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účel, právní rámec, obsah a forma zpracování ÚAP
ÚAP patří k tzv. územně plánovacím podkladům. Pořizují se pro celé správní území obce s rozšířenou působností
Prostějov.
Jsou podkladem pro tvorbu územních plánů a jejich změn, regulačních plánů, územních studií, vedení
technických map a pro rozhodování v území. Slouží také jako podklad pro vyhodnocování vlivu územně
plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj, posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, poskytování územně
plánovacích informací a v neposlední řadě jsou podkladem pro rozhodování stavebních úřadů.
Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v
území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě
zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměrů na provedení
změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně
plánovacích dokumentacích (rozbor udržitelného rozvoje území)
Pořizování územně analytických podkladů (dále jen „ÚAP") je upraveno ustanovením § 26 – 29 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
(vyhláška).
Metodiky pořizování ÚAP, metodické návody a další materiály jsou k dispozici na portálu územně analytických
podkladů Ústavu územního rozvoje (ÚÚR)
Územně analytické podklady jsou průběžně aktualizovány na základě nových údajů o území a průzkumů území.
Každé 2 roky se pořzuje jejich úplná aktualizace.
Sledované jevy, které se v rámci pořízení ÚAP zpracovávají, jsou uvedeny v části A přílohy č. 1. vyhlášky. „Část A
- Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území“. Taxativně je zde
vymezeno celkem 117 jevů, tyto však mohou být doplněny o další dostupné informace a záměry v území (jevy č.
118, 119, případně jejich rozšíření)
Údaje o území jsou dle ust. § 27 odst. 2 stavebního zákona:
- informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území,
například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě
právních předpisů.
- informace nebo data o záměrech na provedení změny v území.
Údaje o území zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení, nebo nabytí
platnosti a účinnosti.

Poskytovatel údajů, který nesplní povinnost podle § 27 odst. 3 stavebního zákona, je povinen uhradit z toho
vyplývající náklady na aktualizaci nebo změny územně plánovací dokumentace a na aktualizaci územně
analytických podkladů.
Územně analytické podklady obsahují:
a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
Zahrnují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení
záměrů na provedení změn v území. Grafická část podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území je tvořena
následujícími výkresy:
VÝKRES HODNOT ÚZEMÍ
VÝKRES LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
VÝKRES ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

b) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)
Textovou částí RURÚ je dokument s názvem
ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ORP
PROSTĚJOV (tento dokument)

Grafickým zpracováním RURÚ je pak
VÝKRES PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI

Formu zpracování upravuje ust. § 4 odst. 2 vyhlášky MMR ČR č. 500/2006 Sb., dle kterého se ÚAP zpracovávají
zpravidla digitální technologií, způsobem umožňujícím výměnu dat pro jejich další využití v ÚAP kraje.
ÚAP pro území obce s rozšířenou působností Prostějov jsou zpracované v prostředí geografického informačního
systému (GIS) - platforma ESRI, program ArcGIS.
Územně analytické podklady jsou zveřejněny v příslušném rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v
souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona, konkrétně na webových stránkách města
http://www.prostejov.eu/uap. Dále jsou vystaveny k veřejnému nahlédnutí a ke konzultaci v kanceláři č. 405 v
přístavbě budovy radnice, na oddělení územního plánování, stavebního úřadu, MěÚ Prostějov, nám T. G.
Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov u Ing. Václava Lužného (tel. 582 329 192) v provozní době Městské úřadu
Prostějov.
Datová část územně analytických podkladů je poskytována v požadovaném datovém a nezbytném územním
rozsahu na základě podepsané smlouvy, a to pouze za účelem územně plánovací činnosti, založení a vedení
technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie (§ 27 stavebního
zákona). Data jsou vydávána ve vektorových formátech SHP (ESRI Shape Format) a DGN (Bentley Microstation),
jsou referencována v souřadnicovém systému JTSK.

Poskytovateli údajů o území jsou orgány veřejné správy, jimi zřízené právnické osoby, dále vlastníci dopravní a
technické infrastruktury. Stavební zákon stanovuje povinnost poskytovat údaje o území především v digitální
formě, a to bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění. Přitom poskytovatel zodpovídá za jejich
správnost, úplnost a aktuálnost.
Každý poskytovatel údajů je povinen vyplnit tzv. pasport údaje o území.
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původní ÚAP a východiska pro jejich úplnou aktualizaci
Původní ÚAP zhotovila společnost EKOTOXA s.r.o., ve spolupráci s Ing. arch. Petrem Malým na základě smlouvy
podepsané 30. 6. 2008, k předání kompletního díla pak došlo 27. 2. 2009. Jedná se o obsáhlý dokument,
respektující vyhláškou nařízenou strukturu. Vzhledem k pozdějšímu termínu předání došlo (i s využitím jiných,
již vydaných ÚAP) k podstatnému doplnění, zejména výkresové části a datové sady tak, aby co nejvíce
vyhovovala požadavkům zadavatele – MěÚ Prostějov.
V rámci původního dokumentu byl zhotoven i velmi obsáhlý rozbor udržitelného rozvoje území. Tento materiál
kombinoval podrobné odborné vyhodnocení a rozbor současného stavu území ORP ve všech deseti sledovaných
tématech (kapitolách) s indikátorovým hodnocením a srovnáním jednotlivých obcí. Na základě výsledných
číselných (indikátorových) údajů bylo provedeno rozčlenění témat, potažmo výsledných ukazatelů, do třech
pilířů. Na základě těchto kvantifikovaných hodnot šlo pak již jednoduše porovnat obce z hlediska udržitelného
rozvoje území.
Tento dokument tedy zahrnuje:
Podrobnou analýzu, následné kvalitativní hodnocení celého území ORP ve formě souhrnné SWOT
analýzy a výčtu problémů k řešení v navazující územně plánovací dokumentaci.
Kvantitativní vyhodnocení stanovených indikátorů (zejména statistických údajů) na úrovni jednotlivých
obcí.
Karty obcí (doplněné spoluzpracovatelem Ing. arch. Malým začátkem roku 2010) obsahující textový
popis urbanistou identifikovaných jevů. A to urbanistických, architektonických a jiných hodnot,
doplněných o identifikaci územních problémů. Jedná se tedy o jevy zobrazené ve výkresech hodnot
území a problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.
Praktická použitelnost původního dokumentu RURÚ, který by měl sloužit zejména jako základní podklad pro
tvorbu zadání územních plánů a jejich změn, je negativně ovlivněna právě jeho obsáhlostí, až vědeckou
podrobností a nepřehlednou strukturou. I přes fakt, že obsahuje veškerá potřebné údaje pro tvorbu kvalitního
zadání, je pro tyto účely špatně využitelný a hledání relevantních údajů pro konkrétní obec je časově náročné.
Původní dokument „Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Prostějov“ zůstane nadále
veřejně přístupným (stejně tak, jako celé původní ÚAP), bude sloužit jako doplňující zdroj k aktualizovaným ÚAP
a jako důležitá báze informací o správním obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov.
Východiska pro aktualizaci 2010 jsou předurčena využitelnými kvalitami stávajícího dokumentu RURÚ,
zejména obsáhlou znalostní bází na jedné straně a indikátorovým zhodnocením jednotlivých obcí z hlediska
udržitelného rozvoje na straně druhé. Aktualizace datové časti (především povinně sledovaných jevů vyhlášky)
probíhá průběžně, na základě těchto údajů, pak v rámci úplné aktualizace, dochází ke kompletaci mapových sad.
Pro výkresy hodnot a problémů se však využívají i informace zjištěné průzkumem území, či analýzou nad
mapovým dílem (střety, závady a ohrožení v území).
Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území využije zejména
důležité teze analytické části dokumentu
obsah a formulace SWOT analýz a problémů k řešení
Grafická část ÚAP využije hlavně tyto původní informace
urbanistické hodnoty – kompoziční osy, linie horizontu, významné vyhlídkové body, kulturně historické
dominanty
architektonické hodnoty – architektonicky významné objekty, stavby místního významu
historické hodnoty – historicky významné stavby, místa významné události
některé územní střety, závady a ohrožení v území

Požadavky na úplnou aktualizaci 2010 vycházejí zejména z potřeb a připomínek vzniklých v průběhu procesu
pořizování územních plánů obcí a jejich změn. Druhým faktorem ovlivňujícím výslednou podobu
aktualizovaných ÚAP jsou požadavky Ministerstva pro místní rozvoj ČR, případně postoj nadřízeného orgánu –
Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Do procesu pořizování ÚPD vstupují ÚAP minimálně ve dvou významných momentech.
Jako mapový, případně datový podklad pro zpracování doplňujících průzkumů a rozborů (P+R), kdy je
kladen velký důraz na relevanci a aktuálnost dat, případně vypovídající schopnost metadat.
RURÚ jako popis a analýza příslušného území plně využitelná pro rychlou orientaci a základní pochopení
vazeb, potřeb a problémů v území. Spolu s doplňujícími P+R by RURÚ mělo sloužit ke kvalitnímu
zpracování zadání územního plánu.
ÚAP pak mohou v dílčích částech procesu pořizování a tvorby ÚPD sloužit jako doplňující zdroj
informací, především o širších vazbách v území. V případě průběžné aktualizace datové sady, také jako
prostředek k přenosu nejnovějších údajů o území.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) připravilo v období před první úplnou aktualizací ÚAP (tj. v letech
2009, 2010) tři texty, které měly za cíl vyhodnotit stávající ÚAP a představit doporučení pro zpracování úplné
aktualizace ÚAP, zejména rozboru udržitelného rozvoje území .
Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí (Karel Maier,
zveřejněno 18. 12. 2009)
Spíše než o metodický návod k aktualizaci RURÚ se jedná o analýzu stávajících ÚAP a popis využitelnosti
hodnotících metod. Konkrétně SWOT analýzy, indikátorového hodnocení a jejich kombinací –
multikriteriálního hodnocení. Pro úplnou aktualizaci ÚAP nepřináší závazná doporučení.
Metodické sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP - části RURÚ (MMR, zveřejněno 31. 5. 2010)
Definuje požadavky na srovnávací analýzu obcí z hlediska udržitelného rozvoje. Více pak v kapitole
Souhrn vyhodnocení územních podmínek jednotlivých obcí, která byla zpracována kompletně dle této
metodiky.
Doporučení ke zpracování a příklady rozboru udržitelného rozvoje území v územně analytických
podkladech obcí s rozšířenou působností (MMR, ÚÚR, zveřejněno 13. 10. 2010)
Doporučení reaguje na aktuální problémy, vzniklé při procesu úplné aktualizace RURÚ. Předkládá
vhodné příklady reálných ÚAP, jak původních, tak i návrhů aktualizace.
Krajský úřad Olomouckého kraje (KÚOK) zajišťuje pro proces aktualizace kontinuální metodickou pomoc a
organizuje pravidelné schůzky pořizovatelů ÚAP. V rámci své činnosti zveřejnil KÚOK následující dokumenty
týkající se aktualizace ÚAP:
Metodické doporučení ke zpracování ÚAP obcí (KÚOK, vytvořeno 02/2010)
Obsahuje konkrétní požadavky na tvorbu a výslednou podobu ÚAP.
Symbologie výkresů územně analytických podkladů obcí (KÚOK, Katedra geoinformatiky
Přírodovědecké fakulty ÚP Olomouc, vytvořeno 04/2010)
Symbologie určená pro tvorbu výkresové části ÚAP, vytvořená na základě datového modelu ÚAP.
Hodnocení rozboru udržitelného rozvoje území obcí Olomouckého kraje (Urbanistické středisko Brno,,
vytvořeno 11/2010)
Návrh indikátorů udržitelného rozvoje za území Olomouckého kraje ve vazbě na Metodické pokyny
MMR. Tyto indikátorové údaje slouží jako výchozí hodnota vyhodnocení jednotlivých pilířů. Bližší
informace v této kapitole.
-6-

