizace a ČOV 

(zpracovaná dokumentace pro 

stavební povolení)  

  

Sociodemografické 

podmínky 

 
• populačně malá obec (434 

obyvatel k 31.12.2019) na 

pravém břehu řeky Haná, 

nedaleko města Kojetína                    

• v dlouhodobém vývoji úbytek 

obyvatelstva přirozenou měnou 

• nízký počet obyvatel s 

vysokoškolským vzděláním; 

vysoký index stáří obyvatelstva 

  • úbytek obyvatel 

Bydlení 

• obec leží v rozvojová ose 

vymezené ZÚR OK  

• zasíťovaná lokalita za 

rybníkem pro 6 RD 

(realizace v roce 2020) 

• nadprůměrný podíl 

neobydlených domů s byty 

• podprůměrná bytová 

výstavba v poslední dekádě 

• obnova nevyužitého bytového 

fondu 

• záměr rozšíření ploch bydlení v 

lokalitě za mateřskou školkou 

  

Rekreace a 

cestovní ruch 

• v obci je řada objektů 

sloužících k individuální 

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 
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Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• odborné učiliště 

Křenovice 

• vysoký podíl 

podnikatelských subjektů 

činných v různých typech 

služeb 

• vysoký podíl 

podnikatelských subjektů v 

zemědělství 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• průměrná nezaměstnanost                

blízkost pracovištního 

centra - Kojetín, Kroměříž 

• nízký průměrný  příjem v 

kraji 

• nízké příjmy v zemědělství 

• vysoká vyjížďka za prací v 

rámci okresu Přerov a mimo 

kraj 

• 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 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP8 Křenovice 
životní 

prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 

zemědělské půdy - svažité 

pozemky 

místní 

Územní 

studie 

krajiny Ol. 

kraje 

krátkodobý   

obecně 

definovaný 

problém 

ŽP6 Křenovice 
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 

 

Nadmístní problém: 

 žádný 

Místní problémy: 

 žádný 
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Křtomil  

Informace o obci 

Obec Křtomil, v roce 2019 měla 421 obyvatel, náleží do oblasti Dřevohosticka a spáduje do 

nedaleké Bystřice pod Hostýnem. Na nízké hodnotě indexu stáří se nejvýrazněji projevuje 

vysoký podíl obyvatel v předproduktivním věku. Jedním ze zásadních problémů zde je 

nezaměstnanost, která v roce 2011 přesahovala 15 %. V přepočtu na obyvatele má Křtomil 

druhou nejnižší daňovou výtěžnost z celého SO ORP Přerov, ta dosahuje pouze 8 700 Kč. 

Obcí prochází silnice II. třídy č. 150, která způsobuje vysokou hlukovou zátěž. Tento problém 

by vyřešil obchvat obce. Křtomil postrádá vlastní kanalizaci a ČOV. V západní části obce se 

sice nachází malá ČOV, která ale nevyhovuje požadavkům a velikosti obce, odpadní vody jsou 

tedy odstraňovány individuálně. 

V zastavěném území obce Křtomil je navržena protipovodňová ochrana formou hrází, neboť se 

zde jedná o stanovené záplavové pásmo Q100 řeky Bystřičky. 

 

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) 

Křtomil - - - 4 7,9 

 

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. 
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SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

 

• obec ležící v okrajové části 

ORP, v blízkosti města 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 s omezenou občanskou 

vybaveností 

• v obci se nachází: Knihovna, 

Obchod s potravinami, Dětské 

hřiště - veřejně přístupné, 

Víceúčelové hřiště (mimo 

areály ZŠ a MŠ) 

• záměr výstavby multifunkční budovy pro 

potřeby obce a jednotky SDH 

  

Veřejná 

prostranství 

• uspokojivý stav i 

dostupnost veřejných 

prostranství 
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Horninové 

prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• obec leží po obou stranách 

toku Bystřička 

• vodní eroze v některých 

částech území 

• stanovené záplavové pásmo 

Q100 řeky Bystřičky.  

• zvýšení retenční schopnosti krajiny v 

důsledku racionálního obhospodařování 

půdy a realizace územního systému 

ekologické stability                    • realizace 

protipovodňových opatření - zpevnění 

břehů Bystřičky v obci 

  

Kvalita životního 

prostředí 

  • vysoká hluková zátěž z 

dopravy v obci 

• EKO_sO3 - překročení 

imisního limitu a nebo cílového 

imisního limitu na celém 

katastru 

• CL_bez O3 překročení 

cílového imisního limitu - část 

katastru 

• realizace přeložky silnice II/150  • nárůst zatížení  z 

dopravy v zastavěném 

území, pokud nebude 

realizován obchvat sil. 

II/150  

Příroda a krajina 

  • koeficient ekologické stability 

KES 0,22                                                  

• podprůměrný podíl vodních 

ploch 

• realizace funkčního územního systému 

ekologické stability krajiny - navržený 

ÚSES 

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• ekologická hodnota lesních 

porostů je vzhledem k  

druhovému zastoupení 

dřevin poměrně vysoká 

• ZPF téměř celého katastru 

se nachází v I. a II. třídě 

ochrany 

• výsadba stromů podél 

polních cest a obnova alejí v 

posledních letech 

• vysoký podíl orné půdy                       

• podprůměrný podíl lesů; 

rozsáhlé nečleněné pozemky 

• protierozní opatření - záměr poldru a 

vodní nádrže 

• znehodnocování půdy 

zvyšováním intenzity 

hospodaření a erozí 

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• silnice II/150 - dobrá 

dopravní dostupnost do 

Přerova 

• veřejný vodovod  

• v západní části obce malá 

ČOV pro cca 50 EO 

• plynofikovaná obec 

• přeložka sil.  II/150 se 

částečně přimyká k zastavěné 

části obce 

• absence kanalizace a ČOV 

(zpracována variantní studie), 

individuální způsob likvidace 

odpadních vod 

• realizace přeložky sil. II/150; plánovaná 

lávka přes Bystřičku a cyklostezka do 

Rychlova 
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Sociodemografické 

podmínky 

• v dlouhodobém vývoji  

přírůstek obyvatel a kladné 

migrační saldo 

• blízkost Bystřice pod 

Hostýnem - občanská 

vybavenost, pracovní 

příležitosti                                      

• relativně mladá populace - 

podprůměrná hodnotu 

indexu stáří 

• populačně malá obec (434 

obyvatel k 31.12.2019) v údolí 

řeky Bystřičky tvořící s obcí 

Lipová a Rychlovem (místní 

částí Bystřice p. H.) souvisle 

zastavěné území   

    

Bydlení 
  

 
• dostatek návrhových ploch bydlení v 

územním plánu 

  

Rekreace a 

cestovní ruch 

• blízkost Hostýnských vrchů 

a Bystřice pod Hostýnem 

• omezené prostory pro 

společenský a kulturní život  

• nedostatečné 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 revitalizace návsi 

• záměr víceúčelového hřiště 

 

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• diverzifikace 

podnikatelských činností s 

převahou stavebnictví, 

služeb a zemědělství 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• zkušenosti se zemědělskou 

výrobou a tradice 

zemědělské výroby 

•nízký  počet podnikatelských 

subjektů na 1000. obyv. 

• vysoká nezaměstnanost                        

min. pracovních příležitostí v 

obci             

• vysoká  vyjížďka za prací  v 

rámci okresu Přerov a do jiného 

kraje (Bystřice pod Hostýnem) 

 • 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 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

D7 Křtomil dopravní 
realizace přeložky 

komunikace II/150 
nadmístní SWOT dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

U2 Křtomil 
urbanistický/ 

využití území 

 ohrožení části zástavby 

bleskovou povodní 
místní obec krátkodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP1 Křtomil 
životní 

prostředí/krajina 

splachy půdy při přívalových 

deštích - lokality 

identifikované obcemi 

místní obec dlouhodobý   

k řešení v 

podrobnější 

projektové 

dokumentaci 

ŽP2 Křtomil 
životní 

prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 

dopravou 
nadmístní obec dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP7 Křtomil 
životní 

prostředí/krajina 
realizace kanalizace a ČOV místní SWOT dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP8 Křtomil 
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 

    Křtomil 

            Nadmístní problém: 

 žádný 
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      Místní problémy: 

 žádný  
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Lazníčky 

Informace o obci 

K 31.12.2019 v této obci žilo 206 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 Jantarová stezka a cyklotrasa č. 6058 

vedená po silnici III. třídy. 

Co se týče způsobu využití půdy, většinu výměry zaujímá zemědělská půda. Vyskytují se tu ve 

větší míře chmelnice a ovocné sady. Podíl lesních ploch je nepatrný. Lesy zde zabírají pouze 

1,7 % 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. 
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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) 
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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 

• 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 
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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 

• nabídka nových ploch 

mladým rodinám k bydlení 

  

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 v obci 

• 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 
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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  
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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. 
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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        
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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 realizace 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 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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      
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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) 
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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 
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• v obci jeden velký 

zaměstnavatel - firma Betonika 

Bezpečnost a 

ochrana obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných 

hasičů v obci 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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        
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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    
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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        
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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 
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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 

    

 

  



173 

 

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 
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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. 
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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        
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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  
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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 

      

 

  



178 

 

 

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 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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Určení problémů k řešení v ÚPD 

     Oprostovice 

Nadmístní problém: 

 prověřit vymezení ploch pro akumulaci povrchových vod    

      Místní problémy: 

 žádný 
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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. 
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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 
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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  

  



188 

 

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 
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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 
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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 
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Místní problémy: 

 žádný 
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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. 
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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 
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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 (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  
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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 
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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. 

 

  



197 

 

Určení problémů k řešení v ÚPD 

    Podolí  

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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Určení problémů k řešení v ÚPD 

Polkovice  

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný  



205 

 

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. 
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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  
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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 
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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 
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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 
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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 
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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.  
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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. 
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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 
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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  
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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 
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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 
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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 
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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 
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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   
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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* 
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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. 



222 

 

 

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   
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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. 
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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        
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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)                         
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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 
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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 
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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. 
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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        
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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  
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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 
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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 
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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. 
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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        
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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  
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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  
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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 
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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 
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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 
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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 
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      Místní problémy: 

 prověřit možnost vymezení cyklostezky do Lukové 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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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Sobíšky 

Informace o obci 

Sobíšky patří k nejmenším sídlům SO ORP Přerov, v roce 2019 zde žilo pouze 156 obyvatel. 

Obec v posledních letech prochází obměnou věkového složená obyvatelstva. Podíl obyvatel 

v předproduktivním věku se výrazně snižuje. Obec Sobíšky dlouhodobě vykazuje vysokou 

míru nezaměstnanosti. 

Odkanalizování je v obci řešeno individuálním způsobem, neboť zde schází splašková 

kanalizace i napojení na ČOV.  

Podíl lesních ploch na celkové výměře je v rámci SO ORP mírně nadprůměrný. Necelých 55 % 

území zaujímá orná půda, přičemž velký podíl mají i chmelnice. 

 

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) 

Sobíšky + + - 2c 8,6 

 

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. 
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SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v širším spádovém 

území města Přerova, stranou 

hlavních dopravních tahů 

  • území dotčené záměrem 

zdvojení vedení VVN 400 kV 

Krasíkov - Prosenice 

  

Prostorové a 

funkční uspořádání 

území 

• dominantní funkce obytná, 

převažuje nízkopodlažní  

řadová 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  

rekonstruovaná budova ObÚ 

a kulturního zařízení 

přilehlého k budově  

• obec s omezenou občanskou 

vybaveností 

• v obci se nachází: Knihovna, 

Kulturní dům nebo víceúčelový 

sál, Hasičská zbrojnice, Dětské 

hřiště - veřejně přístupné 

    

Veřejná 

prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství 

      

Horninové 

prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů       

Vodní režim 

  • zranitelná oblast 

• žádná vodoteč, pod obcí začíná 

Vinarský potok 
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Kvalita životního 

prostředí 

• na území obce v současnosti 

neprobíhá žádná těžba 

• EKO_sO3 – překročení 

imisního limitu a nebo cílového 

imisního limitu - celý katastr 

    

Příroda a krajina 

• koeficient ekologické 

stability KES  0,59                                                

• vysoká diverzita krajiny 

• výsadba krajinné zelně a 

ovocných sadů 

 • nízký podíl vodních ploch • navržený regionální biokoridor 

RK 1520 

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• nadprůměrný podíl lesa 

• vysoký podíl chmelnic 

• schváleny komplexní 

pozemkové úpravy  

• nevyskytuje se nadměrná 

eroze půdy 

      

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• veřejný vodovod  

• dešťová kanalizace  

plynofikovaná obec                                

• absence splaškové kanalizace a 

ČOV, odkanalizování řešeno 

individuálně 

• realizace kanalizace a ČOV 

(předpoklad 2022)  

  

Sociodemografické 

podmínky 

• v dlouhodobém vývoji 

přírůstek obyvatel 

• populačně velmi malá obec 

(156 obyvatel v roce 2019)  

• vysoký podíl obyvatel ve věku 

65 let a více 

• ve struktuře vzdělání jsou ve 

srovnání s průměrem v SO ORP 

Přerov vyšší podíly osob se 

základním vzděláním a úplným 

středním bez maturity 

• zlepšovat v obci podmínky pro 

každodenní život 

• podporovat rozvoj drobného 

podnikání jako způsob 

zvyšování počtu pracovních 

příležitostí v obci 

• stárnutí obyvatelstva 

Bydlení 

• připravena lokalita Macalka 

pro výstavbu 8 RD 

  • nabídka stavebních pozemků 

mladým rodinám - dostupná 

lokalita Macalka 

• záměr rozšíření zastavitelných 

ploch k bydlení 
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Rekreace a 

cestovní ruch 

• prostory pro společenský a 

kulturní život 

• kulturní památka 

• nedostatečné  vybavení pro 

sportovní aktivity 

• rozvoj  cestovního ruchu např. 

agroturistiky, ekoturistiky 

• využití potenciálu kulturního a 

přírodního                               

  

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• diverzifikace 

podnikatelských činností 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• zkušenosti se zemědělskou 

výrobou a tradice zemědělské 

výroby 

• vysoká zaměstnanost v  

zemědělství a v průmyslu  

• podprůměrný počet 

podnikatelských subjektů na 

1000 obyv. 

• nízké příjmy v zemědělství 

•  vysoká 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 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP7 Sobíšky 
životní 

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

ŽP8 Sobíšky 
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 

Sobíšky  

            Nadmístní problém: 

 žádný 

Místní problémy: 

 žádný 
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Stará Ves 

Informace o obci 

Počet obyvatel obce neustále mírně roste, v roce 2019 to bylo 619 osob. Obec má relativně 

mladou populaci. Dle statistických údajů měla obec v roce 2019 nadprůměrnou 

nezaměstnanost. Dle občanské vybavenosti se řadí mezi lépe vybavené obce. Sídlí zde 

například mateřská a základní škola I.stupně.   

Stará Ves je jednou z obcí, která má vybudovanou vlastní jednotnou kanalizaci a ČOV. 

V severní části obce je nedořešena dešťová kanalizace. Silnice II. třídy č. 490 umožňuje 

výhodné napojení na komunikaci I/55. 

Do katastrálního území obce Stará Ves zasahuje maloplošné zvláště chráněné území – PP 

Přestavlcký les. Lesní plochy v této obci zabírají 112 ha, což činí 12% podíl na celkové výměře. 

Nadprůměrný podíl zabírají orné půdy (74 %). 

 

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) 

Stará Ves + + + 1 9,2 

 

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. 
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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 širší nabídkou 

občanské vybavenosti 

  • území dotčené záměrem 

zdvojení vedení VVN 400 

kV Prosenice - Otrokovice 

  

Prostorové a funkční 

uspořádání území 

• dominantní funkce obytná, 

funkce výrobní je 

doplňková; převažuje 

nízkopodlažní řadová 

zástavba  

• zachovalá  protáhlá náves 

ulicového typu s 

dominantním kostelem 

uzavírající prostor 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  
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Občanská 

vybavenost včetně 

její dostupnosti  

• obec s relativně dobrou 

občanskou vybaveností 

• v obci se nachází: MŠ, ZŠ 

I.stupně, Knihovna, 

Kulturní dům nebo 

víceúčelový sál, Hasičská 

zbrojnice, Pohostinství, 

Obchod s potravinami, 

Dětské hřiště - veřejně 

přístupné, Fotbalové hřiště 

  • záměr vybudování 

klubovny a šaten v areálu 

Na Kopcách (u fotbalového 

hřiště) 

  

Veřejná prostranství 

• velmi dobrý stav 

veřejných prostranství 

      

Horninové prostředí 

a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• vodoteč Rumza, která se 

vlévá do říčky Moštěnky 

• OP přírodních min. vod II. 

stupně 

 • zranitelná oblast • protipovodňová opatření   

Kvalita životního 

prostředí 

  • EKO_sO3 – překročení imisního 

limitu a nebo cílového imisního  

    

Příroda a krajina 

• území Natura 2000 – 

evropsky významná lokalita 

• regionální biocentrum             

• protierozní opatření v 

lokalitě „Gryngle" - 

vysázen biokoridor                          

• schváleny komplexní 

pozemkové úpravy 

• vysoká diverzita krajiny 

• koeficient ekologické stability 

(KES)  0,27                                       

•  nízký podíl vodních ploch 

• záměr realizace lokálního 

biocentra (2021/2022) 
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Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• nadprůměrný podíl lesa         

• třetina pozemků v I. třídě 

ochrany ZPF 

• rozsáhlá výsadba stromů 

podél polních cest                           

• nadprůměrný podíl orné půdy   • protierozní opatření • eroze 

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• veřejný vodovod 

• jednotná kanalizační síť a 

ČOV se  zaústěním do 

potoka Rumza 

• plynofikovaná obec  

• dobré napojení na páteřní 

silniční tahy I/55 a dálnici 

D1; průběžné opravy 

chodníků a komunikací 

• nedořešená dešťová kanalizace v 

severní části obce 

• dobudování kanalizace v 

části obce (délka cca 800m) 

  

Sociodemografické 

podmínky 

• věkově příznivá struktura 

obyvatelstva - vysoký podíl 

obyvatel v předškolním a 

školním věku 

• v dlouhodobém vývoji  

přírůstek obyvatelstva  a 

kladné saldo migrace  

• populačně menší obec (619 

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 bez maturity  

• podprůměrný podíl obyvatel v 

produktivním věku 

• zlepšovat v obci 

podmínky pro každodenní 

život 

• podporovat rozvoj 

drobného podnikání jako 

způsob zvyšování počtu 

pracovních příležitostí v 

obci 

• úbytek obyvatelstva 

• nárůst z důvodu nové výstavby a 

osídlení dříve rekreačních 

usedlostí 

Bydlení 

• zvýšená bytová výstavba v 

posledních 10 letech   

• vysoký podíl neobydlených domů 

s byty  

• nabídka stavebních 

pozemků mladým rodinám 

• obnova nevyužitého 

bytového fondu 

 



272 

 

Rekreace a cestovní 

ruch 

• prostory pro společenský a 

kulturní život 

• středisko pro volný čas 

mládeže 

• základní vybavení pro 

sportovní aktivity 

• kulturní památky 

• revitalizovaná náves 

• nedostatek příležitostí pro letní 

rekreaci u vody 

• nedostatek příležitostí pro zimní 

rekreaci 

• rozvoj cestovního ruchu 

např. agroturistiky, 

ekoturistiky 

• využití potenciálu 

kulturního a přírodního 

• záměr zpřístupnění kaple 

a studánky úpravou cesty; 

záměr víceúčelového hřiště 

  

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• diverzifikace 

podnikatelských činností 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• zkušenosti se 

zemědělskou výrobou a 

tradice zemědělské výroby 

  

• nízký počet podnikatelských 

subjektů na 1000 obyv. 

