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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. 
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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 

• realizace 6 RD v lokalitě 

Horní Újezd (I.etapa),  

  • výhledový 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; 

postupná modernizace budovy 

MŠ včetně záměru na realizaci 

environmentálního hřiště; • 

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



16 

 

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. 

 



22 

 

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. 

 

 



29 

 

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 



31 

 

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. 



35 

 

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 

    



42 

 

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 

víceúčelového 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); záměr realizace 

rybníka v místě poldru (parc. č. 

667/2) 

 

Kvalita životního 

prostředí 

• obchvat 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 
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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     

• realizovaný poldr severně od 

obce (při vjezdu do obce ze 

směru Želatovice)    

• nízký podíl lesa                      

• mírně nadprůměrný podíl 

orné půdy 

• realizace protierozních 

opatření (nejvíce problematická 

lokalita Trávníky jižně od obce 

za Moštěnkou) 

• nevhodný způsob 

zemědělského hospodaření 

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 

 

• rozvoj cestovního ruchu např. 

agroturistiky, ekoturistiky 

• využití potenciálu kulturního a 

přírodního dědictví 

• výhledový záměr cyklostezky 

do Prus 
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Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

• dobré podmínky pro 

zemědělství 

• 2 malé firmy sídlí v obci (Aldo, 

Pik) 

• 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. 

 

Určení problémů k řešení v ÚPD 

Čechy 
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            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 veřejný vodovod a připravuje i realizaci splaškové 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 

• plynofikovaná obec 

• dobrá dopravní dostupnost do 

Přerova a Olomouce 

 
• realizace kanalizace a 

ČOV (předpoklad zahájení 

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 

• 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 

• 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 

• 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. 

• 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 



73 

 

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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