úplná aktualizace ÚAP 2010
Aktualizace podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území vychází z průběžně aktualizované datové části
(jevů vyhlášky). Zahrnuje kompletní tvorbu nové výkresové sady, respektive výkresů hodnot území, limitů ve
využití území, záměrů na provedení změn v území. Pro kartografické zobrazení jevů byla použita symbologie
výkresů územně analytických podkladů obcí (KÚOK, Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty ÚP
Olomouc, vytvořeno 04/2010). Na základě dosavadních zkušeností byly z důvodů širší využitelnosti ÚAP v rámci
MěÚ některé výkresové sady doplněny o tématické mapy.
výkres hodnot území
měřítko 1:20 000
podkladem je digitalizovaná účelová katastrální mapa, základní topografické prvky a generalizované
plochy rozdílného využití z platné ÚPD
zobrazuje přírodní, kulturně historické a civilizační hodnoty
je složen ze šesti mapových listů (s ozn. A až F) územně členěných dle celistvých skupin obcí, každý list
obsahuje příslušnou legendu
výkres limitů využití území
měřítko 1:10 000
podkladem je digitalizovaná účelová katastrální mapa a základní topografické prvky
zobrazuje územní omezení vyplývající z právních předpisů. Zobrazeny jsou zákonem stanovené limity
využití území – památková ochrana, nadřazené prvky ÚSES, ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů,
záplavová území, ložiska nerostných surovin, území dotčená těžbou, sesuvná území, technická
infrastruktura pro zásobování území pitnou vodou, odvádění odpadních vod, zásobování energiemi,
spojové služby, dopravní infrastrukturu a další omezující jevy v území
je složen z jedenácti mapových listů (s ozn. A až K) územně členěných dle celistvých skupin obcí,
Prostějov je zobrazen na samostatně (P), každý list obsahuje příslušnou legendu
jeho součástí jsou následující mapy a schémata:
Sdělovací sítě na území města Prostějova v měřítku 1:3 000, zobrazující sdělovací kabely ve vybrané
části Prostějova a páteřní kabelové trasy na území SO ORP Prostějov a mj. slouží stavebnímu úřadu jako
podklad pro rozhodování v území.
Ochranná pásma a zájmová území Ministerstva obrany ČR v měřítku 1:100 000, zobrazující celé území
SO ORP Prostějov a mj. slouží stavebnímu úřadu jako podklad pro rozhodování v území.
Vodohospodářská pásma na území SO ORP Prostějov v měřítku 1:50 000 zobrazující ochranná pásma
vodních zdrojů a přírodních léčivých zdrojů, mj. slouží vodoprávnímu úřadu (odbor životního prostředí)
jako podklad pro rozhodování v území.
výkres záměrů na provedení změn v území
měřítko 1:20 000
podkladem je digitalizovaná účelová katastrální mapa a základní topografické prvky
zobrazuje převážně záměry z nadřazené územně plánovací dokumentace (Zásady územního rozvoje
Olomouckého kraje) a záměry z územních plánů jednotlivých obcí – zejména návrhové a výhledové
funkční plochy, lokální prvky ÚSES, dopravní a technickou infrastrukturu , případně záměry obcí zjištěné
průzkumem

je složen ze šesti mapových listů (s ozn. A až F) územně členěných dle celistvých skupin obcí, každý list
obsahuje příslušnou legendu
jeho součástí je mapa s názvem „Cyklostezky na území města Prostějova“ v měřítku 1:10 000, zobrazující
plán rozvoje cyklostezek na území Prostějova, tento dokument je průběžně aktualizován ve spolupráci
s odborem rozvoje a investic
Aktualizovaný rozbor udržitelného rozvoje území je nově strukturovaný dokument, který obsahově vychází
z původních ÚAP (viz. předchozí kapitola). Oproti původnímu RURÚ má jasně definovanou a přehlednou
strukturu.
Průvodní text přináší obecné informace o ÚAP, jejich právním rámci, původním dokumentu,
východiscích pro aktualizaci a samotný popis nové podoby ÚAP.
Tematické SWOT analýzy SO ORP Prostějov přinášejí souhrnný pohled na stav (silné a slabé stránky),
vývoj (příležitosti) a problémy v území (hrozby a slabé stránky) celého správního obvodu. Jsou členěny
do deseti témat udržitelného rozvoje. Obsahují zejména teze z původního dokumentu RURÚ.
SWOT analýzy a karty obcí obsahují informace z předchozí kapitoly konkretizované pro jednotlivé obce,
dále pak základní údaje o příslušné obci, seznam nemovitých kulturních památek, informace o platné
ÚPD, vyhodnocení územních podmínek jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a seznam problémů
k řešení v ÚPD (včetně označení z problémového výkresu).
V momentě zveřejnění úplné aktualizace ÚAP zůstane však většina SWOT analýz nevyplněných.
Dokument bude naplněn příslušnými informacemi ve chvíli, kdy si příslušná obec zažádá o pořízení ÚPD
nebo její změny. Zajistí se tím naprostá aktuálnost a pružnost dokumentu. Po doplnění konkrétních
SWOT analýz dojde i ke kvalitativnímu přehodnocení „vyhodnocení územních podmínek jednotlivých
pilířů udržitelného rozvoje“, bude doplněno i odůvodnění zařazení obce do příslušné kategorie. Základní
hodnotou vyhodnocení jsou údaje z indikátorového hodnocení dokumentu „Hodnocení rozboru
udržitelného rozvoje území obcí Olomouckého kraje“. V zařazení obce v rámci jednotlivých pilířů
udržitelného rozvoje se tedy zkombinují dva základní přístupy hodnocení, kvalitativní a indikátorový.
Souhrn vyhodnocení územních podmínek jednotlivých obcí popisuje příslušnou metodiku a výsledky
hodnocení prezentuje kartogram „vztah území obcí/ORP podle vyhodnocení vyváženosti územních
podmínek pro udržitelný rozvoj území.
výkres problémů k řešení v ÚPD
měřítko 1:20 000
podkladem je digitalizovaná účelová katastrální mapa a základní topografické prvky
obsahuje souhrn základních poznatků o území, získaných provedenými průzkumy a rozbory. Zobrazuje
jevy, které způsobují v území problémy jak samy o sobě, tak v souvislosti s jinými skutečnostmi
je složen ze šesti mapových listů (s ozn. A až F) územně členěných dle celistvých skupin obcí, každý list
obsahuje příslušnou legendu a tabulku problémů k řešení v ÚPD členěnou dle jednotlivých kapitol
udržitelného rozvoje
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TÉMATICKÉ SWOT ANALÝZY SO ORP PROSTĚJOV
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horninové prostředí a geologie

swot analýza 01

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

geologicky stabilní podloží

u řady ložisek nejsou vymezena chráněná ložisková území

výhradní ložiska nerostných surovin – stavební kámen, cihlářská surovina, štěrkopísky…

poddolovaná území (na území 8 obcí)

Kobeřice-Brodek, Čelechovice na Hané, Držovice, Klenovice na Hané, Olšany-Lutín, Ondratice-Brodek,

Čechy pod Kosířem, Drahany, Mostkovice, Otinoves, Ptení, Seloutky, Slatinky, Smržice

Prostějov, Vrahovice, Přemyslovice, Rozstání Baldovec, Štětovice
vymezena chráněná ložisková území
vymezen prognózní zdroj nerostných surovin – droba (Přemyslovice-Hluchov)
dobývací prostory – vesměs těžené
Ondratice I, Brodek, Držovice, Rozstání, Prostějov

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

stoupající poptávka po surovinách z místních zdrojů

těžba nerostných surovin znamená zvýšenou zátěž pro životní prostředí, vodní režim…

možná rekultivace těžebních oblastí obvykle znamená zvýšení rekreačního potenciálu

rozšíření těžby není pozitivně vnímáno občany a zastupitelstvy obcí

další lokalizace poddolovaných území a zjištění míry omezení využití území a případné určení jejich

ukončená těžba může mít stále negativní vliv na okolí – poddolovaná území, sesuvy půdy…

vhodného využití

nedodržování zásad ochrany ložisek nerostných surovin

nastavení vhodných podmínek (technologických, legislativních) pro minimalizaci negativního vlivu
případné další těžby nerostných surovin na složky životního prostředí (zábor ZPF, ochrana vod, ochrana
přírody, doprava), při současném respektování potřeby dostatečného množství surovin
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vodní režim

swot analýza 02
SILNÉ STRÁNKY

jako nerizikových je klasifikováno 21% délky vodních toků z hlediska ekologického stavu a 22% z hlediska
chemického stavu
nerizikový kvantitativní stav 87 % plochy útvarů podzemních vod a nerizikový chemický stav 53 % plochy
útvarů podzemních vod
minimalizace zrychleného odtoku a snížení půdní eroze na minimum v územích s nulovým výskytem
sklonité orné půdy – celkem v 56-ti obcích
lázeňské zdroje přírodní léčivé pramenité vody (Skalka, Slatinky)

SLABÉ STRÁNKY
problémy obcí a subjektů bez ČOV – mnoho obcí nemá vyřešené čištění odpadních vod, časté je zde přímé
vypouštění odpadních vod do toků (přímo nebo přes septiky, nevyvážené žumpy atd.).
problémy obcí a subjektů vybavených ČOV:
- srážková voda a řešení jejich odvodu, případně čištění
- neplnění limitů pro vypouštění odpadních vod
- u malých obcí a průmyslových podniků často neprofesionálně zabezpečený provoz ČOV
- nevyhovující technologie u některých ČOV
chybějící kontrola stavu povoleného nakládání s odpadními vodami u fyzických osob, rekreačních objektů,
provozoven i menších podniků
staré ekologické zátěže (průmyslové podniky, skládky, drobné černé skládky u toků apod.), které mohou mít
negativní vliv na kvalitu podzemních a povrchových vod – rozsáhlé kontaminované území v oblasti Olšan u
Prostějova a Duban – přímé ohrožení vodních zdrojů
zatížení podzemních a povrchových vod z plošného znečištění pesticidy
vyhodnocení vodních toků nebo jejich úseků podle celkové jakosti jako velmi silně znečištěné (jakost 5) – 8% délky
toků rizikových z hlediska ekologického stavu, 53% rizikových toků z hlediska chemického stavu
13% plochy útvarů podzemních vod hodnoceno jako rizikových z hlediska kvantitativního stavu, 47% rizikových
z hlediska chemického stavu
celkově lze území SO ORP hodnotit jako nepřijatelné z hlediska plnění cílů environmentální kvality povrchových a
podzemních vod
záplavová území Q20 a Q100 Hloučely; Q5, Q20 a Q10 Brodečky (včetně aktivní záplavové zóny) a z. ú. Q100 Hané.
Záplavové území zvláštní povodně pod vodním dílem Plumlov a Opatovice.
zhoršení přirozeného vodního režimu v krajině v důsledku nevhodného hospodaření na sklonitých pozemcích =>
zvýšené množství orné půdy na sklonitých pozemcích na území obcí Pěnčín, Přemyslovice, Otaslavice, Seloutky,
Slatinky a Hluchov

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

podpora modernizace a rekonstrukce stávající kanalizační sítě a rozvoje napojení obyvatel na veřejnou

vyhlášení záplavového území Q5, Q20 a Q100 Romže a Českého potoka včetně aktivní záplavové zóny

kanalizaci zakončenou v ČOV
realizace komplexního systému protipovodňových opatření jak v krajině, tak i na tocích k ochraně

ohrožení zdrojů podzemních vod těžbou štěrkopísků
masivní rozšiřování vrtů pro geotermální vytápění objektů, kterým se zpřístupňují podzemní vody

zastavěného území obcí

možnému znečištění

finanční zdroje ze státního rozpočtu a fondů EU pro zajištění čištění odpadních vod a zásobování pitnou

staré ekologické zátěže (skládky), které mohou negativně ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních

vodou, na realizaci projektů protipovodňové ochrany v krajině

vod

dodržování zásad správné zemědělské praxe pro snížení obsahu dusičnanů a dalších znečišťujících látek

vysychání vodních toků a příčné překážky ve vodních tocích

v podzemních a povrchových vodách

ohrožení kvalitních zdrojů podzemních vod a lázeňských zdrojů z hlediska kvantitativního i chemického

stavba vodního díla Otaslavice
rekultivace Plumlovské přehrady a vodních toků
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hygiena životního prostředí

swot analýza 03

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

v roce 2006 nebyly překročeny hodnoty 24h imisního limitu pro SO2, ročního imisního limitu pro NO2, ani

imisní koncentrace suspendovaných částic (prach) velikostní frakce PM10 - k překročení hodnot 24h

imisní limit pro benzen, nebyl překročen cílový imisní limit pro arsen a kadmium

imisního limitu v roce 2006 došlo na 57% území SO ORP Prostějov

nebyla lokalizována vysoká kategorie radonového indexu

překračování cílového imisního limitu imisními koncentracemi benzo(a)pyrenu (BaP) na 9% území SO

produkce komunálního odpadu ve většině obcí je oproti republikovému průměru nízká a splňuje

ORP Prostějov

požadavky plánu odpadového hospodářství ČR

na 96 % území SO ORP došlo v roce 2006 k překročení hodnoty cílového imisního limitu pro ochranu

v obcích jsou zavedeny systémy separovaného sběru pro základní druhy odpadů a míra separace

zdraví lidí pro troposférický ozon

komunálního odpadu je mírně nadprůměrná

na 100 % území SO ORP došlo v roce 2006 k překročení hodnot cílového imisního limitu pro ozon pro

v Prostějově jsou pro snížení zatěže ovzduší z provozu městské dopravy nasazeny autobusy na zemní plyn

ochranu ekosystémů a vegetace (expoziční index AOT40). Na 4 % území SO ORP byl překročen imisní limit

město Prostějov má zpracovaný Program ke zlepšení kvality ovzduší

pro NOx

zásady územního rozvoje Olomouckého kraje definují plochy a koridory nadmístního významu pro

staré ekologické zátěže – je nutná jejich přesnější identifikace a vymezení ploch potřebných k jejich

obchvaty a přeložky silnic

asanaci
frekventované komunikace R46 a části II/150, II/377, II/367 jsou výrazným zdrojem emisí a hluku
řada obcí nezasílá výpisy z evidence komunálního odpadu