• nízké příjmy v zemědělství 

• nadprůměrná nezaměstnanost                  

vysoká vyjížďka za prací v rámci 

okresu Přerov a do jiného kraje 

• podpora rozvoje drobného 

podnikání a živností   

• diverzifikace zemědělství  

• hospodářská recese 

• růst nezaměstnanosti 

• odliv mladých lidí do regionů s 

vyšší nabídkou práce a vyššími 

příjmy 

Bezpečnost a 

ochrana obyvatel 

• jednotka sboru 

dobrovolných hasičů v obci 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP1 Stará Ves 
životní 

prostředí/krajina 

splachy půdy při 

přívalových deštích - 

lokality identifikované 

obcemi 

místní obec dlouhodobý   
k řešení v podrobnější 

projektové dokumentaci 

ŽP8 Stará Ves 
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 

Stará Ves  

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 
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Stříbrnice 

Informace o obci 

Stříbrnice, s počtem obyvatel 270 (k 31.12.2019), se řadí mezi nejmenší obce ORP. Leží na 

silnici I.třídy I/47 a spáduje za základní vybaveností do Křenovic a Kojetína. V posledních 

letech je počet obyvatel stabilní. Věková struktura je sice příznivá, nicméně v obci v posledních 

letech je realizováno velmi málo bytů. Nezaměstnanost je zde v porovnání s průměrem ORP 

spíše vyšší. Nepříznivá je i vzdělanostní struktura obyvatelstva. 

Obec je napojena na veřejný vodovod a plynovod. V obci byla nedávno vybudována splašková 

kanalizace a ČOV.  

Obec se nachází v území ohroženém povodněmi. Do severní části zastavěného území zasahuje 

záplavové území Hané.  

Stříbrnice nemají na svém území žádné lesní plochy. Naopak podíl orné půdy je nadprůměrný 

a přesahuje 70% výměry 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) 

Stříbrnice - - - 4 7,1 

 

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. 

 



275 

 

SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v rozvojové oblasti OR4 

Kojetín (vymezené v ZÚR OK) na 

páteřní komunikaci I/47 

      

Prostorové a funkční 

uspořádání území 

• dominantní funkce obytná, 

doplňková funkce výrobní a obslužná; 

převažuje nízkopodlažní řadová 

zástavba  

• zachovalá náves ulicového typu s 

úzkým profilem; 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, Pohostinství, 

Fotbalové hřiště, Víceúčelové hřiště 

(mimo areály ZŠ a MŠ) 

    

Veřejná prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství 
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Horninové prostředí a 

geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• potok Hlavnice 

• bezejmenný potok - pravostranný 

přítok Hlavnice 

• zranitelná oblast 

• severní část zastavěného území 

zasahuje záplavové území Hané 

• na katastr zasahuje území zvláštní 

povodně pod vodním dílem  

  • riziko rozlivu potoku  

Kvalita životního 

prostředí 

  • EKO_sO3 - překročení imisního 

limitu a nebo cílového imisního 

limitu - celý katastr 

    

Příroda a krajina 

• zpracované komplexní pozemkové 

úpravy; realizovány 2 biokoridory 

• koeficient ekologické stability 

KES 0,08 

• podprůměrný podíl vodních ploch 

    

Zemědělský půdní fond 

a pozemky určené k 

plnění funkcí lesa  

  • velmi nízký podíl lesů (0,14%) 

• velmi vysoký podíl orné půdy 

  • přívalové deště, 

lokální rozlivy 

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• veřejný vodovod  

• splašková kanalizace včetně ČOV  

• silnice I/47, v dosahu dálnice D1 a 

železniční zastávka v Měrovicích n. 

Hanou 

• plynofikovaná obec 
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Sociodemografické 

podmínky 

• v dlouhodobém vývoji kladné saldo 

migrace        

• věkově příznivá struktura 

obyvatelstva - vysoký podíl dětí  

• populačně malá obec (270 

obyvatel v roce 2019)  

• v dlouhodobém vývoji  úbytek 

obyvatel přirozenou měnou  

• ve struktuře vzdělání jsou ve 

srovnání s průměrem v SO ORP 

Přerov vyšší podíly osob se 

základním vzděláním a úplným 

středním bez maturity  

 

 

• zvyšovat přitažlivost 

obce pro mladé lidi 

• zlepšovat v obci 

podmínky pro 

každodenní život 

• podporovat rozvoj 

drobného podnikání 

jako způsob zvyšování 

počtu pracovních 

příležitostí v obci 

• stárnutí obyvatelstva 

Bydlení 

• převaha bydlení v  rodinných domech  

 

• nízký počet dokončených bytů v 

poslední dekádě 

• budování technické 

infrastruktury 

• nabídka stavebních 

pozemků mladým 

rodinám 

  

Rekreace a cestovní 

ruch 

 • v obci se nenachází žádná 

turisticky atraktivní lokalita 

 

• rozvoj cestovního 

ruchu např. 

agroturistiky, 

ekoturistiky 

 

  

Ekonomické a 

hospodářské podmínky 

• dobré podmínky pro zemědělství 

• vysoká zaměstnanost v zemědělství, 

průmyslu a ve stavebnictví  

• nadprůměrná nezaměstnanost  

• velmi nízký počet podnikatelských 

subjektů na 1000 obyv. 

• část areálu ZD opuštěna a chátrá 

• vysoká vyjížďka za prací v rámci 

okresu Přerov a do jiného kraje 

• podpora rozvoje 

drobného podnikání a 

živností   

• diverzifikace 

zemědělství  

• hospodářská recese 

• růst nezaměstnanosti 

• odliv mladých lidí do 

regionů s vyšší 

nabídkou práce a 

vyššími příjmy 

Bezpečnost a ochrana 

obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných hasičů 

v obci 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

U2 Stříbrnice 
urbanistický/ 

využití území 

ohrožení zastavěného 

území lokálními 

povodněmi 

místní obec krátkodobý   problém k realizaci* 

ŽP8 Stříbrnice 
životní 

prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 

zemědělské půdy - svažité 

pozemky 

místní 

Územní 

studie 

krajiny 

Ol. kraje 

krátkodobý   
obecně definovaný 

problém 

ŽP6 Stříbrnice 
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 

Stříbrnice  

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 
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Sušice 

Informace o obci 

Počet obyvatel se v posledních letech mírně snižuje, v roce 2019 zde žilo 328 osob. Obyvatelé 

v předproduktivním věku tvoří v obci pouze 12,5 %. Naopak podíl obyvatel ve věkové kategorii 

65 a více let je více než 20%. Díky čemuž je index stáří na hodnotě 163,4. Míra podnikatelské 

aktivity patří dlouhodobě k nejvyšším v celém SO ORP Přerov. Podíl nezaměstnaných byl 

v roce 2019 v Sušicích podprůměrný. 

Obec Sušice má vlastní jednotnou kanalizaci a zrekonstruovanou ČOV. Obcí prochází 

cyklotrasa Pobečví č. 6240. Sušice mají zrekonstruovaný a napřímený průtah obcí po silnici III. 

třídy č. 434. Dobré je dopravní napojení na Přerov, a to jak osobní, tak i autobusovou dopravou. 

V zastavěném území Sušic je navržena protipovodňová ochrana formou hrází. Na katastrálním 

území obce Sušice se nachází vodní zdroj místního významu, který pokrývá potřeby i sousední 

obce Oldřichov. Podíl orné půdy na celkové výměře (74,6 %) území je mírně nadprůměrný 

v rámci správního obvodu. 

 

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 

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

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

klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 

 

Název obce Sociální pilíř 
Hospodářský 

pilíř 
Přírodní pilíř 

Kategorie 

zařazení 

obce 

Výsledná 

hodnota 

(součet 

hodnot 

všech 

pilířů) 

Sušice + + - 2c 8,8 

 

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

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

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v blízkosti města Přerova, 

dopravní spojení zajišťuje silnice 

II/434  

  • 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  

• zachovalá protáhlá náves ulicového 

typu s kaplí; podrobný popis specifik 

funkčního a prostorového uspořádání 

- viz odůvodnění územního plánu 

obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 

pouze za celé ORP - viz kapitola 5.3 

v textová části ÚAP označené jako I. 

textová část  

      

Občanská 

vybavenost včetně 

její dostupnosti  

  • obec se základní občanskou 

vybaveností 

• v obci se nachází: MŠ, 

Knihovna, Kulturní dům nebo 

víceúčelový sál, Hasičská 

zbrojnice, Obchod s potravinami, 

Dětské hřiště - veřejně přístupné 
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Veřejná 

prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství 

      

Horninové 

prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• retenční prostor  - plocha určená k 

rozlivů povodně 

• v obci vlastní zdroj pitné vody i pro 

sousední Oldřichov 

• záplavové území Q 100 mimo 

zastavěné území   

    

Kvalita životního 

prostředí 

  • EKO_sO3 - překročení imisního 

limitu a nebo cílového imisního 

limitu - celý katastr 

• staré zátěže                                

• využívání alternativních 

zdrojů energie  

  

Příroda a krajina 

• pravidelná obnova stromů v 

intravilánu i kolem obce 

• koeficient ekologické stability 

KES  0,22                                   • 

podprůměrný podíl vodních ploch 

• komplexní pozemkové 

úpravy ve zpracování; 

okrajově zasahuje na území 

obce regionální biocentrum 

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• lesy na sousedním katastru • nízký podíl lesa  

• nadprůměrný podíl orné půdy 

• protierozní opatření • eroze a přívalové deště v 

lokalitě Kudlov 

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• veřejný vodovod  

• jednotná kanalizace a 

rekonstruovaná ČOV                          

• plynofikovaná obec  

• dobré dopravní napojení na město 

Přerov – dostatečné spojení 

autobusovou dopravou do Přerova a 

zpět 

 • zrekonstruovaný a napřímený 

průtah obcí - silnice III/434 

• zatížení obce průjezdní nákladní 

dopravou 

• růst bytové zástavby a nové 

nároky na rozšíření veřejné 

technické infrastruktury 
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Sociodemografické 

podmínky 

• ve struktuře vzdělání vysoký podíl 

obyvatel s vysokoškolským 

vzděláním       

 

• populačně malá obec (328 

obyvatel v roce 2019)  

• vysoký podíl obyvatel ve věku 

65 let a více 

• v dlouhodobém vývoji  úbytek 

obyvatel v  dlouhodobém vývoji 

přirozenou měnou i migrací 

• zvyšovat přitažlivost obce 

pro mladé lidi 

• zlepšovat v obci podmínky 

pro každodenní život 

• podporovat rozvoj drobného 

podnikání jako způsob 

zvyšování počtu pracovních 

příležitostí v obci 

• úbytek obyvatelstva 

• stárnutí obyvatelstva 

Bydlení 

• bydlení v  rodinných domech  

• vysoký podíl trvale obydlených 

domů 

  • nabídka stavebních 

pozemků mladým rodinám 

• bytová výstavba pro mladé 

obyvatele 

• chátrání neobydleného 

bytového fondu 

Rekreace a cestovní 

ruch 

• dostatek prostorů pro společenský 

a kulturní život 

• základní vybavení pro sportovní 

aktivity 

• cyklotrasa Pobečví č. 6240 

• chatová oblast 

• cyklostezka do Radslavic - 

napojení na cyklostezku Bečva 

• cyklotrasa je po silnici III.třídy • rozvoj  cestovního ruchu 

např. agroturistiky, 

ekoturistiky 

• využití potenciálu 

kulturního a přírodního   

• revitalizace a ochrana 

krajiny 
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Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• nadprůměrný počet 

podnikatelských subjektů na 1000 

obyv. 

• zkušenosti se zemědělskou 

výrobou a tradice zemědělské 

výroby 

• mírně podprůměrná 

nezaměstnanost                                 

• nadprůměrná zaměstnanost v 

zemědělství, službách, ve veřejné 

správě, obraně a sociálním 

zabezpečení a školství zdravotnictví 

a veterinárních službách                      

• blízkost pracovištního centra 

• 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 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP1 Sušice 
životní 

prostředí/krajina 

splachy půdy při 

přívalových deštích - 

lokality identifikované 

obcemi 

místní obec dlouhodobý   
k řešení v podrobnější 

projektové dokumentaci 

ŽP8 Sušice 
životní 

prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 

zemědělské půdy - svažité 

pozemky 

místní 

Územní 

studie 

krajiny 

Ol. kraje 

krátkodobý   
obecně definovaný 

problém 

ŽP2 Sušice 
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 

Sušice  

            Nadmístní problém: 

 žádný 

Místní problémy: 

 žádný 
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Šišma 

Informace o obci 

K 31.12.2019 žilo v obci Šišma 218 obyvatel. Obec má větší zastoupení obyvatel starších 65 

let v populaci. Co se týče dojížďky do základní školy, obec spáduje do nedalekých Pavlovic u 

Přerova. Obec má v porovnání s ostatními obcemi ORP průměrný podíl nezaměstnaných. 

Obcí prochází cyklotrasa č. 6062 Pavlovice u Přerova - Šišma – Bezuchov. Nevýhodou je její 

vedení po silnici III. třídy. Šišma má plné odkanalizování a napojení na ČOV. 

Podíl orné půdy na celkové výměře obce je nadprůměrný, v roce 2019 činil 76 %. Do 

katastrálního území obce Šišma zasahuje maloplošné zvláště chráněné území – přírodní 

památka Lesy u Bezuchova, která je současně evropsky významnou lokalitu Natura 2000. 

 

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) 

Šišma - - - 4 7,6 

 

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

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

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

  • obec s horší dopravní 

dostupností, která leží v 

okrajové části ORP - region 

Záhoří 

• území dotčené záměrem 

zdvojení vedení VVN 400 kV 

Nošovice - 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, 

Kulturní dům nebo víceúčelový 

sál, Hasičská zbrojnice, 

Pohostinství, Obchod s 

potravinami, Dětské hřiště - 

veřejně přístupné 

• záměr rekonstrukce kulturního 

domu a oprava zbrojnice 

  

Veřejná 

prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství; 

revitalizovaná parková plocha 

v centru obce 
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Horninové 

prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• potok Šišemka 

• přírodní zdroj pitné vody - 

studánka Mariazell 

• zanesené koryto Šišemky     

Kvalita životního 

prostředí 

  • EKO_sO3 – překročení 

imisního limitu a nebo cílového 

imisního limitu - celý katastr                           

    

Příroda a krajina 

• území Natura 2000 – 

evropsky významná lokalita 

• regionální biocentrum               

• vyšší diverzita krajiny                        

• lesy na sousedním katastru 

• koeficient ekologické stability 

KES 0,19 

• podprůměrný podíl vodních 

ploch 

• navržený regionální biokoridor 

R 1538 

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• zatravněné erozně náchylné 

svahy            • schváleny 

komplexní pozemkové úpravy  

• vysoký podíl orné půdy                           

• podprůměrný podíl lesa 

• protierozní opatření, realizace 

opatření dle schválených KPÚ 

  

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• dobré dopravní napojení 

• veřejný  vodovod 

• jednotná kanalizace a ČOV - 

kanalizace v dobrém stavu 

•plynofikovaná obec 

• požární nádrž v obci 

  • záměr rozšíření kanalizace   
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Sociodemografické 

podmínky 

 
• populačně velmi malá obec 

(218 obyvatel v roce 2019)  

• vysoký podíl obyvatel ve věku 

65 let a více 

• v  dlouhodobém vývoji úbytek 

obyvatel  přirozenou měnou i 

migrací 

• ve struktuře vzdělání je ve 

srovnání s průměrem v SO ORP 

Přerov vysoký  podíl osob s 

úplným středním vzděláním bez 

maturity  

• nízký podíl osob s 

vysokoškolským vzděláním 

• zvyšovat přitažlivost obce pro 

mladé lidi 

• zlepšovat v obci podmínky pro 

každodenní život 

• podporovat rozvoj drobného 

podnikání, včetně sociálních 

služeb jako způsob zvyšování 

počtu pracovních příležitostí v 

obci  

• úbytek obyvatelstva 

• stárnutí obyvatelstva 

Bydlení 

• zvýšená bytová výstavba v 

posledních 10 letech   

• vysoký podíl neobydlených 

domů s byty   

• záměr realizace obecních bytů 

• dostatek návrhových ploch 

bydlení v územním plánu 

  

Rekreace a 

cestovní ruch 

• cyklotrasa č. 6062 

• prostory pro společenský a 

kulturní život 

• cyklotrasa vedena po silnici 

III.třídy 

• nedostatečné základní 

vybavení pro sportovní aktivity 

• 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 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• zkušenosti se zemědělskou 

výrobou a tradice zemědělské 

výroby 

• průměrná nezaměstnanost 

• nadprůměrná zaměstnanost v 

zemědělství a v  průmyslu 

• závod na zpracování ryb v 

obci 

• nízký počet podnikatelských 

subjektů na 1000 obyv. 

 

• nízké příjmy v zemědělství 

 

• velmi vysoká vyjížďka za 

prací v rámci okresu Přerov 

• opuštěný areál bývalého JZD 

• podpora rozvoje drobného 

podnikání a živností   

• diverzifikace zemědělství  

• hospodářská recese 

• růst nezaměstnanosti 

• odliv mladých lidí do regionů 

s vyšší nabídkou práce a 

vyššími příjmy 
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Bezpečnost a 

ochrana obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných 

hasičů v obci 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

U1 Šišma 
urbanistický/ 

využití území 
opuštěný zemědělský areál místní obec krátkodobý   problém k realizaci* 

ŽP3 Šišma 
životní 

prostředí/krajina 

dílčí úprava vymezení 

prvků ÚSES dle koncepce 

ZÚR OK 

místní SWOT krátkodobý ÚPD obce 
Probíhá zpracování 

nového ÚP obce 

U1 Šišma 
urbanistický/ 

využití území 
opuštěný zemědělský areál místní obec krátkodobý ÚPD obce 

Probíhá zpracování 

nového ÚP obce 

ŽP8 Šišma 
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 

Šišma  

            Nadmístní problém: 

 řešit dílčí nesoulad vymezeného ÚSES v ÚPD a ZÚR 

      Místní problémy: 

 prověřit možnost návrhu změny využití území plochy bývalého JZD 
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Tovačov 

Informace o obci 

Tovačov je jedním ze tří měst správního obvodu Přerov. Zároveň se jedná o jedno z center 

dojížďky do zaměstnání a za vzděláním z okolních menších obcí. K 31.12.2019 v Tovačově 

žilo 2 468 obyvatel, jejich počet se v posledních letech neustále mírně snižuje. Tovačov je 

přirozeným centrem regionu Tovačovska, které se vyznačuje poměrně vysokou diverzitou 

krajiny (lesy, vodní plochy, orná půda) a kulturním potenciálem pro rozvoj služeb zejména v 

oblasti cestovního ruchu. Pozici pracovištního centra místního významu dokazuje i počet 

obsazených pracovních míst, který byl v Tovačově třetí nejvyšší po Přerově a Kojetíně.  

Město Tovačov leží na křižovatce silnic II/434 a 435 a je současně zatíženo tranzitní dopravou. 

V územním plánu obce existuje územní rezerva pro přeložky těchto silnic, které by měli právě 

tranzitní dopravu z města odvést. Na území města dochází v posledních letech k výraznějšímu 

nárůstu počtu dokončených rodinných domů.  

