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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. 



 
 

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        



 
 

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 
• velmi vysoké zatížení silnice 
III/43413 těžkou nákladovou 
dopravou 
• špatný stav komunikace do 
Prosenic 

    



 
 

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 

  



 
 

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 

• žádné provozovny v obci 
• 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. 



 
 

Určení problémů k řešení v ÚPD 
     Grymov 
            Nadmístní problém: 

• žádný 
      Místní problémy: 
• žádný 

 



 
 

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. 
 



 
 

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  

      



 
 

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  

    



 
 

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 

• realizace přeložky 
kanalizačního výtlaku a obecní 
ČOV 
• realizace D1 (tranzitní část 
dopravy bude převedena na D1)            
• záměr realizace cyklostezky na 
Švédské šance a do Přerova 
(záměr zadání studie) 

  



 
 

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 
(záměr zadání studie) 

  



 
 

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 
• 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 

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  



 
 

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. 
 



 
 

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) 

      



 
 

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 



 
 

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   



 
 

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 

      

 
  



 
 

 

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   



 
 

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. 
 



 
 

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  

      



 
 

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 

    



 
 

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 



 
 

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 

      

 
  



 
 

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 



 
 

      Místní problémy: 
• prověřit potřebu vymezení návrhových ploch výroby 



 
 

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. 
  



 
 

 
 

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  

      



 
 

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 



 
 

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  

  



 
 

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. 
• 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 

      

 
  



 
 

 

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 

 



 
 

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. 
  



 
 

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  

      



 
 

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 



 
 

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 

• absence kanalizace (včetně 
dešťové)  a ČOV, individuální 
způsob likvidace odpadních 
vod 

• 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  

  



 
 

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 

 
• 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 

      

 
  



 
 

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 



 
 

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. 



 
 

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 

      

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 (dokončení v roce 2021) 

  

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. 
• nízký průměrný  příjem v kraji 
• nízké příjmy v zemědělství 
• 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 

      

 
  



 
 

 

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 
      Místní problémy: 
• žádný 
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