PŘÍLEŽITOSTI
budování moderní dopravní infrastruktury - zvyšování plynulosti dopravy a výstavba obchvatů měst a
obcí, včetně dokončení dálnice D1, které přinese snížení dopravy na R 46
výsadba účelové zeleně podél průmyslových areálů, komunikací a na návětrných stranách obcí pro snížení
prašnosti v ovzduší i hluku
využívání nejlepších dostupných technologií v průmyslu, při vytápění domácností, důsledné uplatňování
zásad správné zemědělské praxe v zemědělství a využívání obnovitelných zdrojů energie
sanace starých ekologických zátěží, identifikace a odstranění černých skládek (zamezení opětovnému
vzniku). zefektivnění systému sběru odpadu a bioodpadu – vybudování sběrného místa, kompostárny a
dalších zařízení s využitím prostředků z evropských fondů
podpora územní potřeby výstavby obchvatů obcí a měst za účelem snížení imisní zátěže obyvatel
především tranzitní nákladní dopravou (odvedení dopravy z centra města Prostějov změnou trasování
silnice II/150, vnější obchvat města, snížení dopravní zátěže na R46
integrace zásad dlouhodobé strategie ochrany před hlukem do územních plánů obcí s intenzivní silniční či
železniční dopravou
zvyšování lesnatosti a výsadba účelové zeleně, například pásů zeleně podél průmyslových areálů, podél
komunikací a na návětrných stranách obcí, s celou řadou pozitivních dopadů na životní prostředí (např.
zachycení a snížení prašnosti v ovzduší, omezení hluku)

HROZBY
intenzifikace silniční dopravy na významných komunikacích (R46, silnice II/150) může dále zvyšovat
zátěž obyvatelstva nadměrnými emisemi a hlukem
vznik nových průmyslových zón, rozšířování kapacity stávajících velkých a zvláště velkých zdrojů
znečišťování nebo přeložek komunikací, logistických center a aktivit indukujících další dopravu
nárůst emisí z plošných zdrojů (vytápění domácností) v důsledku používání nešetrných technologií
spalování a spoluspalování komunálního odpadu
vlivem intenzivní zemědělské činnosti a větrné eroze může docházet k výskytu zvýšeného množství
prachu z orné půdy, nezpevněných ploch areálů a místních komunikací na okrajích obcí
omezení využití území vlivem neřešení problematiky starých ekologických zátěží
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ochrana přírody a krajiny

swot analýza 04
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

relativně hustý systém regionálního a nadregionálního systému ekologické stability

nízké zastoupení zvláště chráněných území – pouze 0,9% z celkové plochy SO ORP. (74 obcí s nízkým

na území ORP se vyskytují menší chráněná území typu evropsky významná lokalita, přírodní rezervace a

podílem ZCHÚ, pouze 2 obce mají hodnocení vyšší)

přírodní památka. Do severní části zasahuje přírodní park Velký Kosíř, jehož hlavní cílem je ochrana

50 obcí bez zvláště chráněného území

krajinného rázu okolí vrchu stejného jména

většina území je poznamenána 50-ti lety intenzivního kolektivního zemědělství, jedná se o typickou

dostatečná péče o stávající maloplošná chráněná území, významné krajinné prvky a památné stromy

zemědělskou krajinu

oblast Drahanské vrchoviny s vyšší hodnotou KES a unikátním krajinným rázem

celý správní obvod SO ORP je hodnocen jako území ekologicky nestabilní (KES = 0,30)

SO ORP obklopuje lesy vojenského újezdu Březina, jež začíná být zpřístupňován obyvatelům okolních obcí

nejnižší ekologická stabilita je v obcích Hrubčice a Olšany u Prostějova (obě KES = 0,03)
nefunkční a lokálně nenavazující systém ÚSES
nemožnost využívat přilehlé prostory lesů vojenského prostoru Březina (pouze některé obce)
vysoké množství nevhodně umísťovaných velkoplošných fotovoltaických elektráren narušujících
krajinný ráz

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

kvalitní péče o chráněná území – kvalitní evidence, nájemní smlouvy o péči, systém monitoringu a

urbanizace volné krajiny, fragmentace krajiny především liniovými dopravními stavbami

databáze ochrany přírody.

nevhodně nastavená dotační politika, zejména v oblasti zemědělství

možnosti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie z MŽP, MZe, MMR a SFŽP pro realizaci

intenzifikace zemědělství

krajinotvorných programů a ÚSES

nedostatek pozemků ve vlastnictví státu, kraje nebo obcí pro směnu za pozemky nezbytné pro realizaci

rozvoj fragmentace krajiny s rozvojem malopolního hospodářství a doplněním ÚSES o soustavu

prvků ÚSES a dalších krajinotvorných opatření

interakčních prvků

špatná koordinace při tvorbě navazujících ÚSES z okolních obcí, respektive ze sousedních obcí okolních

využití územního plánování a komplexních pozemkových úprav k zabezpečení trvalého souladu všech

správních obvodů obcí s rozšířenou působností

přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území.

přibývající počet nevhodně umístěných fotovoltaických elektráren poškozujících vzhled krajiny

výstavba rybníků

možná výstavba dalších větrných elektráren významně narušujících krajinný ráz v oblasti Drahanské
vrchoviny
propojování sídel a expanze staveb do volné krajiny
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zemědělský půdní fond

swot analýza 05
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

velmi příznivé přírodní podmínky pro tradiční zemědělskou produkci, vysoký podíl zemědělské orné půdy

významný úbytek zemědělské půdy v některých obcích, zábory jsou spojené hlavně s nárůstem ostatních

vysoký podíl půd v I. a II. třídě ochrany ZPF – nejvíce (více než 90%) je v obcích Vrchoslavice, Hrubčice,

ploch, v posledních dvou letech zejména s výstavbou velkoplošných fotovoltaických elektráren

Hradčany–Kobeřice, Lešany, Vřesovice, Vrbátky, Srbce, Tvorovice a Brodek u Prostějova

řada obcí s nulovým podílem lesa, zejména v jižní části území – Doloplazy, Koválovice-Osíčany, Mořice,

nadprůměrná lesnatost (více než 40%) v obcích Alojzov, Buková, Laškov, Niva, Protivanov, Ptení, Rozstání,

Nezamyslice

Slatinky, Stínava,

velký počet obcí s nízkou lesnatostí (menší než 5 %) – 28 obcí
znehodnocení půdy intenzivním velkoplošným zemědělstvím
vysoký podíl monokulturních lesů
velký počet starých ekologických zátěží (zejména starých skládek)

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

zvyšující se důraz na ochranu kvalitního půdního fondu, ekologizace zemědělství

pokračování znehodnocování půdy intenzivním velkoplošným a neekologickým zemědělstvím

rekultivace půdy a navrácení do ZPF

pokračující masivní zábor ZPF zejména ve spojitosti s výstavbou FVE

realizace protierozních opatření na svažitých půdách

nízká ekologická stabilita v zemědělských obcích s nízkou lesnatostí

realizace biokoridorů a biocenter v obcích s nízkou lesnatostí

preferování výstavby na nově vymezených zastavitelných plochách, místo přestavby stávajících

podpora zalesnění v obcích s nízkou lesnatostí

nevyužívaných ploch

konec tzv. „fotovoltaického boomu“ – ukončení výstavby velkoplošných FVE

nedostatečná rekultivace orných půd po ukončení dočasných záborů

využití sedimentů vytěžených ze dna Plumlovské přehrady pro zúrodnění okolních polí
zlepšení péče o stávající lesní porosty
obnova hospodářských lesů s původní druhovou skladbou
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dopravní a technická infrastruktura

swot analýza 06

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

relativně vysoká hustota železniční sítě na území ORP a dobré napojení na železniční tranzitní koridor

technická zanedbanost železniční infrastruktury (omezená rychlost, starý vozový park, dlouhé jízdní

existence R/46 zajišťuje pro většinu obcí dobrou automobilovou dostupnost Prostějova, respektive všech

doby)

větších měst na ose Praha - Ostrava

špatný technický stav silnic (zejména III. třídy)

D1 procházející jižní částí území, napojení Němčicka v ose Praha – Brno – Vyškov – Kroměříž, dostavba D1

horší dopravní dostupnost z oblasti Drahanské vrchoviny a z obcí na jižním okraji SO ORP do Prostějova

ulevila obcím na bývalé I/47 – nyní II/430 od nadměrné dopravní zátěže

absence obchvatů obcí zejména na II/367, II/449 a II/150

ucelená koncepce rekonstrukce a dostavby dopravní infrastruktury na úrovni kraje

zastarávání některých úseků vodovodní sítě

dobrá dostupnost Prostějova z většiny území

nedostatečně rozvinutý systém kanalizační sítě a napojení na ČOV - nemá více než polovina obcí

vysoká úroveň napojení domácností na veřejné vodovody a kvalitní pitnou vodu, hustá vodovodní síť

zastaralost a nevyhovující stav elektrického vedení v některých částech SO ORP

s kvalitními a vydatnými zdroji pitné vody

teplovodní síť existuje pouze v Prostějově, ale funguje neefektivně a je nahrazována lokálními

plynofikace ve všech obcích SO ORP

domovními zdroji tepla

dobrá úroveň zásobování elektrickou energií a vhodné podmínky pro využití větrné energie (Drahanská

u existujících kogeneračních jednotek není zájem o využití odpadního tepla

vrchovina) a sluneční energie (zbývající část SO), s tím spojný rozmach výstavby VE a FVE
napojení většiny obcí na pevnou telefonní linku, v Prostějově hustá optická kabelová síť, v celém SO ORP
množství poskytovatelů lokálního bezdrátového internetu

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

modernizace železničních tratí, zázemí a vozového parku

obecně nízký stav veřejných financí investovatelných do rozvoje a modernizace technické a dopravní

budování obchvatů obcí, případně kruhových objezdů na frekventovaných místních komunikacích, opravy

infrastruktury

komunikací, vše umocněno možnostmi čerpání z prostředků fondů EU

špatně vymezené (nenavazující, nepřesné) koridory pro výstavbu TI a DI v rámci ÚPD, nezařazení do

nárůst výstavby kanalizačních sítí a ČOV v souvislosti s čerpáním účelových dotací

seznamu veřejně prospěšných staveb

podpora a výstavba alternativních zdrojů výroby energie zejména bioplynových elektráren s kogenerační

zhoršování dostupnosti veřejnou dopravou – nárůst osobní dopravy (viz. níže)

jednotkou

nárůst osobní dopravy – vyšší kapacitní a technická zátěž

pokračující modernizace elektrické sítě

dostatečně nevyužívané možnosti v napojení domácnosti na kanalizaci s ČOV

zkapacitňování plynovodní sítě – výstavba VVTL plynovodu Pradubice - Zlín

negativní trend přechodu z vytápění plynem na používání fosilních paliv, případně biopaliv a jejich

podpora úspory všech druhů energií a trend snižování energetických nároků budov

špatného spalování

rozvoj lokální optické kabelové sítě v obcích napojených na páteřní optickou trasu

nekontrolovaný rozvoj zejména fotovoltaických elektráren může neúměrně zatěžovat rozvodnou
soustavu
ukončení podpory alternativních zdrojů energie (bez rozlišení druhu)
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sociodemografické podmínky

swot analýza 07

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

stabilní počet obyvatel (mírný nárůst v posledních deseti letech)

špatná věková struktura obyvatel (do 14 let 14,3 %, nad 65 16,2 %)

kvalitní síť mateřských škol s odloučenými pracovišti zajišťuje pokrytí velkého území s menšími náklady

velmi nepříznivý index stáří v obcích (nad 1,5) Hruška, Malé Hradisko, Mostkovice, Myslejovice,

na provoz

Otinoves, Rozstání, Stínava, Vincencov (2,67!), Vitčice a Želeč

dobrá síť terénní ošetřovatelské a pečovatelské služby, která pokrývá celé území SO ORP Prostějov

dlouhá čekací doba na umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a DPS

velká nemocnice a LDN v Prostějově

chybí denní stacionář pro seniory a duševně nemocné, především s Alzheimerovou chorobou a dům

pestrá nabídka středoškolského vzdělávání, pobočka vysoké školy a velmi dobrá dostupnost olomouckých

s chráněným bydlením

vysokých škol

výrazný pokles počtu obyvatel v některých obcích (Malé Hradisko, Rozstání, Tištín, Vitčice, Klenovice na

fungující společenský život ve většině obcí – rekonstrukce kulturně společenského zázemí, akce v rámci

Hané, Hluchov, Buková)

mikroregionů

ukončení činnosti jedné ze dvou poboček vysokých škol

svébytné obce s bohatou kulturně společenskou tradicí

velice špatná vzdělanostní struktura (pod 3% s VŠ) v obcích Hluchov, Hruška, Ondratice, Víceměřice

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

zlepšení věkové struktury na základě trendu zvyšující se porodnosti v minulých letech

stárnutí populace a zhoršování věkové struktury – zvyšování poptávky po sociálních službách pro

postupné budování dalších domovů a zařízení pro seniory

seniory

rozvoj sociálních služeb z podpory fondů EU

nárůst počtu nezaměstnaných a růst platů může mít za následek prohlubování sociálních rozdílů mezi

podpora nových pracovních míst a dostupného bydlení pro mladé lidi

lidmi

dokončení D1 v oblasti Němčicka může přinést hospodářský růst oblasti doprovázený pozitivním

odchod mladých vysokoškolsky vzdělaných lidí

sociodemografickým efektem

zhoršení v oblasti sociální soudržnosti v obcích s výrazným nárůstem nové výstavby, vznik satelitů -

výstavba a rekonstrukce kulturně společenských a sportovních zařízení

suburbanizace

podpora vzniku firemních školek, případně vesnických miniškolek
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bydlení

swot analýza 08
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

převažuje individuální výstavba, většina bytů v osobním vlastnictví

nárůst počtu neobydlených bytů

podprůměrné množství a stáří neobydlených domů

podprůměrné napojení domácností na veřejnou kanalizaci

dobré napojení na veřejnou infrastrukturu (vyjma kanalizace)