Rekreaci obyvatel slouží rozsáhlá tovačovská jezera, která jsou vyhledávána zejména příznivci 

rybolovu. V Tovačově začíná dálková cyklostezka Bečva a prochází ním také dálková 

cyklotrasa č. 47 Moravská stezka. 

Do katastru Tovačova zasahuje maloplošné zvláště chráněné území NPR Zástudánčí 

a významný krajinný prvek Dubová alej a rybník Kolečko.   

Na katastru města se nacházejí významná ložiska štěrkopísků a také zdroje pitné vody pro 

Přerovsko.  

Tovačov má po Přerovu a Kojetíně třetí největší rozlohu orné půdy ze všech obcí správního 

obvodu. Tovačov má největší rozlohu vodních ploch (326 ha) ze všech obcí správního obvodu. 

Jedná se například o Hradecký a Skašovský rybník nebo Mlýnský náhon.  

Město se nachází ve stanoveném záplavovém území Q100 řeky Moravy. Část města je 

vyhlášena jako městská památková zóna. 

 

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 

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

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

klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 

 

Název obce Sociální pilíř 
Hospodářský 

pilíř 
Přírodní pilíř 

Kategorie 

zařazení 

obce 

Výsledná 

hodnota 

(součet 

hodnot 

všech 

pilířů) 

Tovačov - + + 2a 9,5 

 

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

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

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• město leží při soutoku Moravy a 

Bečvy s dobrou dopravní dostupností 

do Přerova 

      

Prostorové a funkční 

uspořádání území 

• dominantní funkce obytná, funkce 

obslužná a výrobní je doplňková; 

převažuje nízkopodlažní řadová 

zástavba, pouze lokálně se vyskytují 

vícepodlažní, zejména bytové domy 

• zachovalá  struktura historického 

hradebního města s centrálním 

prostorem náměstí obdélníkového 

tvaru; hodnotný areál zámku se 

zachovalými hradebními příkopy; 

podrobný popis specifik funkčního a 

prostorového uspořádání - viz 

odůvodnění územního plánu města 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 

pouze za celé ORP - viz kapitola 5.3 v 

textová části ÚAP označené jako I. 

textová část  

      

Občanská vybavenost 

včetně její 

dostupnosti  

• město s dobrou občanskou 

vybaveností, kterou využívají i okolní 

obce 

• ve městě se nachází: SŠ řezbářská, 

MŠ, ZŠ, ZUŠ, zdravotní středisko, 

domov pro seniory, knihovna, 

Klubovna nebo komunitní centrum 

(mimo klubovny SDH), Hasičská 

zbrojnice, Pohostinství, Obchod s 

potravinami, Dětské hřiště - veřejně 

přístupné, Fotbalové hřiště, 

Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ a 

MŠ), Areál jezdectví nebo 

hippoturistiky 

  • plánované realizace - 

venkovní víceúčelové hřiště, 

dětská hřiště (realizace 2021) 

a komunitní centrum s 

víceúčelovým sálem  
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Veřejná prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství; hodnotný 

zámecký park; obnovený park v ulici 

Široká 

      

Horninové prostředí 

a geologie 

• ložiska štěrkopísku 

• stabilní území, bez sesuvů 

      

Vodní režim 

• Hradecký a Skašovský rybník,  

Mlýnský náhon, potok Splavská 

• CHOPAV 

• město I. a Annín II. leží ve 2. 

vnějším PHO vodního zdroje 

• stanovené  záplavové území 

Q100 řeky Moravy  zranitelná 

oblast 

• zanesené koryto Mlýnského 

náhonu 

• zpevnění protipovodňových 

hrází 

• záplavy 

Kvalita životního 

prostředí 

  • černá skládka v části Viklice     

Příroda a krajina 

• území Natura 2000 – evropsky 

významná lokalita 

• maloplošné zvláště chráněné území 

NPR Zástudánčí  (lužní les, přirozený 

tok Moravy) 

• koeficient ekologické stability KES  

0,32 

• velmi vysoký podíl vodních ploch                                         

• registrované VKP 

• vysoká diverzita krajiny 

• málo vzrostlé zeleně v 

intravilánu 

• navržené regionální 

biocentrum a biokoridor 

ÚSES 

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• zemědělské pozemky v I. a II. třídě 

ochrany 

• podprůměrný podíl lesa; ; 

rozsáhlé nečleněné pozemky 

  • záměr výsadby zeleně v 

části Viklice 
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Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• křižovatka sil. II/434 a 435, dobrá 

dopravní obslužnost 

• veřejný vodovod  

• kanalizace  a ČOV  

• v Anníně splašková kanalizace s 

výtlakem na síť města  

• příležitostně používaná železnice 

(historické vlaky) 

• plynofikovaná obec 

 • vedení tranzitní dopravy 

zastavěným územím města 

•  územní rezerva pro 

přeložku sil. II/434 a sil. 

II/435 - odvedení  tranzitní 

dopravy 

 • nárůst intenzity dopravy a 

zatížení z dopravy,  pokud 

nebudou realizovány sil. 

obchvaty 

Sociodemografické 

podmínky 

• malé město (2468 obyvatel v roce 

2019) 

 

• nadprůměrný podíl obyvatel 

ve  věku 65 let a více 

• v dlouhodobém vývoji 

úbytek obyvatel  

• ve struktuře vzdělání jsou ve 

srovnání s průměrem v SO 

ORP Přerov vyšší podíly osob 

se základním vzděláním a 

úplným středním bez maturity  

• zlepšovat v obci podmínky 

pro každodenní život 

• podporovat  rozvoj města 

jako centra zaměstnanosti 

• podporovat rozvoj služeb a 

vybavenosti města 

• úbytek obyvatelstva 

• stárnutí obyvatelstva 

Bydlení 

• převaha bydlení v rodinných domech 

• cena stavebních pozemků nižší než 

ve městech nad 10 000 obyvatel 
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Rekreace a cestovní 

ruch 

• cyklotrasa č. 47 (Moravská stezka) 

• městská památková zóna • NPR 

Zástudánčí 

• Annínský rybník - přírodní koupání, 

sportovní rybolov 

• železnice využívaná pro občasnou 

jízdu historických vlaků 

• cyklotrasa značena po sil. II. 

a III. tř., a veřejně přístupných 

místních a účelových 

komunikacích 

• cyklostezka Bečva - záměr 

propojení od Troubek přes 

soutok s Moravou až po 

Tovačov (projektově 

připravený záměr) 

• záměr vybudování naučné 

stezky od Hradeckého po 

Skašovský rybník a také k 

památníku bitvy u Tovačova 

• záměr vybudování 

Arcibiskupské stezky až do 

Kroměříže přes Kojetín 

  

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• nízká nezaměstnanost 

• větší počet pracovních příležitostí v 

obci (Topos Prefa, Domov pro 

seniory) 

• vysoký podíl  ekonomicky aktivních 

zaměstnaných ve městě 

• dobrá dostupnost pracovištního 

centra 

 • podprůměrný počet 

podnikatelských subjektů na 

1000 obyv. 

• nízké příjmy v zemědělství 

• nadprůměrná vyjížďka za 

prací v rámci okresu Přerov a 

kraje 

• podpora rozvoje drobného 

podnikání a živností   

• diverzifikace zemědělství  

• hospodářská recese 

• růst nezaměstnanosti 

• odliv mladých lidí do 

regionů s vyšší nabídkou 

práce a vyššími příjmy 

Bezpečnost a ochrana 

obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných hasičů 

se zásahovou oblastí i za hranicí obce 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

D3 Tovačov dopravní 

cyklostezka Troubky - 

Tovačov s odbočením k 

soutoku Moravy a Bečvy a 

Arcibiskupská stezka do 

Lobodic 

nadmístní SWOT krátkodobý ÚPD obce   

U9 Tovačov 
urbanistický/ 

využití území 

střet aktivní zóny 

záplavového území a 

zastavitelných ploch 

nadmístní 
územní 

střet 
krátkodobý ÚPD obce   

D7 Tovačov 
životní 

prostředí/krajina 

realizace přeložky silnic 

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

  Tovačov 
životní 

prostředí/krajina 

řešení protipovodňové 

ochrany 
nadmístní SWOT krátkodobý   problém k realizaci* 

ŽP6 Tovačov 
životní 

prostředí/krajina 
ohrožení území povodněmi nadmístní 

podklady 

ÚAP 
krátkodobý   

problém k řešení v 

podrobnější projektové 

dokumentaci 

ŽP2 Tovačov 
životní 

prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 

dopravou 
nadmístní obec dlouhodobý   problém k realizaci* 

 

Vysvětlivky:  

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

Tovačov  

            Nadmístní problém: 

 prověřit možnost vymezení cyklostezek do Lobodic a do Troubek 

 revidovat návrh zastavitelných ploch ve vztahu k vymezení aktivní zóny záplavového území řeky Moravy 

      Místní problémy: 

 žádný  
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Troubky 

Informace o obci 

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

obyvatel. Počet obyvatel v poslední době mírně klesá. Naopak bytová výstavba je 

z dlouhodobého pohledu relativně vysoká. Pro obec je charakteristická nízká nezaměstnanost a 

větší počet pracovních příležitostí. Obec je také velmi dobře vybavena co se týče občanské 

vybavenosti i technické infrastruktury. Obec se nachází v blízkosti města Přerova, které je 

přirozeným centrem dojížďky za prací i vyšší občanskou vybaveností. 

Zastavěné území a většina katastru se nachází ve stanoveném záplavovém Q100 řeky 

Bečvy. Po povodni v roce 1997 zde bylo postaveno několik valů a hrází jako ochrana před další 

možnou povodní.  

Do Katastru obce zasahuje výhradní ložisko Tovačov 2 č. 3008300 a CHLÚ Troubky nad 

Bečvou č. 00830001. Troubky mají nejmenší podíl orné půdy na celkové rozloze (51 %) ze 

všech obcí SO ORP, naopak podíl lesních ploch je nejvyšší v celém správním obvodu. V roce 

2019 lesy v obci Troubky měly výměru 727 ha, což činilo 34,4% celkové výměry. 

 

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 

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

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

klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 

 

Název obce Sociální pilíř 
Hospodářský 

pilíř 
Přírodní pilíř 

Kategorie 

zařazení 

obce 

Výsledná 

hodnota 

(součet 

hodnot 

všech 

pilířů) 

Troubky - - + 3a 8,9 

 

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

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

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží na rozvojové ose OS 11 

(dle ZÚR OK), v blízkosti města 

Přerova, dopravní spojení zajišťuje 

silnice II/434  

  • území zasaženo územní 

rezervou kanálu D-O-L  

  

Prostorové a 

funkční uspořádání 

území 

• dominantní funkce obytná, funkce 

výrobní a obslužná je doplňková; 

převažuje nízkopodlažní řadová 

zástavba  

• zachovalá  protáhlá náves 

ulicového typu s dominantou 

kostela v centrální poloze; 

podrobný popis specifik funkčního 

a prostorového uspořádání - viz 

odůvodnění územního plánu obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 

pouze za celé ORP - viz kapitola 

5.3 v textová části ÚAP označené 

jako I. textová část  
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Občanská 

vybavenost včetně 

její dostupnosti  

• obec s kvalitní občanskou 

vybaveností v zázemí města 

Přerova 

• v obci se nachází: ZŠ I.stupně, 

MŠ, ordinace praktického lékaře, 

Knihovna, Klubovna nebo 

komunitní centrum (mimo klubovny 

SDH), Kulturní dům nebo 

víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, 

Pohostinství, Obchod s potravinami, 

Dětské hřiště - veřejně přístupné, 

Fotbalové hřiště, Víceúčelové hřiště 

(mimo areály ZŠ a MŠ), Areál 

jezdectví nebo hippoturistiky, 

tenisové kurty, sportovní hala, 

volejbalové hřiště;        • 

vybudované obecní byty a zázemí 

pro sociální služby a komunitní 

centrum 

  • záměr rozšíření MŠ a 

vybudování venkovní třídy ZŠ 

  

Veřejná 

prostranství 

• velmi dobrý stav veřejných 

prostranství; průběžná obnova 

parkových ploch  

      

Horninové 

prostředí a geologie 

• Výhradní ložisko Tovačov 2 č. 

3008300 a CHLÚ Troubky nad 

Bečvou č. 00830001  

• stabilní území, bez sesuvů  

    • nekontrolovaná těžba 

Vodní režim 

• CHOPAV 

• celá obec ve vnitřním PO vodního 

zdroje - 2. b stupně 

• řeka Bečva, Malá Bečva; ochrana 

před povodní - valy a opravené 

hráze po povodni v r. 1997 

• zranitelná oblast                   

• zastavěné území a většina 

katastru se nachází ve 

stanoveném záplavovém 

Q100 řeky Bečvy 

 

• protipovodňová opatření (viz 

variantní studie protipovodňové 

ochrany - návrh na 

protipovodňový val - 

předpoklad realizace nejdříve 

2016 až 2017); pročištění 

porostů kolem Bečvy  

• nerealizovaný suchý poldr 

Teplice - záplavy 
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Kvalita životního 

prostředí 

  • CL_bez O3 překročení 

cílového imisního limitu – 

část katastru 

    

Příroda a krajina 

•  území Natura 2000 – evropsky 

významná lokalita 

• koeficient ekologické stability 

KES  0,67  

• vysoká diverzita krajiny 

• vodní plochy na sousedním 

katastru 

• rozsáhlá výsadba okrasných a 

listnatých stromů v krajině 

• podprůměrný podíl 

vodních ploch 

• navržený nadregionální 

biokoridor K 143 

• regionální biocentrum 

• záměr další výsadby zeleně 

mimo zastavěnou část obce  

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• velmi vysoký podíl lesa 

• pozemky v I. a  II. třídě ochrany 

ZPF                   

rozsáhlé nečleněné pozemky     

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• křižovatka sil. II/434 a III/4348, 

dobrá dopravní obslužnost 

• veřejný  vodovod  

• jednotná kanalizace a  ČOV - v 

dobrém stavu 

• plynofikovaná obec 

• rekonstruován průtah obcí; 

průběžná rekonstrukce komunikací 

a chodníků 

  •  územní rezerva pro přeložku 

sil. II/434; záměr realizace 

protipovodňových opatření 

spolu s Povodím Moravy 

(zpracovaný projekt)  

• nárůst zatížení z dopravy 

dokud nebude realizován 

obchvat 



302 

 

Sociodemografické 

podmínky 

• populačně největší venkovská 

obec ORP (2035 obyvatel v roce 

2019)  

• v dlouhodobém vývoje aktivní 

saldo migrace 

• v dlouhodobém vývoji  

úbytek obyvatel 

• ve struktuře vzdělání jsou 

ve srovnání s průměrem v 

SO ORP Přerov vyšší podíly 

osob se základním 

vzděláním a úplným 

středním bez maturity  

• zlepšovat v obci podmínky 

pro každodenní život 

• podporovat  rozvoj města jako 

centra zaměstnanosti 

• podporovat rozvoj služeb a 

vybavenosti města 

• úbytek obyvatelstva 

Bydlení 

• převaha bydlení v rodinných 

domech 

• velmi vysoký podíl trvale 

obydlených domů 

  • nabídka stavebních pozemků 

mladým rodinám - dostatečná 

rezerva v územním plánu 

• bytová výstavba pro mladé 

lidi 

• rozvoj bydlení pro seniory 

  

Rekreace a cestovní 

ruch 

• základní vybavení pro sportovní 

aktivity 

• kulturní památky                            

• jezera 

• obec leží na cyklostezce Bečva v 

blízkosti soutoku Moravy s Bečvou 

a křižovatky dálkových cyklotras 

 
• rozvoj  cestovního ruchu 

např. agroturistiky, ekoturistiky 

• využití potenciálu kulturního 

a přírodního  Zlepšování 

celkového prostředí v obci  

• obnova a budování zázemí 

pro volný čas - záměr 

víceúčelového hřiště 

• revitalizace a ochrana krajiny 
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Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• větší počet pracovních příležitostí 

v obci, zejména v zemědělské 

výrobě (RenoFarma, Zelt Agro)                     

• nízká nezaměstnanost                             

• diverzifikace podnikatelských 

činností                                           • 

dobré podmínky pro zemědělství 

• vysoký podíl ekonomicky 

aktivních zaměstnán v obci 

• blízkost pracovištního centra 

• podprůměrný počet 

podnikatelských subjektů na 

1000 obyv. 

 

• vysoká vyjížďka za prací v 

rámci okresu Přerov 

• podpora rozvoje drobného 

podnikání a živností   

• diverzifikace zemědělství  

  

• hospodářská recese 

• růst nezaměstnanosti 

• odliv mladých lidí do regionů 

s vyšší nabídkou práce a 

vyššími příjmy 

Bezpečnost a 

ochrana obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných 

hasičů se zásahovou oblastí i za 

hranicí obce 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP2 Troubky 
životní 

prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 

dopravou  
nadmístní obec dlouhodobý   problém k realizaci* 

ŽP6 Troubky 
životní 

prostředí/krajina 

řešení protipovodňové 

ochrany 
nadmístní SWOT krátkodobý ÚPD obce 

Probíhá zpracování 

nového ÚP obce 

 

Vysvětlivky:  

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

  

Určení problémů k řešení v ÚPD 

Troubky  

            Nadmístní problém: 

 upřesnit vymezení ploch pro protipovodňovou ochranu obce 

 řešit návrh protipovodňové ochrany 

      Místní problémy: 

 žádný 
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Tučín 

Informace o obci 

V roce 2019 žilo v obci Tučín 435 obyvatel. Jedná se o obec s dobrou dopravní dostupností do 

Přerova i uspokojivou občanskou vybaveností. Obec Tučín leží v převážně zemědělsky 

obdělávané krajině. Podíl orné půdy na celkové výměře činí 78 %. Naopak lesní porosty či 

travní porosty zaujímají jen minimální rozlohu. Na západním okraji katastru obce se nachází 

chatová rekreační oblast. Obec je zatížena tranzitní nákladní dopravou. 

V obci doposud není provedeno napojení kanalizace na čistírnu odpadních vod (ČOV). Obec 

má záměr vybudovat biologické rybníky, které budou plnit funkci ČOV. Obec zřídila vlastní 

muzeum a je napojena cyklostezkou na obec Želatovice i město Přerov.  

 

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 

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

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

klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 

 

Název obce Sociální pilíř 
Hospodářský 

pilíř 
Přírodní pilíř 

Kategorie 

zařazení 

obce 

Výsledná 

hodnota 

(součet 

hodnot 

všech 

pilířů) 

Tučín - + + 2a 8,3 

 

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

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

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v širším zázemí města 

Přerova 

  • území dotčené záměrem VTL 

plynovodu Moravia 

• záměr zdvojení vedení VVN 

400 kV Prosenice - Otrokovice 

  

Prostorové a funkční 

uspořádání území 

• dominantní funkce obytná, funkce 

výrobní a obslužná je doplňková; 

převažuje nízkopodlažní kompaktní 

řadová zástavba  

• zachovalá  protáhlá náves 

ulicového typu; podrobný popis 

specifik funkčního a prostorového 

uspořádání - viz odůvodnění 

územního plánu obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 

pouze za celé ORP - viz kapitola 5.3 

v textová části ÚAP označené jako 

I. textová část  

      



307 

 

Občanská vybavenost 

včetně její dostupnosti  

• obec s dobrou občanskou 

vybaveností vzhledem ke své 

velikosti 

• v obci se nachází: MŠ, Knihovna, 

Klubovna nebo komunitní centrum 

(mimo klubovny SDH), Kulturní 

dům nebo víceúčelový sál, Hasičská 

zbrojnice, Pohostinství, Obchod s 

potravinami, Dětské hřiště - veřejně 

přístupné, Fotbalové hřiště, 

Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ 

a MŠ), Koupaliště nebo plavecký 

bazén, discgolf park, dům tradic a 

řemesel (muzeum) 

  • výhledový záměr výstavby 

rozhledny; rozšíření prostor MŠ 

pro zájmové kroužky (v 

realizaci) 

  

Veřejná prostranství 

• velmi dobrý stav veřejných 

prostranství 

      

Horninové prostředí a 

geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• Tučínský potok 

• část katastru se nachází v OP 

přírod. léčivých zdrojů a přírod. 

min. vod II. st. 

