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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. 
 



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 

    



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 

  



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 

      

 
 
  



 

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 

 



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. 
 



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  

      



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) 

  



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 

 



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 

      

 
 
  



 

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 

  



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. 
 



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 

      



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 

      



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 

      

 
 
  



 

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 



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. 
 



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 

    



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 

  



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 

  



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 

      

 
  



 

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 

 
 

  



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. 
 



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 

      



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   



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 



Bezpečnost a 
ochrana obyvatel 

• jednotka sboru dobrovolných 
hasičů v obci 

      

 
 
  



 

Vymezené problémy 

identifikace obec typ problému popis problému význam 
problému 

původ 
problému 

časový 
horizont dopad poznámka 

U1 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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