10 obcí nemá platný územní plán

v Prostějově vysoké množství opravených panelových domů

rozvoj většiny obcí je omezen těsnou blízkostí orných půd vysoké bonity

dobrá dostupnost Prostějova, případně Olomouce, Vyškova a Kroměříže – lidé jsou ochotni dojíždět do
center za prací a přitom trvale žít v obcích

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

územní a technická příprava nových lokalit pro rozvoj bydlení

fyzická degradace bytového fondu a pomalá obnova staré zástavby (zejména mimo Prostějov)

využití neobydlených domů a bytů v obcích k rekreačním účelům – potenciál druhého bydlení

snižování podpory rozvoje bydlení

použití dotací pro rekonstrukci rodinných a bytových domů (program panel, zelená úsporám)

hrozba vysídlení lidí v místech výrazného nárůstu nezaměstnanosti

zlepšení technické infrastruktury

vylidňování přirozených center obcí v důsledku výstavby na nově zastavitelných plochách a vymírání

vymezení nových zastavitelných ploch v ÚPD

původního obyvatelstva

oživení ekonomického růstu – chuť lidí investovat do bydlení

masivní výstavba na nově zastavitelných plochách přináší vysoké nároky na veřejnou infrastrukturu a

zvyšování zájmu o bydlení v menších obcích

občanskou vybavenost – možnost podcenění problému
opomenutí tvorby ÚPD – zbytečné administrativní brzdění nové výstavby v místech kde je poptávka po
nových stavebních pozemcích
nevyjasněné majetkoprávní vztahy k pozemkům, církevní restituce
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rekreace

swot analýza 09
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

velké množství nemovitých kulturních památek, v obcích drobná sakrální architektura, kostely, vesnické

nedostatečná vybavenost pro rozvoj zimních sportů v oblasti Drahanské vrchoviny

zámky. V Prostějově měšťanské domy, městská památková zóna a národní nemovitá kulturní památka

upadající rekreační význam Plumlovské přehrady

Národní dům

nedostatečná kvalita doprovodných a doplňkových služeb cestovního ruchu

území v létě vhodné pro pěší a zejména cyklistickou turistiku – hustá síť turistických a cyklistických stezek

nedostatek alternativních atrakcí v případě špatného počasí, či v zimním období

oblast Drahanské vrchoviny vhodná pro rozvoj zimních sportů (hlavně běžecké lyžování)

špatná turistická prezentace regionu, nejasná strategie a koncepce v propagaci cestovního ruchu

okolí Plumlovské přehrady je tradiční rekreační oblastí (i individuální rekreace)

většina památek v regionu má pouze lokální význam a sami o sobě nejsou turisticky atraktivní

atraktivní oblast okolí Velkého kosíře a obce Čechy pod Kosířem

špatný technický stav některých památek a absolutní nevyužití jejich rekreačního potenciálu

tradiční oblasti příměstské individuální rekreace – Plumlovsko, Zdětín (Bělecký mlýn), Otaslavice, Alojzov,

řada zaniklých koupališť

Myslejovice

málo vhodné přírodní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu – neatraktivní zemědělské obce

v Prostějově se koná množství vrcholových sportovních akcí, lákající širokou veřejnost (tenisové Czech

nemožnost plně využít rekreačního potenciálu přilehlých lesů vojenského újezdu Březina

open, špičkoví volejbaloví a basketbalový tým)

blízkost turisticky zajímavé Olomouce odvádí potenciální návštěvníky z regionu

významně se rozvíjející rekreační areál v obci Rozstání – Baldovec specializující se hlavně na zahraniční

chybí stálá „atrakce“ nadregionálního charakteru

klientelu a těžící z blízkosti Moravského krasu
široká sportovní a kulturní vybavenost Prostějova

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

výhodné podmínky pro možnost čerpání finančních prostředků z národních a evropských dotačních titulů

nedostatečná připravenost regionálních rozvojových projektů na čerpání zdrojů z fondů a programů EU

růst zájmu o rekreaci a trávení volného času v tuzemsku, zvyšující se zájem Čechů o lacinější domácí turistiku a o

pro rozvoj cestovního ruchu

český venkov

podcenění významu cestovního ruchu a volnočasových aktivit jako předmětu podnikání a významného

využití kulturních a sportovních tradic regionu a sportovní infrastruktury k rozvoji cestovního ruchu
růst obliby aktivního trávení volného času (cykloturistika, hipoturistika, in-line + adrenalinové sporty) a
agroturistiky
prohloubení spolupráce jednotlivých obcí regionu a koordinace aktivit směřujících do rozvoje cestovního ruchu
postupné zlepšení stavu památek a historických objektů, nabídka stále nových aktivit spojených s jejich využíváním
rekonstrukce a znovuobnovení koupališť v regionu

zdroje tvorby pracovních míst
nedoceněný význam cestovního ruchu místními obyvateli a jejich záporný vztah k turistice a
souvisejícím službám (riziko je umocněno obavami ze ztráty klidného venkovského života, obavami
z přílivu problémových lidí, apod.)
konflikt nevhodných rozvojových záměrů s požadavky na udržitelný rozvoj a ochranu přírody a krajiny

komunikace a kooperace mezi klíčovými subjekty v oblasti cestovního ruchu (soukromého i veřejného sektoru)

(např. sjezdová trať v Baldovci)

v regionu

sílící pozice a rozvoj konkurenčních regionů ve vztahu k trhu cestovního ruchu

další budování a rozvoj cyklotras a cyklostezek

zanedbání údržby sportovní infrastruktury s dopady na cestovní ruch

možná orientace na kongresovou turistiku

nepovedená revitalizace Plumlovské přehrady - nedosažení požadovaného efektu

zlepšení ubytovacího zázemí v Prostějově, limitující pořádání větších sportovních a kulturních akcí

neochota firem podílet se na sponzorování sportovních a kulturních akcí

revitalizace Plumlovské přehrady může přinést výrazné oživení turistického ruchu v oblasti
rozvoj běžeckého lyžování na Drahanské vrchovině je limitován pouze absencí dostatečné infrastruktury
realizace konkrétních záměrů obcí (viz. karty obcí – problémy k řešení v ÚPD)
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hospodářské podmínky

swot analýza 10
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

přes výrazný nárůst je nezaměstnanost stále v rámci kraje podprůměrná (9,8% k 10/2010), na ukazateli

prudký nárůst nezaměstnanosti v posledních dvou letech

se výrazně negativně neprojevily bankroty dvou největšího zaměstnavatelů v regionu OP Prostějov a pily

nejasný dopad hospodářské krize – absence aktuálních ukazatelů (kromě nezaměstnanosti)

Javořice

krach dvou největších a tradičních zaměstnavatelů v regionu – OP Prostějov, pila Javořice

nezaměstnanost začíná mít klesající tendenci

nerovnoměrné rozmístění pracovních míst v SO ORP (Prostějov je výrazným centrem)

silná a stabilní lokální ekonomika s diverzifikovanou strukturou podnikatelských subjektů založená na

hospodářsky zaostávající oblast Němčicka

existenci středních a menších podniků

v rámci nárůstu nezaměstnanosti pokles kupní síly obyvatelstva – omezení dalšího rozvoje služeb

postupná obnova v regionu tradičních průmyslových odvětví díky menším podnikům (strojírenství,

chybí rozvojová koncepce pro celý SO ORP Prostějov

oděvní průmysl, zemědělství)

mikroregiony většinou nejsou orientovány na podporu hospodářství

nárůst nevýrobních drobných služeb

fotovoltaické elektrárny jsou mnohdy umísťovány do ploch zainvestovaných průmyslových zón

silná vazba na pracovní trh Olomoucka – velká míra dojížďky za prací

(Prostějov)

nově vystavěné fotovoltaické elektrárny přinášejí významné zdroje do obecních rozpočtů

velký rozvoj velkoplošných prodejen, krach maloprodejců, ale i konkurence – vznik brownfields (Albert
Prostějov)

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

pro investory atraktivní oblast kolem R/46 – dobré dopravní napojení

snížení objemu veřejných investic – negativní dopad zejména na stavebnictví

dostavba D1 pomůže hospodářskému rozvoji Němčicka

riziko nevyužití dotačních titulů v programovém období 2007 až 2013 pro rozvojové aktivity především

rozvoj inovativních přístupů v zemědělstvích

u menších obcí z důvodů nedostatku zdrojů pro spolufinancování rozvojových projektů.

využití potenciálu v rozvoji cestovního ruchu

nižší schopnost adaptace tradičních zemědělců na inovativní technologické změny v zemědělské výrobě

orientace mikroregionů na podporu hospodářství

pokračování hospodářské krize

využití a přestavba brownfields

v budoucnu možné náklady na odstranění fotovoltaických elektráren

- 18 -

SWOT ANALÝZY A KARTY OBCÍ SO ORP PROSTĚJOV

- 19 -

obec Alojzov

karta 01

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

242

kód obce

506761

poloha (WGS-84)

17° 2' 29'' E , 49° 25' 24'' N

nadmořská výška

392 m.n.m

rozloha

463 ha

katastrální území

Alojzov u Prostějova

web

http://www.alojzov.cz

údaje o ÚPD

09

účinnost

29. 8. 2008

projektant

AK Vanda Ciznerová,
Ing. arch Vanda Ciznerová

10

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
kaple

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+
+

zatřídění v kartogramu

_ _ _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 20 -

obec Bedihošť

karta 02

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

1034

kód obce

589268

poloha (WGS-84)

17° 9' 59'' E , 49° 26' 54'' N

nadmořská výška

209 m.n.m

rozloha

646 ha

katastrální území

Bedihošť

web

http://www.bedihost.eu/

údaje o ÚPD

09

účinnost (ÚPN SÚ)
projektant

10

29.4.1995, 2.4.2005 (z č. 1),
2.11.2007 (z č. 2)
vše Atelier B,
Ing. Arch. Tatjana Bergmannová

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
boží muka

2 x krucifix

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

Z _ _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 21 -

obec Bílovice - Lutotín

karta 03

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

09

počet obyvatel

519

kód obce

589276

poloha (WGS-84)

17° 2' 24'' E , 49° 30' 40'' N

nadmořská výška

249 m.n.m

rozloha

687 ha

katastrální území

Bílovice
Lutotín

web

Chyba! Odkaz není platný.

údaje o ÚPD
účinnost (ÚPN SÚ)
projektant

10

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

Z _ _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

výšinné opevněné sídliště - Hrad u Bílovic,
venkovská usedlost, kaple sv. Anny,
kaplička Panny Marie

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 22 -

obec Biskupice

karta 04

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

278

kód obce

589284

poloha (WGS-84)

17° 14' 12'' E , 49° 27' 35'' N

nadmořská výška

207 m.n.m

rozloha

414 ha

katastrální území

Biskupice

web

http://www.obecbiskupice.cz

údaje o ÚPD

09

účinnost (ÚPN SÚ)
projektant

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

10

kostel sv. Markéty

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+

zatřídění v kartogramu

Z H _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 23 -

obec Bousín

karta 05

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

09

počet obyvatel

128

kód obce

589306

poloha (WGS-84)

16° 53' 23'' E , 49° 27' 18'' N

nadmořská výška

611 m.n.m

rozloha

341 ha

katastrální území

Bousín
Repechy

web

http://www.bousin.cz

údaje o ÚPD
účinnost
projektant

10

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
zvonice

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
-

zatřídění v kartogramu

_ H S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

upraveno na základě odborného úsudku pořizovatele – environmentální pilíř je jednoznačně pozitivní
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 24 -

městys Brodek u Prostějova
SILNÉ STRÁNKY

karta 06
SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

09

počet obyvatel

1533

kód obce

589322

poloha (WGS-84)

17° 5' 24'' E , 49° 22' 12'' N

nadmořská výška

260 m.n.m

rozloha

610 ha

katastrální území

Brodek u Prostějova
Sněhotice

web

http://www.brodek.cz

údaje o ÚPD

10

účinnost

5. 10. 2010

projektant

Urbanistické středisko Brno,
Ing. arch. Vanda Ciznerová

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

Z _ _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení

kostel Povýšení sv. Kříže,
krucifix
venkovská usedlost se žudrem
zámek

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 25 -

obec Buková

karta 07

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

328

kód obce

589357

poloha (WGS-84)

16° 49' 45'' E , 49° 30' 35'' N

nadmořská výška

628 m.n.m

rozloha

1742 ha

katastrální území

Buková u Protivanova

web

http://www.bukova.eu

údaje o ÚPD

09

účinnost
projektant

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

10

venkovská usedlosti č.p. 2, 21, 39, 57, 63, 79

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
-

zatřídění v kartogramu

_ H S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 26 -

obec Čehovice

karta 08

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

530

kód obce

589365

poloha (WGS-84)

17° 10' 30'' E , 49° 25' 57'' N

nadmořská výška

211 m.n.m

rozloha

711 ha

katastrální území

Čehovice

web

http://www.cehovice.cz

údaje o ÚPD
účinnost
projektant

09

účinnost
projektant

10

30.7.1998
Atelier B
Ing. arch. Tatjana Bergmannová
z č. 1 (2.4.2009), z č. 2 (22.9.2009)
vše Akté Kroměříž,
Ing. arch. Milan Krouman

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+

zatřídění v kartogramu

Z H _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení

kostel sv. Prokopa,
kaplička sv Jana Nepomuckého se
sochou sv. Jana Nepomuckého,
kaplička sv. Prokopa, socha sv. Floriána

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 27 -

obec Čechy pod Kosířem

karta 09

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

1039

kód obce

589381

poloha (WGS-84)

17° 2' 16'' E , 49° 33' 3'' N

nadmořská výška

275 m.n.m

rozloha

918 ha

katastrální území

Čechy pod Kosířem

web

http://www.cechypk.cz

údaje o ÚPD

09

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

_ H _

hospodářský rozvoj (H)

22. 6. 2008

projektant

Ing. arch. Petr Malý a kol.