území leží mimo stanovená  

záplavová území 

• zranitelná oblast 

• snížená retenční schopnost 

zemědělsky využívaných ploch 
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Kvalita životního 

prostředí 

  • CL_bez O3 překročení 

cílového imisního limitu - celý 

katastr 

• EKO_sO3 - překročení 

imisního limitu a nebo cílového 

imisního limitu - celý katastr 

    

Příroda a krajina 

• výsadba prvků ÚSES a 

zasakovacích pásů dle KPÚ, 

realizován poldr 

• koeficient ekologické stability 

KES  0,06  -  

• nízký podíl vodních ploch -  

• záměr vybudování 

biologických rybníků 

sloužících jako ČOV 

• podporovat rozvoj drobného 

podnikání jako způsob 

zvyšování počtu pracovních 

příležitostí v obci 

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění funkcí 

lesa  

• schválené komplexní pozemkové 

úpravy                    • realizace 

protipovodňových a protierozních 

opatření - retenční nádrž, průlehy, 

svodné příkopy, zatravnění ploch 

dle KPÚ 

• vysoký podíl orné půdy                 

• velmi nízký podíl lesa; 

rozsáhlé nečleněné pozemky 

    

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

•  veřejný vodovod                

- dešťová kanalizační síť 

• jednotná kanalizace 

• plynofikovaná obec                       

• blízkost silnice II/150; průběžné 

opravy chodníků a místních 

komunikací 

• zatížení průjezdní nákladní 

dopravou 

• absence oddílné kanalizace – 

zadání studie jaro 2021  

• záměr vybudování 

biologických rybníků 

sloužících jako ČOV 
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Sociodemografické 

podmínky 

• v dlouhodobém vývoji mírný 

nárůst obyvatel vlivem migrace  

• populačně malá obec (435 

obyvatel v roce 2019)  

• nadprůměrný podíl obyvatel v 

produktivním věku                                                    

• v dlouhodobém vývoji 

stagnace příp.  přirozený 

úbytek obyvatel 

• ve struktuře vzdělání jsou ve 

srovnání s průměrem v SO 

ORP Přerov vysoký podíl osob 

úplným středním vzděláním 

bez maturity  

• zlepšovat v obci podmínky 

pro každodenní život 

• podporovat rozvoj drobného 

podnikání jako způsob 

zvyšování počtu pracovních 

příležitostí v obci 

• úbytek obyvatelstva 

Bydlení 

• převaha bydlení v  rodinných 

domech  

• připraven projekt na zasíťování 

zastavitelné plochy pro několik 

domů 

• vysoký podíl trvale obydlených 

domů s byty 

  • záměr vymezení zastavitelné 

plochy pro bydlení v místě 

brownfieldu v jižní části obce; 

záměr výstavby garáží 
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Rekreace a cestovní 

ruch 

• značená cyklotrasa č. 6239 

• prostory pro společenský a 

kulturní život - rozšířeno využití 

budovy Obecního úřadu - 

víceúčelový objekt 

• základní vybavení pro sportovní 

aktivity vč. koupaliště, víceúčelové 

hřiště  

• kulturní památky 

• naučné stezky kolem obce 

• cyklotrasa je vedena po silnici 

III. tř. 

• rozvoj cestovního ruchu např. 

agroturistiky, ekoturistiky 

• využití potenciálu kulturního 

a přírodního zlepšování 

celkového prostředí v obci 

• obnova a budování zázemí 

pro volný čas 

• revitalizace a ochrana krajiny 

• záměr vybudování 

cyklostezky do Pavlovic a 

rozhledny nad obcí 

  

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• diverzifikovaná podnikatelská 

činnost 

• dobré podmínky pro zemědělství 

• nízká nezaměstnanost 

•  vysoká zaměstnanost v 

zemědělství, průmyslu a ve 

stavebnictví                              

 • blízkost pracovištního centra 

• podprůměrný počet 

podnikatelských subjektů na 

1000 obyv.. 

• 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 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP2 Tučín 
životní 

prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 

dopravou  
nadmístní obec dlouhodobý   problém k realizaci* 

ŽP7 Tučín 
životní 

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

ŽP8 Tučín 
životní 

prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 

zemědělské půdy - svažité 

pozemky 

místní 

Územní 

studie 

krajiny 

Ol. kraje 

krátkodobý   
obecně definovaný 

problém 

Vysvětlivky:  

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

  

Určení problémů k řešení v ÚPD 

Tučín  

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 
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Turovice 

Informace o obci 

Turovice s 222 obyvateli patří mezi nejmenší obce ORP. Zástavba obce je srostlá se zástavbou 

sousedních Dřevohostic, kam Turovice spádují z hlediska dojížďky dětí do mateřské a  základní 

školy. Počet obyvatel je v obci v posledních letech ustálený. V obci probíhá v posledních letech 

poměrně intenzivní výstavba rodinných domů. V roce 2019 měly Turovice nadprůměrnou 

nezaměstnanost v porovnání s ostatními obcemi ORP.  

Díky silnici II/150 má obec dobrou dopravní dostupnost, ale zároveň zvýšené dopravní zatížení. 

Obci schází vlastní ČOV. Existuje záměr napojení na ČOV Dřevohostice, je zpracována 

projektová dokumentace pro stavební povolení. V obci je vyhlášeno záplavové pásmo Q100 

říčky Moštěnky. 

Do katastrálního území obce Turovice zasahuje maloplošné zvláště chráněné území – přírodní 

památka Kamenice.  

 

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

Název obce Sociální pilíř 
Hospodářský 

pilíř 
Přírodní pilíř 

Kategorie 

zařazení 

obce 

Výsledná 

hodnota 

(součet 

hodnot 

všech 

pilířů) 

Turovice - - - 4 7,6 

 

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

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

 



313 

 

SWOT analýza 

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec plynule navazující na 

zástavbu Dřevohostic a s dobrou 

dopravní dostupností do Přerova i 

Bystřice p. H. 

      

Prostorové a 

funkční uspořádání 

území 

• dominantní funkce obytná, 

převažuje nízkopodlažní  řadová 

zástavba; podrobný popis specifik 

funkčního a prostorového 

uspořádání - viz odůvodnění 

územního plánu obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 

pouze za celé ORP - viz kapitola 

5.3 v textová části ÚAP označené 

jako I. textová část  

      

Občanská 

vybavenost včetně 

její dostupnosti  

  • obec s omezenou občanskou 

vybaveností 

• v obci se nachází: Hasičská 

zbrojnice, Pohostinství, 

Fotbalové hřiště, Víceúčelové 

hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ) 

    

Veřejná 

prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství 

      

Horninové 

prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

  • vyhlášeno záplavové pásmo 

Q100 říčky Moštěnky 

• zanesené koryto Moštěnky 

• protipovodňová opatření 

(úprava břehů Moštěnky); 

protierozní opatření 

(zpracována dokumentace) 
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Kvalita životního 

prostředí 

• obec není průjezdná 

• žádný zdroj 

• EKO_sO3 – překročení 

imisního limitu a nebo 

cílového imisního limitu -  

část katastru 

    

Příroda a krajina 

 
• koeficient ekologické 

stability KES 0,13 

• podprůměrný podíl vodních 

ploch 

• navržený nadregionální 

biokoridor K 151 

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

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

půdy; rozsáhlé nečleněné 

pozemky 

• podprůměrný podíl lesa 

  • eroze v jižní části obce 

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• veřejný vodovod  

• plynofikovaná obec 

• silnice II/150 - dobrá dopravní 

dostupnost;  

• zatížení z dopravy (II/150) 

• absence ČOV (záměr 

napojení na ČOV 

Dřevohostice - zpracována 

projektová dokumentace pro 

stavební povolení) 

• přeložka  II/150    

Sociodemografické 

podmínky 

• migrační saldo v dlouhodobém 

pohledu je mírně aktivní 

• populačně malá obec (220 

obyvatel v roce 2019)  

• vysoký podíl obyvatel v 

produktivním věku 

• velmi mírný celkový úbytek 

obyvatel  dlouhodobém 

vývoji  způsobený přirozenou 

měnou   

• ve struktuře vzdělání 

vysoký podíl osob úplným 

středním vzděláním bez 

maturity  

• zlepšovat v obci podmínky 

pro každodenní život 

  

Bydlení 

• zvýšená bytová výstavba v 

posledních 10 letech                            

• připravená lokalita pro výstavbu 

Záhumenky 

 
• nabídka stavebních 

pozemků 

• budování technické 

infrastruktury       obnova 

neužívaného bytového fondu 
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Rekreace a cestovní 

ruch 

• kulturní památka 

• zázemí pro společenský a kulturní 

život (vlastní prostory pro letní 

akce a dále v obci Dřevohostice) 

• nedostatečné základní 

vybavení pro sportovní 

aktivity  (malé fotbalové 

hřiště) 

• rozvoj cestovního ruchu 

např. agroturistiky, 

ekoturistiky 

• využití potenciálu 

kulturního a přírodního  

• realizace cyklostezky 

 

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• dobré podmínky pro zemědělství 

• zkušenosti se zemědělskou 

výrobou a tradice zemědělské 

výroby                                              

• vysoká zaměstnanost ve 

stavebnictví  a průmyslu;  

• nadprůměrná 

nezaměstnanost                      

• podprůměrný počet 

podnikatelských subjektů na 

1000 obyv.                             

• vysoká vyjížďka za prací v 

rámci okresu Přerov a do 

jiného kraje                            

• vysoká zadluženost obce 

omezující výrazně investice v 

dalších letech 

  • růst nezaměstnanosti 

• odliv mladých lidí do 

regionů s vyšší nabídkou 

práce a vyššími příjmy 

• obec je zadlužena - velké 

omezení investic v dalších 

letech 

Bezpečnost a 

ochrana obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných 

hasičů v obci 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

D7 Turovice dopravní 
realizace přeložky 

komunikace II/150 
nadmístní SWOT dlouhodobý   problém k realizaci* 

ŽP1 Turovice 
životní 

prostředí/krajina 

splachy půdy při 

přívalových deštích - 

lokality identifikované 

obcemi 

místní obec dlouhodobý   
k řešení v podrobnější 

projektové dokumentaci 

ŽP6 Turovice 
životní 

prostředí/krajina 

řešení protipovodňové 

ochrany 
nadmístní SWOT krátkodobý   problém k realizaci* 

ŽP7 Turovice 
životní 

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

ŽP8 Turovice 
životní 

prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 

zemědělské půdy - svažité 

pozemky 

místní 

Územní 

studie 

krajiny 

Ol. kraje 

krátkodobý   
obecně definovaný 

problém 

Vysvětlivky:  

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

  

Určení problémů k řešení v ÚPD 

Turovice  

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný  
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Uhřičice 

Informace o obci 

Obec Uhřičice, ve které k 31.12.2019 žilo 571 obyvatel, náleží do regionu obcí Kojetínska. 

Tyto obce se vyznačují dlouhodobou vysokou nezaměstnaností a hospodářským útlumem 

zejména vlivem úpadku potravinářského průmyslu. Míra nezaměstnanosti v roce 2011 v obci 

byla 15,7 %. Podnikatelská aktivita obce je mírně podprůměrná, na 1 000 obyvatel zde připadá 

133 podnikatelských subjektů. 

Obec je napojena na vodovod, kanalizaci včetně ČOV i plynovod. V řešeném území obce 

Uhřičice je vymezeno záplavové území a aktivní zóny záplavového území řeky Moravy. Obcí 

je navržena vodní cesta  D-O-L, která představuje zásah do krajiny, ale předpokládá se 

i pozitivní vliv z hlediska dopravní obsluhy území a využití rekreačního potenciálu území. 

Lesní plochy v obci zabírají 120 ha a jejich podíl na celkové rozloze je 13 %. Podíl orné půdy 

(73 %) je nadprůměrný ve srovnání s ostatními obcemi správního obvodu.  

 

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 

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

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

klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 

 

Název obce Sociální pilíř 
Hospodářský 

pilíř 
Přírodní pilíř 

Kategorie 

zařazení 

obce 

Výsledná 

hodnota 

(součet 

hodnot 

všech 

pilířů) 

Uhřičice - - + 3a 7,3 

 

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

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

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v nivě řeky Moravy, v 

zázemí města Kojetína 

  • území zasaženo územní 

rezervou kanálu D-O-L              

• záměr přeložky 

tranzitního VTL plynovodu 

  

Prostorové a funkční 

uspořádání území 

• dominantní funkce obytná, funkce 

výrobní a obslužná je doplňková; 

převažuje nízkopodlažní řadová 

zástavba  

• zachovalá  protáhlá náves 

ulicového typu s hodnotnými 

venkovskými usedlostmi 

(vyhlášena venkovská památková 

zóna)í; podrobný popis specifik 

funkčního a prostorového 

uspořádání - viz odůvodnění 

územního plánu obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 

pouze za celé ORP - viz kapitola 

5.3 v textová části ÚAP označené 

jako I. textová část  

      

Občanská 

vybavenost včetně 

její dostupnosti  

• obec se základní občanskou 

vybaveností 

• v obci se nachází: MŠ, Knihovna, 

Klubovna nebo komunitní centrum 

(mimo klubovny SDH), Kulturní 

dům nebo víceúčelový sál, Hasičská 

zbrojnice, Pohostinství, Obchod s 

potravinami, Dětské hřiště - veřejně 

přístupné, Fotbalové hřiště 

  • záměr kompletní 

rekonstrukce kulturního 

domu 
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Veřejná prostranství 
• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství 

      

Horninové prostředí 

a geologie 

• výhradní ložisko Lobodice č 

.40004000 

• CHLÚ Lobodice č. 740004000 

podzemní zásobník zemního plynu; 

na území obce pouze průzkumné 

vrty - těžba neprobíhá 

• stabilní území, bez sesuvů  

  • prognózovaný zdroj 

evidovaný Uhřičice č. 

9403600 

  

Vodní režim 

• CHOPAV 

• blízkost Moravy, řeka Valová a 

Boleloucký náhon; • v obci funkční 

protipovodňová hráz na odpadní 

strouze 

• zranitelná oblast 

• na katastru obce-mimo 

zastavěné území, je stanovené 

záplavové pásmo Q100  řeky 

Moravy. 

• část katastru je v území 

zvláštní povodně pod vodním 

díle; přestárlé stromy u 

Moravy - vazba na průběh 

povodně 

 

• revitalizace říčky Valová 

• záměr navýšení hráze na 

Mlýnském náhonu - klíčové 

pro ochranu obce 

  

Kvalita životního 

prostředí 

  • EKO_sO3 – překročení 

imisního limitu a nebo 

cílového imisního limitu -  

jihovýchodní část katastru 

    

Příroda a krajina 

• území Natura 2000 – evropsky 

významná lokalita 

• vysoký podíl vodních ploch 

• koeficient ekologické 

stability KES  0,25 

• navržený nadregionální 

biokoridor K 132; záměr 

vybudování rybníku na 

Kolečku (u soutoku 

Moravy a Bečvy) 

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• nadprůměrný podíl lesa 

• pozemky v I. třídě ochrany ZPF 

• nadprůměrný podíl orné 

půdy 
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Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• silnice II/367, dobrá dopravní 

obslužnost v návaznosti na město 

Kojetín 

•veřejný vodovod, splašková 

kanalizace napojena na ČOV  

• plynofikovaná obec                         

• vedení tranzitní dopravy 

zastavěným územím obce 

• chybí cyklistická stezka do 

Kojetína 

• obchvat sil. II/367    

Sociodemografické 

podmínky 

 
• populačně malá obec (522 

obyvatel v roce 2019)                            

• v  dlouhodobém vývoji  

úbytek obyvatel zejména 

migrací 

• vysoký index stáří 

• ve struktuře vzdělání  vysoký 

podíl osob se základním 

vzděláním a úplným středním 

vzděláním bez maturity  

• zlepšovat v obci 

podmínky pro každodenní 

život 

• podporovat rozvoj 

drobného podnikání jako 

způsob                                         

• zvyšování počtu 

pracovních příležitostí v 

obci 

 • pokračující úbytek 

obyvatelstva 

Bydlení 

• převaha bydlení v  rodinných 

domech  

• nízký počet dokončených 

bytů v poslední dekádě 

• nabídka stavebních 

pozemků mladým rodinám 

• obnova nevyužitého 

bytového fondu 

• budování technické 

infrastruktury 
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Rekreace a cestovní 

ruch 

• vesnická památková zóna 

• obec leží na Moravské stezce 

 
• rozvoj cestovního ruchu 

např. agroturistiky, 

ekoturistiky 

• využití potenciálu 

kulturního a přírodního • 

zlepšování celkového 

prostředí v obci 

• obnova a budování 

zázemí pro volný čas 

• revitalizace a ochrana ;  

vybudování Arcibiskupské 

cyklostezky v trase Kojetín 

- Uhřičice - Tovačov 

 

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• diverzifikovaná podnikatelská 

činnost 

• zkušenosti se zemědělskou 

výrobou a tradice zemědělské 

výroby 

• vysoká zaměstnanost v 

zemědělství, průmyslu a 

stavebnictví 

• nízký počet podnikatelských 

subjektů na 1000 obyv. 

• vysoká nezaměstnanost                 

• vysoká vyjížďka za prací v 

rámci okresu Přerov, kraje a 

do jiného kraje 

• podpora rozvoje drobného 

podnikání a živností   

• diverzifikace zemědělství  

• hospodářská recese 

• růst nezaměstnanosti 

• odliv mladých lidí do 

regionů s vyšší nabídkou 

práce a vyššími příjmy 

Bezpečnost a 

ochrana obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných 

hasičů v obci 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP6 Uhřičice 
životní 

prostředí/krajina 

řešení protipovodňové 

ochrany 
nadmístní územní střet krátkodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP8 Uhřičice 
životní 

prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 

zemědělské půdy - svažité 

pozemky 

místní 

Územní 

studie 

krajiny Ol. 

kraje 

krátkodobý   
obecně definovaný 

problém 

ŽP2 Uhřičice 
životní 

prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 

dopravou 
nadmístní obec dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

Vysvětlivky:  

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

  

Určení problémů k řešení v ÚPD 

Uhřičice  

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 
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Věžky 

Informace o obci 

V roce 2019 žilo v obci Věžky 207 obyvatel. Vzhledem ke své velikosti obec disponuje pouze 

základní občanskou vybaveností. Dopravní dostupnost do Přerova je vzhledem ke vzdálenosti 

dobrá. Obec vykazuje nízký podíl nezaměstnaných. 

Obec má vhodné podmínky pro výstavbu nových rodinných domů, ale chybí vybudování 

vlastní ČOV.  

Na území obce se nachází vysoký podíl orné půdy, který činí 85,4 % z celkové rozlohy obce. 

Oproti tomu, podíl lesní půdy je velmi nízký a dosahuje pouze 0,4 % z celkové rozlohy. 

 

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 

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

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

klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 

 

Název obce Sociální pilíř 
Hospodářský 

pilíř 
Přírodní pilíř 

Kategorie 

zařazení 

obce 

Výsledná 

hodnota 

(součet 

hodnot 

všech 

pilířů) 

Věžky - + - 3b 8 

 

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

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

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v blízkosti města 

Přerova, dopravní spojení zajišťuje 

silnice II/436 a koridorová 

železniční trať (Brno - Přerov) 

  • území dotčené záměrem 

modernizace železničního 

koridoru Brno - Přerov 

  

Prostorové a 

funkční uspořádání 

území 

• dominantní funkce obytná, 

převažuje nízkopodlažní  řadová 

zástavba; podrobný popis specifik 

funkčního a prostorového 

uspořádání - viz odůvodnění 

územního plánu obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 

pouze za celé ORP - viz kapitola 5.3 

v textová části ÚAP označené jako 

I. textová část  

      

Občanská 

vybavenost včetně 

její dostupnosti  

  • obec s omezenou občanskou 

vybaveností 

• v obci se nachází: Knihovna, 

Hasičská zbrojnice, Obchod s 

potravinami, Dětské hřiště - 

veřejně přístupné, 

Víceúčelové hřiště (mimo 

areály ZŠ a MŠ) 

    

Veřejná 

prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství 

      

Horninové prostředí 

a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů    • ložisko nevyhrazených 

nerostů a prognózní zdroje 
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Vodní režim 

• potok Svodnice 

• zastavěná část obce leží v OP-3. 

stupně přírodních minerálních vod 

• část katastru leží v OP-2.II 

vodního zdroje; protipovodňové 

opatření - vybudovány dva 

propustky 

• protipovodňové hráze - 

nutná revize v rámci 

zpracovávaného návrhu 

nového územního plánu                 

  
 

Kvalita životního 

prostředí 

  • CL_bez O3 překročení 

cílového imisního limitu – 

část katastru 

• EKO_sO3 – překročení 

imisního limitu a nebo 

cílového imisního limitu - část 

katastru 

• staré zátěže 

    

Příroda a krajina 

• revitalizované koryto potoka v 

obci 

• koeficient ekologické 

stability KES 0,07                 • 

podprůměrný podíl vodních 

ploch 

    

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

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

velmi vysoký podíl orné půdy    

• výsadba stromů za obcí • eroze a splachy 

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• tratˇ č. 300 Brno – Přerov - žel.  

zastávka  

• silnice II/436 

• veřejný vodovod  

• dešťová kanalizace 

• dobrá dopravní dostupnost 

• plynofikovaná obec 

• vlaková zastávka je cca 1 

km od centra obce  

• autobusová zastávka pouze 

na křižovatce silnic, na okraji 

zástavby 

• absence ČOV, problematika 

odpadních vod řešena 

individuálně (zpracována 

studie kanalizace obce včetně 

ČOV) 

• územní rezerva pro novou 

trasu sil. II/436 podél tělesa 

žel. tratě, odstraní se 

přejíždění přes žel. přejezd 

• silnice bude připojena na 

dopravní systém Přerova 

• nárůst zatížení z dopravy 
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Sociodemografické 

podmínky 

• v dlouhodobém vývoji přírůstek 

obyvatel a aktivní saldo migrace  

• populačně velmi malá obec 

(207 obyvatel v roce 2019)                           

• vysoký index stáří 

•  vyšší podíl osob se 

základním vzděláním a 

úplným středním vzděláním 

bez maturity  

• zlepšovat v obci podmínky 

pro každodenní život 

• podporovat rozvoj drobného 

podnikání jako způsob 

zvyšování počtu pracovních 

příležitostí v obci 

  

Bydlení 

• malá bytová výstavba odvislá od 

možností obce 

  • revize zastavitelných ploch v 

rámci zpracování návrhu 

nového územního plánu obce 

  

Rekreace a cestovní 

ruch 

• kulturní památka 

• cyklostezka z Vlkoše 

• jezdecký oddíl                            • 

dobré vybavení pro sportovní 

aktivity 

• nedostatek příležitostí pro 

letní rekreaci u vody 

• nedostatek příležitostí pro 

zimní rekreaci 

• rozvoj cestovního ruchu 

např. agroturistiky, 

ekoturistiky 

• využití potenciálu kulturního 

a přírodního                   

• revitalizace a ochrana 

krajiny 

• vybudování cyklostezky 

podél Mlýnského náhonu 

  

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• dobré podmínky pro zemědělství 

• nízká nezaměstnanost         

• vysoká zaměstnanost v průmyslu, 

zemědělství, obchodu  a opravách 

motor. vozidel a spotř. zboží                               

blízkost pracovištního centra 

• podprůměrný počet 

podnikatelských subjektů na 

1000 obyv. 

• nízký průměrný příjem v 

kraji 

• velmi vysoká vyjížďka za 

prací v rámci okresu Přerov 

• podpora rozvoje drobného 

podnikání a živností   

• diverzifikace zemědělství  

• hospodářská recese 

• růst nezaměstnanosti 

• odliv mladých lidí do 

regionů s vyšší nabídkou 

práce a vyššími příjmy 

Bezpečnost a 

ochrana obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných 

hasičů v obci 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

D2 Věžky dopravní 
obchvat obce -  přeložka 

silnice II/436  
nadmístní ÚPD krátkodobý 

ZÚR 

OK/ÚPD 

obce 

  

U2 Věžky 
urbanistický/ 

využití území 

ohrožení zastavěného 

území lokálními 

povodněmi 

místní obec krátkodobý   problém k realizaci* 

ŽP6 Věžky 
životní 

prostředí/krajina 

revize řešení 

protipovodňové ochrany – 

ohrázování obce 

nadmístní obec krátkodobý ÚPD obce   

ŽP7 Věžky 
životní 

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

D3 Věžky dopravní 
cyklostezka Věžky - Horní 

Moštěnice 
místní obec krátkodobý ÚPD obce   

Vysvětlivky:  

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

  

Určení problémů k řešení v ÚPD 

    Věžky  

            Nadmístní problém: 

 řešit problém nesouladu přeložky silnice II/436 v územním plánu a ZÚR OK 

 prověřit úpravu ploch pro navrženou protipovodňovou ochranu – ohrázování obce 

      Místní problémy: 

 prověřit možnost vymezení cyklostezky do Horní Moštěnice 
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Vlkoš 

Informace o obci 

V roce 2019 žilo v obci 609 obyvatel. Oproti minulým rokům tak došlo k mírnému růstu počtu 

obyvatel. Obec vykazuje relativně větší zastoupení starších obyvatel v populaci. Co se týče 

podílu nezaměstnaných, řadí se Vlkoš mezi podprůměrné obce. 

Orná půda v obci zabírá 662 ha, podílově je jedná o 74 % celkové rozlohy. Lesní půda v obci 

zabírá 123 ha a jedná se o jedny z nejrozsáhlejších lesních komplexů v ORP. Na území obce se 

nachází evropsky významná lokalita Vlkoš – statek. Je to nejmenší EVL v ORP Přerov a má 

rozlohu 0,04 ha. 

 

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 

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

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

klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 

 

Název obce Sociální pilíř 
Hospodářský 

pilíř 
Přírodní pilíř 

Kategorie 

zařazení 

obce 

Výsledná 

hodnota 

(součet 

hodnot 

všech 

pilířů) 

Vlkoš - + - 3b 7,4 

 

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

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

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v blízkosti města 

Přerova, dopravní spojení zajišťuje 

silnice II/436  

  • území dotčené záměrem 

modernizace železničního 

koridoru Brno - Přerov 

  

Prostorové a 

funkční uspořádání 

území 

• dominantní funkce obytná, 

funkce výrobní a obslužná je 

doplňková; převažuje 

nízkopodlažní řadová zástavba  

• cenný historický prostor centrální 

části obce s kostelem a okrouhlým 

hřbitovem; podrobný popis 

specifik funkčního a prostorového 

uspořádání - viz odůvodnění 

územního plánu obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 

pouze za celé ORP - viz kapitola 

5.3 v textová části ÚAP označené 

jako I. textová část  

      

Občanská 

vybavenost včetně 

její dostupnosti  

• obec s dobrou občanskou 

vybaveností  

• v obci se nachází: ZŠ I.stupně, 

MŠ, ordinace praktického lékaře, 

Knihovna, Kulturní dům nebo 

víceúčelový sál, Hasičská 

zbrojnice, Pohostinství, Obchod s 

potravinami, Fotbalové hřiště, 

Víceúčelové hřiště (mimo areály 

ZŠ a MŠ) 

   • záměr vybudování 

zdravotního střediska a 

úřadovny ObÚ 

  

Veřejná 

prostranství 

• velmi dobrý stav veřejných 

prostranství 
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Horninové 

prostředí a geologie 

• ložiska štěrků  

• stabilní území, bez sesuvů  

• využití dalších ložisek štěrků   • nekontrolovaná těžba 

Vodní režim 

• revitalizovaný potok Mlýnský 

náhon, který je ale málo vodný  

• katastr leží v OP II. stupně   

vodního zdroje Plešovec                          

• zranitelná oblast 

• na polovině zastavěného 

území obce a katastru je 

stanoveno záplavové území 

Q100 řeky Bečvy 

• realizace protipovodňových 

opatření (terénní val podél 

Moštěnky) 

• protipovodňová ochrana 

řešena v ÚP (retenční nádrž) 

• záplavy 

Kvalita životního 

prostředí 

• bez hlučnosti z dopravy, zápachu 

z výroby 

• zatížení průjezdní nákladní 

dopravou; ochranné pásmo 

vojenských leteckých zařízení 

• EKO_sO3 – překročení 

imisního limitu a nebo 

cílového imisního limitu - část 

katastru 

• stará zátěž 

    

Příroda a krajina 

  • koeficient ekologické 

stability KES  0,23 

• podprůměrný podíl vodních 

ploch 

• železnice bariérou v krajině                        

    

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• nadprůměrný podíl lesů  (západní 

část), nadprůměrný podíl i orné 

půdy II. třídy ochrany ZPF 

• nedostatek krajinné zeleně v 

zemědělské krajině    

    

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• veřejný vodovod  

• jednotná kanalizace  a  ČOV  

• dobrá dopravní dostupnost 

(blízkost dálnice, železnice) 

• plynofikovaná obce  
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Sociodemografické 

podmínky 

• v dlouhodobém vývoji mírný 

přírůstek obyvatel a aktivní saldo 

migrace 

• populačně malá obec (609 

obyvatel v roce 2019)  

• vyšší podíl obyvatel ve věku 

65 let a více                            

vyšší podíl obyvatel v 

předškolním a školním věku 

• ve struktuře vzdělání j vyšší 

podíl osob se základním 

vzděláním a úplným středním 

vzděláním bez maturity 

• zlepšovat v obci podmínky 

pro každodenní život 

• podporovat rozvoj drobného 

podnikání jako způsob 

zvyšování počtu pracovních 

příležitostí v obci 

• stárnutí obyvatelstva 

Bydlení 

• převaha bydlení v  rodinných 

domech  

• zájem o bytovou výstavbu  

  • nabídka stavebních pozemků 

mladým rodinám 

• budování technické 

infrastruktury 

  

Rekreace a cestovní 

ruch 

• dostatečné vybavení pro 

sportovní aktivity vč. otevřeného 

stadionu 

• kulturní památky 

• nedostatek prostorů pro 

společenský a kulturní život 

• nedostatek příležitostí pro 

letní rekreaci u vody 

• nedostatek příležitostí pro 

zimní rekreaci 

• rozvoj cestovního ruchu např. 

agroturistiky, ekoturistiky 

• využití potenciálu kulturního 

a přírodního           • zlepšování 

celkového prostředí v obci 

• obnova a budování zázemí 

pro volný čas 

• revitalizace a ochrana krajiny 

  

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• diverzifikace podnikatelských 

činností 

• dobré podmínky pro zemědělství 

• zkušenosti se zemědělskou 

výrobou a tradice zemědělské 

výroby 

• vysoká zaměstnanost v průmyslu 

a vyšší zaměstnanost v obchodu, 

opravárenských službách a v 

zemědělství              

• blízkost pracovištního centra         

• nízký podíl podnikatelských 

subjektů na 1000 obyv. 

• nízké příjmy v zemědělství 

• vysoká vyjížďka za prací v 

rámci okresu Přerov                 

• nadprůměrná nezaměstnanost 

• podpora rozvoje drobného 

podnikání a živností   

• diverzifikace zemědělství  

  

• hospodářská recese 

• růst nezaměstnanosti 

• odliv mladých lidí do 

regionů s vyšší nabídkou 

práce a vyššími příjmy 
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Bezpečnost a 

ochrana obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných 

hasičů v obci 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

D2 Vlkoš dopravní 
obchvat obce -  přeložka 

silnice II/436  
nadmístní SWOT krátkodobý 

ZÚR 

OK/ÚPD 

obce 

  

U1 Vlkoš 
urbanistický/ 

využití území 

opuštěné objekty bývalého 

zemědělského areálu 
místní obec krátkodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP6 Vlkoš 
životní 

prostředí/krajina 

revize řešení 

protipovodňové ochrany – 

ohrázování obce 

nadmístní obec krátkodobý ÚPD obce   

ŽP6 Vlkoš 
životní 

prostředí/krajina 
ohrožení území povodněmi nadmístní 

podklady 

ÚAP 
krátkodobý   

problém 

k realizaci* 

ŽP2 Vlkoš 
životní 

prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 

dopravou 
nadmístní obec dlouhodobý   

problém 

k realizaci* 

Vysvětlivky:  

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

  

Určení problémů k řešení v ÚPD 

    Vlkoš  

            Nadmístní problém: 

 řešit problém nesouladu vymezených dopravních záměrů v územním plánu a ZÚR OK 

 prověřit možnost úpravy ploch pro ohrázování obce 

      Místní problémy: 

 žádný 
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Výkleky  

Informace o obci 

Obec Výkleky měla k 31.12.2019 celkem 280 obyvatel. Vzhledem ke své velikosti je obec 

vybavena pouze základní občanskou vybaveností. Obec vykazovala v roce 2019 nízkou 

nezaměstnanost. Obec spáduje za občanskou vybaveností do Tršic.  

V obci je velmi nízké zastoupení lesní půdy, které dosahuje pouze 13 ha. Podílově jde o 3,8 % 

z celkové rozlohy obce. Podíl orné půdy je průměrný v obci a zabírá 62,2 % území. 

Nedostatkem obce je absence splaškové kanalizace a ČOV a zatížení území nákladní dopravou. 

 

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 

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

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

klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 

 

Název obce Sociální pilíř 
Hospodářský 

pilíř 
Přírodní pilíř 

Kategorie 

zařazení 

obce 

Výsledná 

hodnota 

(součet 

hodnot 

všech 

pilířů) 

Výkleky + + - 2c 8,8 

 

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

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

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

  • obec s horší dopravní 

dostupností do města Přerova a 

spádovostí do Tršic (ORP 

Olomouc) 

    

Prostorové a funkční 

uspořádání území 

• dominantní funkce obytná, funkce 

výrobní a obslužná je doplňková; 

převažuje nízkopodlažní řadová 

volná a rozvolněná zástavba; náves 

ulicového typu s kaplí; podrobný 

popis specifik funkčního a 

prostorového uspořádání - viz 

odůvodnění územního plánu obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 

pouze za celé ORP - viz kapitola 

5.3 v textová části ÚAP označené 

jako I. textová část  

      

Občanská 

vybavenost včetně 

její dostupnosti  

• obec se základní občanskou 

vybaveností 

• v obci se nachází: MŠ, Knihovna, 

Klubovna nebo komunitní centrum 

(mimo klubovny SDH), Hasičská 

zbrojnice, Pohostinství, Obchod s 

potravinami, Dětské hřiště - veřejně 

přístupné 

  • rekonstrukce klubovny s 

víceúčelovým sálem (v 

realizaci) 

  

Veřejná prostranství 
• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství 
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Horninové prostředí 

a geologie 

• CHLÚ – Velký Újezd č. 

03290000 

• DP – Velký Újezd č. 70489  

(droba)                           • stabilní 

území, bez sesuvů  

  • využití ploch po ukončené 

těžbě  

  

Vodní režim 

• upravené koryto potoku Kyjanka a 

tři jeho pravostranné přítoky 

• chovný rybník; funkční poldr a 

ochranný val; funkční hráz na 

Kyjance 

• zranitelná oblast     

Kvalita životního 

prostředí 

• snížení hluku a prašnosti z těžby 

(těžba ustoupila směrem k Dolnímu 

Újezdu) 

• EKO_sO3 – překročení 

imisního limitu a nebo cílového 

imisního limitu - severní část 

katastru;  

    

Příroda a krajina 

  • koeficient ekologické stability 

KES  0,31 

• nízký podíl vodních ploch 

    

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• chmelnice 

• ovocné sady 

• pozemky ve II. třídě ochrany ZPF 

• lesy na sousedním katastru 

 • vysoká diverzita krajiny 

• nízký podíl lesa                    • eroze a přívalové deště 

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• veřejný vodovod  

• dešťová kanalizace  

• plynofikovaná obec             

• dobré napojení na dálnici D35 

• absence splaškové kanalizace  a 

ČOV (předpoklad realizace 

2021/2022) 

• zatížení nákladní dopravou z 

lomu 

• možnost zásobování vodou  z 

okresu Olomouc z obce Velký 

Újezd  
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Sociodemografické 

podmínky 

• v  dlouhodobém vývoji aktivní 

saldo migrace  (menší nárůst 

obyvatel)   

• populačně malá obec (280 

obyvatel v roce 2019) 

• vyšší podíl obyvatel 

předškolního a školního věku 

• v dlouhodobém vývoji    úbytek 

obyvatel v přirozenou měnou   

• ve struktuře vzdělání  velmi 

vysoký podíl obyvatel úplným 

středním vzděláním bez maturity 

a nízké podíly obyvatel s vyššími 

stupni vzdělání  

• zlepšovat v obci podmínky 

pro každodenní život 

• podporovat rozvoj drobného 

podnikání jako způsob 

zvyšování počtu pracovních 

příležitostí v obci 

• stárnutí obyvatelstva 

Bydlení 

 • intenzivní bytová výstavba v 

posledních 10 letech 

• vysoký podíl neobydlených 

domů s byty 

• rozvolněný charakter zástavby 

obce   

• revize zastavitelných ploch 

pro bydlení v rámci zpracování 

návrhu nového územního plánu 

obce 

  

Rekreace a cestovní 

ruch 

• základní vybavení pro sportovní 

aktivity; přírodní koupaliště - 

bývalý lom - regionální význam; 

chatová oblast v obci 

• v obci je řada objektů sloužících k 

individuální rekreaci 

  • rozvoj cestovního ruchu např. 

agroturistiky, ekoturistiky 

• využití potenciálu kulturního a 

přírodního                                   

• revitalizace a ochrana krajiny 
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Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• nízká nezaměstnanost; 

diverzifikovaná podnikatelská 

činnost 

• dobré podmínky pro zemědělství 

• velmi vysoká  zaměstnanost v 

zemědělství   a vysoká 

zaměstnanost v průmyslu a 

stavebnictví 

• výrobní podnik v obci   

• nízký počet podnikatelských 

subjektů na 1000 obyv. 