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

10

příznivé životní prostředí (Z)

účinnost

kostel sv. Jana Křtitele, kaplička sv. Floriána,
kaplička sv. Josefa,
krucifix,
socha sv. Jana Nepomuckého,
zámek
fara

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 28 -

obec Čelčice

karta 10

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

551

kód obce

589390

poloha (WGS-84)

17° 11' 37'' E , 49° 24' 44'' N

nadmořská výška

209 m.n.m

rozloha

491 ha

katastrální území

Čelčice

web

http://www.celcice.cz

údaje o ÚPD

09

10

účinnost

4. 1.1998

projektant

Stavoprojekt a.s. Olomouc,
Ing. arch. Věra Malá

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
kaple sv. Floriána,

kaplička sv. Jana Nepomuckého,

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

-

zatřídění v kartogramu

Z H S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 29 -

obec Čelechovice na Hané
SILNÉ STRÁNKY

karta 11
SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

1275

kód obce

589403

poloha (WGS-84)

17° 5' 38'' E , 49° 30' 59'' N

nadmořská výška

234 m.n.m

rozloha

726 ha

katastrální území

Čelechovice na Hané
Studenec

web

http://www.celechovice-nahane.cz/

09
údaje o ÚPD
účinnost

8.4.2003. z č.1 (10.9.2008), z. č.2
(16.7.2009)

projektant

vše Atelier B,
Ing. arch Tatiana Bergmannová

10

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

-

zatřídění v kartogramu

Z H S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
kaple Obětování P. Marie,
výklenková kaplička – poklona sv. Jana Nepomuckého
krucifix

indikátorové hodnocení

- 30 -

obec Dětkovice

karta 12

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

523

kód obce

589420

poloha (WGS-84)

17° 4' 56'' E , 49° 24' 55'' N

nadmořská výška

244 m.n.m

rozloha

532 ha

katastrální území

Dětkovice u Prostějova

web

http://detkovice.webnode.cz/

údaje o ÚPD

09

účinnost

2002?, z. č. 1 ?, z. č. 2 (18.1.2008)

projektant

vše Ing. arch. Malý a kol.

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

10

kaple sv Anny,

kaplička sv. Anny

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

Z _ _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 31 -

obec Dobrochov

karta 13

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

304

kód obce

589438

poloha (WGS-84)

17° 6' 20'' E , 49° 23' 9'' N

nadmořská výška

237 m.n.m

rozloha

252 ha

katastrální území

Dobrochov

web

http://www.dobrochov.cz

údaje o ÚPD

09

10

účinnost

11.8.2005, z. č. 1 (6.8.2008, z. č. 2
(16.7.2009)

projektant

vše Architektonická kancelář AKC –
Ing. arch Vanda Ciznerová

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+

zatřídění v kartogramu

Z H _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 32 -

obec Dobromilice

karta 14

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

878

kód obce

589446

poloha (WGS-84)

17° 8' 30'' E , 49° 21' 30'' N

nadmořská výška

218 m.n.m

rozloha

867 ha

katastrální území

Dobromilice

web

http://www.dobromilice.cz

údaje o ÚPD

09

10

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+

zatřídění v kartogramu

Z H _

hospodářský rozvoj (H)

15. 4. 2001

projektant

Stavoprojekt a.s. Olomouc
Ing. arch Věra Malá

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění
příznivé životní prostředí (Z)

účinnost

indikátorové hodnocení

kostel Všech svatých, pohřební kaple Bukuwků,
socha sv. Jana Evangelisty,
silniční most se sochami,
zámek

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 33 -

obec Doloplazy

karta 15

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

09

počet obyvatel

543

kód obce

589454

poloha (WGS-84)

17° 9' 36'' E , 49° 21' 1'' N

nadmořská výška

214 m.n.m

rozloha

291 ha

katastrální území

Doloplazy
Poličky

web

http://www.obecdoloplazy.cz

údaje o ÚPD

10

účinnost

11. 9. 1999

projektant

Urbanistiské středisko Brno,
Ing. arch. Emil Navrátil

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+

zatřídění v kartogramu

Z H _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

socha sv. Jana Nepomuckého
zámek

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 34 -

městys Drahany

karta 16

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

527

kód obce

589462

poloha (WGS-84)

16° 53' 51'' E , 49° 25' 60'' N

nadmořská výška

626 m.n.m

rozloha

617 ha

katastrální území

Drahany

web

http://www.drahany.wz.cz

údaje o ÚPD

09

10

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

_ H _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

upraveno na základě odborného úsudku pořizovatele – environmentální pilíř je jednoznačně pozitivní
indikátorové hodnocení

účinnost

8. 9. 1994

projektant

Stavoprojekt Gottwaldov
Ing. arch. M. Stupková

účinnost

5.9.2004 (z č. 1), 2.3.2010 (z. č. 2)

projektant

vše Ing. arch. Tomáš Pejpek

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
socha sv. Jana Křtitele, socha sv. Jana Nepomuckého,
venkovský dům (2x)

indikátorové hodnocení

- 35 -

obec Dřevnovice

karta 17

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

482

kód obce

589489

poloha (WGS-84)

17° 8' 36'' E , 49° 19' 41'' N

nadmořská výška

213 m.n.m

rozloha

380 ha

katastrální území

Dřevnovice

web

http://www.drevnovice.cz

údaje o ÚPD

09

10

účinnost

24. 3. 2004

projektant

Atelier B,
Ing. arch. Tatjana Bermannová

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
boží muka

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

-

zatřídění v kartogramu

Z H S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 36 -

obec Hluchov

karta 18

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

350

kód obce

589501

poloha (WGS-84)

16° 59' 48'' E , 49° 32' 29'' N

nadmořská výška

324 m.n.m

rozloha

536 ha

katastrální území

Hluchov

web

http://www.hluchov.cz

údaje o ÚPD

09
nemovité kulturní památky (dle monumnet)
kaplička P. Marie

10

krucifix

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

-

zatřídění v kartogramu

Z H S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 37 -

obec Hradčany - Kobeřice

karta 19

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

09

počet obyvatel

460

kód obce

589527

poloha (WGS-84)

17° 7' 45'' E , 49° 21' 51'' N

nadmořská výška

221 m.n.m

rozloha

691 ha

katastrální území

Hradčany u Prostějova
Kobeřice

web

http://www.hradcany-koberice.cz

údaje o ÚPD

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

10

kostel Bolestné P. Marie

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

-

zatřídění v kartogramu

Z H S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 38 -

obec Hrdibořice

karta 20

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

221

kód obce

589535

poloha (WGS-84)

17° 13' 14'' E , 49° 28' 43'' N

nadmořská výška

214 m.n.m.

rozloha

379 ha

katastrální území

Hrdibořice

web

http://www.hrdiborice.cz

údaje o ÚPD

09

10

účinnost

24. 3. 2004

projektant

Atelier B,
Ing. arch. Tatjana Bermannová

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
kaple sv. Floriána

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+
-

zatřídění v kartogramu

_ _ S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 39 -

obec Hrubčice

karta 21

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

792

kód obce

589543

poloha (WGS-84)

17° 11' 35'' E , 49° 27' 0'' N

nadmořská výška

210 m.n.m.

rozloha

833 ha

katastrální území

Hrubčice

web

http://www.hrubcice.cz

údaje o ÚPD

09

10

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+

zatřídění v kartogramu

Z H _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

účinnost

27.3.1998, z. č.1 (26.3.2009)

projektant

Atelier B,
Ing. arch. Tatjana Bergmannová

účinnost

25.6.2009 (z č. 2)

projektant

AKTÉ Kroměříž,
Ing. arch. Milan Krouman

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
kostel sv. Urbana,
zvonice,
sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána,
zámek,
venkovský dům

- 40 -

obec Hruška

karta 22

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

256

kód obce

543543

poloha (WGS-84)

17° 13' 36'' E , 49° 21' 32'' N

nadmořská výška

220 m.n.m.

rozloha

449 ha

katastrální území

Hruška

web

http://www.obechruska.cz

údaje o ÚPD

09
nemovité kulturní památky (dle monumnet)
stodola
venkovská usedlost
venkovská usedlost (z toho jen stodola)

10

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+

zatřídění v kartogramu

Z H _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 41 -

obec Ivaň

karta 23

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

510

kód obce

589578

poloha (WGS-84)

17° 15' 5'' E , 49° 25' 29'' N

nadmořská výška

208 m.n.m.

rozloha

730 ha

katastrální území

Ivaň na Hané

web

http://www.hrubcice.cz

údaje o ÚPD

09

účinnost

21.12.2006

projektant

Ing. arch Vladimír Dujka

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

10

boží muka

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

-

zatřídění v kartogramu

Z H S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 42 -

obec Klenovice na Hané

karta 24

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

848

kód obce

589608

poloha (WGS-84)

17° 12' 40'' E , 49° 24' 11'' N

nadmořská výška

227 m.n.m.

rozloha

801 ha

katastrální území

Klenovice na Hané

web

http://www.klenovicenahane.cz

údaje o ÚPD

09

10

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+

zatřídění v kartogramu

Z H _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

účinnost

9. 6. 1996

projektant

Stavoprojekt Zlín
Ing. arch. M. Stupková

účinnost

9. 12. 2007 (z. č. 1)

projektant

Ing. arch. Petr Malý

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
kostel sv. Bartoloměje, krucifix,
socha sv. Floriána,
socha sv. Jana Nepomuckéh,
fara

indikátorové hodnocení

- 43 -

obec Klopotovice

karta 25

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

266

kód obce

589616

poloha (WGS-84)

17° 15' 3'' E , 49° 26' 46'' N

nadmořská výška

207 m.n.m.

rozloha

533 ha

katastrální území

Klopotovice

web

http://www.klopotovice.cz

údaje o ÚPD

09

10

účinnost

7.3.2001, 28.12.2005 (z. č.1)

projektant

vše Ateliér B
Ing. arch. Tatjana Bergmannová

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
kaple sv. jana Nepomuckého

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
-

zatřídění v kartogramu

Z _ S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 44 -

město Kostelec na Hané

karta 26

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

2926

kód obce

589632

poloha (WGS-84)

17° 3' 30'' E , 49° 30' 50'' N

nadmořská výška

240 m.n.m.

rozloha

1385 ha

katastrální území

Kostelec na Hané

web

http://www.kostelecnh.cz

údaje o ÚPD

09

10

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

Z _ _

hospodářský rozvoj (H)

22. 6. 2008

projektant

S-projekt plus, a.s.
Ing. arch. Jaroslav Kunetek

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění
příznivé životní prostředí (Z)

účinnost

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

městský dům čp. 15,
fara,
kostel sv. Jakuba Staršího,
hrob - náhrobek rodiny Pírkovy,
kruci (2x),
socha sv. Jana Nepomuckého,
hraniční kámen,
městský dům čp. 17,
sýpka,
rodinný dům – Bezručův památník,
venkovský dům čp. 201

- 45 -

obec Koválovice - Osíčany

karta 27

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

09

počet obyvatel

302

kód obce

589641

poloha (WGS-84)

17° 10' 12'' E , 49° 17' 7'' N

nadmořská výška

238 m.n.m.

rozloha

445 ha

katastrální území

Koválovice u Tištína
Osíčany

web

http://www.kovaloviceosicany.cz

údaje o ÚPD

10

účinnost

19. 11. 2005

projektant

Ing. arch. Petr Malý a kol.