• nízké příjmy v zemědělství 

• velmi vysoká vyjížďka za prací 

v  rámci okresu Přerov a kraje 

• částečně opuštěný areál ZD 

• v rámci zpracování návrhu 

nového územního plánu obce 

přehodnotit plochu 

zemědělského areálu, která má 

již dnes jiný charakter 

• hospodářská recese 

• růst nezaměstnanosti 

• odliv mladých lidí do 

regionů s vyšší 

nabídkou práce a 

vyššími příjmy 

Bezpečnost a 

ochrana obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných 

hasičů v obci 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

U1 Výkleky 
urbanistický/ 

využití území 

částečně nevyužitý areál 

ZD 
místní obec/KÚOK krátkodobý   problém k realizaci* 

ŽP1 Výkleky 
životní 

prostředí/krajina 

splachy půdy při 

přívalových deštích - 

lokality identifikované 

obcemi 

místní obec dlouhodobý   

k řešení v 

podrobnější 

projektové 

dokumentaci 

ŽP7 Výkleky 
životní 

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

U1 Výkleky 
urbanistický/ 

využití území 

částečně nevyužitý areál 

ZD 
místní obec krátkodobý ÚPD obce   

ŽP8 Výkleky 
životní 

prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 

zemědělské půdy - svažité 

pozemky 

místní 

Územní 

studie 

krajiny Ol. 

kraje 

krátkodobý   
obecně definovaný 

problém 

ŽP2 Výkleky 
životní 

prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 

dopravou 
nadmístní obec dlouhodobý   problém k realizaci* 

Vysvětlivky:  

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

Nadmístní problém: 
 žádný 

 

Místní problémy: 

 žádný 
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Zábeštní Lhota 

Informace o obci 

Počet obyvatel obce Zábeštní Lhota od roku 2001 neustále mírně roste, k 31.12.2019 zde žilo 

180 obyvatel. Jedná se o jednu s nejmenších obcí, která má kvalitní životní prostředí. Díky 

atraktivitě obce dochází v posledních letech ke zvýšené bytové výstavbě. V obci se nachází 

chatová rekreační oblast. Obec vykazuje také velmi nízkou nezaměstnanost. Obec se nachází 

v blízkosti Přerova, které je přirozeným spádovým centrem. 

V obci je v porovnání s ostatními obcemi ORP nižší podíl orné půdy a činí 52,1 % rozlohy 

obce. Oproti tomu má obec nadprůměrný podíl lesní půdy, která dosahuje 12,3 % území. 

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 

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

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

klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 

 

Název obce Sociální pilíř 
Hospodářský 

pilíř 
Přírodní pilíř 

Kategorie 

zařazení 

obce 

Výsledná 

hodnota 

(součet 

hodnot 

všech 

pilířů) 

Zábeštní 

Lhota* 
+ + - 2c 10,2 

 

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

větší zastoupení ekologicky stabilnějších kultur, a sice trvalých travních porostů a lesů. 

Charakteristická je i velmi nízká fragmentace krajiny a celkově dobrý stav životního prostředí.  

 

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

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

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v širším spádovém území 

města Přerova, stranou hlavních 

dopravních tahů; 

  • území dotčené záměrem 

zdvojení vedení VVN 400 kV 

Krasíkov - Prosenice 

  

Prostorové a funkční 

uspořádání území 

• dominantní funkce obytná; převažuje 

nízkopodlažní řadová volná a 

rozvolněná zástavba; protáhlá náves 

ulicového typu s kaplí; podrobný popis 

specifik funkčního a prostorového 

uspořádání - viz odůvodnění územního 

plánu obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 

pouze za celé ORP - viz kapitola 5.3 v 

textová části ÚAP označené jako I. 

textová část  

      

Občanská 

vybavenost včetně 

její dostupnosti  

  • obec s omezenou občanskou 

vybaveností 

• v obci se nachází: Knihovna, 

Hasičská zbrojnice, 

Pohostinství, Obchod s 

potravinami, Dětské hřiště - 

veřejně přístupné, Fotbalové 

hřiště, Víceúčelové hřiště 

(mimo areály ZŠ a MŠ), Areál 

jezdectví 

• záměr opravy budovy OÚ, 

hasičské zbrojnice; plán 

rekonstrukce hřiště pro děti 

  

Veřejná prostranství 
• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství 

      

Horninové prostředí 

a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        
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Vodní režim 

• obec leží na jihovýchod od soutoku 

potoků Říka a Olešnice. Z intravilánu 

obce vytéká pouze malá místní 

vodoteč 

• zranitelná oblast • územní rezerva  pro vodní 

nádrž Zábeštní Lhota 

  

Kvalita životního 

prostředí 

  • EKO_sO3 – překročení 

imisního limitu a nebo 

cílového imisního limitu -  

část katastru 

    

Příroda a krajina 

• koeficient ekologické stability KES  

0,64 

• vysoká diverzita krajiny 

 • podprůměrný podíl vodních 

ploch 

• navržený regionální 

biokoridor RK 1520 

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• nadprůměrný podíl lesů (lesy i na 

sousedním katastru) 

• ovocné sady 

• zemědělské pozemky v II. třídě 

ochrany ZPF 

    • eroze v jižní části obce v 

důsledku nevhodné 

výsadby a velké svažitosti 

terénu 

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• veřejný vodovod  

• jednotná kanalizace a  ČOV (2 x 

biologický rybník) 

• plynofikovaná obec  

  • doplnění kanalizace se 

zaústěním odpadních vod na 

ČOV Čekyně; záměr opravy 

dvou místních komunikací a 

vybudování autobusové točny 

  

Sociodemografické 

podmínky 

• nízký podíl obyvatel ve věku 65 let a 

více 

• nadprůměrný podíl obyvatel 

předškolního a školního věku 

• v dlouhodobém vývoji přírůstek 

obyvatel a aktivní saldo migrace 

• populačně velmi malá obec 

(180 obyvatel v roce 2019) 

• ve struktuře vzdělání vyšší 

podíly obyvatel  s nižšími 

stupni vzdělání, základním a 

úplným středním vzděláním 

bez maturity  

• zlepšovat v obci podmínky 

pro každodenní život 

• podporovat rozvoj drobného 

podnikání jako způsob 

zvyšování počtu pracovních 

příležitostí v obci 

• úbytek obyvatelstva  
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Bydlení 

• bydlení v  rodinných domech  • vysoký podíl neobydlených 

domů s byty   

• nabídka stavebních 

pozemků mladým rodinám 

• obnova nevyužitého 

bytového fondu 

• budování technické 

infrastruktury 

  

Rekreace a cestovní 

ruch 

• obec je součástí rekreační oblasti  (v 

letních měsících stanový tábor) 

• v obci je řada objektů sloužících k 

individuální rekreaci 

• nedostatek prostorů pro 

společenský a kulturní život 

• nedostatečné základní 

vybavení pro sportovní 

aktivity 

• rozvoj  cestovního ruchu 

např. agroturistiky, 

ekoturistiky 

• využití potenciálu 

kulturního a přírodního • 

revitalizace a ochrana krajiny 

  

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• dobré podmínky pro zemědělství 

• velmi nízká nezaměstnanost 

• vysoká zaměstnanost v zemědělství a 

ve službách       blízkost pracovištního 

centra 

• podprůměrný počet 

podnikatelských subjektů na 

1000 obyv.. 

• nízké příjmy v zemědělství 

• velmi vysoká vyjížďka za 

prací v rámci okresu Přerov 

• podpora rozvoje drobného 

podnikání a živností   

• diverzifikace zemědělství  

• hospodářská recese 

• růst nezaměstnanosti 

• odliv mladých lidí do 

regionů s vyšší nabídkou 

práce a vyššími příjmy 

Bezpečnost a 

ochrana obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných hasičů 

v obci 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP1 Zábeštní Lhota 
životní 

prostředí/krajina 

splachy půdy při 

přívalových deštích - 

lokality identifikované 

obcemi 

místní obec dlouhodobý   
k řešení v podrobnější 

projektové dokumentaci 

ŽP7 Zábeštní Lhota 
životní 

prostředí/krajina 

doplnění kanalizace v části 

obce 
místní obec dlouhodobý   problém k realizaci* 

ŽP8 Zábeštní Lhota 
životní 

prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 

zemědělské půdy - svažité 

pozemky 

místní 

Územní 

studie 

krajiny Ol. 

kraje 

krátkodobý   
obecně definovaný 

problém 

Vysvětlivky:  

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

  

Určení problémů k řešení v ÚPD 

Zábeštní Lhota  

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 
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Žákovice 

Informace o obci 

K 31.12.2019 žilo v obci Žákovice 238 obyvatel. Věkové složení obyvatel je příznivé. 

Zastoupení mladších věkových kategorií je výrazné. Obec vykazuje také nízký podíl 

nezaměstnaných. Převážná část katastru obce je využita k zemědělské výrobě. Obec má rozlohu 

orné půdy 400 ha, což činí 71,4 % celkové rozlohy. Lesní půdy jsou v obci zastoupené 

minimálně a podíl dosahuje pouze 4,5 % rozlohy. V obci doposud není vybudována splašková 

kanalizace. Čištění odpadních vod je řešeno individuálním způsobem. 

 

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 

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

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

klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 

 

Název obce Sociální pilíř 
Hospodářský 

pilíř 
Přírodní pilíř 

Kategorie 

zařazení 

obce 

Výsledná 

hodnota 

(součet 

hodnot 

všech 

pilířů) 

Žákovice - - - 4 7,7 

 

 

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

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

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

  • obec s horší dopravní 

dostupností, která leží v 

okrajové části ORP - region 

Záhoří; nejbližší centrum - 

Bystřice pod Hostýnem 

    

Prostorové a 

funkční uspořádání 

území 

• dominantní funkce obytná, funkce 

výrobní a obslužná je doplňková; 

převažuje nízkopodlažní  řadová 

zástavba; podrobný popis specifik 

funkčního a prostorového 

uspořádání - viz odůvodnění 

územního plánu obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 

pouze za celé ORP - viz kapitola 5.3 

v textová části ÚAP označené jako 

I. textová část  

      

Občanská 

vybavenost včetně 

její dostupnosti  

  • obec s omezenou 

občanskou vybaveností 

• v obci se nachází: 

Knihovna, Kulturní dům 

nebo víceúčelový sál, 

Hasičská zbrojnice, 

Pohostinství, Dětské hřiště - 

veřejně přístupné, Fotbalové 

hřiště, Víceúčelové hřiště 

(mimo areály ZŠ a MŠ) 
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Veřejná 

prostranství 

• uspokojivý stav i dostupnost 

veřejných prostranství 

      

Horninové 

prostředí a geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• obec leží na levém břehu potoka 

Moštěnka 

• část katastru se nachází v OP 

přírod. léčivých zdrojů a přírod. 

min. vod II. st. 

• retenční nádrž a mokřad 

• na katastru obce je 

stanovené záplavové pásmo 

Q100  řeky Moštěnky  - 

neohrožuje zástavbu 

• územní rezerva pro 

vodní nádrž Radkovy 

  

Kvalita životního 

prostředí 

  • EKO_sO3 – překročení 

imisního limitu a nebo 

cílového imisního limitu - 

část katastru 

• zátěž z dopravy 

    

Příroda a krajina 

• kvalitní stromový porost podél 

říčky Moštěnky  

• dokončena realizace biocenter, 

výsadba stromů podél obnovených 

polních cest dle KPÚ 

• koeficient ekologické 

stability KES  0,15 

• podprůměrný podíl vodních 

ploch 

• realizace projektu na 

zadržení vody v krajině 

  

Zemědělský půdní 

fond a pozemky 

určené k plnění 

funkcí lesa  

• schválené komplexní pozemkové 

úpravy   

• nízký podíl lesa                    

• nadprůměrný podíl orné 

půdy 

• protierozní opatření 

navržené ve vydaných 

komplexních 

pozemkových úpravách 

  

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• veřejný vodovod 

• plynofikovaná obec 

• dešťová kanalizace vyústěná do 

Moštěnky 

• absence splaškové 

kanalizace a ČOV; zatížení 

tranzitní nákladní dopravou z 

Blazic  

• doplnění jednotné 

kanalizace s ukončením na 

ČOV  
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Sociodemografické 

podmínky 

• mladá populace - nízká hodnota 

indexu stáří 

• vysoký podíl obyvatel v 

produktivním věku 

• populačně velmi malá obec 

(238 obyvatel v roce 2019)                               

• v dlouhodobém vývoji 

úbytek obyvatel  a záporné 

saldo migrace 

• ve struktuře vzdělání       

 • vyšší podíly obyvatel  s  

úplným středním vzděláním 

bez maturity; nízký podíl 

obyvatel s vysokoškolským 

vzděláním  

    

Bydlení 

  • nízký počet dokončených 

bytů v poslední dekádě 

• obnova nevyužitého 

bytového fondu 

  

Rekreace a cestovní 

ruch 

• obec leží na cyklotrase 6137  

• v obci se nacházejí 2 mlýny, z 

toho 1 funkční  

  • rozvoj cestovního ruchu 

např. agroturistiky, 

ekoturistiky 

• využití potenciálu 

kulturního a přírodního • 

zlepšování celkového 

prostředí v obci 

• záměr vybudování 

cyklotrasy na Hostýn 

  

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• nízká nezaměstnanost                     

• dobré podmínky pro zemědělství 

• zkušenosti se zemědělskou 

výrobou a tradice zemědělské 

výroby 

• vysoký podíl ekonomicky 

aktivních v zemědělství 

• podprůměrný počet 

podnikatelských subjektů na 

1000 obyv. 

• nízké příjmy v zemědělství 

 • vysoká vyjížďka za prací v 

rámci okresu Přerov a do 

jiného kraje 

• podpora rozvoje 

drobného podnikání a 

živností   

• diverzifikace 

zemědělství  

• hospodářská recese 

• růst nezaměstnanosti 

• odliv mladých lidí do 

regionů s vyšší nabídkou 

práce a vyššími příjmy 

Bezpečnost a 

ochrana obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných 

hasičů v obci 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP5 Žákovice 
životní 

prostředí/krajina 

upřesnění vymezení plochy 

pro vodní nádrž Radkovy  
nadmístní územní střet krátkodobý ZÚR OK   

ŽP7 Žákovice 
životní 

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

ŽP8 Žákovice 
životní 

prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 

zemědělské půdy - svažité 

pozemky 

místní 

Územní 

studie 

krajiny Ol. 

kraje 

krátkodobý   
obecně definovaný 

problém 

ŽP6 Žákovice 
životní 

prostředí/krajina 
ohrožení území povodněmi nadmístní 

podklady 

ÚAP 
krátkodobý   

problém k řešení v 

podrobnější projektové 

dokumentaci 

 

Vysvětlivky:  

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

  

Určení problémů k řešení v ÚPD 

Žákovice  

            Nadmístní problém: 

 prověřit možnost upřesnění vymezení plochy pro vodní nádrž Radkovy 

      Místní problémy: 

 žádný 
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Želatovice 

Informace o obci 

V roce 2019 žilo v obci Želatovice 553 obyvatel. Obec se nachází v bezprostředním zázemí 

města Přerova a vzhledem ke své velikosti disponuje i relativně dobrou občanskou vybaveností. 

V poslední dekádě probíhala v obci poměrně velká výstavba rodinných domů. Nedostatkem 

obce zůstává chybějící oddílná kanalizace s napojením na ČOV.  

V obci se nachází 2 větší zaměstnavatelé (Agras Želatovice, Omega servis Holding) . 

Želatovice měly v roce 2019 mírně nadprůměrnou nezaměstnanost v porovnání s ostatními 

obcemi ORP. 

Obec má mírně nadprůměrný podíl orné půdy, který činí 68,6% celkové rozlohy. Na území 

obce se nevyskytují žádné lesní plochy. Na území obce však došlo v minulých letech k výsadbě 

v rámci realizace prvků ÚSES a protierozních opatření. V obci jsou schváleny komplexní 

pozemkové úpravy. 

 

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

Na základě vyhodnocení hodnot indikátorů přiřazených k jednotlivým pilířům udržitelného 

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

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

klasifikována z hlediska vyváženosti územních podmínek následovně: 

 

Název obce Sociální pilíř 
Hospodářský 

pilíř 
Přírodní pilíř 

Kategorie 

zařazení 

obce 

Výsledná 

hodnota 

(součet 

hodnot 

všech 

pilířů) 

Želatovice + + - 2c 10,1 

 

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

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

SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Širší územní vztahy 

• obec leží v zázemí města Přerova   • území dotčené záměrem VTL 

plynovodu Moravia 

• záměr zdvojení vedení VVN 

400 kV Prosenice - Otrokovice 

  

Prostorové a funkční 

uspořádání území 

• dominantní funkce obytná, funkce 

výrobní a obslužná je doplňková; 

převažuje nízkopodlažní kompaktní 

řadová zástavba; zachovalá náves 

ulicového typu s kaplí v centrální 

poloze; podrobný popis specifik 

funkčního a prostorového uspořádání 

- viz odůvodnění územního plánu 

obce 

      

Struktura osídlení 

• struktura osídlení vyhodnocena 

pouze za celé ORP - viz kapitola 5.3 

v textová části ÚAP označené jako I. 

textová část  
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Občanská vybavenost 

včetně její dostupnosti  

• obec s dobrou občanskou 

vybaveností  

• v obci se nachází: ZŠ I.stupně, MŠ, 

ordinace praktického lékaře, 

Knihovna, Hasičská zbrojnice, 

Pohostinství, Dětské hřiště - veřejně 

přístupné, Fotbalové hřiště, 

Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ 

a MŠ) 

  • záměr realizace multifunkční 

budovy v objektu sokolovny 

  

Veřejná prostranství 

• velmi dobrý stav většiny veřejných 

prostranství 

      

Horninové prostředí a 

geologie 

• stabilní území, bez sesuvů        

Vodní režim 

• obec se nachází OP přírod. 

léčivých zdrojů a přírod. min. vod 

II.st.  

• Tučínský potok a místní vodoteč 

• zranitelná oblast     

Kvalita životního 

prostředí 

  • EKO_sO3 – překročení 

imisního limitu a nebo cílového 

imisního limitu – téměř celý 

katastr 

• CL_bez O3 – překročení 

cílového limitu – celý katastr 

• zátěž z dopravy (skládka 

Hradčany) 
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Příroda a krajina 

• výsadba zeleně v rámci ÚSES 

(zejména biokoridory), realizace 

protierozní meze dle schválených 

komplexních pozemkových úprav 

• výsadba podél Podolského a 

Tučínského potoka 

• koeficient ekologické stability 

KES 0,09 

• podprůměrný podíl vodních 

ploch      

    

Zemědělský půdní fond 

a pozemky určené k 

plnění funkcí lesa  

• schválené komplexní pozemkové 

úpravy   

• absence lesů 

• nadprůměrný podíl orné půdy; 

rozsáhlé nečleněné pozemky 

• protierozní opatření 

• projednané a vydané 

komplexní pozemkové úpravy  

• eroze 

Veřejná dopravní a 

technická 

infrastruktura 

• leží na silnicích III. třídy s 

bezprostředním připojením na silnici 

II/150 

• zlepšení dopravního napojení obce 

výstavbou přeložky II/150 - obchvat 

obce 

• veřejný vodovod 

• jednotná kanalizační síť,  

• pro novou zástavbu RD  kanalizace 

a malá ČOV  

• dobré autobusové spojení s 

Přerovem 

• absence oddílné kanalizace a 

ČOV (zpracovaná studie 

kanalizace) 

• realizace kanalizace a ČOV   

Sociodemografické 

podmínky 

• stabilní vývoj populace - v 

dlouhodobém vývoji  přírůstek 

obyvatel a aktivní migrační saldo 

• menší obec (553 obyvatel v 

roce 2019) 

• ve struktuře vzdělání  vyšší 

podíl osob se základním 

vzděláním a úplným středním 

vzděláním bez maturity 

• zlepšovat v obci podmínky pro 

každodenní život 

• stárnutí obyvatelstva 
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Bydlení 

 • intenzivní bytová výstavba v 

posledních 10 letech 

• nadprůměrný podíl 

neobydlených domů s byty   

• prostorové omezení rozvoje 

bydlení - koridory energetických 

sítí a areály ZD 

• nabídka stavebních pozemků 

mladým rodinám 

• podpora využívání bytů v 

neobydlených domech pro trvalé 

bydlení 

• budování technické 

infrastruktury 

  

Rekreace a cestovní 

ruch 

• kulturní památka v obci 

• cyklostezka Přerov - Želatovice - 

Tučín 

• nedostatek prostorů pro 

společenský a kulturní život 

• rozvoj cestovního ruchu např. 

agroturistiky, ekoturistiky 

• využití potenciálu kulturního a 

přírodního                              • 

revitalizace a ochrana krajiny 

  

Ekonomické a 

hospodářské podmínky 

• větší počet pracovních příležitostí v 

obci (Agras Želatovice, Omega 

servis holding) 

• dobré podmínky pro zemědělství 

• blízkost pracovištního centra                           

• vysoká zaměstnanost v zemědělství 

• podprůměrný počet 

podnikatelských subjektů na 

1000 obyv. 

• nízký průměrný příjem v kraji 

• vysoká vyjížďka za prací v 

rámci okresu Přerov                   

• mírně nadprůměrná 

nezaměstnanost 

• podpora rozvoje drobného 

podnikání a živností   

• diverzifikace zemědělství  

• hospodářská recese 

• růst nezaměstnanosti 

• odliv mladých lidí do regionů s 

vyšší nabídkou práce a vyššími 

příjmy 

Bezpečnost a ochrana 

obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných 

hasičů v obci 
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Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP1 Želatovice 
životní 

prostředí/krajina 

splachy půdy při přívalových 

deštích - lokality 

identifikované obcemi 

místní obec dlouhodobý   

k řešení v 

podrobnější 

projektové 

dokumentaci 

ŽP2 Želatovice 
životní 

prostředí/krajina 

zatížení území tranzitní 

dopravou  
nadmístní obec dlouhodobý   problém k realizaci* 

ŽP7 Želatovice 
životní 

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

ŽP8 Želatovice 
životní 

prostředí/krajina 

zvýšené riziko eroze 

zemědělské půdy - svažité 

pozemky 

místní 

Územní 

studie 

krajiny Ol. 

kraje 

krátkodobý   
obecně definovaný 

problém 

Vysvětlivky:  

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

  

Určení problémů k řešení v ÚPD 

Želatovice  

            Nadmístní problém: 

 žádný 

      Místní problémy: 

 žádný 
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Příloha I 
 

 

Hodnoty indikátorů sociálního, ekonomického a přírodního pilíře URÚ pro jednotlivé obce ORP 
 

 

 

Tabulka C.1: Přehled sledovaných indikátorů 

Zkratka Název indikátoru Pilíř jednotky aktuálnost váha 

PRIR_PR_19 Hrubá míra přirozeného přírůstku Sociální počet/100 ob. 2019 0,15 

MIGR_SA_19 Hrubá míra migračního salda Sociální počet/100 ob. 2019 0,15 

DOK_BYT_19 Počet dokončených bytů Sociální počet/100 ob. 2019 0,2 

M_URBAN_19 Míra dostupné urbanizace Sociální ha/100 ob. 2019 0,05 

IND_STA_19 Index stáří Sociální index 2019 0,2 

IND_VZD_11 Index vzdělanosti Sociální index 2011 0,1 

TR_CEPR_19 Trend hrubé míry celkového přírůstku Sociální počet/100 ob. 2016 - 2019 0,05 

DL_NEZ_19 Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob Sociální % 2019 0,1 

TERCIER_11 Podíl osob zaměstnaných v terciéru Hospodářský % 2011 0,1 

MPA_19 Míra podnikatelské aktivity Hospodářský počet/100 ob. 2019 0,2 

DOSTUP_19 Index dostupnosti dálniční sítě Hospodářský index 2019 0,2 

DLUHY_19 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce Hospodářský % 2019 0,05 

DOJIZK_11 Hrubá míra salda dojížďky Hospodářský počet/100 EAO 2011 0,15 

NEZAM_19 Podíl nezaměstnaných osob Hospodářský % 2019 0,15 

TR_NEZ_19 Trend podílu nezaměstnaných osob Hospodářský % 2016 - 2019 0,05 

UCHPRAC_19 Index počtu uchazečů na volné pracovní místo Hospodářský index 2019 0,1 

VODA_19 Podíl pásem ochrany vod Přírodní % 2019 0,15 

PRIR_19 Podíl ploch ochrany přírody Přírodní % 2019 0,15 

OVZD_19 
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových 

částic PM10 
Přírodní ug/m3 2015~2019 0,15 
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Zkratka Název indikátoru Pilíř jednotky aktuálnost váha 

FRAGM_16 Ekologická fragmentace nezastavěného území Přírodní km/km2 2016 0,1 

KES_19 Koeficient ekologické stability Přírodní index 2019 0,1 

LES_19 Podíl lesa Přírodní % 2019 0,1 

BONITA_19 Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany Přírodní % 2019 0,15 

KPU_19 Stupeň realizace pozemkových úprav Přírodní body 2019 0,1 

 

 

Tabulka C.2.1: Hodnoty indikátorů sociálního pilíře 
 

OBEC PRIR_PR_19 MIGR_SA_19 DOK_BYT_19 M_URBAN_19 IND_STA_19 IND_VZD_11 TR_CEPR_19 DL_NEZ_19 

Beňov -0,15 0,15 0,74 1,71 150,52 37,48 0,75 0,92 

Bezuchov 0,52 -1,03 0,00 2,23 102,94 47,83 -0,53 0,80 

Bochoř 0,20 -0,82 0,31 0,74 139,72 43,00 -0,17 0,31 

Brodek u Přerova -0,21 -0,82 0,00 0,42 136,82 51,10 -0,24 0,86 

Buk -0,79 0,26 0,00 1,45 152,94 41,10 -0,45 0,00 

Císařov 0,33 1,64 0,00 0,00 136,11 41,53 0,88 0,46 

Citov -0,74 0,74 0,19 0,88 111,63 48,87 -0,30 0,28 

Čechy -1,22 0,30 0,30 0,00 183,72 44,68 -0,50 0,48 

Čelechovice 0,00 0,00 0,80 0,00 95,24 39,13 0,00 1,19 

Dobrčice 0,45 0,45 0,00 0,00 145,16 47,09 0,59 1,35 

Domaželice -0,54 -0,36 0,00 0,00 116,67 46,68 0,29 0,26 

Dřevohostice 0,33 -0,13 0,27 0,00 136,74 41,21 0,40 0,30 

Grymov 0,00 0,00 1,23 0,00 96,55 76,22 -0,99 0,94 

Horní Moštěnice -0,47 1,53 0,18 0,00 104,53 54,20 0,01 0,45 

Hradčany 0,65 1,29 0,97 1,86 120,00 40,63 -0,16 0,00 

Kojetín -0,07 -0,35 0,05 0,00 126,33 42,18 -0,10 1,90 

Kokory -0,09 -0,87 0,17 0,00 119,35 42,89 -0,49 0,40 

Křenovice 0,23 1,38 0,00 0,00 152,54 37,84 -0,77 0,35 

Křtomil 0,24 -0,95 0,00 0,00 115,07 47,38 0,69 0,76 

Lazníčky 1,00 -1,99 0,00 0,00 176,00 61,31 -0,49 2,27 
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OBEC PRIR_PR_19 MIGR_SA_19 DOK_BYT_19 M_URBAN_19 IND_STA_19 IND_VZD_11 TR_CEPR_19 DL_NEZ_19 

Lazníky -0,74 -0,19 0,19 1,35 101,14 42,07 -0,55 0,28 

Lhotka -3,17 4,76 1,59 0,00 64,29 46,94 0,02 0,00 

Lipová -0,73 1,82 0,00 0,00 132,50 39,22 0,24 0,55 

Líšná -0,38 1,92 0,38 0,00 97,92 38,03 0,78 0,00 

Lobodice 0,68 -1,89 0,14 0,00 122,52 33,39 -0,63 0,81 

Měrovice nad Hanou -0,29 -0,86 0,00 0,00 87,05 23,44 -1,63 5,52 

Nahošovice 0,00 -1,23 0,00 1,64 122,22 36,23 -1,20 0,00 

Nelešovice -1,03 -0,51 0,00 0,00 125,00 41,04 -1,03 0,00 

Oldřichov 0,86 0,00 0,86 0,00 100,00 47,57 3,39 0,00 

Oplocany 1,49 4,78 0,00 0,97 152,83 21,01 3,50 1,00 

Oprostovice -1,16 1,16 0,00 0,00 138,46 42,17 0,00 0,00 

Pavlovice u Přerova -1,81 1,39 0,56 0,00 134,78 36,26 -0,04 0,67 

Podolí 0,00 0,00 0,00 0,00 108,82 37,57 1,57 1,44 

Polkovice -0,20 -0,40 0,00 0,00 114,63 38,74 -0,07 0,93 

Prosenice -0,38 1,13 2,01 0,00 157,94 48,54 0,58 1,16 

Přerov -0,36 -0,37 0,11 0,54 166,88 60,19 -0,09 1,26 

Přestavlky -0,72 1,09 1,09 0,00 138,46 34,07 -0,85 1,64 

Radkova Lhota -9,85 12,32 0,00 0,00 738,46 30,14 1,74 0,00 

Radkovy 2,58 1,29 0,00 0,00 100,00 40,71 0,85 0,00 

Radslavice -0,61 -1,32 0,18 0,00 120,67 45,76 -0,93 0,67 

Radvanice 0,00 1,07 0,36 1,14 104,44 40,99 0,23 1,06 

Rokytnice -0,33 0,07 0,13 0,00 112,64 46,07 -0,53 0,53 

Říkovice 0,00 0,42 0,21 0,00 155,93 41,73 0,28 0,62 

Sobíšky 1,92 3,85 0,00 0,00 172,22 44,70 1,48 0,93 

Stará Ves -0,16 -1,94 0,16 0,00 106,19 37,88 -0,81 0,95 

Stříbrnice 0,00 -5,56 0,00 0,39 117,65 31,44 -2,69 2,52 

Sušice 0,61 0,61 0,00 0,00 194,74 61,82 1,33 0,46 

Šišma -2,29 3,21 0,00 0,00 146,88 42,11 0,15 0,00 

Tovačov -0,24 0,28 0,08 0,00 139,78 42,78 0,43 1,07 
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OBEC PRIR_PR_19 MIGR_SA_19 DOK_BYT_19 M_URBAN_19 IND_STA_19 IND_VZD_11 TR_CEPR_19 DL_NEZ_19 

Troubky -0,44 0,05 0,10 0,00 139,33 44,53 -0,03 0,61 

Tučín -0,23 -0,92 0,00 1,03 154,55 41,82 -1,53 0,37 

Turovice -1,36 -2,73 0,91 0,00 135,00 44,74 -1,67 0,58 

Uhřičice -0,38 0,00 0,00 0,00 204,69 27,79 2,08 2,75 

Věžky 0,97 -3,38 0,00 0,00 195,45 29,51 -1,12 0,00 

Vlkoš -1,16 -0,72 0,00 0,00 175,00 42,73 -0,72 0,00 

Výkleky -0,71 1,79 1,07 0,00 138,46 40,34 -0,23 0,00 

Zábeštní Lhota 1,11 2,78 1,11 2,69 132,14 49,23 1,30 0,00 

Žákovice 0,00 -0,42 0,00 0,00 93,48 45,00 -1,78 1,34 

Želatovice 1,45 2,35 0,36 0,00 147,37 50,83 1,64 0,27 

 

 

Tabulka C.2.2: Přepočtené hodnoty indikátorů sociálního pilíře – bodové hodnocení (1 až 5 bodů) 

OBEC PRIR_PR_19 MIGR_SA_19 DOK_BYT_19 M_URBAN_19 IND_STA_19 IND_VZD_11 TR_CEPR_19 DL_NEZ_19 

Součet 

sociální 

pilíř 

Beňov 3 3 5 4 2 2 5 5 3,45 

Bezuchov 4 2 1 5 4 4 1 5 3,10 

Bochoř 3 2 3 2 2 3 2 5 2,75 

Brodek u 

Přerova 
3 2 1 2 3 4 2 5 2,65 

Buk 2 3 1 3 2 3 2 5 2,40 

Císařov 4 4 1 1 3 3 5 5 3,10 

Citov 2 4 3 2 4 4 2 5 3,40 

Čechy 1 3 3 1 1 3 1 5 2,30 

Čelechovice 3 3 5 1 4 3 3 5 3,70 

Dobrčice 4 3 1 1 2 4 5 5 2,85 

Domaželice 2 3 1 1 3 3 4 5 2,60 

Dřevohostice 4 3 3 1 3 3 4 5 3,30 

Grymov 3 3 5 1 4 5 1 5 3,80 
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OBEC PRIR_PR_19 MIGR_SA_19 DOK_BYT_19 M_URBAN_19 IND_STA_19 IND_VZD_11 TR_CEPR_19 DL_NEZ_19 

Součet 

sociální 

pilíř 

Horní 

Moštěnice 
2 4 3 1 4 4 3 5 3,40 

Hradčany 4 4 5 4 3 3 2 5 3,90 

Kojetín 3 3 2 1 3 3 2 5 2,85 

Kokory 3 2 3 1 3 3 2 5 2,90 

Křenovice 3 4 1 1 2 2 1 5 2,45 

Křtomil 3 2 1 1 3 4 5 5 2,75 

Lazníčky 5 2 1 1 1 5 2 5 2,60 

Lazníky 2 3 3 3 4 3 1 5 3,15 

Lhotka 1 5 5 1 5 3 3 5 3,90 

Lipová 2 4 1 1 3 3 4 5 2,75 

Líšná 2 4 4 1 4 2 5 5 3,50 

Lobodice 4 2 2 1 3 2 1 5 2,70 

Měrovice nad 

Hanou 
3 2 1 1 5 1 1 2 2,35 

Nahošovice 3 2 1 4 3 2 1 5 2,50 

Nelešovice 1 3 1 1 3 3 1 5 2,30 

Oldřichov 4 3 5 1 4 4 5 5 4,05 

Oplocany 5 5 1 2 2 1 5 5 3,05 

Oprostovice 1 4 1 1 2 3 3 5 2,35 

Pavlovice u 

Přerova 
1 4 4 1 3 2 3 5 3,05 

Podolí 3 3 1 1 4 2 5 5 2,90 

Polkovice 3 3 1 1 3 2 3 5 2,60 

Prosenice 2 4 5 1 2 4 5 5 3,50 

Přerov 2 3 2 2 2 5 3 5 2,80 

Přestavlky 2 4 5 1 2 2 1 5 3,10 

Radkova 

Lhota 
1 5 1 1 1 2 5 5 2,30 

Radkovy 5 4 1 1 4 3 5 5 3,45 
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OBEC PRIR_PR_19 MIGR_SA_19 DOK_BYT_19 M_URBAN_19 IND_STA_19 IND_VZD_11 TR_CEPR_19 DL_NEZ_19 

Součet 

sociální 

pilíř 

Radslavice 2 2 3 1 3 3 1 5 2,70 

Radvanice 3 4 4 3 4 3 4 5 3,80 

Rokytnice 2 3 2 1 4 3 1 5 2,85 

Říkovice 3 3 3 1 2 3 4 5 2,95 

Sobíšky 5 5 1 1 1 3 5 5 3,00 

Stará Ves 3 2 3 1 4 2 1 5 2,95 

Stříbrnice 3 1 1 2 3 2 1 4 2,15 

Sušice 4 4 1 1 1 5 5 5 2,90 

Šišma 1 5 1 1 2 3 4 5 2,55 

Tovačov 3 3 2 1 2 3 4 5 2,75 

Troubky 2 3 2 1 2 3 3 5 2,55 

Tučín 3 2 1 3 2 3 1 5 2,35 

Turovice 1 1 5 1 3 3 1 5 2,80 

Uhřičice 2 3 1 1 1 1 5 4 1,95 

Věžky 5 1 1 1 1 1 1 5 2,00 

Vlkoš 1 2 1 1 1 3 1 5 1,75 

Výkleky 2 4 5 1 2 3 2 5 3,25 

Zábeštní 

Lhota 
5 5 5 5 3 4 5 5 4,50 

Žákovice 3 3 1 1 4 3 1 5 2,80 

Želatovice 5 5 4 1 2 4 5 5 3,90 

 

Vysvětlivky: Bodové hodnocení: 1 – nejhorší, 5 – nejlepší hodnocení; Součet hodnot indikátorů – jedná se o vážený součet. 
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Tabulka C.3.1: Hodnoty indikátorů hospodářského pilíře 
 

OBEC TERCIER_11 MPA_19 DOSTUP_19 DLUHY_19 DOJIZDK_11 NEZAM_19 TR_NEZ_19 UCHPRAC_19 

Beňov 51,93 11,37 8,79 0,93 -32,83 4,15 -0,97 1,08 

Bezuchov 56,00 13,92 13,49 0,90 -41,25 2,40 -1,98 0,63 

Bochoř 60,73 11,26 7,13 0,94 36,58 2,35 -1,09 0,61 

Brodek u Přerova 62,60 9,28 7,51 4,57 -30,61 2,49 -0,91 0,65 

Buk 51,09 7,41 7,83 1,02 -43,64 4,42 -0,90 1,15 

Císařov 53,54 10,20 6,19 5,27 -47,83 2,28 -1,43 0,60 

Citov 55,70 13,57 8,48 10,80 -43,09 2,53 -0,59 0,66 

Čechy 59,54 10,03 11,09 1,76 -39,22 3,38 -1,53 0,88 

Čelechovice 58,49 12,00 6,47 7,10 -56,90 3,57 0,31 0,93 

Dobrčice 62,37 7,59 6,30 1,27 -51,96 5,41 -0,38 1,41 

Domaželice 54,63 11,99 11,99 5,63 -30,27 2,56 -0,80 0,67 

Dřevohostice 57,94 7,40 15,63 3,56 -14,59 3,63 -1,05 0,95 

Grymov 65,52 11,66 8,95 2,86 -54,84 3,77 -0,77 0,99 

Horní Moštěnice 63,03 9,78 4,98 8,11 -22,08 3,06 -1,49 0,80 

Hradčany 57,76 8,39 12,73 9,21 -42,97 2,12 -0,76 0,55 

Kojetín 59,99 9,79 3,65 9,96 -14,89 4,13 -1,38 1,08 

Kokory 61,50 10,49 4,54 14,32 -18,13 1,88 -1,55 0,49 

Křenovice 61,05 8,76 4,32 14,14 -17,29 3,51 -0,55 0,92 

Křtomil 46,82 10,93 19,16 1,15 -48,50 3,03 -0,72 0,79 

Lazníčky 46,34 9,45 3,87 1,61 -52,17 6,06 -1,36 1,58 

Lazníky 53,60 9,81 6,23 0,83 -36,76 3,58 -0,91 0,94 

Lhotka 50,00 20,63 5,35 0,54 -34,62 0,00 -1,71 0,00 

Lipová 52,00 8,00 18,23 1,57 -35,65 3,85 -0,98 1,01 

Líšná 49,51 9,20 12,97 1,00 -42,24 4,82 -0,70 1,26 

Lobodice 57,35 8,39 12,42 5,60 -7,87 5,08 -1,02 1,33 

Měrovice nad Hanou 52,58 10,36 5,35 3,82 -9,51 8,05 -2,34 2,10 

Nahošovice 42,59 7,98 14,53 0,56 -52,46 0,97 -1,56 0,25 



364 

 