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
kaplička sv. Dominika, kaplička P. Marie

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

-

zatřídění v kartogramu

Z H S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 46 -

městys Kralice na Hané

karta 28

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

09

počet obyvatel

1463

kód obce

589659

poloha (WGS-84)

17° 10' 50'' E , 49° 27' 47'' N

nadmořská výška

214 m.n.m.

rozloha

1267 ha

katastrální území

Kralice na Hané
Vitonice na Hané

web

http://www.kralicenahane.cz

údaje o ÚPD
účinnost

7.3.2001, 28.12.2005 (z.č.1)

projektant

Ateliér B,
Ing. arch. Tatjana Bergmannová

účinnost

13.5.2010 (z. č. 2)

projektant

INEXprojekt s.r.o.,
Ing. arch. Radmila Vraníková

10

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

Z _ _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

indikátorové hodnocení

kostel Nanebevzetí P. Marie,
boží muka (2x),
krucifix (2x),
sousoší sv. Jana Nepomuckého,
sochy Anny, sv. Josefa, sv. Antonína Paduánského a sv. Judy,
krucifix - sousoší

indikátorové hodnocení

- 47 -

obec Krumsín

karta 29

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

621

kód obce

589667

poloha (WGS-84)

17° 0' 5'' E , 49° 26' 45'' N

nadmořská výška

312 m.n.m.

rozloha

582 ha

katastrální území

Krumsín

web

http://www.krumsin.cz

údaje o ÚPD

09

účinnost

25. 9. 2009

projektant

Ing. arch. Ivo Motl

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

10

Krumsín

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
-

zatřídění v kartogramu

_ H S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

upraveno na základě odborného úsudku pořizovatele – environmentální pilíř je jednoznačně pozitivní
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 48 -

obec Laškov

karta 30

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

09

kód obce

589675

poloha (WGS-84)

17° 0' 8'' E , 49° 35' 2'' N

nadmořská výška

301 m.n.m.

rozloha

1286 ha

katastrální území

Laškov
Krakovec na Moravě

web

http://www.laskov.cz

účinnost

3.4.1999

projektant

Ing. arch. Petr Malý

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
-

zatřídění v kartogramu

_ H S

hospodářský rozvoj (H)

580

údaje o ÚPD

10

příznivé životní prostředí (Z)

počet obyvatel

upraveno na základě odborného úsudku pořizovatele – environmentální pilíř je jednoznačně pozitivní
indikátorové hodnocení

zámek,
kaple sv. Antonína,
výklenková kaplička,
smírčí kříž,
zámek

kostel Nanebevzetí P. Marie,
kaplička,
boží muka (2x),
socha sv. Jana Nepomuckého,

indikátorové hodnocení

- 49 -

obec Lešany

karta 31

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

390

kód obce

589683

poloha (WGS-84)

17° 1' 27'' E , 49° 29' 59'' N

nadmořská výška

266 m.n.m.

rozloha

550 ha

katastrální území

Lešany u Prostějova

web

http://www.obeclesany.cz

údaje o ÚPD

09

účinnost

10. 2. 2009

projektant

Ing. arch. Stanislav Vrubel

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

10

kostel Nejsvětější trojice a kaple sv. františka Xaverského,
zvonice,
boží muka

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

-

zatřídění v kartogramu

Z H S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 50 -

obec Malé Hradisko

karta 32

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

380

kód obce

589713

poloha (WGS-84)

16° 52' 36'' E , 49° 29' 36'' N

nadmořská výška

578 m.n.m.

rozloha

677 ha

katastrální území

Malé Hradisko

web

http://www.malehradisko.cz

údaje o ÚPD

09

10

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
-

zatřídění v kartogramu

_ H S

hospodářský rozvoj (H)

2.8.1998, 15.11.2002(z. č.1),
9.11.2007 (z. č.2)

projektant

Ing. arch. Vladimír Dujka (z. č.1)

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění
příznivé životní prostředí (Z)

účinnost

socha sv. Jana Nepomuckého,
výšinné opevněné sídliště – hradiště Staré hradisko,
venkovská usedlost,
venkovský dům

upraveno na základě odborného úsudku pořizovatele
upraveno na základě odborného úsudku pořizovatele
indikátorové hodnocení

- 51 -

obec Mořice

karta 33

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

485

kód obce

589721

poloha (WGS-84)

17° 11' 49'' E , 49° 19' 50''

nadmořská výška

206 m.n.m.

rozloha

450 ha

katastrální území

Mořice

web

http://www.morice.cz

údaje o ÚPD

09

účinnost

12.3.2004, 27.5.2008 (z. č.1)

projektant

Ing. arch. Petr Malý a kol.

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

10

kostel sv. Martina,
smírčí kříž,

socha sv. Jana Nepomuckého,
zámek

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+

zatřídění v kartogramu

Z H _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 52 -

obec Mostkovice

karta 34

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

09

počet obyvatel

1516

kód obce

589730

poloha (WGS-84)

17° 3' 8'' E , 49° 28' 20'' N

nadmořská výška

253 m.n.m.

rozloha

833ha

katastrální území

Mostkovice
Stichovice

web

http://www.mostkovice.cz

údaje o ÚPD
účinnost
projektant

29. 5. 2004
Urbanistické středisko Brno,
Ing. arch. Emil Navrátil

účinnost
projektant

27. 5. 2008
Alfaprojekt Olomouc a.s.

10

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

Z _ _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
kostel Nanebevzetí P. Marie,
boží muka,
krucifix

indikátorové hodnocení

- 53 -

obec Myslejovice

karta 35

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

09

počet obyvatel

645

kód obce

589730

poloha (WGS-84)

17° 1' 39'' E , 49° 24' 23'' N

nadmořská výška

353 m.n.m.

rozloha

691 ha

katastrální území

Myslejovice
Kobylničky
Křenůvky

web

http://www.myslejovice.cz

údaje o ÚPD

10

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
krucifix,

kostel Zvěstování P. Marie,

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
-

zatřídění v kartogramu

_ H S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

upraveno na základě odborného úsudku pořizovatele
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 54 -

město Němčice nad Hanou
SILNÉ STRÁNKY

karta 36
SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

2136

kód obce

589756

poloha (WGS-84)

17° 12' 21'' E , 49° 20' 31'' N

nadmořská výška

204 m.n.m.

rozloha

1202 ha

katastrální území

Němčice nad Hanou

web

http://www.nemcicenh.cz

údaje o ÚPD

09

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

-

zatřídění v kartogramu

Z H S

hospodářský rozvoj (H)

12.2.2005, 19.5.2009 (z. č.1)

projektant

Ing. arch. Petr Malý a kol.

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

10

příznivé životní prostředí (Z)

účinnost

krucifix,
kostel sv. Máří Magdalény
fara,
socha sv. Judy Tadeáše,
venkovská usedlost (čp. 69),
venkovská usedlost (čp. 70)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 55 -

městys Nezamyslice

karta 37

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

09

počet obyvatel

1427

kód obce

589764

poloha (WGS-84)

17° 10' 24'' E , 49° 19' 32'' N

nadmořská výška

204 m.n.m.

rozloha

735 ha

katastrální území

Nezamyslice nad Hanou,
Těšice u Nezamyslic

web

http://www.nezamyslice.cz

údaje o ÚPD

10

účinnost

30. 3. 1995

projektant

Ing. arch. Petr Malý a kol.

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
kostel sv. Václava.
fara,

kaple P. Marie,
zámek

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+

zatřídění v kartogramu

Z H _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 56 -

obec Niva

karta 38

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

347

kód obce

589772

poloha (WGS-84)

16° 51' 7'' E , 49° 26' 43'' N

nadmořská výška

556 m.n.m.

rozloha

1340 ha

katastrální území

Niva

web

http://www.obecniva.cz

údaje o ÚPD

09

10

účinnost
projektant

8. 9. 2003
Urbanistické středisko Brno,
Ing. arch. Vladimír Klajmon

účinnost
projektant

21.11.2007
Ing. arch. Ivana Golešová

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

_ H _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

upraveno na základě odborného úsudku pořizovatele

výklenková kaplička s krucifixem,
zvonice,
krucifix

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 57 -

obec Obědkovice

karta 39

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

272

kód obce

589799

poloha (WGS-84)

17° 13' 32'' E , 49° 23' 39'' N

nadmořská výška

212 m.n.m.

rozloha

258 ha

katastrální území

Obědkovice

web

http://www.obedkovice.cz

údaje o ÚPD

09

10

účinnost

26.4.2010

projektant

Akté Kroměříž,
Ing. arch. Milan Krouman

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+

zatřídění v kartogramu

Z H _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 58 -

obec Ohrozim

karta 40

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

472

kód obce

589802

poloha (WGS-84)

17° 1' 14'' E , 49° 29' 11'' N

nadmořská výška

305 m.n.m.

rozloha

627 ha

katastrální území

Ohrozim

web

http://www.ohrozim.cz

údaje o ÚPD

09

10

účinnost

13.12.1996, 29.5.1998 (z. č.1)

projektant

Urbanistické středisko Brno,
Ing. arch. Emil Navrátil

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
socha sv. Floriána,
eneolitický mohylník, archeologické stopy

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

Z _ _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 59 -

obec Olšany u Prostějova

karta 41

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

09

počet obyvatel

1566

kód obce

589829

poloha (WGS-84)

17° 9' 52'' E , 49° 32' 11'' N

nadmořská výška

217 m.n.m.

rozloha

1104 ha

katastrální území

Olšany u Prostějova
Hablov

web

http://www.olsanyupv.cz

údaje o ÚPD
účinnost
projektant

1. 12. 1994
S Projekt Zlín a.s.
Ing. arch. Tatjana Bergmannová

účinnost
projektant

9.4.2005 (z. č.1), 20.11.2008 (z č.2)
Ing. arch. Petr Malý a kol.

10

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

Z _ _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
kostel sv. Jana Křtitele, socha sv. Jana Nepomuckého,
sousoší Panny Marie, smírčí kříž,
hraniční kámen,
fara,
sochy – dvě sousoší Ukřižování, dva krucifixy,
kaplička nejsvětější trojice

- 60 -

obec Ondratice

karta 42

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

353

kód obce

589837

poloha (WGS-84)

17° 3' 49'' E , 49° 21' 47'' N

nadmořská výška

271 m.n.m.

rozloha

320 ha

katastrální území

Ondratice

web

http://www.ondratice.cz

údaje o ÚPD

09

účinnost

29.8.2008

projektant

Ing. arch Vanda Ciznerová

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

10

zvonice,
krucifix,
socha – sloup s obrazem P. Marie

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

-

zatřídění v kartogramu

Z H S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 61 -

obec Otaslavice

karta 43

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

09

počet obyvatel

1314

kód obce

589845

poloha (WGS-84)

17° 4' 16'' E , 49° 23' 18'' N

nadmořská výška

250 m.n.m.

rozloha

770 ha

katastrální území

Horní Otaslavice
Dolní Otaslavice

web

http://www.otaslavice.cz

údaje o ÚPD
účinnost

2.4.1995

projektant

Atelier B,
Ing. arch. Tatjana Bergmannová

10

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
-

zatřídění v kartogramu

Z _ S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

Dolní hrad, zřícenina
fara

kostel sv. Michala,

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 62 -

obec Otinoves

karta 44

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

294

kód obce

589853

poloha (WGS-84)

16° 52' 18'' E , 49° 25' 16'' N

nadmořská výška

576 m.n.m.

rozloha

958 ha

katastrální území

Otinoves

web

http://www.obecotinoves.cz

údaje o ÚPD

09

účinnost

18. 6. 2005

projektant

Ing. arch. Petr Malý a kol.

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

10

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
-

zatřídění v kartogramu

_ H S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

upraveno na základě odborného úsudku pořizovatele
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 63 -

obec Pavlovice u Kojetína

karta 45

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

252

kód obce

557196

poloha (WGS-84)

17° 12' 45'' E , 49° 18' 7'' N

nadmořská výška

257 m.n.m.

rozloha

521 ha

katastrální území

Pavlovice u Kojetína

web

http://www.pavlovice.cz

údaje o ÚPD

09

účinnost

12. 3. 1999

projektant

Ing. arch. Petr Malý a kol.

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

10

kostel sv. Ondřeje,

socha sv. Františka z Assisi

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

-

zatřídění v kartogramu

Z H S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
upraveno na základě odborného úsudku pořizovatele

- 64 -

obec Pěnčín

karta 46

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

768

kód obce

589870

poloha (WGS-84)

17° 0' 47'' E , 49° 34' 2'' N

nadmořská výška

334 m.n.m.

rozloha

532 ha

katastrální území

Pěnčín na Moravě

web

http://www.obecpencin.cz

údaje o ÚPD

09

10

účinnost

5. 9. 1998

projektant

Atelier A Olomouc,
Ing. arch. Břetislav Sýkora

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+

zatřídění v kartogramu

Z H _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 65 -

obec Pivín

karta 47

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

731

kód obce

589888

poloha (WGS-84)

17° 11' 5'' E , 49° 23' 5'' N

nadmořská výška

219 m.n.m.

rozloha

690 ha

katastrální území

Pivín

web

http://www.pivin.cz

údaje o ÚPD

09

10

účinnost
projektant

28. 5. 1998
projekční ateliér Doc. Ing. arch.
Vladimír Vychodil, Csc.

účinnost
projektant

16. 12. 2006
Ing. arch. Petr Malý a kol.

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

Z _ _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

kostel sv. Jiří,

fara

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 66 -

město Plumlov

karta 48

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

počet obyvatel

2471

kód obce

589896

poloha (WGS-84)

17° 0' 54'' E , 49° 27' 58'' N

nadmořská výška

308 m.n.m.

rozloha

1151 ha

08

katastrální území

Plumlov
Soběsuky
Hamry
Žárovice

09

web

http://www.mestoplumlov.cz

07

údaje o ÚPD
účinnost

10

8.7.2005, 12.1.2007 (z č.1)

RP „Plumlov Na Balkáně“
účinnost
15. 2. 2006

indikátorové hodnocení

RP „Plumlov U boží muky““
účinnost
18. 1. 2008
projektant
vše Urbanistické středisko Brno,
Ing. arch. Emil Navrátil

indikátorové hodnocení

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

Z _ _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení

socha sv. Floriána,
kostel Nejsvětější trojice,
zámek,
socha sv. Antonína Paduánského,
boží muka,
kaplička Povýšení sv. Kříže,
socha Navštívení P. Marie,
výklenková kaplička sv. JanaNepomuckého

- 67 -

město Prostějov
SILNÉ STRÁNKY

swot 49
SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

- 68 -

obec Prostějovičky

karta 50

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

270

kód obce

589918

poloha (WGS-84)

17° 0' 10'' E , 49° 25' 46'' N

nadmořská výška

382 m.n.m.

rozloha

304 ha

katastrální území

Prostějovičky

web

http://www.prostejovicky.cz

údaje o ÚPD

09

účinnost

13. 1. 2007

projektant

Ing. arch. Petr Malý a kol.

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

10

boží muka,

krucifix

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

_ H _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

upraveno na základě odborného úsudku pořizovatele
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 69 -

městys Protivanov

karta 51

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

1024

kód obce

589926

poloha (WGS-84)

16° 50' 9'' E , 49° 29' 1'' N

nadmořská výška

662 m.n.m.

rozloha

1882 ha

katastrální území

Protivanov

web

http://www.protivanov.com

údaje o ÚPD

09

účinnost
projektant

10

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

_ H _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

1995, 1998 (z. č.1), 2002 (z. č.2),
2004 (z. č.3), 2005 (z. č.4)
?

výklenková kaplička,
krucifix (2x),
fara,

kostel Narození P. Marie,
venkovská usedlost (čp. 10),
vekovská usedlost (čp. 161)

upraveno na základě odborného úsudku pořizovatele
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 70 -

obec Přemyslovice

karta 52

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

09

počet obyvatel

1289

kód obce

589934

poloha (WGS-84)

16° 57' 21'' E , 49° 33' 23'' N

nadmořská výška

395 m.n.m.

rozloha

1804 ha

katastrální území

Přemyslovice
Štarnov u Přemyslovic

web

http://www.obecpremyslovice.cz

údaje o ÚPD
účinnost
projektant

26. 11 .1995
Stavoprojekt Zlín,
Ing. arch. Tatjana Bergmannová

účinnost
projektant

4. 3. 2009
Ing. arch. Petr Malý a kol.

10

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
-

zatřídění v kartogramu

_ H S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

upraveno na základě odborného úsudku pořizovatele
indikátorové hodnocení

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
kaplička sv. Barbory,
větrný mlýn

kaplička sv. Floriána,

indikátorové hodnocení

- 71 -

obec Ptení

karta 53

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

09

počet obyvatel

1122

kód obce

589942

poloha (WGS-84)

16° 57' 40'' E , 49° 30' 42'' N

nadmořská výška

322 m.n.m.

rozloha

1851 ha

katastrální území

Ptení
Holubice
Ptenský Dvorek

web

http://www.pteni.cz

údaje o ÚPD
účinnost

10

projektant

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

_ H _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

účinnost
projektant

1.1.1997, 22.11.2000 (z. č.1),
30.12.2006 (z. č.2)
vše Atelier B,
Ing. arch. Tatjana Bergmannová
3. 10. 2008 (z. č.3)
Ing. arch. Petr Malý a kol.

upraveno na základě odborného úsudku pořizovatele

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

indikátorové hodnocení

kostel sv. Martina,
krucifix,
socha sv. Isidora (2x), socha sv. Josefa,
výklenková kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého,
zámek

indikátorové hodnocení

- 72 -

obec Rozstání

karta 54

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

638

kód obce

589977

poloha (WGS-84)

16° 50' 25'' E , 49° 23' 52'' N

nadmořská výška

545 m.n.m.

rozloha

1656 ha

katastrální území

Rozstání pod Kojálem

web

http://rozstani.cz

údaje o ÚPD

09

10

účinnost

27.11.2005, 22.12.2007 (z. č.1)

projektant

Urbanistické středisko brno,
Ing. arch. Emil Navrátil

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
kostel sv. Michala,

větrný mlýn,

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
-

zatřídění v kartogramu

_ H S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

upraveno na základě odborného úsudku pořizovatele
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 73 -

obec Seloutky

karta 55

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

483

kód obce

506770

poloha (WGS-84)

17° 3' 48'' E , 49° 26' 29'' N

nadmořská výška

256 m.n.m.

rozloha

715 ha

katastrální území

Seloutky

web

http://www.seloutky.cz

údaje o ÚPD

09

účinnost

7. 7. 2005

projektant

Ing. arch. Petr Malý a kol.

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

10

kaplička sv. Šebestiána, kaple Nanebevzetí P. Marie

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+
+

zatřídění v kartogramu

_ _ _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

upraveno na základě odborného úsudku pořizovatele
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 74 -

obec Skalka

karta 56

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

239

kód obce

589993

poloha (WGS-84)

17° 10' 11'' E , 49° 24' 11'' N

nadmořská výška

218 m.n.m.

rozloha

173 ha

katastrální území

Skalka u Prostějova

web

http://www.obecskalka.cz

údaje o ÚPD

09

účinnost

4. 1. 1998

projektant

Doc. Ing. arch. Vladimír Vychodil

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

10

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
-

zatřídění v kartogramu

Z _ S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

upraveno na základě odborného úsudku pořizovatele
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 75 -

obec Slatinky

karta 57

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

543

kód obce

590011

poloha (WGS-84)

17° 5' 38'' E , 49° 32' 55'' N

nadmořská výška

272 m.n.m.

rozloha

802 ha

katastrální území

Slatinky

web

http://www.slatinky.cz

údaje o ÚPD

09

10

účinnost
projektant

7. 12. 1997
Ing. arch. Petr Malý

účinnost
projektant

15.2.2006 (z. č.1), 16.3.2009 (z .č.2)
vše Stavoprojekt a. s. Olomouc,
Ing, arch Věra Malá

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+
+

zatřídění v kartogramu

_ _ _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

pohřebiště – mohylníky, archeologické stopy

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 76 -

obec Smržice

karta 58

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

1639

kód obce

590029

poloha (WGS-84)

17° 6' 25'' E , 49° 30' 20'' N

nadmořská výška

224 m.n.m.

rozloha

1255 ha

katastrální území

Smržice

web

http://www.smrzice.cz

údaje o ÚPD

09

10

účinnost
projektant

24. 4. 2002
Stavoprojekt a. s. Olomouc,
Ing, arch Věra Malá

účinnost
projektant

3. 4. 2010
Ing. arch. Petr Malý a kol.

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

Z _ _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení

boží muka
krucifix (2x)
fara

kostel sv. Petra a Pavla
vodní mlýn s olejnou

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 77 -

obec Srbce

karta 59

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

76

kód obce

590045

poloha (WGS-84)

17° 13' 45'' E , 49° 18' 8'' N

nadmořská výška

267 m.n.m.

rozloha

159 ha

katastrální území

Srbce na Moravě

web

http://www.srbce.cz

údaje o ÚPD

09
nemovité kulturní památky (dle monumnet)
zvonička

10

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
-

zatřídění v kartogramu

Z _ S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 78 -

obec Stařechovice

karta 60

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

09

počet obyvatel

549

kód obce

590053

poloha (WGS-84)

17° 3' 13'' E , 49° 31' 58'' N

nadmořská výška

250 m.n.m.

rozloha

658 ha

katastrální území

Stařechovice
Služín

web

http://www.starechovice.cz

údaje o ÚPD

10

účinnost

12. 1. 2007

projektant

Ing. arch. Petr Malý a kol.

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
krucifix,

kostel Narození P. Marie

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

Z _ _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 79 -

obec Stínava

karta 61

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

152

kód obce

590061

poloha (WGS-84)

16° 56' 4'' E , 49° 29' 43'' N

nadmořská výška

400 m.n.m.

rozloha

451 ha

katastrální území

Stínava

web

http://www.stinava.cz

údaje o ÚPD

09

10

účinnost

12. 12. 1996

projektant

Atelier B,
Ing. arch. Tatjana Bergmannová

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
kostel Povýšení sv. Kříže

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
-

zatřídění v kartogramu

_ H S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

upraveno na základě odborného úsudku pořizovatele
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 80 -

městys Tištín

karta 62

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

504

kód obce

590100

poloha (WGS-84)

17° 9' 55'' E , 49° 18' 25'' N

nadmořská výška

220 m.n.m.

rozloha

825 ha

katastrální území

Tištín

web

http://www.tistin.cz

údaje o ÚPD

09

účinnost

3. 7. 2009

projektant

Ing. arch. Petr Malý a kol.

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

10

fara,

kostel sv. Petra a Pavla,

pomník – busta Františka Palackého

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

-

zatřídění v kartogramu

Z H S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 81 -

obec Tvorovice

karta 63

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

313

kód obce

590118

poloha (WGS-84)

17° 13' 19'' E , 49° 22' 28'' N

nadmořská výška

232 m.n.m.

rozloha

371 ha

katastrální území

Tvorovice

web

http://www.tvorovice.cz

údaje o ÚPD

09
nemovité kulturní památky (dle monumnet)
hraniční kámen – čtyři hraniční kameny

10

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

-

zatřídění v kartogramu

Z H S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 82 -

obec Určice

karta 64

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

1348

kód obce

590126

poloha (WGS-84)

17° 4' 22'' E , 49° 25' 50'' N

nadmořská výška

254 m.n.m.

rozloha

1120 ha

katastrální území

Určice

web

http://www.urcice.cz

údaje o ÚPD

09

10

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

Z _ _

hospodářský rozvoj (H)

27. 1. 2010

projektant

Urbanistické středisko Brno,
Ing. arch. Vanda Ciznerová

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění
příznivé životní prostředí (Z)

účinnost

krucifix (5x),

kostel sv. Jana Křtitele s farou,

socha sv. Floriána,

socha sv. Jana Nepomuckého,

socha sv. Libora (2x)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 83 -

obec Víceměřice

karta 65

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

581

kód obce

590134

poloha (WGS-84)

17° 10' 19'' E , 49° 20' 39'' N

nadmořská výška

208 m.n.m.

rozloha

335 ha

katastrální území

Víceměřice

web

http://www.vicemerice.cz

údaje o ÚPD

09

10

účinnost

22. 6. 2005

projektant

Urbanistické středisko Brno,
Ing. arch. Emil Navrátil

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
boží muka,

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+

zatřídění v kartogramu

Z H _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

zámek,

rovinné neopevněné sídliště – archeologická lokalita
Kratiny – archeologické stopy

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 84 -

obec Vícov

karta 66

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

486

kód obce

590142

poloha (WGS-84)

16° 57' 34'' E , 49° 29' 19'' N

nadmořská výška

364 m.n.m.

rozloha

599 ha

katastrální území

Vícov

web

http://www.vicov.cz

údaje o ÚPD

09

10

účinnost
projektant

14. 12. 2006
Atelier B,
Ing. arch. Tatjana Bergmannová

účinnost
projektant

18. 12. 2009 (z č.1)
Ing. arch. Jana Kaštánková

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

Z _ _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

boží muka

krucifix

indikátorové hodnocení
upraveno na základě odborného úsudku pořizovatele
upraveno na základě odborného úsudku pořizovatele

- 85 -

obec Vincencov

karta 67

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

111

kód obce

544710

poloha (WGS-84)

17° 3' 45'' E , 49° 24' 21'' N

nadmořská výška

341 m.n.m.

rozloha

116 ha

katastrální území

Vincencov

web
http://www.predina.cz/index.php?nid=5895&lid=CZ&oid=
870531

09

údaje o ÚPD

10

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+

zatřídění v kartogramu

Z H _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

- 86 -

obec Vitčice

karta 68

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

166

kód obce

590151

poloha (WGS-84)

17° 14' 27'' E , 49° 18' 43'' N

nadmořská výška

237 m.n.m.

rozloha

456 ha

katastrální území

Vitčice na Moravě

web

http://www.vitcice.cz

údaje o ÚPD

09

10

účinnost

10. 1. 2005

projektant

Atelier B,
Ing. arch. Tatjana Bergmannová

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
kaplička sv. Archanděla Michaela

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

-

zatřídění v kartogramu

Z H S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
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obec Vranovice - Kelčice

karta 69

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

09

počet obyvatel

621

kód obce

590177

poloha (WGS-84)

17° 6' 1'' E , 49° 24' 13'' N

nadmořská výška

233m.n.m.

rozloha

787 ha

katastrální území

Vranovice
Kelčice

web

http://www.vranovicekelcice.cz

údaje o ÚPD

10

účinnost

22. 2. 2005

projektant

Ing. arch. Vojtěch Mencl

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
kostel sv. Kunhuty

krucifix

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

Z _ _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
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obec Vrbátky

karta 70

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

09

počet obyvatel

1660

kód obce

590185

poloha (WGS-84)

17° 11' 60'' E , 49° 30' 29'' N

nadmořská výška

213 m.n.m.

rozloha

1326 ha

katastrální území

Vrbátky
Dubany na Hané
Štětovice

web

http://www.vrbatky.cz

údaje o ÚPD

10

účinnost

3.6.2006, 27.3.2010 (z č.1)

projektant

vše Urbanistické středisko Brno,
Ing. arch. Emil Navrátil

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+

zatřídění v kartogramu

Z H _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení

kaple sv. Foriána,

sloup se sochou P. Marie,

boží muka,

kostel Narození P. Marie,

socha sv. Floriána,

fara,

kaple sv. Floriána (Štětotvice)
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obec Vrchoslavice

karta 71

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

596

kód obce

590193

poloha (WGS-84)

17° 13' 6'' E , 49° 19' 59'' N

nadmořská výška

206 m.n.m.

rozloha

337 ha

katastrální území

Vrchoslavice

web

http://www.vrchoslavice.cz

údaje o ÚPD

09

účinnost

20.3.1999, 13.10.2006 (z č.1)

projektant

vše Ing. arch. Petr Malý a kol.