OBEC TERCIER_11 MPA_19 DOSTUP_19 DLUHY_19 DOJIZDK_11 NEZAM_19 TR_NEZ_19 UCHPRAC_19 

Nelešovice 53,33 9,23 7,49 15,61 -34,91 1,63 -0,77 0,42 

Oldřichov 50,00 9,48 6,36 16,10 -40,32 5,00 -1,71 1,31 

Oplocany 56,73 8,36 11,60 1,40 -34,40 2,99 -2,05 0,78 

Oprostovice 60,98 11,63 12,07 1,56 -51,11 3,64 0,00 0,95 

Pavlovice u Přerova 58,15 10,43 10,28 1,28 -11,63 2,67 -1,25 0,70 

Podolí 46,59 7,62 9,81 2,32 -29,90 7,19 -0,91 1,88 

Polkovice 61,26 13,80 9,36 0,86 -18,98 2,47 -1,31 0,65 

Prosenice 52,38 10,94 7,06 0,94 -15,85 3,85 -1,41 1,01 

Přerov 65,21 10,57 2,43 7,42 13,24 4,27 -1,52 1,12 

Přestavlky 59,46 8,70 3,89 1,53 -41,80 3,83 -1,33 1,00 

Radkova Lhota 65,91 4,93 16,12 0,66 38,30 4,26 0,64 1,11 

Radkovy 48,10 9,03 16,94 1,38 -43,68 3,96 0,07 1,04 

Radslavice 55,78 9,56 9,74 2,62 -38,73 2,15 -1,09 0,56 

Radvanice 54,55 8,19 8,18 1,76 -24,82 5,82 -0,61 1,52 

Rokytnice 62,98 10,18 2,97 0,64 -32,70 1,89 -0,58 0,49 

Říkovice 55,19 7,59 1,84 2,92 -41,78 4,64 -0,22 1,21 

Sobíšky 56,16 8,33 9,07 9,97 -44,44 1,87 -1,92 0,49 

Stará Ves 46,35 10,34 3,71 1,14 -52,21 3,34 -0,56 0,87 

Stříbrnice 45,45 5,56 5,32 20,35 -32,95 3,77 -2,88 0,99 

Sušice 57,14 13,41 7,79 5,12 -49,34 1,85 -1,04 0,48 

Šišma 40,96 6,88 13,04 3,04 -33,33 3,60 -0,64 0,94 

Tovačov 59,11 9,97 12,81 2,52 -10,30 2,96 -1,07 0,77 

Troubky 52,76 8,65 11,04 2,68 -30,23 2,35 -0,90 0,62 

Tučín 58,38 7,36 9,00 1,59 -32,00 3,00 -0,67 0,78 

Turovice 49,52 9,09 16,33 829,95 -54,24 3,47 -2,12 0,91 

Uhřičice 51,17 8,24 5,85 43,65 -25,78 5,81 -0,38 1,52 

Věžky 43,18 14,01 7,13 4,82 -45,65 2,82 -1,06 0,74 

Vlkoš 50,35 9,86 5,27 6,87 -34,81 4,12 -0,39 1,08 

Výkleky 49,07 9,64 2,19 2,08 -30,77 2,14 -1,72 0,56 
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OBEC TERCIER_11 MPA_19 DOSTUP_19 DLUHY_19 DOJIZDK_11 NEZAM_19 TR_NEZ_19 UCHPRAC_19 

Zábeštní Lhota 69,23 12,22 8,98 1,46 -53,52 0,00 -1,85 0,00 

Žákovice 46,32 7,56 16,00 11,48 -32,77 2,01 -0,65 0,53 

Želatovice 49,21 11,21 7,88 0,73 1,42 2,47 -1,06 0,64 

 

 

Tabulka C.3.2: Přepočtené hodnoty indikátorů hospodářského pilíře – bodové hodnocení (1 až 5 bodů) 

OBEC TERCIER_11 MPA_19 DOSTUP_19 DLUHY_19 DOJIZDK_11 NEZAM_19 TR_NEZ_19 UCHPRAC_19 

Součet 

hosp. 

pilíř 

Beňov 3 4 3 5 2 5 4 3 3,50 

Bezuchov 3 5 2 5 1 5 5 4 3,50 

Bochoř 4 4 3 5 5 5 4 4 4,15 

Brodek u Přerova 4 2 3 4 2 5 4 4 3,25 

Buk 3 1 3 5 1 5 4 3 2,75 

Císařov 3 3 3 4 1 5 4 4 3,20 

Citov 3 5 3 3 1 5 4 4 3,55 

Čechy 4 3 2 5 2 5 5 4 3,35 

Čelechovice 4 4 3 4 1 5 3 4 3,45 

Dobrčice 4 2 3 5 1 4 3 3 2,85 

Domaželice 3 4 2 4 2 5 4 4 3,35 

Dřevohostice 3 1 2 4 3 5 4 4 2,90 

Grymov 5 4 3 5 1 5 4 4 3,65 

Horní Moštěnice 4 3 4 3 3 5 4 4 3,75 

Hradčany 3 2 2 3 1 5 4 4 2,75 

Kojetín 4 3 4 3 3 5 4 3 3,65 

Kokory 4 3 4 2 3 5 5 5 3,85 

Křenovice 4 2 4 2 3 5 4 4 3,50 

Křtomil 2 3 2 5 1 5 4 4 2,95 

Lazníčky 2 2 4 5 1 4 4 2 2,80 
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OBEC TERCIER_11 MPA_19 DOSTUP_19 DLUHY_19 DOJIZDK_11 NEZAM_19 TR_NEZ_19 UCHPRAC_19 

Součet 

hosp. 

pilíř 

Lazníky 3 3 3 5 2 5 4 4 3,40 

Lhotka 2 5 3 5 2 5 5 5 3,85 

Lipová 3 2 2 5 2 5 4 3 2,90 

Líšná 2 2 2 5 1 5 4 3 2,65 

Lobodice 3 2 2 4 4 4 4 3 3,00 

Měrovice nad Hanou 3 3 3 4 4 3 5 2 3,20 

Nahošovice 1 2 2 5 1 5 5 5 2,80 

Nelešovice 3 2 3 2 2 5 4 5 3,15 

Oldřichov 2 2 3 2 1 5 5 3 2,75 

Oplocany 3 2 2 5 2 5 5 4 3,05 

Oprostovice 4 4 2 5 1 5 3 4 3,30 

Pavlovice u Přerova 4 3 2 5 3 5 4 4 3,45 

Podolí 2 2 3 5 2 3 4 2 2,60 

Polkovice 4 5 3 5 3 5 4 4 4,05 

Prosenice 3 3 3 5 3 5 4 3 3,45 

Přerov 5 3 5 4 4 5 5 3 4,20 

Přestavlky 4 2 4 5 1 5 4 4 3,35 

Radkova Lhota 5 1 2 5 5 5 2 3 3,25 

Radkovy 2 2 2 5 1 5 3 3 2,60 

Radslavice 3 3 3 5 2 5 4 4 3,40 

Radvanice 3 2 3 5 3 4 4 2 3,00 

Rokytnice 4 3 4 5 2 5 4 5 3,80 

Říkovice 3 2 5 5 1 5 3 3 3,30 

Sobíšky 3 2 3 3 1 5 5 5 3,10 

Stará Ves 2 3 4 5 1 5 4 4 3,35 

Stříbrnice 2 1 3 2 2 5 5 4 2,80 

Sušice 3 5 3 4 1 5 4 5 3,70 

Šišma 1 1 2 4 2 5 4 4 2,55 
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OBEC TERCIER_11 MPA_19 DOSTUP_19 DLUHY_19 DOJIZDK_11 NEZAM_19 TR_NEZ_19 UCHPRAC_19 

Součet 

hosp. 

pilíř 

Tovačov 4 3 2 5 3 5 4 4 3,45 

Troubky 3 2 2 5 2 5 4 4 3,00 

Tučín 4 1 3 5 2 5 4 4 3,10 

Turovice 2 2 2 1 1 5 5 4 2,60 

Uhřičice 3 2 3 1 2 4 3 2 2,60 

Věžky 1 5 3 4 1 5 4 4 3,40 

Vlkoš 3 3 3 4 2 5 3 3 3,20 

Výkleky 2 3 5 5 2 5 5 4 3,75 

Zábeštní Lhota 5 4 3 5 1 5 5 5 3,80 

Žákovice 2 2 2 2 2 5 4 4 2,75 

Želatovice 2 4 3 5 4 5 4 4 3,80 

 

 

Tabulka C.4.1: Hodnoty indikátorů přírodního pilíře 
 

OBEC VODA_19 PRIR_19 OVZD_19 FRAGM_16 KES_19 LES_19 BONITA_19 KPU_19 

Beňov 99,67 0,00 25,93 0,07 0,18 7,13 75,09 1 

Bezuchov 0,00 13,24 25,53 0,19 0,28 13,78 9,35 1 

Bochoř 99,76 0,93 26,72 0,57 0,32 20,93 63,02 5 

Brodek u Přerova 93,16 0,00 26,87 0,81 0,06 0,00 59,29 5 

Buk 0,58 0,00 26,45 0,76 0,36 9,19 80,96 4 

Císařov 99,66 0,00 25,98 0,37 0,04 0,29 61,11 1 

Citov 100,00 8,03 26,07 0,01 0,52 25,39 26,89 1 

Čechy 99,95 0,00 26,12 0,59 0,34 3,83 66,40 1 

Čelechovice 0,00 0,00 25,60 0,00 0,04 0,55 56,51 1 

Dobrčice 80,62 4,34 26,11 0,12 0,12 4,26 76,66 1 

Domaželice 47,10 0,00 26,30 0,54 0,17 7,66 50,03 1 
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OBEC VODA_19 PRIR_19 OVZD_19 FRAGM_16 KES_19 LES_19 BONITA_19 KPU_19 

Dřevohostice 0,68 31,19 26,00 0,18 0,64 30,75 28,44 1 

Grymov 0,00 0,00 27,32 0,00 0,28 0,00 0,00 5 

Horní Moštěnice 100,00 0,00 27,04 1,89 0,09 0,40 79,79 3 

Hradčany 63,12 6,56 25,80 0,00 0,22 8,73 58,71 5 

Kojetín 44,44 15,29 25,57 0,70 0,27 11,62 75,67 1 

Kokory 0,48 0,00 26,34 0,85 0,65 7,92 72,02 3 

Křenovice 0,00 0,00 24,38 1,43 0,45 23,48 86,32 5 

Křtomil 0,00 0,00 25,54 0,11 0,21 8,77 94,05 1 

Lazníčky 0,00 0,00 24,45 0,00 0,34 1,61 54,52 1 

Lazníky 0,00 0,00 25,74 0,00 0,52 1,27 44,95 2 

Lhotka 0,00 2,64 25,83 0,00 0,52 23,42 79,02 5 

Lipová 0,00 0,00 25,43 0,02 0,19 8,56 97,54 1 

Líšná 0,16 0,00 25,69 0,00 0,12 4,18 88,32 1 

Lobodice 68,80 25,54 25,56 0,00 0,41 20,88 61,32 1 

Měrovice nad Hanou 0,00 0,00 24,93 0,35 0,07 0,22 89,40 5 

Nahošovice 62,10 1,47 25,70 0,00 0,15 1,01 31,89 1 

Nelešovice 0,00 0,00 25,79 0,00 0,08 0,00 88,08 1 

Oldřichov 0,35 0,00 26,41 0,00 0,10 0,11 10,01 1 

Oplocany 2,87 0,00 25,38 0,44 0,05 0,43 78,94 1 

Oprostovice 0,00 0,00 25,43 0,76 0,12 1,69 11,26 1 

Pavlovice u Přerova 43,35 15,43 26,08 0,00 0,32 17,09 60,97 1 

Podolí 100,00 0,00 26,27 0,00 0,20 1,37 62,25 5 

Polkovice 0,02 0,00 25,14 0,48 0,05 0,40 86,68 1 

Prosenice 0,00 0,34 27,04 1,80 0,37 4,20 77,07 1 

Přerov 37,74 4,14 27,33 0,84 0,30 9,64 64,97 3 

Přestavlky 84,11 33,14 25,84 0,25 0,63 32,99 80,16 5 

Radkova Lhota 0,00 3,22 25,72 0,34 0,11 2,99 23,34 5 

Radkovy 0,00 0,22 25,62 0,00 0,11 1,24 79,79 1 

Radslavice 37,27 0,00 27,04 0,32 0,10 0,38 29,04 2 
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OBEC VODA_19 PRIR_19 OVZD_19 FRAGM_16 KES_19 LES_19 BONITA_19 KPU_19 

Radvanice 6,44 0,00 26,22 0,00 0,16 0,63 86,27 4 

Rokytnice 64,09 0,00 27,05 0,84 0,17 5,11 71,79 3 

Říkovice 79,83 0,00 26,73 3,17 0,06 0,35 92,68 5 

Sobíšky 0,00 0,00 26,04 0,00 0,35 17,34 31,05 5 

Stará Ves 9,01 8,59 25,88 0,79 0,25 12,24 67,24 5 

Stříbrnice 0,00 0,00 24,93 3,31 0,08 0,07 85,74 5 

Sušice 11,83 0,00 26,26 0,37 0,22 4,01 26,35 4 

Šišma 0,00 9,31 25,55 0,00 0,21 8,59 26,59 5 

Tovačov 92,72 22,13 25,98 0,36 0,32 6,42 80,54 2 

Troubky 99,96 35,39 26,08 0,15 0,67 34,40 82,84 2 

Tučín 99,93 0,00 26,56 0,00 0,06 0,35 48,89 5 

Turovice 14,24 0,00 26,15 0,29 0,13 5,02 54,67 1 

Uhřičice 48,70 13,92 25,20 0,22 0,25 12,97 77,43 1 

Věžky 100,00 0,00 27,04 0,50 0,07 0,43 63,41 4 

Vlkoš 99,92 0,00 26,33 0,58 0,23 13,71 59,87 2 

Výkleky 0,00 0,00 24,29 0,00 0,31 3,81 19,30 1 

Zábeštní Lhota 0,00 0,00 25,91 0,00 0,64 14,88 20,46 1 

Žákovice 0,00 0,00 25,62 0,06 0,15 4,48 39,06 5 

Želatovice 99,96 0,00 27,09 1,09 0,09 0,00 35,40 5 
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Tabulka C.4.1: Přepočtené hodnoty indikátorů přírodního pilíře – bodové hodnocení (1 až 5 bodů) 

OBEC VODA_19 PRIR_19 OVZD_19 FRAGM_16 KES_19 LES_19 BONITA_19 KPU_19 

Součet 

přírodní 

pilíř 

Beňov 5 1 2 4 1 2 4 1 2,60 

Bezuchov 1 3 2 4 1 2 1 1 1,85 

Bochoř 5 2 2 3 2 3 4 5 3,25 

Brodek u Přerova 5 1 2 3 1 1 3 5 2,65 

Buk 2 1 2 3 2 2 5 4 2,60 

Císařov 5 1 2 4 1 1 4 1 2,50 

Citov 5 3 2 4 2 3 2 1 2,80 

Čechy 5 1 2 3 2 1 4 1 2,50 

Čelechovice 1 1 2 5 1 1 3 1 1,85 

Dobrčice 5 2 2 4 1 1 4 1 2,65 

Domaželice 4 1 2 3 1 2 3 1 2,20 

Dřevohostice 2 3 2 4 2 3 2 1 2,35 

Grymov 1 1 1 5 1 1 1 5 1,80 

Horní Moštěnice 5 1 1 1 1 1 4 3 2,25 

Hradčany 4 3 2 5 1 2 3 5 3,10 

Kojetín 4 3 2 3 1 2 4 1 2,65 

Kokory 2 1 2 3 2 2 4 3 2,35 

Křenovice 1 1 2 2 2 3 5 5 2,55 

Křtomil 1 1 2 4 1 2 5 1 2,15 

Lazníčky 1 1 2 5 2 1 3 1 1,95 

Lazníky 1 1 2 5 2 1 3 2 2,05 

Lhotka 1 2 2 5 2 3 4 5 2,85 

Lipová 1 1 2 4 1 2 5 1 2,15 

Líšná 2 1 2 5 1 1 5 1 2,30 

Lobodice 4 3 2 5 2 3 4 1 3,05 

Měrovice nad Hanou 1 1 2 4 1 1 5 5 2,45 
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OBEC VODA_19 PRIR_19 OVZD_19 FRAGM_16 KES_19 LES_19 BONITA_19 KPU_19 

Součet 

přírodní 

pilíř 

Nahošovice 4 2 2 5 1 1 3 1 2,45 

Nelešovice 1 1 2 5 1 1 5 1 2,15 

Oldřichov 2 1 2 5 1 1 1 1 1,70 

Oplocany 2 1 2 4 1 1 4 1 2,05 

Oprostovice 1 1 2 3 1 1 1 1 1,35 

Pavlovice u Přerova 4 3 2 5 2 2 4 1 2,95 

Podolí 5 1 2 5 1 1 4 5 3,00 

Polkovice 2 1 2 4 1 1 5 1 2,20 

Prosenice 1 2 1 1 2 1 4 1 1,70 

Přerov 4 2 1 3 2 2 4 3 2,65 

Přestavlky 5 3 2 4 2 3 5 5 3,65 

Radkova Lhota 1 2 2 4 1 1 2 5 2,15 

Radkovy 1 2 2 5 1 1 4 1 2,15 

Radslavice 4 1 1 4 1 1 2 2 2,00 

Radvanice 3 1 2 5 1 1 5 4 2,75 

Rokytnice 4 1 1 3 1 2 4 3 2,40 

Říkovice 5 1 2 1 1 1 5 5 2,75 

Sobíšky 1 1 2 5 2 2 3 5 2,45 

Stará Ves 3 3 2 3 1 2 4 5 2,90 

Stříbrnice 1 1 2 1 1 1 5 5 2,15 

Sušice 3 1 2 4 1 1 2 4 2,20 

Šišma 1 3 2 5 1 2 2 5 2,50 

Tovačov 5 3 2 4 2 2 5 2 3,25 

Troubky 5 3 2 4 2 3 5 2 3,35 

Tučín 5 1 2 5 1 1 3 5 2,85 

Turovice 3 1 2 4 1 2 3 1 2,15 

Uhřičice 4 3 2 4 1 2 4 1 2,75 

Věžky 5 1 1 3 1 1 4 4 2,55 
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OBEC VODA_19 PRIR_19 OVZD_19 FRAGM_16 KES_19 LES_19 BONITA_19 KPU_19 

Součet 

přírodní 

pilíř 

Vlkoš 5 1 2 3 1 2 3 2 2,45 

Výkleky 1 1 2 5 2 1 2 1 1,80 

Zábeštní Lhota 1 1 2 5 2 2 2 1 1,90 

Žákovice 1 1 2 4 1 1 3 5 2,15 

Želatovice 5 1 1 2 1 1 3 5 2,40 
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