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

10

kostel sv. Michala,

socha sv. Floriána,

fara

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+

zatřídění v kartogramu

Z H _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
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obec Vřesovice

karta 72

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

476

kód obce

590207

poloha (WGS-84)

17° 8' 20'' E , 49° 24' 6'' N

nadmořská výška

224 m.n.m.

rozloha

619 ha

katastrální území

Vřesovice u Prostějova

web

http://www.obecvresovice.cz

údaje o ÚPD

09

účinnost

13.6.2005, 7.9.2009 (z č.1)

projektant

vše Ing. arch. Vojtěch Mencl

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

10

kostel sv. Petra a Pavla, kaplička sv. Jana Nepomuckého
zámek,

fara

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+

zatřídění v kartogramu

Z H _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
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obec Výšovice

karta 73

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

491

kód obce

590215

poloha (WGS-84)

17° 8' 21'' E , 49° 24' 59'' N

nadmořská výška

216 m.n.m.

rozloha

592 ha

katastrální území

Výšovice

web

http://www.vysovice.cz

údaje o ÚPD

09

10

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+

zatřídění v kartogramu

Z H _

hospodářský rozvoj (H)

20. 12. 2003

projektant

Urbanistická společnost Brno,
Ing. arch. Emil Navrátil

nemovité kulturní památky (dle monumnet)

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění
příznivé životní prostředí (Z)

účinnost

kostel sv. Vavřince,

krucifix,

zámek,

fara

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
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obec Zdětín

karta 74

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

310

kód obce

590223

poloha (WGS-84)

16° 59' 20'' E , 49° 30' 21'' N

nadmořská výška

341 m.n.m.

rozloha

533 ha

katastrální území

Zdětín na Moravě

web

http://mesta.obce.cz/zdetin

údaje o ÚPD

09

účinnost

22.5.1996, 11.5.2005 (z. č.1),
18.5.2006 (z. č.2)

projektant

vše Atelier B,
Ing. arch. Tatjana Bergmannová

10

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
kaple sv. Anny

vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
-

zatřídění v kartogramu

Z _ S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
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obec Želeč

karta 75

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

01

02

03

04

05
základní údaje

06

07

08

počet obyvatel

546

kód obce

590240

poloha (WGS-84)

17° 5' 52'' E , 49° 20' 45'' N

nadmořská výška

241 m.n.m.

rozloha

809 ha

katastrální území

Želeč na Hané

web

http://www.zelec.cz

údaje o ÚPD

09

10

účinnost
projektant

30. 4. 2005
Atelier B,
Ing. arch. Tatjana Bergmannová

účinnost
projektant

17. 8. 2009 (z č.1)
Ing. arch. Jana Kaštánková

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

-

zatřídění v kartogramu

Z H S

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

indikátorové hodnocení

boží muka,
sýpka,
výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého

indikátorové hodnocení
indikátorové hodnocení
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obec Držovice
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

karta 76

HROZBY

01

02

03

04

05

06
základní údaje

07

08

09

počet obyvatel

1334

kód obce

558419

poloha (WGS-84)

17° 7' 44" E , 49° 29' 13" N

nadmořská výška

221 m.n.m.

rozloha

754 ha

katastrální území

Držovice

web

http://www.drzovice.cz

údaje o ÚPD

10

účinnost

18. 6. 2010

projektant

Urbanistické středisko Brno,
Ing. arch. Emil Navrátil

nemovité kulturní památky (dle monumnet)
vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje a jejich odůvodnění

soudržnost společenství obyvatel území (S)

+
+

zatřídění v kartogramu

Z _ _

příznivé životní prostředí (Z)
hospodářský rozvoj (H)

kaplička sv. Floriána,

výklenková kaplička sv. Anny

indikátorové hodnocení
upraveno na základě odborného úsudku pořizovatele
indikátorové hodnocení
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SOUHRN VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK JEDNOTLIVÝCH OBCÍ
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popis metodiky
aktualizace vyhodnocení stavu územních podmínek jednotlivých obcí podle pilířů udržitelného
rozvoje území
Na základě aktualizovaných tematických SWOT analýz, zohledňujících doplňující průzkumy a rozbory (vyhl. č.
500 § 11 odst. 1), případně s využitím klíčových faktorů a indikátorů provede pořizovatel zhodnocení stavu a
kvality územních podmínek pro každou jednotlivou obec ve správním území ORP, pro jednotlivé pilíře
udržitelného rozvoje území. Příklad přiřazení jednotlivých tematických SWOT analýz k pilířům udržitelného
rozvoje území je uveden v Metodické pomůcce k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí
2009, tab. 2 „Začlenění témat analýz SWOT do jednotlivých pilířů posouzení podmínek udržitelného rozvoje“.
Některé tématické SWOT analýzy se uplatní ve více pilířích udržitelného rozvoje území.
Při zhodnocení stavu a kvality územních podmínek je nezbytné posoudit relativní význam výsledků
jednotlivých tematických SWOT analýz s ohledem na širší souvislosti a návaznosti území posuzované obce.
Kladné/záporné ohodnocení územních podmínek nemůže totiž vycházet pouze z absolutní převahy
silných/slabých stránek nebo příležitostí a hrozeb.
Pro každý pilíř udržitelného rozvoje území se souhrnný kvalitní stav územních podmínek (zohledňující
pozitivní konstatování SWOT analýzy) označí znaménkem "+".
Obdobně při nevyhovujícím souhrnném stavu územních podmínek (zohledňujícím negativní konstatování
SWOT, zejména, co je řešitelné v ÚPD) se označí znaménkem "-".

souhrn vyhodnocení územních podmínek jednotlivých obcí [cit. xx]
Vyhodnocení územních podmínek jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území (+/-) se za každou obec
napíše do tabulky, ve které se určí vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území jako
souhrn hodnocení územních podmínek za jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje území. Na základě kombinace
vyhodnocení územních podmínek se každá obec zařadí do jedné z osmi kategorií vyváženosti vztahu územních
podmínek pro udržitelný rozvoj území. Možné kombinace jsou uvedeny v následující tabulce:

zařazení
obce
1
2a
2b
2c

Při tomto hodnocení je rovněž vhodné přihlédnout k příležitostem/hrozbám a trendům dalšího vývoje v území.
Příležitosti/hrozby zjištěné ve SWOT analýze ÚAP obcí jsou významnou informací pro zpracování ÚAP kraje.

3a

Výsledné vyhodnocení územních podmínek jednotlivých obcí v jednotlivých pilířích územního rozvoje je nutné
zdůvodnit, vhodné je uvést skutečnosti, které vedly k tomuto ohodnocení, uvedené např. v jednotlivých
tematických SWOT analýzách.

3c

3b
4

pilíře udržitelného rozvoje
soudržnost
životní
hospodářský
společenství
prostředí
rozvoj
obyvatel území
Z
H
S

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

vyváženost vztahu územních
podmínek pro udržitelný
rozvoj území

v kartogramu

dobrý stav

špatný stav

Z, H, S

---

---

Z, H

S

S

Z, S

H

H

H, S

Z

Z

Z

H, S

H, S

H

Z, S

Z, S

S

Z, H

Z, H

---

Z, H, S

Z, H, S

[MMR, 2010]

vyhodnocení územních podmínek jednotlivých obcí v rámci aktualizace ÚAP SO ORP Prostějov
V rámci aktualizace ÚAP SO ORP Prostějov byly nejprve obce zatříděny do jednotlivých kategorií vyváženosti
vtahu územních podmínek dle původního Rozboru udržitelného rozvoje území a jeho indikátorového
vyhodnocení jednotlivých pilířů. V prvním kroku aktualizace tedy bylo pouze transformováno původní
hodnocení obcí do formy prezentované výše zmiňovanou metodikou.
Dalším krokem bude validace a aktualizace výsledků původního indikátorového hodnocení v návaznosti na
postupné doplňování jednotlivých SWOT analýz konkrétních obcí.
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hodnocení rozboru udržitelného rozvoje území obcí
Výtah z textu Hodnocení rozboru udržitelného rozvoje území obcí Olomouckého kraje (Ing. arch. Vanda Ciznerová, Mgr. Martin Novotný, Urbanistické středisko Brno; listopad 2010)

stanovení vztahu indikátorů k hodnocení pilířů udržitelného rozvoje území
Základní vstupní podmínkou navrhovaných indikátorů bylo posuzovat data z veřejných zdrojů. Tedy taková,
jejichž pořízení a sběr by neindikoval nutnost dalšího zatížení s pořizováním a zajišťováním dat formou
dotazníků, průzkumů nebo jiných finančních zátěží na pořízení dat pro další aktualizace.
Preferovány jsou tedy pravidelně zveřejňované datové výstupy Českého statistického úřadu. Podmínka
zajištění dat takto přístupných datových zdrojů zúžila v některých případech škálu zvolených indikátorů,
popřípadě byly nastaveny hodnotící kritéria indikátorů, které je možné posuzovat z různých aspektů, dle
zvoleného pilíře.
Posouzeny byly interakce mezi sociální, environmentální a ekonomickou sférou a jejími dopady s prioritou
dopadu do územního rozvoje.
Jednotlivé indikátory sledují mimo vlastní hodnoty i časové řady. Takto je dána možnost posoudit, zda vývoj v
oblasti je příznivý, či nikoliv, je možné na základě známých příčin vyhodnotit trend vývoje a případně pomocí
nástrojů územního plánování apod. na tento vývoj reagovat.
Výsledkem je:
stanovení 15 indikátorů udržitelného rozvoje rozdělených do tří pilířů
každý z pilířů obsahuje jeden indikátor vyjadřující vývojový trend (do výpočtu indikátoru byla zahrnuta
data za určité časové období roku 2007)
stanovení úrovně vyváženosti územních podmínek za jednotlivé pilíře – zařazení území obcí do 8-mi
kategorií dle návrhu MMR
Zařazení jednotlivých obcí do příslušné kategorie pro stanovení vyváženosti vztahu územních podmínek pro
udržitelný rozvoj je realizováno pomocí výpočtů v Chyba! Odkaz není platný.
Cílem je zvolenými indikátory dát jednotný základ pro hodnocení obcí. Navrhované řešení posuzuje a řadí
jednotlivé obce do zvolených kategorií na základě definovaných indikátorů, které odrážejí pouze určitou oblast
hodnocení, dosažitelnou z jednoho datového zdroje. Na území jednotlivých ORP je však nutno zohlednit další
jevy a skutečnosti, které zajistí komplexní posouzení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný
rozvoj. Právě místní specifika a jiné územní podmínky, je nutné vyhodnotit empirickým způsobem se znalostí
místní problematiky jednotlivých správních území obcí s rozšířenou působností.
Předkládané zařazení jednotlivých obcí do příslušných osmi kategorií dle návrhu MMR je tedy nutné brát jako
jednotný základ pro konečné vyhodnocení. Konečné vyhodnocení je nutné provést empirickým způsobem a
zahrnout do něj místní specifika a další znalosti o území, které nelze formou indikátorů postihnout.
sledované indikátory
sociální pilíř
Index stáří
Index salda migrace
Míra dostupné urbanizace

Počet dokončených bytů na 100 obyvatel
Trend vývoje salda migrace
Hospodářský pilíř
Sektorová struktura ekonomických subjektů
Míra registrované nezaměstnanosti
Funkční urbanizovaná území
Podíl zastavěného území obce ohroženého záplavou
Trend vývoje míry registrované nezaměstnanosti
Enviromentální pilíř
Podíl pásem ochrany
Koeficient ekologické stability
Podíl ploch ochrany přírody
Pozemkové úpravy
Trend vývoje koeficientu ekologické stability
Navržené indikátory zahrnují pouze část indikátorů, jejichž hodnoty lze v rámci pravidelných aktualizací
jednoduše aktualizovat. Pro správné stanovení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj je
nutno do hodnocení zahrnout další posuzované a hodnocené jevy. Nutné je zohlednit místní podmínky a
specifika jednotlivých oblastí, vazby na okolí a další dostupné údaje.
Při vyhodnocení předložených indikátorů je nutné mít na zřeteli i některá rizika při jejich interpretaci. Jak již
bylo zmíněno v úvodu, předložené indikátory a výsledky hodnocení jednotlivých obcí má za úkol vymezit
jednotnou rovinu pro každou obec a nastavit tak srovnatelné výchozí podmínky při finálním stanovení
vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj.
Při hodnocení definovaných indikátorů je třeba provést některé nutné korekce uvedených hodnot, které nelze
při automatizovaném vyhodnocení zohlednit. Jedná se například o koeficient ekologické stability Tento
indikátor vystihuje potenciální ekologickou stabilitu v území na základě skladby druhů pozemků, Je vztažen na
administrativní území obce, a proto je nutno při konečném vyhodnocení vyváženosti vztahu územních
podmínek pro udržitelný rozvoj zohlednit např. fakt, že se na území obce nenachází větší podíl stabilních
porostů (lesa) ale jedná se např. o obec žďárného původu a na její administrativní území může navazovat
stabilní lesní komplex. Tento fakt je nutno při hodnocení environmentálního pilíře zohlednit.
Např. při vyhodnocení indikátoru indexu salda migrace je nutno zohlednit potenciální riziko suburbanizace, (u
obcí s vyšší hodnotou indexu) nebo zda se jedná o momentální skokovou změnu indikátoru u obcí s menším
počtem obyvatel. Dále např. rizikem hodnocení míry registrované nezaměstnanosti je fakt, že hodnota
nezahrnuje průměr, ale je vyčíslená k datu 31.12. příslušného roku. Při empirickém posouzení je tedy nutno
zohlednit místní znalost ekonomického prostředí a rizika nárůstu nebo naopak příležitosti na zlepšení stavu
nezaměstnanosti v území.
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kartogram „vztah území obcí/ORP podle vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území“
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